
Serious Games van InContext
De beste oplossing. Voor een interactieve, 
inspirerende en onvergetelijke leerervaring.

https://incontext.nl/nl
https://incontext.nl/nl/seriousgaming/


Inspiratie, creativiteit en verbinding 
wereldwijd. Daar staat InContext voor.
Hét grote verschil tussen een groep individuen en een organisatie of team is een
gedeelde visie. Dat begint met een gezamenlijk perspectief op de werkelijkheid, het delen
van ervaringen en het - met elkaar - aangaan van uitdagingen.

Ik ken geen betere instrumenten dan spellen en simulaties om dat te realiseren. Om
mensen in beweging te krijgen, hen te inspireren en om samen de schouders te zetten
onder iets dat groter is dan zijzelf. En daarmee het verschil te maken.

Serious gaming is geen ‘quick fix’ of eenvoudig vermaak. Het is onderdeel van een
fundamenteel gesprek over de organisatie, wat er speelt, wat er in de weg ligt en wat te
doen staat. Om wezenlijke veranderingen tot stand te brengen, op een inspirerende
manier.

Kunnen wij jou helpen om dit binnen jouw organisatie tot stand te brengen of wil je eens
verder praten over de mogelijkheden? Dan zijn wij er voor je. Altijd.

Thomas Benedict
Oprichter en directeur - InContext

https://www.linkedin.com/in/tomincontext/
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Wat is serious gaming?
Serious Games worden ook wel bedrijfssimulaties of business games genoemd. Ze
worden zeker in deze tijd steeds meer ingezet, en dat is niet voor niets.

Impact…voor altijd
Serious Gaming faciliteert veranderingen binnen jouw organisatie, zorgt voor een
constructieve dialoog en geeft inzicht in verbeteringen in de dagelijkse praktijk. Games
van InContext bieden een rijke en dynamische omgeving waardoor kennismaken, leren
en veranderen leuker wordt, maar vooral voor een blijvende ervaring zorgt.

Enorme uitdagingen

De wereld verandert snel. De (digitale) mogelijkheden zijn eindeloos, de markt vereist
wendbaarheid en jouw medewerkers willen zich blijven ontwikkelen. Daarbij heeft
iedere organisatie eigen uitdagingen, eigen dilemma’s en eigen doelstellingen. Maar ook
een eigen cultuur, een eigen werkwijze en eigen leiderschap.

The sky is the limit…

InContext biedt voor alle leiderschaps-, verander- en strategievraagstukken
oplossingen. Op basis van jouw thema of ontwikkelvraag kun je een keuze maken uit
één van de vele mogelijkheden of een bedrijfssimulatie op maat laten maken.

Mogelijkheden

Voor thema’s als teamontwikkeling, onboarding, samenwerking en persoonlijke
ontwikkeling hebben wij een rijk aanbod aan mogelijkheden.

Van ‘Ready to play’ tot 100% maatwerk met onze bedrijfssimulaties, InContext speelt
altijd effectief in op vraagstukken binnen jouw organisatie.

https://incontext.nl/nl/seriousgaming/


Een onvergetelijke leerervaring
InContext is al 30 jaar dé specialist in het ontwikkelen van (online) management games
en business simulaties. Zowel in Nederland als wereldwijd, voor alle rollen en niveaus
binnen organisaties. Met serious gaming neem je beslissingen op basis van herkenbare
scenario’s. Je krijgt feedback en inzicht in hoe het anders kan waardoor je er direct
mee aan de gang kunt.

Resultaat
Onze business games zorgen voor impact, fun en een blijvend resultaat. Van kleine
teams tot aan de grootste multinationals, onze games zijn altijd schaalbaar.
Medewerkers dagen zichzelf uit, treden binnen een veilige omgeving buiten hun
comfortzone en leren elkaar beter kennen. En dragen daarmee direct bij aan het
succes van de organisatie.

Leren = ervaren
Wij geloven dat mensen het beste leren door te ervaren en te durven experimenteren.
Daarom kiezen wij interactieve methoden die aansluiten op de context en
leervoorkeuren van mensen. Dit leidt tot waardevolle ervaringen die direct in de
praktijk kunnen worden toegepast.

Games geven energie
De games en simulaties van InContext zijn zó intens dat jouw medewerkers vanaf
minuut één helemaal opgaan in de ervaring. Zij worden uitgedaagd hun grenzen te
verleggen. Nooit alleen, altijd samen met collega’s of binnen het team. Met veel energie
en een vleugje humor.



Teambuilding en verbonden teams

Individualisering van werk is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Bij InContext geloven wij dat verbinding met
en tussen medewerkers de sleutel tot succes is en dat
deze verbinding innovatie en co-creatie bevordert.
Teambuilding is daarom belangrijker dan ooit.

Fizzinity is een inspirerend en interactief teambuilding
platform. Door middel van vragen en opdrachten leren
teamleden elkaar spelenderwijs beter, maar vooral ook
anders kennen.

De samenwerking binnen het team verandert direct terwijl
teamleden bovenal veel plezier met elkaar hebben.

Wat levert Fizzinity op?

Teambuilding: teams voelen zich meer 
verbonden met elkaar
Teamwork: verbeteren van de samenwerking en 
communicatie

Teamleden leren elkaar beter en anders kennen
Teams creëren nieuwe verhalen en 
herinneringen 

Ervaringen met Fizzinity

"De tijd vloog voorbij. Het voelde alsof we nog maar net waren begonnen, terwijl het uur al 
voorbij was!”

“Fizzinity was echt een groot succes en heel erg goed. Een break uit de sleur. Zelfs onze 
Country Manager heeft meegedaan en die was super enthousiast!"

Vraag een demo aan

Ready to play
Customizable

1 – 2 uur

4 – 100+

Facilitator 
optioneel

Online, hybride en 
face-to-face

https://incontext.nl/nl/fizzinity/
https://incontext.nl/nl/ervaar-fizzinity/


Communicatie en teamwork

Samenwerking, persoonlijk leiderschap, onderhandelen en
aanspreken op gedrag zijn belangrijker dan ooit. Daarin zijn -
vaak diepgewortelde - ideeën en meningen over anderen van

Wat levert LinkXs op?

Effectieve samenwerking, binnen én tussen 
teams
Open, eerlijke en duidelijke communicatie

Herkennen en adresseren van bewuste, 
onbewuste en/of ingesleten patronen
Versterking van (persoonlijk) leiderschap

Ervaringen met LinkXs

“In korte tijd werden al mijn teams super fanatiek en kwam gedrag naar boven dat ik ook 
op het werk zag . Dit bood mooie handvatten die ieder van ons dwong om in de spiegel te 
kijken hoe effectief wij zelf waren. 

Voor mijn business unit betekende dit écht een kantelpunt naar een betere onderlinge 
samenwerking.”

Vraag een demo aan

Ready to play

2 uur

8 – 10 (per groep)

Facilitator

Online, hybride en 
face-to-face

grote invloed op het dagelijks werk. Veel
mensen zijn zich hier nauwelijks van
bewust, laat staan dat het onderwerp
van gesprek is.

LinkXs biedt een uitdagend raamwerk
om de onderlinge samenwerking en het
persoonlijke leiderschap te analyseren,
mogelijke blokkades te bespreken en op
te ruimen.

https://incontext.nl/nl/linkxs-3/
https://incontext.nl/nl/linkxs-3/
https://incontext.nl/nl/ervaar-linkxs/


Een persoonlijke leerervaring

Beslissingen, hoe klein ook, hebben altijd gevolgen.
Ixplora is een dynamische online business game die
deelnemers uitdaagt om effecten van keuzes en
gedrag te begrijpen. Iedere deelnemer of groep volgt
een eigen pad op basis van herkenbare situaties.
Door de feedback is er direct inzicht in
consequenties van acties. Hierdoor wordt het
leerproces aanzienlijk versneld.

Met behulp van afgesproken KPI’s worden de
voortgang en resultaten voor deelnemers inzichtelijk.
Resultaten zijn ook als benchmark binnen het team
beschikbaar waardoor zowel extra inzicht als een
competitie-element gecreëerd kan worden.

Wat levert Ixplora op?

Gelijktijdig leren, experimenteren en nieuw 
gedrag oefenen
Onbewuste en/of ingesleten patronen 
worden herkend en geadresseerd

Effectief inzicht in consequenties van 
beslissingen en acties

Versterking van (persoonlijk) leiderschap

De opzet van Ixplora

Vraag een demo aan

Maatwerk

2 uur

1 – 3 (per groep)

Facilitator 
optioneel

Online, hybride en 
face-to-face

DE SITUATIE JOUW ANTWOORD REFLECTIE & LEREN

Ga uitdagingen aan met 
verschillende dilemma’s

Neem je antwoord op 
en neem besluiten

Begrijp jouw scores & ontvang 
persoonlijke feedback

https://incontext.nl/nl/ixplora/
https://www.incontext.nl/nl/ervaar-ixplora/


Dialoog en reflectie

Quadrality is een online, interactieve spelomgeving
waarbinnen medewerkers herkenbare uitdagingen
tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan
ervaren en leren begrijpen. De inhoud van Quadrality wordt

Wat levert Quadrality op?

Begrip van de uitgangspunten van de organisatie

Verbinding van organisatiespecifieke situaties 
met verschillende perspectieven en concreet 
gedrag

Toepassen van organisatiewaarden in uitdagende 
dagelijkse activiteiten

Inzicht in de bijdrage van waarden aan het 
bereiken van de organisatiedoelen

Ervaringen met Quadrality

“Ik had nooit beseft hoe het (niet) handelen naar deze kernwaarden de totale prestatie 
van een organisatie kon beïnvloeden. Mijn ogen zijn echt geopend.”

“Quadrality hielp mij het gesprek aan te gaan over wat wij moeten doen of laten om 
samen als organisatie te groeien en onze ambities te verwezenlijken.”

Vraag een demo aan

Customizable
Maatwerk

2 – 3 uur

4 – 8 (per groep)

Facilitator 

Online, hybride en 
face-to-face

aangepast aan de wensen en context van
jouw organisatie, bijvoorbeeld op basis van
de cultuur of kernwaarden. De game
stimuleert de dialoog over en reflectie op de
waarden en het bijbehorende gedrag vanuit
verschillende perspectieven. Dit helpt
spelers om zich de waarden eigen te maken
en toe te passen in uitdagende dagelijkse
situaties en dilemma’s.

https://incontext.nl/nl/quadrality/
https://incontext.nl/nl/ervaar-quadrality/


Het belang van feedback

Feedback is essentieel om goed te presteren. In de
praktijk blijkt echter dat het geven en ontvangen
van feedback gevoelig kan liggen. En zo komt
essentiële informatie niet op de juiste plek terecht.

TeamUp laat teams ervaren dat feedback niet
emotioneel beladen hoeft te zijn, maar juist
functioneel en behulpzaam is. Iedereen kan zo de
waarde van een sterke flow van feedback ervaren.

Het geven en ontvangen van feedback wordt
daarmee normaal. Iedereen binnen het team én
het team als geheel kan daardoor krachtiger en
succesvoller werken.

Vraag een demo aan

Ready to play
Customizable

1 - 2 uur

3 – 6 (per groep)

Facilitator 

Online, hybride en 
face-to-face

Ervaringen met TeamUp

“Binnen onze organisatie was iedereen altijd aardig tegen elkaar. Meningen werden niet 
uitgesproken of met anderen besproken. TeamUp zorgde ervoor dat feedback niet als 
iets heftigs gezien werd, maar als een normale manier van met elkaar omgaan in een 
professionele omgeving. 
Het is inmiddels niet meer weg te denken waardoor de samenwerking en de 
teamresultaten met sprongen vooruit zijn gegaan.”

Wat levert TeamUp op?

Normaliseren van feedback als onderdeel van 
dagelijks werk en succesvolle teamresultaten
Ervaren dat het geven en ontvangen van 
feedback teamprestaties naar een hoger plan 
tilt
Stimuleren van deelnemers om over de 
muren van de eigen functie te kijken, elkaar te 
helpen en samen succesvol te zijn.

https://incontext.nl/nl/teamup/
https://www.incontext.nl/nl/ervaar-teamup/


Betere teamsfeer, inclusie en samenwerking

Ieder team heeft eigen vraagstukken, uitdagingen en
valkuilen. TeamworkQT helpt deze te herkennen én op te
lossen. Leer de voorkeursstijlen van jouw team(s) bij het

Wat levert TeamworkQT op?

Gezamenlijk leren herkennen en oplossen van 
uitdagingen en problemen binnen het team
Het vinden van manieren om verschillen te 
overbruggen

Verbetering van de team performance
Herkennen en waarderen van de kwaliteiten 
van collega’s en het team als geheel

Ervaringen met TeamworkQT

“Ik vond het super om de uitdagingen met mijn team aan te gaan en vervolgens met elkaar 
te bespreken hoe dit bij ons gaat en wat ieder van ons daar beter in kan doen.”

“Ik heb mijn collega’s op een andere manier leren kennen en ervaren waar zij goed in zijn. 
Hierdoor zal ik ze in de dagelijkse praktijk vaker gaan opzoeken om samen te werken.”

Vraag een demo aan

Ready to play
Maatwerk

2 – 3 uur

4 – 8 (per groep)

Facilitator 

Online, hybride en 
face-to-face

aanpakken van problemen kennen en
onderzoek alternatieven.

TeamworkQT maakt het mogelijk de
teamdynamiek te doorgronden. Deelnemers
krijgen inzicht in elkaars kwaliteiten, leren
elkaar meer te waarderen en beter in te
zetten.

Met TeamworkQT wordt bijgedragen aan een
positieve teamsfeer, inclusie en
samenwerking.

https://incontext.nl/nl/quadrality/
https://www.incontext.nl/nl/ervaar-teamworkqt/


Excelleren in samenwerking en leiderschap

In succesvolle organisaties werken teams effectief samen,
zien zij het grotere geheel en stellen heldere prioriteiten.
Deze teams nemen de juiste besluiten, blijven zich
ontwikkelen en boeken gezamenlijk voortgang.

Wat levert DEBS op?

Feedback op gemaakte keuzes en het 
ondervinden van de effecten daarvan
Versnelling van veranderingen zonder aan 
kwaliteit in te boeten

In lijn brengen van stakeholders om 
prioriteiten en beslissingen te ondersteunen

Gelijktijdig leren, experimenteren en nieuw 
gedrag oefenen

Ervaringen met DEBS

“Ik geloof er heilig in dat dit de laatste stap was die mijn team nodig had om 
verwachtingen in de markt te overtreffen.”

“Alle teams over de gehele wereld hebben nu een gemeenschappelijke visie en focus op 
de prioriteiten. Fantastisch!”

Vraag een demo aan

Maatwerk

4 uur (per case)

4 – 8 (per groep)

Facilitator 

Online, hybride en 
face-to-face

Het DEBS-platform biedt een intense,
meeslepende en impactvolle leerervaring. Op
het intelligente fundament kan
bedrijfsspecifieke inhoud eenvoudig
ingebouwd worden.

De tijds- en kostenefficiënte ontwikkeling
maakt DEBS voor veel organisaties een zeer
effectieve en waardevolle ervaring

https://incontext.nl/nl/debs/
https://www.incontext.nl/nl/ervaar-debs/


Ontwikkeling en groei met online tools
Met de online tools van InContext geven jouw medewerkers en team(s) richting aan hun
eigen ontwikkeling en groei. De heldere diagnoses geven een krachtig overzicht op
bestaande en gewenste situaties. Dit leidt tot direct toepasbare en relevante inzichten
die op hun beurt de basis vormen voor het voeren van waardevolle gesprekken. Over
persoonlijke ontwikkeling, over het team, over werkwijzen en over nieuwe mogelijkheden
en kansen.

De weg naar nieuwe vaardigheden
Juist in deze tijd van online of hybride samenwerken is het creëren van een
betekenisvolle samenwerking belangrijker dan ooit. Onze online tools zijn ontwikkeld om
interactie en dialoog te stimuleren. Medewerkers en teams worden uitgedaagd om uit
hun comfortzone te stappen, om nieuwe vaardigheden te leren en te experimenteren
met gedrag.

Herkenbaar en uitdagend
De tools van InContext zijn een inspirerende aanvulling op persoonlijke-, team- en
organisatieontwikkeling. Jouw medewerkers leren kritisch naar zichzelf en naar het eigen
team te kijken. Dit biedt dé basis voor het gezamenlijke gesprek, teamontwikkeling en
persoonlijke ontwikkeling en groei.

Altijd inzetbaar
Op de volgende pagina’s introduceren wij twee tools die juist in deze tijd zeer populair
zijn en door veel van onze (internationale) klanten ingezet worden. De online tools
kunnen zowel fysiek als hybride of in een virtuele omgeving ingezet worden.

https://incontext.nl/nl/online-tools/


Innovatie in teamontwikkeling

Ontwikkelingen in organisaties gaan razendsnel. Teams
moeten zich continu ontwikkelen en kunnen het zich niet
veroorloven om stil te blijven staan.

Wat levert Team Flow Index op?

Heldere verbeterdoelen en scherpe afspraken 
voor de komende periode
Eigenaarschap, energie en initiatief in het team

Gemeenschappelijke taal over het functioneren 
van het team
Een eenvoudig en bruikbaar instrument om 
voortgang te meten

Ervaringen met Team Flow Index

“Eindelijk kunnen we praten over de dingen die er binnen ons team écht toe doen.”

“Een praktische, toepasbare tool die we regelmatig inzetten om de voortgang van het 
team te bepalen. Hiermee hebben we zelf veel invloed en kunnen we met elkaar 
succesvol zijn.”

”Geweldig dat we zo snel tot de kern konden doordringen!”

Vraag een demo aan

Ready to play

2 – 3 uur

4 – 12 (per groep)

Facilitator 

Online, hybride en 
face-to-face

Ieder team is anders en wat voor het ene
team goed werkt, kan voor een ander team
demotiverend of zelfs funest zijn. Een goede
diagnose is daarom onontbeerlijk. Team
Flow Index (TFI) zorgt voor een objectieve,
gezamenlijke en solide basis om het team
verder op te kunnen ontwikkelen. Hierdoor is
ook het draagvlak voor doelen en aanpak
direct en onlosmakelijk onderdeel van de
ontwikkeling geworden.

https://incontext.nl/nl/team-flow-index/
https://incontext.nl/nl/ervaar-team-flow-index/


Persoonlijke ontwikkeling

Selfie 360 is een feedback tool om medewerkers te
helpen hun zelfbewustzijn over de eigen kernkwaliteiten
te vergroten. Om hen daarmee te helpen de volgende
stap te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Wat levert Selfie 360 op?

Direct toepasbare en relevante inzichten 
in de belangrijkste kansen voor 
persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de 
eigen rol en carrière pad

Startpunt voor het voeren waardevolle 
gesprekken over persoonlijke 
ontwikkeling en het geven en ontvangen 
van feedback in de organisatie. 

Ervaringen met Selfie 360

“Selfie heeft mij super geholpen beter bewust te zijn van waar ik goed in ben, maar ook 
waar nog ruimte voor verbetering is. De uitkomsten hebben ook geleid tot ontzettend 
leuke en waardevolle gesprekken met collega’s. 
Dit heeft mij verder geïnspireerd om actief aan de slag te gaan met het nog beter 
benutten van de kwaliteiten die ik al bezit en het ontwikkelen van nieuwe om 
succesvoller te zijn in mijn rol” 

Vraag een demo aan

Ready to use

15 - 30 minuten

1 - 10 geven 
feedback 

Online, hybride en 
face-to-face

In Selfie 360° beoordelen medewerkers hun
eigen prestatieniveau in verschillende
competenties op een vijfpuntsschaal. Daarna
rangschikken ze deze competenties in termen
van relevantie voor hun rol of carrière-pad.
Om feedback te krijgen en de resultaten in
het juiste perspectief te plaatsen, worden
collega's uitgenodigd om de prestaties en de
relevantie van de competenties ook te
beoordelen.

Selfie 360

https://incontext.nl/nl/ervaar-selfie-2-0/
https://incontext.nl/nl/selfie-360/


Bedrijfssimulaties
Maak(t) het verschil
Je wilt je organisatie in beweging krijgen. Maar dan wel op een manier die innovatief,
impactvol en inspirerend is. Het verschil maken en een blijvende herinnering
achterlaten. Het mag ook een spannende en leuke ontdekkingstocht zijn, als er maar
écht iets gebeurt. Wij zien al 30 jaar dat op maat gemaakte bedrijfssimulaties die de
werkelijkheid perfect weergeven het verschil kunnen maken. Voor jou. Voor jouw team.
En voor jouw organisatie.

Een ongeëvenaarde leerervaring
Bedrijfssimulaties van InContext bieden jouw medewerkers een uitdagende,
verrassende en vooral waarheidsgetrouwe omgeving. Zodat zij in alle veiligheid kunnen
leren, oefenen en experimenteren met hun eigen leiderschap en strategische keuzes.
Om direct te ervaren welke impact besluiten en acties hebben en wat veranderingen in
aanpak of gedrag teweeg kunnen brengen. Het resultaat: een ongeëvenaarde
impactvolle leerervaring die medewerkers hun leven lang bij blijven.

“Dit voelt precies als het echte leven, maar nu heb ik de mogelijkheid om rollen in 
verschillende delen van de organisatie te ervaren en te zien wat de gevolgen van mijn 
beslissingen zijn. Dit is geweldig!”

“Het is gemakkelijk om ons te verliezen in de dagelijkse uitdagingen. Soms is het goed 
om een stap terug te doen, te zien wat er in het grotere geheel gebeurt en te begrijpen 
waar je je op moet concentreren, dat maakt echt een verschil.”

Ervaringen van onze klanten

https://incontext.nl/nl/bedrijfssimulaties/


Over InContext Consultancy Group
InContext is een bijzonder adviesbureau dat organisaties helpt om de menselijke factor
optimaal in te zetten en het menselijke in de organisatie te koesteren.

Inspiratie, creativiteit en partnership gaan bij ons hand in hand met analyse, daadkracht
en resultaat. Met ambitie en lef maken wij écht een verschil en bieden we
vernieuwende, duurzame oplossingen aan onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers beschrijven onze aanpak als onorthodox, gepassioneerd, zorgvuldig,
verrassend en altijd gericht op het bereiken van meetbaar resultaat.

Wezenlijke veranderingen bij organisaties en in het gedrag van mensen komen samen
bij InContext. Ons motto is niet voor niets ‘The people side of business – The business
side of people’.

Met deze unieke combinatie van kennis en competenties, van hard en zacht, plaatsen
wij elke interventie in de context van iedere organisatie en daarmee rechtstreeks in het
hart van het vraagstuk. Met verbinding, impact en resultaat.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van business games, online tools en
bedrijfssimulaties of kunnen wij met je meedenken? Wij helpen je graag!

Neem contact op

InContext |  Emmalaan 13 |  3743 DJ  Baarn |  + 31 35 628 6848 
info@incontext .n l

https://incontext.nl/nl/
https://incontext.nl/nl/
https://incontext.nl/nl/contact/
mailto:info@incontext.nl
tel:+31356286848



