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Game geeft managers
meer grip op werkdruk
en bevlogenheid
Werkdruk en werkstress vormen grote arbeidsrisico’s.
Er bestaan talloze maatregelen om deze risico’s
tegen te gaan, maar de effecten ervan zijn niet altijd
direct zichtbaar. Managers zijn daardoor geneigd
deze maatregelen voor zich uit te schuiven. Maar
als medewerkers bevlogen zijn, kunnen ze bedrijven
en instellingen veel voordeel opleveren. Bevlogen
werknemers zijn meer betrokken, verbonden, energiek,

Leren door te ervaren
In het spel leert de manager door te ervaren. Belangrijk, omdat een
oplossing die op korte termijn goed lijkt (zoals overwerken) op de
langere termijn schadelijk kan zijn (uitputting). In het spel verloopt de
tijd sneller, dus het effect van handelen is eerder zichtbaar. Dat is een
heel krachtig leermechanisme. Na afloop kan de speler reflectievragen
beantwoorden en zo de situaties uit het restaurant vertalen naar zijn
eigen werksituatie.

hebben meer passie en ervaren meer persoonlijke groei.
Daarom heeft TNO een game ontwikkeld voor managers
waarmee ze spelenderwijs inzicht krijgen in werkdruk en
de gevolgen daarvan. Bovendien leert de game managers
hoe zij de bevlogenheid van hun medewerkers kunnen
stimuleren.
Een consultant:
Complexe simulatie
‘De game geeft inzicht in hoe
Het realistische spel speelt zich af
persoonlijke factoren, werk
in een restaurant. Achter het spel
plekfactoren en organisatie
zit een complex simulatiemodel,
processen samen bepalen
ontwikkeld op basis van een
hoe bevlogen mensen aan
uitgebreide literatuurstudie en op
het werk zijn. In de game
expertise- en praktijkervaringen
ervaren spelers dat zij zelf
van TNO en de cofinanciers ING
invloed hebben op de bevlo
Bank en arbodienst 365. Door
genheid en gezondheid van
keuzes te maken in het spel,
hun collega’s.’
krijgen managers inzicht in
werkdruk, bevlogenheid, effecten
van maatregelen en de wijze
waarop zij hier zelf invloed op hebben. Zo leren ze hoe ze zelf kunnen
beïnvloeden dat medewerkers minder stress ervaren, maar ook
gemotiveerd en bevlogen blijven.
Direct zichtbaar resultaat
De online serious game bestaat uit een virtuele wereld waarin managers
volop dingen kunnen uitproberen. Elke actie leidt tot directe feedback en
tot een zichtbaar resultaat op de virtuele werkvloer. Honoreert de speler
bijvoorbeeld het verzoek van kok Harald om een cursus Mexicaans
koken te volgen? Dan neemt de taaklast van de kok weliswaar toe, maar
stijgt zijn bevlogenheid via een hogere score op de energiebron
‘ontwikkelingsmogelijkheden’.
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‘De interactieve
game geeft directe
feedback op de
virtuele acties van
de manager.’
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