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Wereldwijd de marktleider in het 
creëren van verbonden teams.
In de afgelopen jaren zien wij een toename van onthecht werken. Werk is
individualistischer en daarmee ook eenzamer geworden. En dat is zonde, want
verbinding tussen medewerkers en teams is juist de sleutel tot succes voor iedere
organisatie. Innovatie en co-creatie ontstaat in organisaties waar mensen met elkaar
verbonden zijn en samen werken om het best mogelijke resultaat te behalen.

Het Fizzinity Platform is speciaal ontwikkeld om mensen, teams en organisaties met
elkaar te verbinden op een diep menselijk niveau. Fizzinity is leuk, inspirerend en geeft
energie. Onderweg leer je nieuwe dingen over elkaar en ontdek je wat er nodig is om
complexere vraagstukken met elkaar op te pakken. Fizzinity is intens en dat maakt dat
je vanaf minuut één helemaal opgaat in de ervaring. Nooit alleen, altijd samen met
collega’s van je eigen of andere teams. Het is een Ervaring (met een hoofdletter E) die
wij iedereen gunnen.

Daan Bak
Serious Games & Tools - InContext
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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 en situaties. Je krijgt feedback en inzicht 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 ervaren en 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 serious games 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.
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Teambuilding en verbonden teams

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!"

Ready to play
Customizable

1 – 2 uur

4 – 100+

Facilitator 
optioneel

Online, hybride 
en face-to-face

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. Met 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.
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Maximale verbinding en uitdaging
Fizzinity bestaat uit 11 verschillende categorieën. Gebruik je algemene kennis,
mensenkennis, creativiteit & uitbeeldskills. De verschillende spelcategorieën in
Fizzinity maken dat iedere spelronde anders is, het spel dynamisch blijft, interactief
en voor iedereen inspirerend en uitdagend is.

Fizzinity bestaat uit twee type spellen, individuele vragen waarbij iedereen het
antwoord invult en team opdrachten waarbij het team moet samenwerken om het
juiste antwoord te vinden. Jouw team leert elkaar daardoor beter kennen waardoor
de samenwerking en resultaten aanzienlijk verbeteren.

Gebruik je algemene 
kennis voor deze vragen.

Geef zoveel mogelijk 
complimenten aan 
een andere speler.

Raad wat er wordt 
uitgebeeld.

Kies het dilemma dat het 
grootste deel van het 
team heeft gekozen.

Raad wie het is door 
ja/nee vragen te 
stellen.

Beantwoord de vraag 
correct over je 
medespeler.

Brainstorm zoveel 
mogelijk antwoorden 
samen met je team.

Verbind de juiste 
persoon of organisatie 
met de quote.

Los samen met je 
team de puzzel op.

Rank de groep in de voor jou meest 
logische volgorde.

Kies de waarheid uit 
drie antwoorden over 
je medespeler.

Individuele vragen Team opdrachten
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Vul de vragenlijst in

Aan de start van het spel vullen 
alle deelnemers een korte 
vragenlijst in. Het Fizzinity 
Platform creëert op basis van 
deze vragenlijst automatisch 
een gepersonaliseerde 
teambuilding quiz. 

Selecteer het volgende spel

Deelnemers kiezen om de beurt het 
volgende speltype voor de groep 
waarbij gekozen kan worden uit één 
van de in totaal 11 spelcategorieën. 
Deelnemers bepalen dus zelf welke 
spellen en vragen aan bod komen. Dit 
maakt dat de beleving in ieder spel 
anders is en aansluit bij de behoefte 
van de groep. 

Hoe werkt Fizzinity: de dynamiek en flow in het spel

Fizzinity is een unieke en persoonlijke beleving voor ieder team. Of je het nu face-to-
face, hybride of geheel virtueel speelt. Fizzinity verbindt altijd omdat de ervaring in
ieder spel ontstaat door samenwerking met collega’s en de dynamiek binnen het
team. Daarom is geen Fizzinity-spel hetzelfde en is de ervaring altijd uniek.

“Hallo, 
Mijn naam is Karin en op de komende 
pagina’s neem ik je mee door de flow 
van het spel en mijn persoonlijke 
beleving als deelnemer.“

01

“Oh jeetje wat een 
moeilijke vraag… 
euhmm. Oh ja... Dat 
ene moment bij dat 
concert. Dat was echt 
mega gênant.” 

02

“Oh cool, ik mag bepalen welk spel 
we gaan spelen… Wat zal ik 
kiezen… een puzzel, een dilemma 
of… 

Ik kies: ken je collega!”



Leaderboard

Na iedere spelronde komen deelnemers op het 
leaderboard. Door de persoonlijke en teamscore zien 
deelnemers hoe goed ze het doen in het spel. Een 
nieuwe deelnemer is aan de beurt om het volgende 
spel te kiezen en de volgende spelronde begint. 
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Het moment van de waarheid

Deelnemers gaan aan de slag met de opdracht 
die verschijnt op hun scherm. Vragen en 
opdrachten zijn zichtbaar op je computer, tablet 
of smartphone. Deelnemers werken samen om 
het juiste antwoord te vinden, face-to-face of 
via een virtuele hang-out zoals Zoom of Teams. 

Antwoordscherm

Als alle deelnemers hebben 
geantwoord of de tijd voorbij 
is, zie je of jullie antwoord 
goed was en hoeveel punten 
je hebt verdiend. Nu kunnen 
deelnemers met elkaar in 
gesprek over het antwoord. 
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”Ben jij fan van 
Duran Duran 
Karin? Dat had ik 
niet achter je 
gezocht”

“Dit wil ik weten Karin, wat 
is er gebeurd?!”

“Hahaha, nou dit 
is dus best wel 
een grappig 
verhaal. Ik….”

05

“Oh nee. Wat gênant, de vraag gaat 
over mij. Nu wil iedereen natuurlijk 
weten wat daar gebeurd is. 

Dat komt vast goed, want het is 
eigenlijk ook wel heel grappig die 
ene keer dat ik…”



Prijzen Fizzinity
Fizzinity speel je met minimaal drie en maximaal twaalf deelnemers in één groep. De
ideale groepsgrootte, zeker als je Fizzinity virtueel speelt, ligt rond de acht deelnemers
per groep. Iedere groep heeft een eigen Fizzinity-licentie, deze is altijd inclusief:

Persoonlijke kennismaking, bespreking mogelijkheden en aanpak
Uitgebreide handleiding
QR-code voor alle deelnemers
Helpdesk voor vragen

Aantal groepen Deelnemers Prijs per licentie (excl. BTW)

1

2

3

etc.

3 – 12

13 – 24

25 - 36

€ 175

€ 340

€ 495

Fizzinity op maat
Wist je dat de vragen en opdrachten in het Fizzinity Platform eenvoudig kunnen worden
aangepast zodat de persoonlijke vragen en opdrachten in het spel gaan over jouw
organisatie? Hierdoor zijn de vragen en opdrachten binnen het spel relevant en
herkenbaar voor alle deelnemers en verbinden teams zichzelf met elkaar en de
organisatie als geheel.

Wil jij graag een custom made versie van Fizzinity of heb je daar vragen over? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij helpen je graag!

Facilitatie: zelf doen of uitbesteden?
Met de handleiding en persoonlijke uitleg is iedereen in staat om het Fizzinity-spel goed
en zelfstandig te begeleiden. De game is zó ontworpen dat de vragen, de speelwijze en
de categorieën direct duidelijk zijn. Wil je zelf graag ongestoord meespelen, ben je op
zoek naar een zorgeloos en goed geregeld evenement of is extra begeleiding of stimulans
voor jouw team gewenst? Dan nemen wij de facilitatie graag uit handen. Een
gefaciliteerde Fizzinity-game kost per groep €330, dit is vanzelfsprekend inclusief de
licentie, uitgebreide voorbespreking, de facilitatie en de evaluatie.
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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.

InContext ontwikkelt al 30 jaar serious games als zeer effectief middel om veranderingen te
versnellen, teams beter met elkaar te laten samenwerken, cultuurverandering tot stand
brengen en leiderschap binnen organisaties te versterken.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van Fizzinity of één van onze andere business
games, online tools of bedrijfssimulaties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij
helpen je graag!

Neem contact op

Fizzin ity |  Emmalaan 13 |  3743 DJ  Baarn |  + 31 35 628 6848 
f izz in ity@incontext .n l
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