
Voorbereiding

Deze game is ontwikkeld om groepen mensen tussen de zes en vijfentwintig personen te laten 
nadenken over de toekomst en over de mogelijke impact van trends en ontwikkelingen.

Een speelset kan gebruikt worden om met een team van 3-5 mensen de game te spelen. In 
de beschrijving van speelvarianten wordt ervan uitgegaan dat de game door meerdere teams 
tegelijk wordt gespeeld en dat er gelegenheid is voor momenten om terug te koppelen en de 
verschillende ervaringen aan de tafels met elkaar te delen.

We beschrijving in deze handleiding drie varianten waarop je de game kan spelen:

 Een korte variant van 1 uur
 Een middellange variant van 2,5 uur
 Een uitgebreide variant van 4 uur

Het is handig om van tevoren te bepalen of elke groep zelf de tijd voor de verschillende rondes 
bijhoudt of dat iemand dat voor alle teams doet. In de lange variant moeten de teams tussen 
speelronde 1 en 2 van plaats wisselen en is het aan te bevelen dat de tijd centraal wordt bij-
gehouden.

Naast de varianten die beschreven zijn in de handleiding, zijn er nog veel andere mogelijkheden 
denkbaar. Wij moedigen organisaties aan zelf nieuwe varianten te bedenken en uit te proberen 
en horen ontvangen graag suggesties en feedback via denhartog@stt.nl

Verder kunnen spelers zelf bedenken welk doel zij nastreven in deze game voor hun fictieve 
samenleving. Wij geven in deze handleiding voorbeelden van doelen die veel gebruikt zijn en op 
veel organisaties van toepassing zijn:

 1)  Zoveel mogelijk omzet of winst behalen.
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire 
     samenleving.
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren.
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn.

Inhoud

 
72 bouwstenen: tegels met innovaties

8 lege tegels geschikt voor eigen innovaties
10 future coins met waarde 5
10 future coins met waarde 10
5 future coins met waarde 20

Handleiding met drie speelvarianten
Een overzicht van de scenario’s

Een overzicht van de bouwstenen

DE TOEKOMST OP HET SPEL
Samen bouwen aan de economie van de toekomst
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HANDLEIDING - KORTE VARIANT
Speeltijd 1 uur

In deze game maak je keuzes voor een fictieve samenleving. Je leeft je in in de scenario’s en 
trendbeschrijvingen die zijn gemaakt voor de toekomstverkenning economie van STT.

Dit is een coöperatief spel: in een team van 3-5 personen streef je een gezamenlijk doel na en 
maak je keuzes die bijdragen aan dit doel. Daarbij houd je rekening met het toekomstscenario 
waarin je speelt.

Stap 1: speeldoel bepalen (adviestijd 5 - 10 minuten)

Jullie gaan keuzes maken voor een fictieve samenleving.
Vul op het werkblad in:
 Jullie teamnaam.
 Het doel dat jullie nastreven. Bijvoorbeeld:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen.
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving.
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren.
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn.

Neem eventueel de tijd om te bespreken wat je je voorstelt bij het doel dat je gekozen hebt.

Stap 2: Speelronde (adviestijd: 20 minuten)

2.a: Bepaal scenario
Bepaal in welk scenario je speelt. 
Als de game door meerdere groepen wordt gespeeld is het aan te raden de groepen in verschil-
lende scenario’s te laten starten. Als je een van de voorbeelddoelen van stap 1 hebt gekozen kun 
je hieronder zien in welk scenario je moet beginnen:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen - start in scenario A
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving - start in scenario D
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving - start in scenario C
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren - start in scenario A
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn - start in scenario B  
 

Neem even de tijd om de scenariobeschrijvingen door te lezen. Probeer je voor te stellen dat dit 
de toekomst is waarin je terecht bent gekomen. Samen met je teamgenoten gaan jullie probe-
ren je doel te behalen in dit scenario.

2.b: Tegels kopen en bouwen
Je krijgt als groep 70 Future Coins. Elke speler mag (om beurten) tegels kopen om jullie samen-
leving in te richten.

Speler 1:
 Pak drie tegels van de stapel en leg ze open neer.
 Van deze drie tegels mag je er één kopen. De prijs wordt bepaald door het scenario
 waarin je speelt.
 Je teamgenoten mogen adviseren, maar jij beslist.
 Je mag ook zelf een tegel maken (vul een blanco tegel in) en kopen voor 10 coins.  
 Deze tegel mag niet al bestaan in het spel (zie het overzicht van alle tegels). 
 De tegels die je niet kiest leg je weer terug onderop de stapel.
 Herhalen voor spelers 2, 3 en 4 tot de tijd op is.
 Iedere keer als alle spelers aan de beurt zijn geweest, krijgen jullie 30 Future Coins 
 extra.
 Het scenario waarin je speelt bepaalt de prijs van de tegels. 

Stap 3: Reflectie (adviestijd 15 minuten)

Je hebt je in de eerste speelronde ingeleefd in een van de vier scenario’s. Door de keuzes die je 
hebt gemaakt heb je het scenario verder aangevuld. Bespreek met elkaar:
 Hoe waarschijnlijk vind je dit scenario? Zie je bijvoorbeeld nu al signalen dat 
 het scenario werkelijkheid zou kunnen worden?
 Vind je het een aantrekkelijk scenario?
 Als dit scenario werkelijkheid zou worden, wat zou het dan kunnen 
 betekenen voor jullie organisatie? Denk aan:
 Welke kansen zie je?
 Welke uitdagingen zie je?
 Wat zou je anders doen?
 Zou je andere producten en diensten aanbieden?
 Wat vragen klanten of stakeholders van je in dit scenario?
 Wat voor type werknemers heb je nodig in dit scenario?

Stap 4: Plenair nabespreken (adviestijd: 15 minuten)
Vraag elk team om met de hele groep te delen wat hun belangrijkste bespreekpunten of bevin-
dingen waren bij stap 3.

HANDLEIDING - MIDDELLANGE VARIANT
Speeltijd 2,5 uur

In deze game maak je keuzes voor een fictieve samenleving. Je leeft je in in de scenario’s en 
trendbeschrijvingen die zijn gemaakt voor de toekomstverkenning economie van STT.

Dit is een coöperatief spel: in een team van 3-5 personen streef je een gezamenlijk doel na en 
maak je keuzes die bijdragen aan dit doel. Daarbij houd je rekening met het toekomstscenario 
waarin je speelt.

Stap 1: speeldoel bepalen (adviestijd 5-10 minuten)

Jullie gaan keuzes maken voor een fictieve samenleving.
Vul op het werkblad in:
 Jullie teamnaam.
 Het doel dat jullie nastreven. Bijvoorbeeld:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen.
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving.
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren.
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn.

Neem eventueel de tijd om te bespreken wat je je voorstelt bij het doel dat je gekozen hebt.
Stap 2: Eerste speelronde (adviestijd: 20-30 minuten)

2.a: Bepaal scenario
Bepaal in welk scenario je speelt. 
Als de game door meerdere groepen wordt gespeeld is het aan te raden de groepen in verschil-
lende scenario’s te laten starten. Als je een van de voorbeeld-doelen van stap 1 hebt gekozen 
kun je hieronder zien in welk scenario je moet beginnen:
 1)  Zoveel mogelijk omzet of winst behalen - start in scenario A
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving - start in scenario D
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving - start in scenario C
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren - start in scenario A
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn - start in scenario B

Neem even de tijd om de scenariobeschrijvingen door te lezen. Probeer je voor te stellen dat dit 
de toekomst is waarin je terecht bent gekomen. Samen met je teamgenoten gaan jullie probe-
ren je doel te behalen in dit scenario.

2.b: Tegels kopen en bouwen
 Leg de bouwstenen ondersteboven per categorie op tafel. Je maakt dus zes 
 stapels.
 Pak de envelop die bij jouw scenario hoort en verdeel deze bouwstenen over de  
 categorieën. Schud daarna de stapels. 
 Leg de stapel blanco tegels als zevende stapel neer.

Je krijgt als groep 70 Future Coins. Elke speler mag (om beurten) tegels kopen om jullie samen-
leving in te richten:

Speler 1:
 Pak de drie bovenste bouwstenen van een categorie die je aanspreekt en leg ze  
 open neer.
 Van deze drie tegels mag je er één kopen. De prijs wordt bepaald door het scenario
 waarin je speelt.
 Je teamgenoten mogen adviseren, maar jij beslist.
 Je mag ook zelf een tegel maken (vul een blanco tegel in) en kopen voor 10 Coins. 
 Deze tegel mag niet al bestaan in het spel (zie het overzicht van alle tegels). 
 De tegels die je niet kiest leg je weer terug onderop de stapel.
 Herhalen voor spelers 2, 3 en 4 tot de tijd op is.
 Iedere keer als alle spelers aan de beurt zijn geweest, krijgen jullie 30 Future Coins 
 extra.
 Het scenario waarin je speelt bepaalt de prijs van de tegels. 

Verder zijn er condities waar je samenleving aan het einde van de speelsessie moet voldoen, 
houd daar in deze ronde vast rekening mee:
- Je moet bouwstenen uit ten minste vijf categorieën hebben gekozen (dus vijf kleuren bouw-
stenen in je samenleving hebben)



- Je mag niet meer dan tien bouwstenen hebben aan het einde van speelronde twee. Voor elke 
11e bouwsteen die je kiest moet je dus een eerder gekozen bouwsteen terugleggen onderop de 
stapel. Je krijgt daar geen geld voor terug.

Stap 3: Reflectie (adviestijd 15-20 minuten)
Je hebt je in de eerste speelronde ingeleefd in een van de vier scenario’s. Door de keuzes die je 
hebt gemaakt heb je het scenario verder aangevuld. Bespreek met elkaar:

 Hoe waarschijnlijk vind je dit scenario? Zie je bijvoorbeeld nu al signalen dat 
 het scenario werkelijkheid zou kunnen worden?
 Vind je het een aantrekkelijk scenario?
 Als dit scenario werkelijkheid zou worden, wat zou het dan kunnen 
 betekenen voor jullie organisatie? Denk aan:
 Welke kansen zie je?
 Welke uitdagingen zie je?
 Wat zou je anders doen?
 Zou je andere producten en diensten aanbieden?
 Wat vragen klanten of stakeholders van je in dit scenario?
 Wat voor type werknemers heb je nodig in dit scenario?

Stap 4: 2e speelronde in nieuw scenario (adviestijd: 20-30 minuten)
Je gaat nu spelen in een nieuw scenario. Neem de tijd om het nieuwe scenario door te lezen.
Je houdt het geld waarmee je geëindigd bent in de vorige ronde, en krijgt 30 extra Future Coins.

Als je een van de voorbeelddoelen van stap 1 hebt gekozen kun je hieronder zien in welk scena-
rio je deze tweede ronde speelt:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen - Scenario C
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving - Scenario B
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving - Scenario A
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren - Scenario C
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn - Scenario D

Je mag nu eenmalig bepalen of je de bouwstenen die je in ronde 1 hebt gekocht wil houden of 
terugverkopen aan de bank. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer helpen je doelstelling te halen in 
het nieuwe scenario, of omdat je extra geld wilt. Het geld dat je terugkrijgt is de kostprijs van 
de bouwsteen in dit nieuwe scenario.

Pak de envelop die hoort bij dit nieuwe scenario en verdeel deze bouwstenen over de categorie-
en. Verwijder de bouwstenen die bij het vorige scenario hoorden uit de stapels. 

Vergeet niet de condities waar je samenleving aan het einde van de speelsessie moet voldoen:
- Je moet bouwstenen uit ten minste vijf categorieën hebben gekozen (dus vijf kleuren bouw-
stenen in je samenleving hebben)
- Je mag niet meer dan tien bouwstenen hebben aan het einde van speelronde twee. Voor elke 
11e bouwsteen die je kiest moet je dus een eerder gekozen bouwsteen terugleggen onderop de 
stapel. Je krijgt daar geen geld voor terug.

Verder spelen zoals in speelronde 1

Stap 5: Reflectie (advies tijd: 10-15 minuten)
Bespreek de reflectievragen voor dit nieuwe scenario (zoals bij stap 3)

Stap 6: Voorbereiden terugkoppeling (adviestijd: 10-15 minuten)
Bereid een korte terugkoppeling voor. Doe dit aan de hand van de volgende vragen:
 Wat was het doel dat jullie nastreefden?
 Vinden jullie dat jullie dit doel hebben gehaald? Waarom wel/niet?
 Hebben jullie voldaan aan de condities (bouwstenen uit vijf categorieën en
 maximaal tien bouwstenen in je samenleving)?
 Wat waren moeilijke keuzes/welke keuzes leverden veel discussie op?
 Welke bouwstenen hebben jullie zelf bedacht?
 Wat zouden de verschillende scenario’s kunnen betekenen voor de 
 toekomst van je eigen organisatie? Wat zou je hetzelfde doen en wat zou je
 anders doen?

Stap 7: Plenair nabespreken (adviestijd: 30 minuten)
Bespreek per groep de vragen die in stap 6 zijn genoemd.

HANDLEIDING - LANGE VARIANT
Speeltijd 4 uur

In deze game maak je keuzes voor een fictieve samenleving. Je leeft je in in de scenario’s en 
trendbeschrijvingen die zijn gemaakt voor de toekomstverkenning economie van STT.

Dit is een coöperatief spel: in een team van 3-5 personen streef je een gezamenlijk doel na en 
maak je keuzes die bijdragen aan dit doel. Daarbij houd je rekening met het toekomstscenario 
waarin je speelt.

Stap 1: speeldoel bepalen (adviestijd 5-10 minuten)

Jullie gaan keuzes maken voor een fictieve samenleving.
Vul op het werkblad in:
Jullie teamnaam.
Het doel dat jullie nastreven. Bijvoorbeeld:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen.
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving.
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren.
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn.

Neem eventueel de tijd om te bespreken wat je je voorstelt bij het doel dat je gekozen hebt.

Stap 2: Eerste speelronde (adviestijd: 20-30 minuten)

2.a: Bepaal scenario
Bepaal in welk scenario je speelt. 
Als de game door meerdere groepen wordt gespeeld is het aan te raden de groepen in verschil-
lende scenario’s te laten starten. Als je een van de voorbeelddoelen van stap 1 hebt gekozen kun 
je hieronder zien in welk scenario je moet beginnen:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen - start in scenario A
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving - start in scenario D
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving - start in scenario C
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren - start in scenario A
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn - start in scenario B

Neem even de tijd om de scenariobeschrijvingen door te lezen. Probeer je voor te stellen dat dit 
de toekomst is waarin je terecht bent gekomen. Samen met je teamgenoten gaan jullie probe-
ren je doel te behalen in dit scenario.

2.b: Tegels kopen en bouwen
 Leg de bouwstenen ondersteboven per categorie op tafel. Je maakt dus zes 
 stapels.
 Pak de envelop die bij jouw scenario hoort en verdeel deze bouwstenen over de  
 categorieën. Schud de stapel.
 Leg de stapel blanco tegels als zevende stapel neer.

Je krijgt als groep 70 Future Coins. Elke speler mag (om beurten) tegels kopen om jullie samen-
leving in te richten:

Speler 1:
 Pak de drie bovenste bouwstenen van een categorie die je aanspreekt en leg ze  
 open neer.
 Van deze drie tegels mag je er één kopen. De prijs wordt bepaald door het scenario 
 waarin je speelt.
 Je teamgenoten mogen adviseren, maar jij beslist.
 Je mag ook zelf een tegel maken (vul een blanco tegel in) en kopen voor 10 Coins.
 Deze tegel mag niet al bestaan in het spel (zie het overzicht van alle tegels). 
 De tegels die je niet kiest leg je weer terug onderop de stapel.
 Herhalen voor spelers 2, 3 en 4 tot de tijd op is.
 Iedere keer als alle spelers aan de beurt zijn geweest, krijgen jullie 30 Future Coins
 extra.
 Het scenario waarin je speelt bepaalt de prijs van de tegels. 

Verder zijn er condities waar je samenleving aan het einde van de speelsessie moet voldoen, 
houd daar in deze ronde vast rekening mee:
- Je moet bouwstenen uit ten minste vijf categorieën hebben gekozen (dus vijf kleuren bouw-
stenen in je samenleving hebben)
- Je mag niet meer dan tien bouwstenen hebben aan het einde van speelronde twee. Voor elke 
11e bouwsteen die je kiest moet je dus een eerder gekozen bouwsteen terugleggen onderop de 
stapel. Je krijgt daar geen geld voor terug.10fc

20fc



Stap 3: Reflectie (adviestijd 15-20 minuten)
Je hebt je in de eerste speelronde ingeleefd in een van de vier scenario’s. Door de keuzes die je 
hebt gemaakt heb je het scenario verder aangevuld. Bespreek met elkaar:
 Hoe waarschijnlijk vind je dit scenario? Zie je bijvoorbeeld nu al signalen dat 
 het scenario werkelijkheid zou kunnen worden?
 Vind je het een aantrekkelijk scenario?
 Als dit scenario werkelijkheid zou worden, wat zou het dan kunnen 
 betekenen voor jullie organisatie? Denk aan:
 Welke kansen zie je?
 Welke uitdagingen zie je?
 Wat zou je anders doen?
 Zou je andere producten en diensten aanbieden?
 Wat vragen klanten of stakeholders van je in dit scenario?
 Wat voor type werknemers heb je nodig in dit scenario?

Stap 4: 2e speelronde aan andere tafel (adviestijd: 30-40 minuten)
De teams staan op en draaien door:
 Je teamnaam houd je en je blijft dezelfde doelstelling nastreven
 Het geld dat je overhebt laat je liggen
 De bouwstenen die je hebt gekocht laat je liggen
 Alle andere bouwstenen laat je ook liggen
 Je neemt plaats aan de tafel van een andere groep

Je hebt nu een kleine tijdreis gemaakt en bent in een andere samenleving terecht gekomen. 
Bekijk welke wereld jullie voorgangers voor jullie hebben nagelaten (bouwstenen en geld).
Je gaat nu spelen in een nieuw scenario. Neem de tijd om het nieuwe scenario door te lezen.
Je gaat verder spelen met het geld dat je voorgangers hebben nagelaten en krijgt nu eenmalig 
30 extra Future Coins.

Als je een van de voorbeelddoelen van stap 1 hebt gekozen kun je hieronder zien in welk scena-
rio je deze tweede ronde speelt:
 1) Zoveel mogelijk omzet of winst behalen - Scenario C
 2) Bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving - Scenario B
 3) Bijdragen aan een inclusieve, solidaire samenleving - Scenario A
 4) Zoveel mogelijk klanttevredenheid realiseren - Scenario C
 5) Het meest innovatieve bedrijf in jullie sector zijn - Scenario D

Je mag nu eenmalig bepalen of je de bouwstenen die op tafel liggen (dus gekocht of bedacht 
door jullie voorgangers) wil houden of terug verkopen aan de bank. Bijvoorbeeld omdat ze niet 
langer helpen je doelstelling te halen in het nieuwe scenario, of omdat je extra geld wilt. Het 
geld dat je terugkrijgt is de kostprijs van de bouwsteen in dit nieuwe scenario.

Vergeet niet de condities waar je samenleving aan het einde van de speelsessie moet voldoen:
- Je moet bouwstenen uit ten minste vijf categorieën hebben gekozen (dus vijf kleuren bouw-
stenen in je samenleving hebben)
- Je mag niet meer dan tien bouwstenen hebben aan het einde van speelronde twee. Voor elke 
11e bouwsteen die je kiest moet je dus een eerder gekozen bouwsteen terugleggen onderop de 
stapel. Je krijgt daar geen geld voor terug.

Verder spelen zoals in speelronde 1.

Stap 5: Reflectie (advies tijd: 10-15 minuten)
Bespreek de reflectievragen voor dit nieuwe scenario (zoals bij stap 3)

Stap 6: Derde speelronde met zelfbedachte tegels (adviestijd: 15- 20 minuten)
Speel verder in het scenario van speelronde twee.
Er mogen geen tegels worden terugverkocht aan de bank.

In deze speelronde mogen alleen zelfbedachte tegels worden gekocht. Die kosten altijd 10 
Future Coins.

Verder spelen zoals in speelronde 1

Vergeet niet de condities waar je samenleving aan het einde van de speelsessie moet voldoen:
- Je moet bouwstenen uit ten minste vijf categorieën hebben gekozen (dus vijf kleuren bouw-
stenen in je samenleving hebben)
- Je mag niet meer dan tien bouwstenen hebben aan het einde van speelronde twee. Voor elke 
11e bouwsteen die je kiest moet je dus een eerder gekozen bouwsteen terugleggen onderop de 
stapel. Je krijgt daar geen geld voor terug.

Stap 7: Reflectie (advies tijd: 10-15 minuten)
Bespreek nog eenmaal de reflectievragen (zoals bij stap 3)

Stap 8: Voorbereiden terugkoppeling (adviestijd: 20-30 minuten)
Bereid een korte terugkoppeling voor. Doe dit aan de hand van de volgende vragen:
 Wat was het doel dat jullie nastreefden?
 Vinden jullie dat jullie dit doel hebben gehaald? Waarom wel/niet?
 Hebben jullie voldaan aan de condities (bouwstenen uit vijf categorieën en
 maximaal tien bouwstenen in je samenleving)?
 Wat waren moeilijke keuzes/welke keuzes leverden veel discussie op?
 Welke bouwstenen hebben jullie zelf bedacht?
 Wat zouden de verschillende scenario’s kunnen betekenen voor de 
 toekomst van je eigen organisatie? Wat zou je hetzelfde doen en wat zou je
 anders doen?

Stap 9: Plenair nabespreken (adviestijd: 30-45 minuten)
Bespreek per groep de vragen die in stap 7 zijn genoemd.

Teksten & inhoud spel:
Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Silke den Hartog - de Wilde. 

Spelontwerp: 
Games&Learning, www.gamesandlearning.nl, Inez Groen

Artwork&Illustraties: 
Studio Lisa, www.studiolisa.nl, Lisa den Teuling

Druk:
Drukkerij van Deventer

Meer weten? www.stt.nl, info@stt.nl
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