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Perspectivity nodigt je uit voor een bijzondere 
ervaring op het gebied van duurzaamheid en 
samenwerking. Na een Game sessie en een 
krachtige nabespreking hebben deelnemers een 
persoonlijke ervaring opgedaan met de uitdagingen 
die complexe sociale situaties met zich mee 
brengen. 

ERVARING IS DE BESTE LEERMEESTER....

Welke lessen kan jij je het beste herinneren? Schoolboekteksten of 
vraagstukken waarvoor je zelf de oplossing moest vinden? De 
Perspectivity Game biedt de kans om de sociale dynamiek van 
duurzaamheidsvraagstukken te ervaren.
In het spel staan de spelers in de schoenen van politici. De 
deelnemers zijn verantwoordelijk voor de groei van hun virtuele 
economie op het spelbord. Ze krijgen te maken met zaken waar 
onze wereldleiders zeer vertrouwd mee zijn: snelle economische 
groei, schaarse grondstoffen, internationale onderhandelingen, 
crises en conflicten. De spelers moeten omgaan met de balans 
tussen de lange termijn duurzame oplossing en korte termijn 
economische groei. Het spel wordt afgesloten met een krachtige 
nabespreking en groepsdiscussie. 

De Perspectivity Game is relevant in een tijd waarin 
klimaatverandering dagelijks nieuws is. Het is een unieke 
leerervaring die er voor zorgt dat de deelnemers een beter idee 
hebben hoe een duurzame toekomst zou kunnen ontstaan. 

WAT IS PERSPECTIVITY? 

Perspectivity is een non-profit netwerk dat als doel heeft dialoog 
bevorderende processen aan te bieden voor het oplossen van 
complexe sociale problemen. Het Netwerk wordt ondersteund door 
Stichting Perspectivity. Het Perspectivity Netwerk bestaat uit een 
diverse groep professionals die getraind zijn in relevante kennis en 
vaardigheden voor het oplossen van complexe problemen. Ze 
brengen hun ideeën in de praktijk door: 
– Het geven van inzicht in de dynamiek van complexe sociale 
problemen door het faciliteren van de “Perspectivity Game” 
– Het aanbieden van kennis aan gemeenschappen die te maken 
hebben met complexe sociale problemen. 
– Het uitbreiden van het netwerk van mensen en organisaties met 
dezelfde ideeën. Continu ontwikkelen van hun eigen kennis en 
vaardigheden .

PERSPECTIVITY GAME 
“It was fascinating how real the 
game was, and how it gave us 
such a vivid idea of the 
complex politics surrounding 
global topics. The complexity 
and the sensitivity of the 
problem itself became clear to 
us, as well as the importance of  
history and background in 
global politics, and the extreme 
complexity of solving issues on 
a global scale.” 
Judith Rietveld, post-graduate, 
Rotterdam School of Management 

AANMELDING & DETAILS 

woensdag, 16 oktober
19.00-22:30 uur 
De Vrijstaat
Hogeweide 3, 
3541 BC Utrecht 

Kosten: €50 (inclusief  koffie & thee) 
Aantal beschikbare plaatsen: 24 

Aanmelden & meer informatie: 
game@perspectivity.org 


