Het Interessante Vragen Spel®!
Word je bewust van je gedachten, plannen, acties en strategieën door middel van het spelen van onderstaande
spellen. Deze spellen dagen uit tot reflectie, brainstormen en zinvolle discussie, waarbij een grote dosis
enthousiasme en inspiratie vrijkomt! Het spelen van het spel bevordert tevens het teamgevoel.
De volgende spellen zijn beschikbaar:
Acquisitie – Coaching – Conflictbeheersing – Creativiteit – Emotionele Intelligentie – Inspiratie – Inspirerend
Leiderschap – Ken je Kracht – Loopbaan – Marketing- en Ondernemerschapspel – Netwerken – Ondernemen
– Ondernemen voor Beginners – Omgangscultuur – Ondernemendheid – Ondernemendheid van Instellingen
– Ondernemendheid van Scholen – Ondernemingsplan – Ondernemingsplan voor Beginners – Optimaal
Functioneren – Personal Branding – Samenwerken – Sollicitatie – Studentenbedrijven – Talenten –
Timemanagement – Toekomstvisie Strategie Actie – Voel je Goed – Werk-Privé Balans – Zelfsturende Teams
Bij het spelen van deze spellen is het beantwoorden van de inspirerende vragen het doel, het spelen van het
spel is het middel. Deze spellen hebben gemeen dat de spelers op een wezenlijk niveau contact met elkaar
maken.
De spellen worden gespeeld in workshopvorm door groepen tussen de 2 en 100 deelnemers. Deze spellen
kunnen ook op maat gemaakt worden voor bijvoorbeeld scholen, instellingen, bedrijven of
brancheorganisaties.
Deelnemers waarderen de spellen als volgt:
“ Het is heel leuk. Het is een andere manier van kijken.”
“ Je wordt uitgedaagd om over het onderwerp na te denken en het spelelement is leuk om de luchtigheid en
joligheid erin te brengen.”
“ Je wordt geïnspireerd door te horen hoe anderen bepaalde dingen aanpakken. Je kunt dat dan ook zelf een
keer proberen.”
“Het is een leuke manier om gesprekken op gang te brengen.”
“Ik heb bij Mars gewerkt en daar veel trainingen en workshops gevolgd. Maar niets was zo goed als dit!”
“Heb jij dit zelf gemaakt? Het is geniaal!”
Interesse? Kijk eens op www.interessantevragenspel.nl voor een workshopgever in de buurt.

