3x Spelenderwijs wijzer in MVO
Wanneer?
Waar?		
		
Kosten?
Aanmelden?

12 april 2013, 14.00 – 17.30
The Awarehouse
Interface, Industrielaan 15, 3925 BD Scherpenzeel
€37,19 ex BTW (€45,- inclusief BTW), inclusief borrel
Stuur een mail naar spelenderwijswijs@zero-e.nl

Voor wie?
Wil je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen je organisatie stimuleren op een plezierige manier? Wil je collega’s bewust maken van MVO? Wil je juist in deze tijden belangstelling voor MVO verhogen en
weerstand verlagen?
Kom naar de workshop ‘Spelenwijs wijzer in MVO’ en ervaar hoe je MVO op een actieve manier binnen je organisatie kunt aanvliegen!

Wat gaan we doen?
In deze workshop introduceren we drie spellen die relateren aan MVO-thema’s. Je ervaart zelf hoe je MVO-thema’s
meer onder de aandacht kunt brengen door ze spelenderwijs en op actieve manier te benaderen. Zo is de P van
Plezier op eenvoudige wijze toe te voegen aan de 3P’s van Planet, People en Prosperity. Creativiteit komt los, wat
kan leiden tot nieuwe manieren van samenwerken.
In twee spelrondes speel je zelf twee van de drie spellen. Na elke spelronde is er ruimte voor een korte discussie.
De spellen worden door professionals begeleid. De workshop eindigt met een borrel.

De spellen
UN Dilemma Game

Het MVO-spel

Mobilopolie

Leer met dit bordspel over de
dilemma’s waar bedrijven dagelijks
mee worstelen. Implementeer de
United Nations Global Compact
principes, maar houd ook je belanghebbenden tevreden!

MVO is best een ingewikkelde
‘puzzel’. Met dit kaartspel ga je in
gesprek, het ‘duiden’ van de volle
breedte van MVO. Beantwoord
vragen als: wat verstaan wij er nu
onder, wat vinden we belangrijk en
waar hebben we mogelijk nog niet
aan gedacht ?

Mobilopolie is een spel dat
mensen in gesprek brengt over
mobiliteit en bewustwording creëert over eigen reisgedrag en (vaak
onbewuste) mobiliteitskeuzes. Wie
maakt de slimste keuzes en wint?!

Details
De workshop vindt plaats op vrijdagmiddag 12 april van 14.00 – 17.30 uur in The Awarehouse te Scherpenzeel.
De kosten zijn €45,- (INCLUSIEF BTW) en dienen aan de deur contant te worden betaald. U ontvangt dan ook een
factuur. De borrel is inclusief. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: spelenderwijswijs@zero-e.nl
Wij hopen u 12 april te mogen ontvangen!

Deze workshop wordt mogelijk gemaakt door:

