Kenmerkend SIMPLgaming
Simpel
Simpel is niet altijd eenvoudig. SIMPLgaming maakt complexe zaken helder. Wat
urgent en belangrijk is komt vanzelf bovendrijven. Deze bewustwording helpt teams om
prioriteiten te stellen en te focussen. De games van SIMPLgaming sluiten aan op een
herkenbare werkomgeving, waarin geld, tijd, informatie, kwaliteit en organisatie een
belangrijke rol spelen en teamleden zichzelf kunnen zijn. De dagelijkse complexiteit
vertaalt in een pressure cooker van één dagdeel.
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Dynamisch
Dynamiek is een aanstekelijke aanjager. SIMPLgaming brengt teams in beweging
en maakt patronen zichtbaar. Teamleden merken het effect van hun gedrag. Opgedane
ervaringen maken de impact duurzaam en geschikt voor hergebruik in het verdere
verloop van het programma. SIMPLgaming creëert in eerste instantie een beleving van
schaarste in middelen en mogelijkheden. Het ervaren van een tekort zet belangen
onder druk en voedt daarmee de dynamiek. Het is vervolgens aan het team om de
Pavlov-achtige reactie te onderkennen en het handelingsscenario uit te breiden met
een effectiever alternatief.
Speels
Spel is de ultieme vorm van onderzoek. SIMPLgaming maakt spelenderwijs duidelijk
wat er toe doet. Spel vertelt al wat woorden nog niet kunnen zeggen. Spel geeft energie,
stimuleert en is een krachtig concept voor groei. Teamleden gaan als gespecialiseerde
bruggenbouwers aan de slag met state of the art aluminium bouwmaterialen.
Deze analogie representeert het dagelijkse primaire proces van het team. Voldoende
abstract om de valkuil van de vergelijking met de eigen werkpraktijk te voorkomen
en voldoende pakkend om er vol in te gaan. Speels en Serious als twee kanten van
dezelfde medaille.
Constructief
De constructie is de kern van het gebouw. SIMPLgaming werkt constructief. Samen
bouwt het team aan een stevig fundament. Letterlijk en figuurlijk. De waarde van dit
proces komt tot uiting in het opgeleverde resultaat bij de opdrachtgever. Praktisch,
pragmatisch en productief. In de games van SIMPLgaming is altijd sprake van een
productieproces. De aanpak van het team krijgt kleur rondom deze primaire taak. Van
ontwerp, via proof of concept tot eindproduct. Hierdoor verandert praten over binnen
één dagdeel al in tastbaar resultaat. Ook voor teams met een dienstverlenend ‘product’
een effectieve manier om het eigen primaire proces weer eens tegen het licht te
houden.

