
 

 

  

Wat is VAREAS? 
VAREAS is een workshop-bordspel dat de 
deelnemers via een simulatie ervaring biedt 
met het toepassen van nieuwe kennis of om tot 
een plan voor verbetering en innovatie te 
komen. VAREAS is bij uitstek geschikt om   de 
effectiviteit en efficiëntie van de aanpak van 
project- of veranderteams in één dag enorm te 
verhogen. 

VAREAS bestaat in een groot aantal 
toepassingen, zoals voor het verbeteren van de 
slaagkans van infrastructuur-, bouw-, 
organisatieverander- of 
leiderschapsontwikkelingsprojecten. 

Tevens kan VAREAS op maat gemaakt worden 
voor heel andere domeinen waar grote 
projecten of veranderingen een goede 
voorbereiding rechtvaardigen. 

Het specifiek maken van VAREAS gebeurt aan 
de hand van een efficiënt protocol en gerichte 
bevraging van de klant. Waar wenselijk worden 
bij het ontwerp deskundigen ingeschakeld. En 
het ontwerp wordt zo veel als mogelijk mede 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

Een VAREAS simulatie wordt altijd op maat 
gemaakt, waarbij de specifieke leerdoelen en 
corresponderende opdrachten worden 
afgestemd op de specifieke uitdagingen in de 
werkomgeving van het team. 

Op deze manier worden de deelnemers 
tijdens de simulatie voortdurend uitgedaagd 
om te werken aan de meest relevante 
vraagstukken. 

VAREAS aanpak 
Elke VAREAS toepassing wordt op maat 
gemaakt op basis van leerkundige en 
veranderkundige principes teneinde in korte 
tijd een maximale impact op leren en 
veranderen te krijgen. 

De flexibiliteit van VAREAS laat toe om soms 
in rollen en dan weer in disciplines te ‘spelen’ 
zodat de van tevoren met de klant 
afgesproken leerdoelen worden behaald. 

Het resultaat 
De deelnemers krijgen tijdens de workshop 
diverse ervaringen die leiden tot nieuwe 
inzichten. Zij worden aan het einde van elke 
spelronde gevraagd om hun leerpunten vast 
te leggen in een werkboekje.  

Na de VAREAS-sessie ontvangt de deelnemer 
een setje “RefCards” waarin de relevante 
zaken uit de workshop zijn opgenomen. 
Samen met het werkboekje zijn de RefCards 
de informatiebron om na de sessie op terug 
te kunnen grijpen. 

VAREAS in praktijk 
VAREAS wordt aangeboden in een 
ééndaagse, een tweedaagse of een 
driedaagse workshop. 

De timing van een VAREAS workshop is 
idealiter in het eerste kwartaal van de start van 
het team, maar kan ook gebruikt worden voor 
een mid-term evenement, of zelfs als afsluiting 
om de belangrijkste leerpunten te oogsten en 
te vertalen naar toekomstige projecten of 
verandertrajecten.  

Na de VAREAS workshop krijgt de klant zowel 
een evaluatierapport als een inhoudelijke 
terugkoppeling van de facilitator. 
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Hoe laat je een team in één dag versneld het hele project te ervaren? 
Kunnen kennis en houding en gedrag in één dag op elkaar afgestemd worden? 
Hoe kunnen we innovatie en verandering ontketenen en breed verankeren? 
Kan een team zelf uit ervaring de baten van samenwerking ontdekken? 
Hoe kan een team systematisch werken aan het vergroten van project succes? 
Zijn deze vragen relevant voor uw organisatie? Dan is VAREAS wellicht iets voor u! 

 

• Een project sneller uit de 
startblokken helpen 

• Een complex project eenvoudig 
uitvoerbaar maken 

• Versterken van de communicatie 
en samenwerking in het team 

• Beter begrip waar het project echt 
over gaat 

• Flexibele simulatie voor een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen 

• Individuele percepties omsmeden 
tot een teamvisie 

• Speciaal voor mensen die niet 
graag stil zitten 

Wat onze klanten zeggen 
• “Boeiend te zien hoe we opnieuw 

dezelfde fouten maken, goed dat 
we die nu kunnen voorkomen.” 

• “VAREAS is een heel dynamisch en 
leuk spel. De betrokkenheid van het 
hele team was heel groot.” 

• “Dit is de ideale kick-start voor een 
project.” 

• “Een snelkookpan om een complex 
project eenvoudig uitvoerbaar te 
maken.” 

• “Ik maakte nu pas echt kennis met 
mijn collega’s: ik weet nu ook wat zij 
dagelijks doen." 

VAREAS toepassingen 
VAREAS is beschikbaar voor de 
volgende toepassingen: 
• Systeemgerichte 

contractbeheersing  
• Assetmanagement 
• Contractmanagement 
• Circulair bouwen 
• System requirements analyse. 

De volgende toepassingen komen 
binnenkort beschikbaar: 
• Integrale cultuurverandering 
• Leiderschapsstijl veranderen 
• Project start-up met ‘end of 

project’ ervaring 
• Verhogen van teameffectiviteit 
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