Serious game Social Return; een maatschappelijk inspiratiespel

Je werkt samen met partners aan Social Return, of je hebt wellicht (nieuwe)
plannen daartoe.

ProVijf en Vannimwegen ontwikkelden een spel dat Social Return op interactieve wijze
concreet maakt. Deze serious game nodigt spelers uit om in de rol van een ander te
kruipen en keuzes te maken over hoe je om zou kunnen en moeten gaan met Social
Return. Vanaf het idee tot en met de praktische invulling.
Het spel is te spelen door organisaties die al ver gevorderd zijn in de materie van Social
Return, maar ook door organisaties die er aan willen beginnen.
 Voor startende organisaties geeft het een interessante handreiking om tot een goed
beeld te komen en de eerste stappen naar de praktijk te maken.
 Voor organisaties die al Social Return uitvoeren is het spel interessant om te toetsen
hoe iedereen binnen de samenwerkende organisaties over Social Return denkt, of de
beelden hetzelfde zijn en waar verbetermogelijkheden liggen.
Het spel wordt in 1 dagdeel gespeeld. Alvorens het spel te spelen nemen we eerst de
startsituatie met je op, om een uitgangssituatie te creëren. Op deze wijze kunnen we
gezamenlijk bepalen op welk niveau het spel gespeeld dient te worden en kunnen we
actuele thema’s die spelen, in het spel verwerken. Hieruit maken we een casus, die als
rode draad door het spel zal gaan lopen.

Spelers krijgen vervolgens een actieve bijeenkomst, met talloze handreikingen van de
deskundige spelleiders.

De doelen van het spel zijn, o.a. :
• Bij aanvang van het spel helderheid krijgen in het onderscheid tussen de begrippen
Social Return en Social Return On Investment (SR en SROI), zodat we het over
hetzelfde hebben,
• Partijen uitdagen om zichzelf als partner op het gebied van Social Return te zien,
• Inzicht verkrijgen in een effectieve manier van samenwerken,
• Inzicht krijgen in elkaars rollen en zienswijzen op het werkgebied van Social Return,
• De basis leggen voor individuele vervolggesprekken met partners die willen medeinvesteren in Social Return en willen gaan uitvoeren.
Dus niet:
• Daadwerkelijk zaken doen
Rollen:
Er zijn verschillende rollen. Deze rollen kunnen we uiteraard op basis van het vooroverleg
aanpassen:
• Rol van de opdrachtgever (gemeente, woningcorporatie, waterschappen e.d.),
• Rol van de opdrachtnemer (partijen die op basis van een offerte diensten gaan
verlenen aan de opdrachtgever),
• Rol van de regisseur Social Return (deze houdt grip en is de verbindende schakel
tussen de partijen daar waar Social Return wordt uitgevoerd),
• Rol van de arbeidsbemiddelaar (denk aan het Werkgever servicepunt, het SW-bedrijf,
de sociale dienst, als aanbieder van personeel of sociale bedrijvigheid).
Opbouw van het spel
Het spel bestaat uit vier speelrondes en wordt door de spelleider begeleid:
1. De informatieronde, waarin een toelichting wordt gegeven over wat Social Return is,
de scope van Social Return in dit spel, en de casus wordt toegelicht,
2. De argumentenronde, waarin de spelers argumenten kaartjes gaan verzamelen
waardoor ze een stelling kunnen innemen die hun beleving vertegenwoordigd en waar
naar aanleiding daarvan zal worden gediscussieerd,
3. De propositieronde, waarin de spelers inmiddels elkaars overwegingen kennen op het
vlak van Social Return om vervolgens de overwegingen te concretiseren naar een
vruchtbare gezamenlijke aanpak die zo veel mogelijk Social Return oplevert,
4. De napraatronde, waarin we lering gaan trekken en de vraag gaat worden gesteld of
‘we’ aan de slag gaan met Social Return.
Prijs
De prijs voor het spel bedraagt € 1.995,= excl. btw, bij maximaal 12 deelnemers
Daarvoor leveren we twee deskundige spelleiders die geheel bekend zijn in de materie en
het spel zullen aansturen en feedback geven. Deze prijs is inclusief voorbereiding. Wel
gaan wij er van uit dat u een geschikte ruimte heeft om het spel te kunnen spelen.
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Vannimwegen en ProVijf hebben de handen ineengeslagen en delen hun kennis op het gebied van Social
Return. Daar waar Vannimwegen zich van oudsher richt op de beleidsmatige kant van Social Return (van idee
tot en met pilot), richt ProVijf zich voornamelijk op de praktische uitvoering met haar contractmanagement
webapplicatie WIZZR.

