
Pico, 
the game 
Een serious game 
voor teams 
• Speel
• Reflecteer
• Zoek de verdieping
• Vergroot je verandervaardigheid

Vergroot jullie verandervaardigheid
Pico the game is bedoeld voor teams die inzicht willen 
krijgen in hun verandervaardigheid en niet bang zijn om 
daar stappen in te zetten. Voor teams die weten dat het 
anders kan, maar niet hóe. En voor organisaties die
stappen willen zetten in de verandervaardigheid van hun 
mensen en ze willen helpen weer zelf de regie over hun 
werk te nemen. 

Maak kennis met Pico Prins: uitvinder en wereldverbeteraar. Hij is altijd 

optimistisch, maar ook lichtelijk chaotisch. Daarom heeft hij jullie hulp 

nodig. Hij is de gouden formule kwijt om zijn machine aan de praat te 

krijgen. Vind jij met je team de code?

 

Boek nu: 
www.gelukwerkt.frl/verandervaardigheid



Fluitend naar je werk
Stel je eens voor: je werkt in een organisatie die 
goed inspeelt op verandering en die de kracht van de 
medewerkers optimaal benut. Waar medewerkers zin 
hebben om mee te werken aan het organisatiedoel, zich 
gewaardeerd voelen en merken dat er naar ze geluisterd 
wordt. Een organisatie die gezonde ambities heeft en 
waar je fluitend naar toe gaat! Klinkt dat je als muziek in 
de horen, maar zijn jullie nog niet zover? 
Dan is Pico, the game echt iets voor jou en je team!

 

Wat is het?
Pico, the game wordt gespeeld in een dag. ’s Ochtends 
spelen jullie het spel en aansluitend reflecteer je op 
hoe het ging en leg je de koppeling met jullie eigen 
werkomgeving. In de middag zoeken we de verdieping: 
hoe kun je wat je ’s ochtends geleerd hebt toepassen in 
jullie organisatie? Wat is jullie toekomstbeeld en wat is 
ervoor nodig om daar te komen?

Het resultaat: tijdens deze inspirerende en leerzame dag 
krijg je inzicht in jullie verandervaardigheid en krijgen 
jullie handvaten voor wat je kunt doen om stappen te 
zetten. Daarnaast zorgt de dag voor richting, energie en 
een frisse blik op de organisatiestructuur én -cultuur!

Drie pijlers
Bij het analyseren van en werken aan verandervaardigheid 
zijn drie pijlers belangrijk:

• veranderbereidheid
• veranderkracht
• verandering vasthouden

Meer informatie
Neem contact op met Annemieke Mintjes of 
Martha Buning via info@gelukwerkt.frl. Bel je liever? 
Dat kan natuurlijk ook: Annemieke 06-5583 1468 
of Martha 06-2393 7229.

Spelen geeft 
inzicht. 

Vroeger speelden we allemaal. 

Al tijdens het opgroeien leren 

we dat langzaam af. En dat is 

zonde! Want spelend leren is een 

zeer effectieve en interactieve 

manier om inzicht in natuurlijk 

gedrag te krijgen. Spelen helpt 

ons om boven de materie uit te 

kijken, om onze creativiteit aan 

te wenden, om samen te werken 

en natuurlijk ook om plezier te 

hebben. 

Wees gerust: het spel dient een 

doel. Wij analyseren het 

gedrag van het team op basis 

van de drie pijlers en zorgen 

voor gezamenlijke reflectiemo-

menten. Actie gegarandeerd, 

net als inzichten die direct in de 

eigen werkomgeving kunnen 

worden toegepast. En wat nog 

een extra goed gevoel geeft: 

voor elk team dat Pico, the game 

speelt dragen wij een steentje 

bij aan een goed doel. 

Ontwikkeld in samenwerking 
met JGM serious eXperiences. Verandering vasthouden


