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Optimaal leren in een game-omgeving! 

Door het spelen van de RGS-game leert u als team Resultaat Gericht 

Samen te werken volgens de belangrijkste RGS – principes. U leert uw 

kennis van RGS toe te passen in een spelsituatie die veel 

overeenkomsten kent met de praktijk. Omdat de game in samenspraak 

met de sector is ontwikkeld, loopt de werkwijze in de game parallel met 

de dagelijkse praktijk van het onderhoudsproces en de samenwerking 

tussen woningcorporaties en onderhoudsbedrijven.  

De RGS Park & Play Game is ontwikkeld door CoP De lerende Organisatie 

RGS, SBRCURnet en Bouw in Balans B.V. 
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RGS PARK & PLAY 

Meer informatie? 

info@bouwinbalans.nl  

0182-591529 

Keerkring 33 

2801 DG  GOUDA 

 

 
  



 
 
Resultaat Gericht Samenwerken in de Onderhoudssector 
Deelnemers krijgen met de RGS Park & Play Game spelenderwijs inzicht en vaardigheid in 
het samenwerken volgens de RGS-methodiek. U creëert draagvlak voor RGS en zo wordt 
implementatie van RGS in de dagelijkse praktijk versneld. Dit doordat medewerkers 
(deelnemers) de benodigde vaardigheden hebben geleerd en deze kunnen toepassen. 

 
 
Doelstellingen van RGS Game Park & Play 
• Bewustwording van de werking van RGS in de praktijk. 

• Ervaring opdoen met de belangrijkste RGS – processtappen en RGS-criteria (kwaliteit, 
leefbaarheid, veiligheid, energie, duurzaamheid & bewonersgedrag). 

• Ervaren van samenwerken tussen teams en ketenpartners. 

• Als individu en als team leren samenwerken, communiceren en stellen van doelen en 
bereiken van resultaten. 

• Herkennen en voorkomen van valkuilen en knelpunten.  

• Ervaren waar de individuele leerpunten liggen m.b.t. het werken met RGS. 
 

 
Spelbeschrijving en werkwijze 
Het spel wordt gespeeld door 2 teams met elk 3-7 deelnemers onder leiding van ervaren 
spelleiders. 

• Er zijn twee partijen/teams: de opdrachtgever en de opdrachtnemer.  

• Het spel wordt gespeeld in 3-5 rondes met oplopende complexiteit.  

• Na elke ronde volgt een tussenevaluatie op individueel- en teamniveau, gekoppeld aan 
resultaat- en samenwerkingseisen (optimalisatie). 

• Per ronde wordt één opdracht (project) uitgewerkt, namelijk het inrichten en 
onderhouden van één gebied. 

• Beide teams geven parallel, zelf inhoud en vorm aan de uitwerking van het project.  

• De eindevaluatie vindt plaats op: 
o Samenwerking en afstemming. 
o Resultaten (RGS-criteria). 
o Het laten zien van competenties. 

 

Doelgroep 
U kunt de RGS-game spelen met uw eigen organisatie, waarin u twee teams creëert en zich 
in leert te leven in de positie van de opdrachtnemer en/of opdrachtgever. U kunt de game 
ook spelen als samenwerkende partijen, voorafgaand aan het proces van samenwerking 
conform de RGS-systematiek, maar ook tijdens de samenwerkingsperiode. In de intake 
worden de doelen met u afgestemd en eventuele specifieke aandachtspunten in de game 
verwerkt.  
 

 
Investering en opbrengst 
De RGS-game kan in een dagdeel en een dag worden gespeeld. In een dagdeelversie maakt 
u vooral kennis met de systematiek en wordt u bewust van samenwerkingsaspecten. In de 
dagversie kunt u door het spelen van verschillende rondes daadwerkelijk leren en oefenen 
met gedrag. Het is mogelijk om deze game (deels) in de avonduren in te zetten. Zie onze 
prijslijst voor de investeringskosten van de game. 


