
 

 
 

 
The Reality Experience 
 
Teamwork – communicatie – uitdaging – creatief 
 
 
 
Een leerrijk game op zich maar het wordt ook ingezet als onderdeel van een coaching of 

opleiding.  

 

Het is een game waar mensen kansen krijgen om te experimenteren met andere manieren 

van gedrag, communicatie en vaardigheden. Men ziet direct de impact en krijgt rechtstreeks 

feedback. 

 

Reflectiemomenten zijn voorzien en worden gefaciliteerd door onszelf of coachen. Dit game is  

kneedbaar en daardoor ook in samenspraak volledig op maat te organiseren. 

 

In The Reality Experience worden effectief handelingen uitgevoerd. Dit houd in dat alles wat 

er gebeurt, ook werkelijk voelbaar is. Het ‘ervaren’ maakt dingen bespreekbaar en dan kan 

men er ook uit leren. 

 

Onderwerpen die het meest voorkomen zijn: 

 

- Teamwork 

Welke talenten ontdekken we in het 

team? 

 

- Leiding geven 

Iedereen krijgt de gelegenheid om 

de leiding te nemen. Feedback krijgt 

men van alle medewerkers. Hoe 

doen anderen dat en wat wil ik ook 

eens proberen toepassen? 

 

- Feedback geven 

Positief nieuws is gemakkelijk maar 

hoe doe je dat met moeilijke zaken? 

 

- Communiceren 

Gedragsprofielen zijn meestal gekend van jezelf en misschien ook wel van je collega’s, 

maar hoe werkt dit dan? Hoe kan je beter communiceren met je collega’s die een 

verschillend gedragsprofiel hebben?



 

 
 

 
The Reality Experience 
 
Teamwork – communicatie – uitdaging – creatief 
 

 

Er zijn 3 rollen te onderscheiden: 

 

- Het aansturen van uw collega’s vanuit 

uw office: 

U beschikt over een beeldscherm en 

vernuftigd softwaresysteem. U heeft 

zicht op het actieveld en kan al uw 

spelers volgen. Verder krijgt u allerlei 

opdrachten binnen via dit 

beeldscherm. 

 

- Instructies verwerken en uitvoeren: 

U verplaatst zich in het actieveld met 

een GPS en ontvangt opdrachten van 

uw office via walkie talkie of gsm. 

 

- Opdrachten uitvoeren: 

U krijgt een lijst met opdrachten die behoorlijk wat kunnen opleveren. Deze 

opdrachten zijn heel divers en u kan hier creatief mee aan de slag. 

 

Het ervaren van de verschillende rollen is de beste manier om te leren. 

 

Praktische Informatie: 

 

Een zaal met stabiel wifi en 4G is noodzakelijk. Hierin krijgt elk team zijn ‘office’ 

toegewezen.Elk team heeft een laptop, een TV-scherm, gps-toestellen en walkie talkies. Dit 

game kan perfect het hele jaar door gespeeld worden. 

 

Tijdsduur: min. 3 uur tot 1 dag 

Aantal:  tot 120 personen 

 

 


