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DUURZAAMHEID: WAAR GEEF JIJ JE TALENTEN AAN?

Spelhandleiding voor individueel gebruik

Deze handleiding is voor wie het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? individueel dan wel in het 
kader van een loopbaanoriëntatie of -begeleidingstraject wil spelen.

De handleiding bestaat uit twee delen.

Deel I Spelconcept
 

Achtergrond
Spelmateriaal
Speelwijze  

Deel II Spelvarianten

Keuze spelvariant
Beschrijving spelvarianten 1 t/m 28

Spelgebruik in groepen

Naast deze handleiding voor individueel gebruik is er ook een aparte handleiding voor wie het spel in 
tweetallen of in een groep wil spelen. Hierbij valt te denken aan groepen in het (beroeps)onderwijs, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen.
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Deel I – SPELCONCEPT

Achtergrond

Duurzaamheid (of duurzame ontwikkeling) is een veelomvattend maatschappelijk ideaal. Een maatschappelijk 
ideaal, omdat het begrip verwijst naar een samenleving die nastrevenswaardig is. Duurzaamheid is niet een 
stand van zaken die ooit voor eens en altijd zal zijn gerealiseerd. In de dynamische samenleving van vandaag 
zal steeds opnieuw moeten worden uitgevonden wat een duurzame samenleving is en hoe deze valt te 
realiseren. Aan dit doorgaande proces geeft het ideaal duurzaamheid richting. Bovendien geeft het mensen 
inspiratie om actief deel te nemen aan dit proces.

Duurzaamheid is ook een veelomvattend ideaal. Er zijn verschillende dimensies aan te onderscheiden. 
Allereerst is er de dimensie tijd: een duurzame samenleving is een samenleving die lang meegaat, die 
duurvermogen heeft. Dat wil zeggen: bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen die 
zich vandaag voordoen, is niet enkel oog voor de belangen van huidige generaties, maar ook voor die van 
volgende generaties.

Vervolgens zijn aan het ideaal de richting-dimensies people, planet en profit – ook wel de drie p’s genoemd 
– te onderscheiden. De people-dimensie heeft betrekking op de lichamelijke en geestelijke kwaliteit van 
het leven van mensen (sociaal-culturele duurzaamheid). De planet-dimensie gaat over de kwaliteit van het 
ecosysteem Aarde en het gebruik door mensen van dit systeem (ecologische duurzaamheid). De profit-
dimensie (de derde ‘p’ wordt ook wel gereserveerd voor het begrip prosperity) gaat over de kwaliteit van het 
economisch systeem dat goederen produceert en diensten levert (economische duurzaamheid). Op elk van 
deze terreinen doen zich tal van maatschappelijke problemen voor, waarvoor soms dringend oplossingen 
dienen te worden gevonden. Bij het zoeken naar die oplossingen wordt steeds uitgegaan van de onderlinge 
samenhang tussen deze drie dimensies van duurzaamheid.

Tenslotte is er de schaaldimensie van duurzaamheid: een duurzame samenleving strekt zich uit over de volle 
omvang van de wereld. Dat wil zeggen: bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen is 
er niet alleen oog voor de belangen van de welvarende delen van de wereld, maar ook voor die van andere, 
minder welvarende delen.

Voor het dichterbij brengen van het ideaal van een duurzame samenleving zijn geen standaardoplossingen 
beschikbaar. Het ideaal daagt mensen uit om steeds weer op zoek te gaan naar oplossingen die het 
evenwicht bewaren tussen nu en later, hier en elders in de wereld én tussen people, planet en profit. Dit is 
geen eenvoudige, maar een complexe opgave die tijd en aandacht vraagt.

De makers van dit spel gaan er vanuit dat de realisering van een duurzame samenleving niet slechts de ver-
antwoordelijkheid is van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze collectieven hebben 
met het beleid dat ze in de praktijk brengen grote invloed op de inrichting van een samenleving. Ook indivi-
duen kunnen in hun doen en laten verantwoordelijkheid nemen voor het dichterbij brengen van het ideaal van 
een duurzame samenleving. Sterker nog: maatschappelijke verandering begint altijd bij toegewijde burgers 
die zich sterk maken voor de realisering van een ideaal.
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Het spel biedt gebruikers de mogelijkheid om in dialoog te gaan over hun persoonlijke bijdrage aan de 
realisering van een duurzame samenleving. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de buitenkant van 
duurzaamheid, dat wil zeggen: de activiteiten waardoor in een bepaalde omgeving uitdrukking gegeven wordt 
aan de betrokkenheid bij duurzaamheid. Het spel nodigt ook uit aandacht te besteden aan de binnenkant 
van duurzaamheid. De makers van het spel gaan er daarbij vanuit dat er in het bestaan van een persoon 
verschillende lagen (of niveaus) te onderscheiden zijn.

Niveaus

OMGEVING  Een persoon leeft in een bepaalde context die hem in zijn doen en laten op verschillende 
manieren beïnvloedt.

ROLLEN  Een persoon vervult verschillende, door de omgeving gedefinieerde sociale rollen in zijn 
leven.

ACTIVITEITEN  Een persoon geeft binnen de mogelijkheden die zijn omgeving en sociale rollen hem 
bieden in de vorm van activiteiten uitdrukking aan datgene wat in hem leeft.

TALENTEN  Een persoon beschikt over bepaalde kennis, houdingen en vaardigheden die hij in zijn 
activiteiten tot uitdrukking kan brengen.

WAARDEN Een persoon laat zich in zijn activiteiten door bepaalde waarden leiden.
BETROKKENHEID Een persoon is emotioneel betrokken bij bepaalde gebeurtenissen en/of personen. 
BRONNEN  Een persoon laat zich in zijn leven door bepaalde bronnen inspireren en troosten.

Het spel wil gebruikers mogelijkheden bieden om met zichzelf in gesprek (dialoog) te gaan over de 
persoonlijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling. De makers van het spel gaan uit van de gedachte dat een 
persoon niet alleen met anderen, maar ook voortdurend met zichzelf in dialoog is. In externe dialogen is hij in 
gesprek met reëel bestaande anderen; in interne dialogen met verschillende perspectieven (‘stemmen’) die 
hij in zichzelf waarneemt.
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Spelmateriaal

De verschillende spelmogelijkheden voor individuen staan beschreven in deze handleiding. Daarnaast is er 
een handleiding voor gebruik in tweetallen en kleine groepen.

Het spel bestaat uit in totaal acht sets kaartjes. Op zeven sets staan woorden die kunnen helpen het 
gedachtenproces over de persoonlijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling op gang te brengen, 
en uiteindelijk een eigen antwoord te formuleren. De sets kaartjes hebben betrekking op de zeven 
onderscheiden bestaansniveaus: omgeving, rollen, activiteiten, talenten, waarden, betrokkenheid en bronnen. 
Voor elk bestaansniveau zijn één of meer spelvarianten beschikbaar. Er zijn echter ook spelvarianten die 
twee of meer niveaus met elkaar in verband brengen. Je kunt met behulp van de sets kaartjes ook eigen 
spelvarianten bedenken.

Een echte dialoog veronderstelt dat er niet enkel wordt vastgehouden aan het vertrouwde perspectief, 
maar dat er ook openheid is voor andere perspectieven. Om die reden bevat het spel nog een achtste set 
kaarten, zogeheten dialoogkaartjes, die je door middel van allerlei vragen uitnodigen om vanuit een ander 
perspectief minder bekende kanten van de persoonlijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling te onderzoeken. 
De aangereikte vragen vertegenwoordigen ‘stemmen’ die spelers al in zichzelf waarnemen, maar waaraan ze 
relatief weinig of geen aandacht geven. Door er bewust naar te luisteren en ermee in gesprek te gaan kunnen 
bekende antwoorden hun vanzelfsprekendheid verliezen en nieuwe antwoordmogelijkheden worden ontdekt. 
Deze dialoogkaartjes bieden vooral degenen die het spel individueel spelen, extra mogelijkheden om zichzelf 
te onderzoeken.

Voor de meeste spelvarianten zijn ook werkbladen beschikbaar. Ze bieden spelers de mogelijkheid om 
aantekeningen te maken van herinneringen, gedachten en gevoelens die tijdens het spel naar bovenkomen. 
Het maken van notities is een krachtig middel, omdat herinneringen, gedachten en gevoelens zich dan niet 
alleen meer in het hoofd en het lijf bevinden, maar ook daarbuiten. Ze krijgen zo een meer blijvend karakter. 
Als er niet iets op papier wordt gezet, bestaat het risico dat herinneringen, gedachten en gevoelens vervagen 
zodra andere zaken de aandacht opeisen. Vooral aan het eind van een spel is het belangrijk dat de spelers 
de conclusies die ze trekken voor zichzelf op schrift stellen. De kans neemt dan toe dat er naderhand ook 
daadwerkelijk iets met die conclusies gebeurt.

Speelwijze

Wanneer je het spel individueel gaat spelen, probeer je in een innerlijk gesprek (interne dialoog) op gang te 
brengen tussen de verschillende perspectieven (‘stemmen’) die je in jezelf waarneemt. Niet om deze andere 
perspectieven – zoals in een discussie – uiteindelijk van het gelijk van het eigen standpunt te overtuigen, 
maar juist om die andere perspectieven al luisterend van binnenuit te gaan begrijpen. Dit in de hoop dat je 
van elkaar gaat begrijpen hoe je tot je standpunt bent gekomen en dat je daarvan kunt leren met het oog op je 
eigen standpuntbepaling.
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Bij het voeren van zo’n interne dialoog is het belangrijk de volgende regels in acht te nemen:

-  Neem ruim de tijd voor de verschillende stemmen (perspectieven) die je in jezelf waarneemt.

-  Zorg voor een veilige sfeer waarin de verschillende innerlijke stemmen kunnen worden waargenomen én 
tegelijk voor een uitdagende sfeer waarin ook lastige vragen kunnen worden gesteld.

- Geef iedere stem in jezelf aandacht.

-  Luister aandachtig naar wat iedere innerlijke stem te vertellen heeft. Luister niet enkel naar wat een stem in 
jou denkt (hoofd), maar ook naar wat hij voelt (hart) en doet (handen).

- Heb respect voor wat onbekend of anders is.

-  Houd er rekening mee dat verschillende innerlijke stemmen elkaar vanwege misverstanden elkaar niet 
begrijpen.

- Stel aan andere perspectieven vragen die uitnodigen om standpunten verder te verduidelijken.

-  Stel vragen die uitnodigen om verschillende standpunten met elkaar in verband te brengen. ‘Je zegt dit, 
maar hoe verhoudt zich dat jouw inziens tot…’.

- Wees gericht op wat nieuw is en energie geeft.

- Laat na afloop ieder perspectief zijn eigen conclusies trekken.

- Bewaak de dialoogregels.

Sta voordat je begint met spelen uitdrukkelijk stil bij bovenstaande regels!
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Deel II – SPELVARIANTEN

Keuze spelvariant

Het spel biedt je vele mogelijkheden om in dialoog te gaan over je persoonlijke bijdrage aan duurzame 
ontwikkeling. Dat innerlijke gesprek kan gaan over de buitenkant van je bijdrage, dus over de omgeving en de 
rollen waarin je duurzaam handelt of wilt gaan handelen. Maar het kan ook gaan over de binnenkant van je 
bijdrage, dus over de inspiratiebronnen, betrokkenheid, waarden en talenten van waaruit je duurzaam handelt 
of wilt gaan handelen. Je zult een keuze moeten maken waarover je met jezelf in gesprek wilt gaan. Hieronder 
worden enkele suggesties gedaan die kunnen helpen bij het maken van je keuze.

Vorm je voorafgaand aan het spelen van een bepaalde variant steeds een beeld van je uitgangssituatie. 
Heb je al activiteiten ontplooid op het gebied van duurzaamheid, of juist nog niet? Heb je al veel kennis van 
problemen en oplossingen op het brede terrein van duurzame ontwikkeling, of juist nog niet?

Bij het maken van een uiteindelijke keuze voor de ene of andere spelvariant kan de volgende vuistregel 
worden aangehouden: als je al activiteiten op het gebied van duurzaamheid hebt ontplooid, dan ligt het voor 
de hand om te starten bij de meer aan de buitenkant gelegen niveaus (omgeving, rollen en/ofactiviteiten). 
Er kan dan worden teruggeblikt op al ontplooide activiteiten en vooruitgekeken naar een mogelijk vervolg. 
Bijvoorbeeld door varianten te spelen die behoren bij de meer naar binnen gelegen niveaus. Omgekeerd 
ligt het voor de hand om als je nog geen duidelijk aanwijsbare activiteiten hebt ontplooid, maar je dat wel 
overweegt, te beginnen bij de meer naar binnen gelegen niveaus (betrokkenheid, bronnen, waarden 
en/of talenten). In de hieronder beschreven spelvarianten wordt steeds expliciet aandacht besteed aan 
de uitgangssituatie van de speler.

Als je meer dan één spelvariant wilt spelen, dan kun je zowel een beweging van buiten naar binnen als van 
binnen naar buiten maken. Bij een beweging van buiten naar binnen start je met de niveaus omgeving, rollen 
en activiteiten. Vervolgens speel je varianten die behoren bij de dieper in een persoon gelegen niveaus: 
talenten, waarden, betrokkenheid en bronnen. Als je de omgekeerde beweging van binnen naar buiten maakt, 
begin je met de niveaus bronnen en betrokkenheid, om dan vervolgens via de niveaus waarden en talenten 
door te dringen naar de meer aan de buitenkant gelegen niveaus activiteiten, rollen en omgeving. Ook voor 
zo’n mogelijk vervolg op de gespeelde variant is in de beschreven spelvarianten steeds expliciet aandacht.
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Onderstaand overzicht kan helpen bij het vinden van een bij de uitgangssituatie passende spelvariant. Eerst 
worden spelvarianten beschreven die betrekking hebben op één enkel niveau; daarna spelvarianten die 
betrekking hebben op een combinatie van niveaus.

Van buiten naar binnen

 Nr. Titel 

 1	 Ontdek	je	duurzame	bronnen	 •	 	 	 	 	 	

	 2	 Duurzaam	kloppend	hart	 	 •	 	 	 	 	

	 3	 Als	jij	het	voor	het	zeggen	zou	hebben…	 	 •	 	 	 	 	

	 4	 Ken	je	eigen	belangen	 	 •	 	 	 	 	

	 5	 Agenda’s	vergelijken	 	 •	 	 	 	 	

	 6	 Duurzame	waarden	 	 	 •	 	 	 	

	 7	 Hoe	ziet	jouw	duurzame	wereld	eruit?	 	 	 •	 	 	 	

	 8	 Talent	voor	duurzaamheid	 	 	 	 •	 	 	

	 9	 Hoe	zet	jij	je	in	voor	duurzaamheid?	 	 	 	 	 •	 	

	 10	 Op	het	lijf	geschreven	 	 	 	 	 	 •	

	 11	 Ontdek	je	plekje!	 	 	 	 	 	 	 •

	 12	 Je	bronnen	laten	stromen	 •	 •	 	 	 	 	

	 13	 Putten	uit	je	duurzame	bronnen	 •	 •	 	 	 	 	

	 14	 Duurzame	oplossingen	 	 •	 •	 	 	 	

	 15	 Geeft	je	omgeving	om	duurzaam	 	 •	 •	 	 	 	 •

	 16	 Duurzaam	in	je	rol	 	 •	 	 	 	 •	

	 17	 Wat	zijn	je	talenten	waard?	 	 	 •	 •	 	 	

	 18	 Werken	met	waarden	 	 	 •	 	 •	 	

	 19	 Hoe	duurzaam	ben	je	eigenlijk?	 	 	 •	 	 •	

	 20	 Waardevolle	rollen	 	 	 •	 	 	 •	

	 21	 Is	je	rol	waardevol?	 	 	 •	 	 	 •	

	 22	 Duurzaam	woekeren	met	je	talenten	 	 	 	 •	 •	 		

	 23	 Spreek	jij	je	talenten	aan?	 	 	 	 •	 •	 		

	 24	 Past	je	rol	bij	je	talenten?	 	 	 	 •	 	 •	

	 25	 Kansen	voor	talenten	 	 	 	 •	 	 •	

	 26	 Talentenjacht	 	 	 	 •	 	 	 •

	 27	 Duurzaam	onder	invloed	 	 	 	 	 •	 	 •

 28 Rolmogelijkheden      •	 •

Bronnen

Betro
kkenheid

Waarden

Talenten

Activiteiten

Rollen
Omgeving

Van binnen naar buiten



PAGINA 9/37

De makers van dit spel willen je uitnodigen om met jezelf gesprekken te voeren over je persoonlijke bijdrage 
aan duurzame ontwikkeling, Ze richten zich daarbij vooral op de bijdrage die je in je eigen werkomgeving 
– betaald of onbetaald – kunt leveren. In de wijze waarop de spelvarianten beschreven zijn, komt dit soms 
duidelijk tot uitdrukking. Dit geldt vooral voor de spelvarianten behorend bij de niveaus omgeving, rollen 
en activiteiten (bijv. spelvarianten 9, 11, 18, 27 en 28). Bij veel andere spelvarianten is de relatie met de 
werkomgeving minder duidelijk aanwijsbaar. Het spel is dan ook goed bruikbaar in een omgeving die minder 
of niet gerelateerd is aan de wereld van het werk.

Beschrijving spelvarianten 1 t/m 28

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende spelvarianten. Dit gebeurt telkens op dezelfde wijze. 
Achtereenvolgens worden het doel, de uitgangssituatie van de speler, de spelbenodigdheden, het verloop van 
het spel en het mogelijke vervolg op de gespeelde variant aangegeven. Bij een aantal varianten worden ook 
extra spelmogelijkheden genoemd.
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1. Ontdek je duurzame bronnen

Doel  Je ontdekt welke bronnen je inspireren om je in te (blijven) zetten voor 
duurzaamheid.

Uitgangssituatie  Je hebt al enig zicht op je betrokkenheid bij duurzame thema’s, bijvoorbeeld doordat 
je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden  Kaartjes niveau bronnen (incl. kaartje met vragen)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 1

Spelverloop  Lees de vragen op het aparte kaartje:
 - Wie of wat inspireert je?
 - Wie of wat inspireert je om je in te zetten voor duurzaamheid?
 - Wanneer heb je gebrek aan inspiratie?
 - Wat doe je om geïnspireerd te raken of te blijven?
 - Wie of wat troost je als je met tegenslag te maken hebt?
 - Wie of wat troost je als je tegenslag hebt bij je inzet voor duurzaamheid?

  Verdeel de kaartjes met bronnen van inspiratie en/of troost over drie stapels: 
zeer inspirerend en/of troostrijk, inspirerend en/of troostrijk én niet of nauwelijks 
inspirerend en/of troostrijk. Je kunt dat doen door in een eerste ronde de bronnen 
te selecteren die je niet of nauwelijks kunnen inspireren of troosten. In een tweede 
ronde kies je uit de overgebleven kaartjes de bronnen die je zeer tot inspiratie of 
troost zijn (maximaal 5).

  Geef voor de bronnen die je als zeer inspirerend en/of troostrijk ervaart zo concreet 
mogelijk antwoord op de op het aparte kaartje gestelde vragen. Je kunt hiervoor 
gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg Spelvariant 2, 12 of 13.



PAGINA 11/37

2. Duurzaam kloppend hart

Doel Je ontdekt bij welke duurzame thema’s jij je zeer betrokken voelt.

Uitgangssituatie  Je bent nieuwsgierig naar je betrokkenheid bij duurzame thema’s. Het is niet 
noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid 
ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid (incl. kaartje met vragen)
 Werkblad bij spelvariant 2
  Je kunt deze spelvariant ook online spelen op de website 

www.duurzaamheidentalenten.nl.

Spelverloop Lees de vragen op het aparte kaartje:
 - Welke maatschappelijke problemen doen zich voor rond dit thema?
 - Wie ondervinden de gevolgen hiervan? Hoe beleven ze dat?
 - In hoeverre heb jijzelf ermee te maken? Hoe beleef je dat?
 - Door wie of wat zijn de problemen veroorzaakt?
 - Welke duurzame oplossingen zie jij voor deze problemen?
 - Wie kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen?
 - In hoeverre voel jij je betrokken bij dit thema?
 -  Wat is jouw eigen verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van oplossingen? 

Wat is de verantwoordelijkheid van anderen?

  Verdeel de kaartjes met duurzame thema’s over drie stapels: zeer betrokken, 
betrokken, niet of nauwelijks betrokken. Je kunt dat doen door in een eerste 
ronde de thema’s te selecteren waarbij jij je niet of nauwelijks betrokken voelt. 
In een tweede ronde kies je uit de overgebleven kaartjes de thema’s waarbij jij 
je zeer betrokken voelt (maximaal vijf). Om je een scherper beeld te vormen van 
de concrete situaties waarnaar een thema verwijst, kun je je laten leiden door de 
associaties die de woorden in de woordenwolk oproepen.

  Geef voor de thema’s waarbij jij je zeer betrokken voelt zo concreet mogelijk 
antwoord op de op het aparte kaartje gestelde vragen. Je kunt hiervoor 
gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door voor de duurzame thema’s waarbij jij je zeer 
betrokken voelt, per thema een ‘mindmap’ te maken, waarin je duidelijk maakt wat 
voor jou zoal met het betreffende thema te maken heeft.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus bronnen en waarden.



PAGINA 12/37

3. Als jij het voor het zeggen zou hebben…

Doel  Je ontdekt welke thema’s maatschappelijk gezien het meest dringend om duurzame 
oplossingen vragen.

Uitgangssituatie   Je hebt al enig zicht op de maatschappelijke problemen die zich bij de verschillende 
duurzame thema’s voordoen. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten 
op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 3, 4 en 5

Spelverloop  Leg alle kaartjes met duurzame thema’s voor je neer. Stel je voor dat jij het voor het 
zeggen hebt. Welke problemen in de wereld zou je dan als eerste aanpakken? Waar 
heeft de samenleving het meest belang bij? Maak een ‘top tien’ door kaartjes in 
volgorde van urgentie van boven naar beneden neer te leggen. Je kunt hiervoor ook 
gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Motiveer je keuzes. Laat je daarbij ook uitdagen door de vragen die op de 
dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Als je klaar bent met het rangschikken van de kaartjes vraag je je het volgende af:
 - Zijn er problemen die beslist buiten jouw top tien vallen?
 - Wat valt je op aan de kleur van de kaartjes uit jouw selectie?
 -  In hoeverre komt jouw voorkeur overeen met die van wie het in de samenleving 

echt voor het zeggen hebben?

  Maak tijdens het spelen aantekeningen voor jezelf. Aan het eind schrijf je op welke 
conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg Spelvariant 4 en daarna 5.
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4. Ken je eigen belangen

Doel  Je ontdekt welke duurzame thema’s voor jou persoonlijk het meest dringend om 
duurzame oplossingen vragen.

Uitgangssituatie  Je hebt al enig zicht op de maatschappelijke problemen die zich bij de verschillende 
duurzame thema’s voordoen. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten 
op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

 

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 3, 4 en 5 

Spelverloop  Leg alle kaartjes met duurzame thema’s voor je neer. Vraag je af met welke 
maatschappelijke problemen jij persoonlijk te maken hebt. Welke van deze 
problemen zou je voor jezelf als eerste willen aanpakken? Maak een ‘top tien’ door 
kaartjes in volgorde van urgentie van boven naar beneden neer te leggen. Je kunt 
hiervoor ook gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Motiveer je keuzes. Laat je daarbij ook uitdagen door de vragen die op de 
dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Als je klaar bent met het rangschikken van de kaartjes vraag je je het volgende af:
 - Zijn er problemen die beslist buiten jouw persoonlijke top tien vallen?
 - Wat valt je op aan de kleur van de kaartjes uit jouw persoonlijke selectie?
  - In hoeverre komt jouw persoonlijke voorkeur overeen met die van degenen met 

wie je veel omgaat?

  Maak tijdens het spelen aantekeningen voor jezelf. Aan het eind schrijf je op welke 
conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg Spelvariant 3 en daarna 5.
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5. Agenda’s vergelijken 

Doel  Je ontdekt de overeenkomsten en verschillen tussen het belang dat de wereld-
samenleving heeft bij duurzame oplossingen en het belang dat jij daar persoonlijk  
bij hebt.

Uitgangssituatie  Je hebt al enig zicht op de maatschappelijke problemen die zich bij de verschillende 
duurzame thema’s voordoen. Bovendien heb je eerder al spelvarianten 3 en 4 
gespeeld. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

 

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid
 Werkblad bij spelvariant 3, 4 en 5

Spelverloop  Pak het werkblad erbij dat je tijdens het spelen van de spelvarianten 3 en 4 al hebt 
ingevuld. Ga na welke overeenkomsten en verschillen er tussen de twee top tien’s 
zijn.

  Stel je vervolgens de vraag wat het voor je persoonlijke inzet voor duurzaamheid 
betekent dat er overeenkomsten aan te wijzen zijn. En evenzo de vraag wat het voor 
je betekent dat er verschillen zijn?

  Maak tijdens het spelen aantekeningen voor jezelf. Aan het eind schrijf je op welke 
conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus bronnen en waarden.
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6. Duurzame waarden

Doel  Je ontdekt door welke waarden je je laat leiden bij het uitdrukking geven aan je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Uitgangssituatie  Je bent nieuwsgierig naar de waarden die je belangrijk vindt voor je eigen handelen. 
Je hebt zicht op je betrokkenheid bij duurzame thema’s, bijvoorbeeld doordat je 
eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden (incl. kaartje met vragen)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 6

Spelverloop  Het ideaal van een duurzame samenleving daagt uit steeds weer op zoek te gaan 
naar oplossingen die het evenwicht bewaren tussen nu en later, hier en elders in de 
wereld én tussen people, planet en profit.

 Lees de vragen op het aparte kaartje:
 -  Welke waarden dragen in het bijzonder bij aan het creëren van de gewenste 

duurzame evenwichten?
 - Waarom dragen deze waarden in het bijzonder bij?
 - In hoeverre worden deze waarden al gerealiseerd?
 - Hoe zouden deze waarden (nog meer) tot uitdrukking kunnen worden gebracht?
 - Welke waarden verhinderen dat gewenste evenwichten tot stand komen?

  Verdeel de kaartjes met waarden over drie stapels: zeer belangrijk, belangrijk en 
niet of nauwelijks belangrijk. In een eerste ronde selecteer je de waarden die je 
niet of nauwelijks belangrijk acht met het oog op het dichterbij brengen van een 
duurzame samenleving. In een tweede ronde kies je uit de overgebleven kaartjes de 
waarden die je juist zeer belangrijk vindt (maximaal tien).

  Geef vervolgens voor de waarden die jij zeer belangrijk acht zo concreet 
mogelijk antwoord op de op het aparte kaartje gestelde vragen. Je kunt hiervoor 
gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus betrokkenheid en talenten.
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7. Hoe ziet jouw duurzame wereld eruit?

Doel  Je ontdekt welke plaats waarden hebben in jouw ideaalbeeld van een duurzame 
samenleving (organisatie of huishouden).

Uitgangssituatie  Je bent nieuwsgierig naar het gewicht dat je toekent aan verschillende waarden 
met het oog op de realisering van een duurzame samenleving. Het is niet 
noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid 
ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden
 Dialoogkaartjes
 Groot vel papier
 Kleurstiften
 Geillustreerde bladen

Spelverloop  Creëer met de kaartjes met daarop waarden die jij belangrijk vindt je eigen 
duurzame wereldbeeld. Je doet dat door de kaartjes zo neer te leggen op het vel 
papier, dat duidelijk uitkomt welke waarden je zeer belangrijk, belangrijk of minder 
belangrijk vindt. Kaartjes met waarden die je onbelangrijk vindt leg je terzijde. Maak 
met behulp van pijlen, symbolen, illustraties, tekstballonnen en kleuren duidelijk 
welke relaties je legt tussen de verschillende waarden en hoe waarden concreet tot 
uitdrukking (kunnen) worden gebracht.

  Laat je bij het creëren van je wereldbeeld ook uitdagen door de vragen die op de 
dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Als je klaar bent met het creëren van je beeld van een duurzame wereld, maak je 
een schriftelijke toelichting.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door in plaats van je eigen wereldbeeld een 
ideaalbeeld te creëren van de organisatie waarvoor jij werkt of het huishouden 
waarvan jij deel uit maakt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus betrokkenheid en talenten.
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8. Talent voor duurzaamheid

Doel  Je ontdekt welke talenten jij zelf kunt inzetten om bij te dragen aan de realisering 
van duurzame oplossingen.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op je betrokkenheid 
bij duurzame thema’s. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau talenten (incl. kaartje met vragen)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 8

Spelverloop Lees de vragen op het aparte kaartje:
 - Wat zijn jouw talenten? Waaruit blijkt dat?
 - Zet jij je talenten ook daadwerkelijk in?
 -  In hoeverre zet jij je eigen talenten in om uitdrukking te geven aan je betrokkenheid 

bij duurzaamheid?
 - Hoe zou jij je talenten sterker kunnen inzetten?

  Neem de stapel kaartjes waarop mogelijke talenten (kennis, houdingen, 
vaardigheden) staan en ga na over welke talenten jij beschikt. In een eerste ronde 
selecteer je de talenten waarover je niet of nauwelijks beschikt. In een tweede 
ronde kies je uit de overgebleven kaartjes de talenten waarover jij in sterke mate 
beschikt (maximaal tien).

  Geef vervolgens voor de talenten die in sterke mate bij jou aanwezig zijn, zo 
concreet mogelijk antwoord op de op het aparte kaartje gestelde vragen. Je kunt 
hiervoor gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg Spelvarianten behorend bij de niveaus activiteiten, rollen en omgeving.
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9. Hoe zet jij je in voor duurzaamheid?

Doel  Je ontdekt hoe je in je (werk)omgeving kunt bijdragen aan de realisering van 
duurzame oplossingen.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvarianten 2, 6, 8 en 11 hebt gespeeld zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s, de bijbehorende waarden, de beschikbare 
talenten en de omgevingsinvloeden. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau activiteiten (incl. kaartje met vragen)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 9

Spelverloop Lees de vragen op het aparte kaartje:
 -  Welke activiteiten heb je al ontplooid om uitdrukking te geven aan je betrokkenheid 

bij duurzaamheid?
 - Wat ging goed? Wat minder goed?
 - Hoe beleef je het verloop van de activiteiten?
 -  Heb je ideeën voor (nieuwe) activiteiten die je zou kunnen gaan ontplooien om 

uitdrukking te geven aan je betrokkenheid bij duurzaamheid?
 - Hoe zou je dat concreet kunnen aanpakken?

  Neem vervolgens de stapel kaartjes waarop mogelijke vormen van handelen in 
de werkomgeving staan en ga na welke vormen van handelen jij al in de praktijk 
brengt. Geef voor de activiteiten die jij al ontplooit zo concreet mogelijk antwoord 
op de op het aparte kaartje gestelde vragen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het 
bijbehorende werkblad.

  Ga voor de vormen van handelen die jij nog niet in de praktijk hebt gebracht, na in 
hoeverre deze mogelijkheden bieden om in je werkomgeving uitdrukking te geven 
aan je betrokkenheid bij duurzaamheid.

  Kies tenslotte uit alle mogelijke vormen van handelen één of twee mogelijkheden die 
je in je werkomgeving in praktijk wilt gaan brengen en vraag je af hoe je dit concreet 
kunt aanpakken.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen zonder je te concentreren op je werkomgeving. Je 
kunt je aandacht ook richten op andere omgevingen waarin jij verkeert. In dat geval 
maak je geen gebruik van de kaartjes met mogelijke vormen van handelen in de 
werkomgeving, maar enkel van het aparte kaartje met vragen.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus talenten en omgeving.
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10. Op het lijf geschreven
 

Doel  Je ontdekt in welke sociale rollen je uitdrukking kunt geven aan je betrokkenheid bij 
duurzame thema’s.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op je betrokkenheid 
bij duurzame thema’s. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau rollen (incl. kaartje met vragen)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 10 (individueel)

Spelverloop Lees de vragen op het aparte kaartje:
 - Vervul jij deze rol op dit moment?
 - Waar komt het in deze rol op aan?
 - Is deze rol je op het lijf geschreven?
 -  In hoeverre kan jij je betrokkenheid bij duurzaamheid in deze rol tot uitdrukking 

brengen?

  Pak vervolgens de stapel kaartjes waarop sociale rollen staan die je kunt vervullen. 
Neem uit de stapel de rollen die je op dit moment vervult. Geef voor deze rollen zo 
concreet mogelijk antwoord op de op het aparte kaartje gestelde vragen. Je kunt 
hiervoor gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Kies tenslotte uit alle rollen die je momenteel vervult enkele rollen uit (maximaal 
drie), waarin je bewust uitdrukking wilt gaan geven aan je betrokkenheid bij 
duurzame thema’s. Stel je ook de vraag hoe je dit concreet kunt gaan aanpakken.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door je volledig te concentreren op de rol die je 
momenteel in je werkomgeving vervult.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus activiteiten en omgeving.
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11. Ontdek je plekje!

Doel  Je ontdekt welke actoren en factoren van invloed zijn op je mogelijkheden om in je 
werkomgeving uitdrukking te geven aan je betrokkenheid bij duurzaamheid.

Uitgangssituatie  Je ontplooit in je werkomgeving activiteiten om duurzame oplossingen te 
realiseren. Ook heb je doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Benodigdheden Kaartjes niveau omgeving (incl. kaartje met vragen)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 11

Spelverloop Lees de vragen op het aparte kaartje:
 -  Welke personen in je directe omgeving maken mogelijk dat je uitdrukking geeft aan 

je betrokkenheid bij duurzaamheid? Wie verhinderen dat juist?
 -  Welke personen, groepen en organisaties in je omgeving maken mogelijk dat je 

uitdrukking geeft aan je betrokkenheid bij duurzaamheid? Wie of wat verhinderen 
dat juist?

 -  Welke grootschalige trends maken mogelijk dat je uitdrukking geeft aan je 
betrokkenheid bij duurzaamheid? Welke verhinderen dat juist?

  Neem vervolgens de stapel kaartjes waarop actoren en factoren staan die invloed 
kunnen hebben op je doen en laten. Geef voor elke actor of factor op micro-, meso- 
en macroniveau zo concreet mogelijk antwoord op de op het aparte kaartje gestelde 
vragen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus rollen en activiteiten.
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12. Je bronnen laten stromen

Doel  Je ontdekt welke betekenis een bron van inspiratie en/of troost voor je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s heeft.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op je betrokkenheid 
bij duurzame thema’s. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau bronnen
 Kaartjes niveau betrokkenheid
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 12 (individueel)

Spelverloop  Kies uit de stapel kaartjes met mogelijke bronnen van inspiratie en/of troost de 
bronnen die je het meest inspireren en/of troosten (maximaal vijf).

  Leg de geselecteerde kaartjes naast de stapel kaartjes met duurzame thema’s 
waarbij jij je betrokken kunt voelen. 

  Neem vervolgens steeds een kaartje van de stapel en vraag je af, of er een relatie 
valt te ontdekken tussen het duurzame thema en de geselecteerde bronnen van 
inspiratie en/of troost. Als deze niet te vinden is, leg je het kaartje apart. Als dat wel 
mogelijk is, breng dan voor jezelf de aard van de relatie onder woorden. En ook op 
welke momenten van je leven je dat ervaren hebt. Je kunt hiervoor gebruikmaken 
van het bijbehorende werkblad.

  Als je alle kaartjes van stapel duurzame thema’s hebt weggespeeld, stel je dan de 
vraag wat je opvalt aan de aard van de relatie tussen je bronnen van inspiratie en/of 
troost en de thema’s waarbij jij je betrokken voelt

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij het aangrenzende niveau waarden.
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13. Putten uit je duurzame bronnen

Doel  Je ontdekt hoe je uit je bronnen van inspiratie en/of troost kunt putten bij het 
uitdrukking geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op je betrokkenheid 
bij duurzame thema’s, maar je ervaart bij het ontplooien van activiteiten dat je 
betrokkenheid minder wordt.

Benodigdheden  Kaartjes niveau bronnen
 Kaartjes niveau betrokkenheid
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 13 (individueel)

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de duurzame thema’s waarbij jij je 
zeer betrokken voelt (maximaal vijf). Noteer per thema herinneringen die bij je 
bovenkomen als je terugkijkt op je persoonlijke inzet in verband met dit thema. 
Schrijf ook op met welke positieve en negatieve gevoelens deze herinneringen 
gepaard gaan. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met mogelijke bronnen van inspiratie en troost 
erbij. Neem telkens een kaartje van de stapel en vraag je af in hoeverre deze bron 
van betekenis is voor hoe je je persoonlijke inzet voor duurzame thema’s beleeft. 
Biedt de bron soms (nieuwe) inspiratie om in beweging te komen? Of juist troost? 
Geef ook aan op welke momenten in je leven je dit hebt ervaren. Ook hiervoor kun je 
gebruik maken van het werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoord ook uitdagen door de vragen die op de 
dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door je volledig te concentreren op één enkel 
duurzaam thema waarbij jij je zeer betrokken voelt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij het aangrenzende niveau waarden.
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14. Duurzame oplossingen

Doel  Je ontdekt door welke waarden jij je laat leiden bij het realiseren van duurzame 
oplossingen voor maatschappelijke problemen waarbij jij je betrokken voelt.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op de duurzame 
thema’s waarbij jij je betrokken voelt. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid
 Kaartjes niveau waarden
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 14 (individueel)

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de duurzame thema’s waarbij jij je zeer 
betrokken voelt (maximaal vijf).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met waarden waardoor je je kunt laten leiden. 
Neem telkens een kaartje van de stapel. Vraag je telkens af in hoeverre de 
betreffende waarde bijdraagt aan het realiseren van duurzame oplossingen voor 
maatschappelijke problemen waarbij jij je betrokken voelt. Vul op het bijbehorende 
werkblad per thema de waarden in die bijdragen aan duurzame oplossingen.

  Als je klaar bent, ga je per thema na welk gewicht je aan de geselecteerde waarden 
toekent en wat dit betekent voor de wijze waarop je hieraan in je doen en laten 
concreet uitdrukking geeft of gaat geven.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door je volledig te concentreren op één enkel 
duurzaam thema waarbij jij je zeer betrokken voelt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus bronnen en talenten.
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15. Geeft je omgeving om duurzaam?

Doel  Je ontdekt in hoeverre jouw (werk)omgeving je betrokkenheid bij duurzame thema’s 
en de daarbijbehorende waarden deelt.

Uitgangssituatie  Je hebt, doordat je eerder al spelvarianten 2, 6 en/of 7 hebt gespeeld, zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s en de waarden die bijdragen aan de realisering 
van duurzame oplossingen. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op 
het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid
 Kaartjes niveau waarden
 Kaartjes niveau omgeving
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 15

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de duurzame thema’s waarbij jij je 
betrokken voelt (maximaal vijf) en de kaartjes met daarop de waarden die bijdragen 
aan het creëren van gewenste duurzame evenwichten (maximaal tien).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met invloeden (actoren en factoren) die je 
werkomgeving op je doen en laten kan hebben. Neem telkens een kaartje van de 
stapel en vraag je af, of je te maken hebt met de op het kaartje genoemde invloed. 
Als dit niet het geval is, leg je het kaartje terzijde. Indien wel, dan vul je op het 
bijbehorende werkblad per omgevingsinvloed in inhoeverre deze actor of factor 
jouw betrokkenheid bij duurzaam thema’s en de daarbijbehorende duurzame 
waarden deelt.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Als je klaar bent, stel jij het geheel overziende je zelf de vraag wat dit betekent voor 
je concrete doen en laten in je werkomgeving.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvarianten  Je kunt deze variant ook spelen zonder je te concentreren op je werkomgeving. Je 
kunt je aandacht ook richten op andere omgevingen waarin jij verkeert. In dat geval 
maak je dus geen gebruik van de kaartjes met omgevingsinvloeden, maar dien jezelf 
te bepalen welke invloeden (micro, meso en macro) zich in die andere omgevingen 
doen gelden.

  Je kunt deze variant ook spelen door je volledig te concentreren op één enkel 
duurzaam thema waarbij jij je zeer betrokken voelt.

Mogelijk vervolg Spelvarianten behorend bij de aangrenzende niveaus rollen en talenten.
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16. Duurzaam in je rol

Doel  Je ontdekt in welke sociale rollen je uitdrukking geeft of kunt gaan geven aan je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld zicht op je betrokkenheid 
bij duurzame thema’s. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau betrokkenheid
 Kaartjes niveau rollen
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 16

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de duurzame thema’s waarbij jij je zeer 
betrokken voelt (maximaal vijf).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met mogelijke sociale rollen die je kunt vervullen. 
Neem telkens een kaartje van de stapel. Vraag jezelf telkens af of je deze rol op 
dit moment vervult. Als dit niet het geval is, leg je het kaartje terzijde. Als dit wel 
zo is, vraag jezelf dan af in hoeverre je daarin uitdrukking kunt (gaan) geven aan je 
betrokkenheid bij de geselecteerde duurzame thema’s. Je kunt op het bijbehorende 
werkblad per thema de rollen invullen die in aanmerking komen. 

  Noteer per rol die in aanmerking komt welke concrete mogelijkheden je ziet. Laat 
je bij het benoemen van mogelijkheden ook uitdagen door de vragen die op de 
dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door de aandacht volledig te richten op één enkel 
duurzaam thema waarbij jij je zeer betrokken voelt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, activiteiten en 
omgeving.
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17. Wat zijn je talenten waard?

Doel  Je ontdekt de talenten die je kunt inzetten om bij te dragen aan de realisering van 
duurzame waarden.

Uitgangssituatie  Je hebt, doordat je eerder al spelvarianten 2, 6 en 8 hebt gespeeld, zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s, de waarden die bijdragen aan de realisering 
van duurzame oplossingen en de talenten waarover je in sterke mate beschikt. Het 
is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid 
ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden
 Kaartjes niveau talenten
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 17

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de waarden die bijdragen aan het creëren 
van gewenste duurzame evenwichten (maximaal tien). Ook leg je de kaartjes voor je 
neer met de talenten waarover je in sterke mate beschikt (maximaal tien).

  Vervolgens vraag je je af in hoeverre de talenten waarover jij in sterke mate 
beschikt (kunnen) bijdragen aan de realisering van waarden die duurzame 
oplossingen bevorderen. Op het bijbehorende werkblad geef je per waarde aan 
welke talenten je inzet of kunt gaan inzetten.

  Ga per waarde na welk gewicht je aan de geselecteerde talenten toekent met het 
oog op de realisering van duurzame oplossingen en wat dit betekent voor de wijze 
waarop je hieraan concreet uitdrukking geeft of gaat geven

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze spelvariant uitbreiden door je niet alleen af te vragen of jijzelf over 
het betreffende talent beschikt, maar ook of er soms iemand anders in jouw (werk)
omgeving is die hierover beschikt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus activiteiten, rollen en 
omgeving.
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18. Werken met waarden

Doel  Je ontdekt hoe je in je (werk)omgeving concreet uitdrukking geeft of kan gaan 
geven aan de waarden die bijdragen aan de realisering van duurzame oplossingen.

Uitgangssituatie  Je hebt, doordat je eerder al spelvarianten 2, 6 en/of 7 hebt gespeeld, zicht op 
je betrokkenheid bij duurzame thema’s en op de waarden die bijdragen aan 
de realisering van duurzame oplossingen, Het is niet noodzakelijk dat je in je 
werkomgeving al concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of 
hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden
 Kaartjes niveau activiteiten
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 18

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de waarden die bijdragen aan het creëren 
van gewenste duurzame evenwichten (maximaal tien).

  Pak de stapel kaartjes met vormen van mogelijke activiteiten in je werkomgeving. 
Neem telkens een kaartje van de stapel. Vraag je steeds af of je over deze vorm van 
handelen al in de praktijk brengt om één of meer van de geselecteerde duurzame 
waarden te realiseren. Als dit het geval is, vul je op het bijbehorende werkblad per 
waarde in hoe je dat concreet doet. Zo niet, dan vraag je je af in hoeverre je deze 
vorm van handelen zou kunnen gaan ontplooien.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvarianten  Je kunt deze variant ook spelen zonder je concentreren op de activiteiten die je in 
je werkomgeving ontplooit. In dat geval maak je geen gebruik van de kaartjes met 
vormen van handelen.

  Daarnaast kun je in plaats van de aandacht te richten op activiteiten die jijzelf 
ontplooit, je ook afvragen in hoeverre anderen binnen de organisatie waarvoor jij 
werkt de duurzame waarden al in de praktijk brengen.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus talenten en rollen.
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19. Hoe duurzaam ben je eigenlijk?

Doel  Je ontdekt in hoeverre jij in jouw concrete doen en laten uitdrukking geeft aan 
duurzame waarden.

Uitgangssituatie  Je ontplooit in één of meer omgevingen al activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid of je bent van plan dit binnenkort te gaan doen. Je hebt ook zicht op 
je betrokkenheid, bijvoorbeeld doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden
 Kaartjes niveau activiteiten
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 19

Spelverloop  Kies een activiteit op het gebied van duurzaamheid waarbij jij betrokken bent. 
Noteer wat je met de activiteit wil(de) bereiken en hoe je dat hebt aangepakt of wilt 
gaan aanpakken.

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met daarop waarden waardoor je je kunt laten 
leiden bij het uitdrukking geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s. Neem 
telkens een kaartje van de stapel en vraag je af of deze waarde op één of andere 
wijze in je concrete aanpak van een maatschappelijk probleem tot uitdrukking komt. 
Op het bijbehorende werkblad vul je per waarde in hoe deze in je doen en laten tot 
uitdrukking komt.

  Als je eenmaal duidelijk hebt welke waarden tot uitdrukking komen in de ontplooide 
activiteit, stel je jezelf de vraag, of je misschien bepaalde belangrijke waarden over 
het hoofd hebt gezien, én of je mogelijk aan bepaalde belangrijke waarden teveel of 
te weinig gewicht hebt toegekend. Als dit het geval is, stel je jezelf de vraag wat het 
voor je concrete doen en laten betekent, als je je door andere waarden laat leiden 
of als je aan bepaalde waarden meer of minder gewicht toekent. Je kunt hiervoor 
gebruikmaken van het bijbehorende werkblad.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, talenten en 
rollen.
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20. Waardevolle rollen

Doel  Je ontdekt in welke sociale rollen je concreet uitdrukking kunt geven aan waarden 
die bijdragen aan de realisering van duurzame oplossingen.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvarianten 2, 6 en/of 7 hebt gespeeld zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s en de waarden die bijdragen aan de realisering 
van duurzame oplossingen. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op 
het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden
 Kaartjes niveau rollen
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 20

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de waarden die bijdragen aan het creëren 
van gewenste duurzame evenwichten (maximaal tien).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met sociale rollen die je kunt vervullen. Neem 
telkens een kaartje van de stapel. Vraag je telkens af of je deze rol op dit moment 
vervult. Als dit niet het geval is, leg je het kaartje terzijde. Zo ja, dan vul je op het 
bijbehorende werkblad per duurzame waarde in hoe je hieraan in je rollen concreet 
uitdrukking geeft of kan gaan geven. 

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus talenten, activiteiten en 
omgeving.
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21. Is je rol waardenvol?

Doel  Je ontdekt welke waarden bij de vervulling van je sociale rollen uitdrukking geven 
aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Uitgangssituatie  Je hebt, doordat je eerder al spelvarianten 2, 6 en 10 hebt gespeeld, zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s, de waarden die bijdragen aan de realisering 
van duurzame oplossingen en de sociale rollen die je vervult. Het is niet noodzakelijk 
dat je al concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt 
ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau waarden
 Kaartjes niveau rollen
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 21

Spelverloop  Kies een sociale rol die je voldoende mogelijkheden biedt om uitdrukking te 
geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s, bijvoorbeeld de rol die je in je 
werkomgeving vervult. 

  Leg daarna ook de kaartjes voor je neer met waarden die in het bijzonder bijdragen 
aan het realiseren van duurzame oplossingen (maximaal tien). Pak telkens een 
kaartje met een duurzame waarde en vraag je af, in hoeverre je deze waarde in je 
rol tot uitdrukking brengt of kunt gaan brengen. Vul op het bijbehorende werkblad 
per duurzame waarde in hoe je dit concreet doet of wilt gaan doen.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus talenten, activiteiten en 
omgeving.
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22. Duurzaam woekeren met je talenten

Doel  Je ontdekt in hoeverre jij je talenten in je werkomgeving inzet voor duurzame 
oplossingen.

Uitgangssituatie  Je hebt zicht op de talenten waarover je in sterke mate beschikt, bijvoorbeeld 
doordat je eerder al spelvariant 8 hebt gespeeld. Ook heb je enig zicht op je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s en de bijbehorende duurzame waarden. Het 
is niet noodzakelijk dat je al concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid 
ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau talenten
 Kaartjes niveau activiteiten
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 22

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de talenten waarover jij in sterke mate 
beschikt (maximaal tien).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met mogelijke vormen van handelen in de 
werkomgeving. Neem telkens een kaartje van de stapel en vraag je af of je deze 
vorm van handelen in de praktijk brengt. Als dit niet het geval is, vraag je je af, of 
je het betreffende talent binnen deze vorm van handelen kunt gaan inzetten. Als 
je deze vorm van handelen al wel in de praktijk brengt, vraag je je af, of je hierin 
het betreffende talent inzet en zo mogelijk nog sterker kunt gaan inzetten. Je kunt 
hiervoor het bijbehorende werkblad gebruiken.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je ze voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen zonder je concentreren op je werkomgeving. Je 
kunt je aandacht ook richten op andere omgevingen waarin jij verkeert. In dat geval 
maak je geen gebruik van de kaartjes met mogelijke vormen van handelen in de 
werkomgeving.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het 
meest echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, rollen en 
omgeving.
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23. Spreek jij je talenten aan?

Doel  Je ontdekt in hoeverre jij in je doen en laten gebruikmaakt van de talenten waarover 
je beschikt.

Uitgangssituatie  Je ontplooit in één of meer omgevingen activiteiten, die uitdrukking geven aan je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s, of je bent van plan dit binnenkort te gaan doen. 
Je hebt ook zicht op je betrokkenheid, bijvoorbeeld doordat je eerder al spelvariant 2 
hebt gespeeld.

Benodigdheden Kaartjes niveau talenten
 Kaartjes niveau activiteiten
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 23

Spelverloop  Kies een activiteit waarbij jij betrokken bent en die voor jou te maken heeft met 
jouw betrokkenheid bij duurzame thema’s. Noteer wat je met de activiteiten wil(de) 
bereiken en hoe je dat hebt aangepakt of wilt gaan aanpakken.

  Neem vervolgens de stapel kaartjes met daarop talenten die je kunt gebruiken bij 
het uitdrukking geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s. Neem telkens 
een kaartje van de stapel en vraag je je af in hoeverre dit talent nodig is voor het 
succesvol laten verlopen van de activiteit.

  Als je duidelijk hebt welke talenten zoal nodig zijn voor het succesvol laten verlopen 
van de ontplooide of te ontplooien activiteit, stel je je de vraag in hoeverre jij of 
iemand anders die bij de activiteit betrokken is over deze talenten beschikt. Noteer 
op het bijbehorende werkblad per benodigd talent wie hierover beschikt.

  Als je al een activiteit ontplooit, stel je je de vraag, of je het aanwezige talent 
mogelijk nog sterker kunt gaan inzetten voor duurzame oplossingen en zo ja, hoe 
dan. Als niemand die momenteel bij de activiteit betrokken is over het benodigde 
talent beschikt, stel je dan de vraag of er niet iemand anders te vinden is, die nu nog 
niet bij de activiteit betrokken is, maar hiervoor wel kan worden benaderd.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het 
meest echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, rollen en 
omgeving.
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24. Past je rol bij je talenten?

Doel  Je ontdekt in hoeverre jij je talenten in de sociale rollen die je vervult kunt inzetten 
voor duurzame oplossingen.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 8 hebt gespeeld zicht op de talenten 
waarover je in sterke mate beschikt. Ook heb je enig zicht op je betrokkenheid bij 
duurzame thema’s en de bijbehorende waarden. Het is niet noodzakelijk dat je al 
concrete activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau talenten
 Kaartjes niveau rollen
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 24

Spelverloop  Leg de kaartjes voor je neer met daarop de talenten waarover jij in sterke mate 
beschikt (maximaal tien).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met sociale rollen die je kunt vervullen. Neem 
telkens een kaartje van de stapel en vraag je af, of je deze rol op dit moment vervult. 
Als dit niet het geval is, leg je dit kaartje terzijde. Als dit wel zo is, vraag je je af in 
hoeverre jij je talenten in deze rol inzet of kunt gaan inzetten. En als je al activiteiten 
ontplooit, stel je je ook de vraag, of je deze wellilcht nog sterker kunt gaan inzetten.

  Vul op het bijbehorende werkblad per rol in welke talenten je daarbinnen kunt gaan 
inzetten. Stel je ook steeds de vraag hoe je je talenten concreet kunt gaan inzetten.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Extra spelvariant  Je kunt deze variant ook spelen door je volledig te concentreren op één enkele rol 
waarin jij uitdrukking wilt (gaan) geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, activiteiten en 
omgeving.
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25. Kansen voor talenten

Doel  Je ontdekt met welke talenten je bij de vervulling van je sociale rollen uitdrukking 
kunt geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s.

Uitgangssituatie  Je hebt doordat je eerder al spelvariant 10 hebt gespeeld zicht op de mogelijkheden 
die de sociale rollen die je momenteel vervult, je bieden om uitdrukking te geven aan 
je betrokkenheid bij duurzame thema’s. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau talenten
 Kaartjes niveau rollen
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 25

Spelverloop  Kies een rol die je voldoende mogelijkheden biedt om uitdrukking te geven aan je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s (bijvoorbeeld de rol die je in je werkomgeving 
vervult).

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met talenten waarover je kunt beschikken. Neem 
telkens een kaartje van de stapel. Vraag je steeds af in hoeverre je dit talent in de 
betreffende rol tot uitdrukking kunt brengen, zodat je bijdraagt aan de realisering 
van duurzame oplossingen. Als dit het geval is, vul dan op het bijbehorende 
werkblad per talent in hoe je dit talent concreet inzet of (sterker) kunt gaan inzetten 
binnen die rol. 

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, activiteiten en 
omgeving.
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26. Talentenjacht

Doel  Je ontdekt in hoeverre in jouw (werk)omgeving personen aanwezig zijn die 
beschikken over talenten die jou kunnen helpen bij het realiseren van duurzame 
oplossingen.

Uitgangssituatie  Je ontplooit in één of meer omgevingen activiteiten, die uitdrukking geven aan je 
betrokkenheid bij duurzame thema’s, of je bent van plan dit binnenkort te gaan doen. 
Je hebt doordat je eerder al spelvariant 8 hebt gespeeld zicht op de talenten die je 
kunt inzetten om bij te dragen aan de realisering van duurzame oplossingen. Je hebt 
ook enig zicht op je betrokkenheid bij duurzame thema’s, bijvoorbeeld doordat je 
spelvariant 2 al hebt gespeeld. 

Benodigdheden Kaartjes niveau talenten
 Kaartjes niveau omgeving (alleen microniveau)
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 26

Spelverloop  Om te beginnen kies je een activiteit waarvoor je op zoek bent naar personen met 
talenten die je kunnen helpen bij het realiseren van duurzame oplossingen.

  Gebruik uit de stapel kaartjes met talenten alleen de kaartjes met talenten waarover 
jij niet of nauwelijks beschikt. De kaartjes met talenten waarover jij in voldoende 
mate beschikt leg je terzijde.

  Pak vervolgens uit de stapel kaartjes met omgevingsinvloeden enkel de kaartjes 
met actoren op microniveau. Neem telkens een kaartje van de stapel en vraag 
je af welke personen je in jouw omgeving kent, die onder de betreffende 
categorie actoren vallen en die over de talenten beschikken waarover jij voor 
de geselecteerde activiteit niet of nauwelijks beschikt. Vul op het bijbehorende 
werkblad per benodigd talent de namen van de personen in. Stel je ook de vraag 
hoe je deze personen concreet kunt aanspreken op hun talenten.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus waarden, activiteiten en 
rollen.
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27. Duurzaam onder invloed

Doel Je ontdekt welke invloeden vanuit je (werk)omgeving uitgaan op je doen en laten.

Uitgangssituatie  Je bent van plan binnenkort activiteiten te gaan ontplooien om duurzame 
oplossingen te realiseren. Je hebt ook zicht op je betrokkenheid, bijvoorbeeld 
doordat je eerder al spelvariant 2 hebt gespeeld.

Benodigdheden Kaartjes niveau activiteiten
 Kaartjes niveau omgeving
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 27

Spelverloop  Kies uit de mogelijke activiteiten in je werkomgeving één activiteit die je wilt gaan 
aanpakken. Noteer wat je met de activiteiten wil bereiken en hoe je dat wilt gaan 
aanpakken.

  Neem vervolgens de stapel kaartjes met daarop omgevingsinvloeden die op micro-, 
meso- en macroniveau gunstige dan wel ongunstige invloed kunnen hebben 
op je doen en laten. Neem telkens een kaartje van de stapel en vraag je af in 
hoeverre deze actor of factor van invloed is op het succesvol laten verlopen van de 
ontplooien activiteit.

  Als je duidelijk hebt welke actoren en factoren van invloed zijn, stel je je de vraag 
in hoeverre je gunstige invloeden kunt versterken en ongunstige invloeden kunt 
dempen. Noteer op het bijbehorende werkblad per omgevingsinvloed hoe je dit 
concreet zou kunnen aanpakken.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij de aangrenzende niveaus talenten en rollen.
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28. Rolmogelijkheden

Doel  Je ontdekt welke mogelijkheden jouw (werk)omgeving je biedt om bij de vervulling 
van je sociale rollen uitdrukking te geven aan je betrokkenheid bij duurzame 
thema’s.

Uitgangssituatie  Je hebt zicht op de mogelijkheden die sociale rollen die je momenteel vervult, je 
bieden om uitdrukking te geven aan je betrokkenheid bij duurzame thema’s doordat 
je eerder al spelvariant 10 hebt gespeeld. Het is niet noodzakelijk dat je al concrete 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid ontplooit of hebt ontplooid.

Benodigdheden Kaartjes niveau rollen
 Kaartjes niveau omgeving
 Dialoogkaartjes
 Werkblad bij spelvariant 28

Spelverloop  Kies uit de stapel kaartjes waarop mogelijke sociale rollen staan de rol die je in je 
werkomgeving vervult. Leg deze voor je neer.

  Pak vervolgens de stapel kaartjes met daarop omgevingsvloeden die op micro-, 
meso- en macroniveau gunstige dan wel ongunstige invloed kunnen hebben op je 
doen en laten in je werkomgeving. Neem telkens een kaartje van de stapel en vraag 
je af in hoeverre deze actor of factor van invloed is op de mogelijkheden die je in de 
betreffende rol hebt. Vul op het bijbehorende werkblad in welke actoren en factoren 
invloed hebben je werkrol.

  Als je duidelijk hebt welke actoren en factoren van invloed zijn op je werkrol, stel 
je je de vraag in hoeverre je gunstige invloeden kunt versterken en ongunstige 
invloeden kunt dempen. Vul op het werkblad in hoe je dit concreet kan aanpakken.

  Laat je bij het verduidelijken van je antwoorden ook uitdagen door de vragen die op 
de dialoogkaartjes staan, tenminste voor zover je die voor jou van betekenis acht.

  Noteer tijdens het spelen herinneringen, gedachten en gevoelens die bij je 
bovenkomen. Aan het eind schrijf je op welke conclusies je voor jezelf trekt.

Mogelijk vervolg  In principe komen spelvarianten behorend bij alle niveaus in aanmerking, het meest 
echter varianten behorend bij het aangrenzende niveau activiteiten.


