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Zo eenvoudig kan SIMPL zijn
De games van SIMPL zijn ook geschikt om zelf in te zetten.  Interessant als je een game 

vaker speelt, of vast in je programma wilt opnemen. Na een aantal keren heb je de 

eenmalige investering al terugverdiend en kun je zelfstandig verder aan de slag. 

SIMPL zelf doen biedt
PowerPoint presentaties voor introductie bij klant en deelnemer

Praktische game-pdf voor toelichting bedoeling en resultaat

Eenvoudig te koppelen aan eigen modellen en programma

Professionele look & feel om mee voor de dag te komen

Duidelijke manuals voor deelnemer en facilitator

Toegang tot netwerk met andere SIMPL gebruikers

Train de facilitator dag voor een vliegende start

Verdere ondersteuning naar eigen behoefte

Vrij van storingsgevoelige en kostbare ict 

Alle materialen in een draagbaar pakket

Eenmalige investering
SIMPL biedt je de mogelijkheid de materialen en bijbehorende handleidingen als 

compleet pakket aan te schaffen. Je betaalt dan eenmalig een bedrag voor het gebruik 

van de game(s), aangevuld met de kosten voor de Train de facilitator dag.  

Dit bespaart je jaarlijks terugkerende licentiekosten en andere onnodige 

verplichtingen. Wel zo SIMPL.

Uitgekiend materiaal
De basis van de SIMPL hardware bestaat uit een constructief pakket aan aluminium 

bouwdelen, aangevuld met materiaal op schaal, om de constructies eerst in concept 

vorm te kunnen geven. Dit unieke combi-pakket is toepasbaar in alle SIMPL games. Na 

aanschaf van de eerste game hoef je deze investering dus geen tweede keer te doen. 

Train de facilitator
Tijdens de Train de facilitator dag speel je natuurlijk eerst zelf (een deel van) de game 

en ervaar je hoe deze jouw klant in haar ontwikkeling kan ondersteunen. Je leert ook 

hoe je reflectiemomenten kunt inbouwen en je eigen modellen kunt inzetten. Kortom, 

hoe de game gaat opleveren waarvoor je hem wilt gebruiken. Er kunnen minimaal 6 en 

maximaal 12 facilitators deelnemen. Van één organisatie, of divers in samenstelling. 

Meteen een mooie groep om ook later nog ervaringen mee uit te wisselen.
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