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MENSEN LEREN VEEL
MEER IN SPELSITUATIES
Ambition Group gelooft in gamification: het inzetten van spelelementen om sneller en
efficiënter te leren. Daarom organiseert Ambition Group deze zomer open sessies. Je kan
deelnemen aan hun gloednieuwe risicomanagementspel en zo spelend leren ervaren.

C

asino Wars is door Ambition Group
ontwikkeld om managers en teams te
trainen in het omgaan met risico’s. De
game is een battle tussen vier teams
die elk een casino runnen en moeten laten zien
dat hun casino het grootst en meest succesvol
is. Een belangrijke investeringsmaatschappij
kiest namelijk het casino uit met het beste
management. Het spel is een combinatie van
een bordspel met fiches en een computer
animatie.

Net echt
Richard Moret is de oprichter van Ambition
Group. Hij is ervan overtuigd dat spelvormen
niet alleen leuk zijn om te doen, maar ook een
goede manier om anders naar de dingen te kij
ken en daardoor tot nieuwe inzichten te komen.
“Ik geloof oprecht dat mensen heel veel kunnen
leren van gamification. Je bent met elkaar in
een spelsituatie, los van je dagelijkse werk en
besognes, en krijgt de gelegenheid om te
reflecteren en te relativeren. Iedereen komt als
het ware blanco binnen en heeft dezelfde start
positie. De situatie is veilig, iedereen zit in het
zelfde schuitje en het is ‘maar’ een spel, er valt
niet echt iets te verliezen.”

Al doende
Door Casiono Wars te spelen, kom je erachter
hoe je omgaat met crisissituaties, hoe goed je
in staat bent om je team aan te sturen op basis
van risicomanagement. En of je de juiste maat
regelen hebt getroffen om risico’s te voorkomen
en mogelijke gevolgen te beperken. “Door de
aantrekkende economie zijn veel organisaties
weer in beweging na een tijd van stilstand. Ze
trekken nieuwe projecten aan of kijken opnieuw
naar de huidige risico’s. Met deze game worden
ze in een dag interactief getraind in de vaardig
heden en technieken van risicomanagement. Ze
worden geconfronteerd met allerlei situaties,

Richard Moret, oprichter van Ambition Group

zoals een voedselvergiftiging onder het perso
neel en Celine Dion die op de laatste nipper een
optreden afzegt. Het is dus niet alleen maar
serieus, er kan ook gelachen worden.”

Gaming factory
Als het aan Richard ligt, opent hij een gaming
factory waar je vijf dagen per week gewoon
naar binnen kunt lopen om een educatief spel
te spelen. “Er is vraag naar deze vorm van leren.

Daarom organiseren we vanaf de zomer open
sessies op vrijdag waarvoor iedereen zich in kan
schrijven. Voor zover ik weet, is dat uniek in
Nederland.”
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