
Serious Games
Ontdek de toekomst  



Serious Games

Deze games zijn een perfecte combinatie van  

nieuwe kennis, simulatie van de werkelijkheid  

met een uitdagend spelelement. Krijg inzicht in  

de complexiteit van de huidige maatschappelijke  

problemen terwijl u samen werkt en ontdekt.  

Een beeld van de toekomst via Serious Games!



Quagga Island • 2 dagdelen

Quagga Island is dé game om te ervaren wat de Klimaatwet inhoudt. Beleef 
niet alleen de (klimaat)uitdagingen maar vind ook samen de oplossingen. 
Aan de klimaattafels gaat u in een van de vijf rollen (bevolking, overheid, 
toerisme, industrie of leveranciers) aan de slag met CO2reductie, energie
transitie, circulariteit, biobased bouwen en de impact op werk gelegenheid.

Weet u de juiste balans te vinden tussen de lineaire en circulaire economie? 
Welke compromissen sluit u en wanneer houdt u vast aan uw standpunt?  
Dit alles met als doel om zo snel mogelijk het eiland klimaat neutraal in te 
richten. Welk jaar scoort uw team op de klimaatladder? Wordt het 2050 of 
toch eerder....



Klimaat Escapegame • 1,5 uur

Ontsnap samen uit de CO2fabriek. 
Werk samen en maak snel beslis

singen. Kunt u op tijd ontsnappen? 
 
Door een kapotte buis in een 
CO2fabriek neemt de CO2 
concentratie in de atmosfeer enorm 
toe. Kan uw team de luchtkwaliteit 

tijdig herstellen? 

Ervaar hoe het is om samen te werken 
onder hoogspanning. Wie neemt de leiding 

en wie houdt het hoofd koel?

De klim naar het Wolvennest • 2,5 uur 

Fiets in de omgeving van Arnhem naar het Wolven
nest. Ontdek het leefgebied van de wolf tijdens 
een mountainbike tocht rondom gemeente 
Renkum.  
 
De mountainbikes staan voor u klaar en 
onder begeleiding van een ervaren gids 
maakt u een tocht van ca. 18 kilometer. Via 
waypoints leert u onderweg de wolf en zijn
habitat te herkennen en bewonderen! Ervaar 
de werking van een ecosysteem en de impact van 
klimaatverandering.



SPRENGENBEEK
Mysterie

VERTROUWELIJK
VERTROUWELIJK
VERTROUWELIJK

Los jij het mysterie op?

Het Sprengenbeek Mysterie • 2,5 uur

Wandel door één van de mooiste en 
interessantste gebieden van Nederland 
en los het mysterie op van de Spren
genbeek. Door de klimaatverande
ringen staat het watersysteem op 
de Veluwe onder druk. Zie de impact 
en ervaar hoe belangrijk watermana
gement is.
 
Tijdens een wandeling (ca. 8,5 kilo meter) 
ontrafelt u wie de Sprengenbeek heeft 
drooggelegd. En waarom is de boswachter 
daarbij omgekomen? Loop langs de Sprengen beken 
en ontdek het belang van water voor de mens en de natuur.



Praktische informatie

• Voor wie: Afdelingen en teams die via gaming de klimaatverandering
  willen doorgronden. Ervaar de impact van de klimaat  

 uitdagingen en ontdek samen mogelijke oplossingen.

Wij kunnen ook maatwerk leveren. Wilt u aansluitend een 
barbecue of toch ook een workshop of Xperience? 
Neem dan met ons contact op. Wij helpen u graag met 
de samenstelling van uw programma.

Meer informatie

  www.futureXperience.nl

 info@futureXperience.nl

 026 213 65 50 (kantooruren)


