Handleiding spelleider
1 Inleiding
100 ways to die at work is een spellenlijn van serious games. Een manier om kennis over veilig en
gezond werken over te dragen. Het spel Studio Fortissimo draait om bedrijfshulpverlening. Het is
in eerste instantie bedoeld voor de BHV-ers in een opleidingssituatie of tijdens een oefening in het
eigen bedrijf, maar kan ook door andere medewerkers gespeeld worden.
Een training met dit spel bestaat uit drie delen:
• Spelen van het spel
• Nabespreken van het spel
• Nagaan hoe het onderwerp voorkomt in het eigen bedrijf

2 Voorbereiding
Maak groepen van maximaal vijf personen. Elke groep heeft een tafel nodig en krijgt een spelset
(spelbord, kaartenset en pionnen). Minstens één persoon van de groep heeft een apparaat nodig
waarmee ingelogd kan worden op het internet, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, een tablet of een
laptop.
Voor aanvang kan centraal verteld worden hoe het spel werkt, elke groep kan dit ook zelf bekijken
door de aanwijzingen te volgen (eerste 4 kaarten van het kaartendeck).
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Leg het spelbord op tafel.
Leg de routekaarten, informatiekaarten en reflectiekaarten gedekt op aparte stapels
op hun plek buiten de plattegrond.
Zet een pion op de pijl bij de klokken.
Zet de andere pion op de plattegrond bij START, naast A01.
Maak contact met officemanager Linda via: chat.100waystodieatwork.nl/bhv
of via de QR-code:
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Spreek vooraf af of iedereen het spel kan uitspelen, of dat jullie na 20 minuten stoppen.
Een tijdslimiet voorkomt dat mensen te lang overleggen.

3 Spelen van het spel
Het spel start met een audiofragment (via de chat). Dit kan elke groep individueel beluisteren,
maar kan ook centraal beluisterd worden. Daarna start het spel.
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Begin bij START en volg de pijlen.
Kom je bij een donker vlak, pak dan de routekaart met de bijbehorende A-code.
De eerste routekaart in dit spel heeft code A01.
Voer in de chat de B-code in die bovenaan deze routekaart staat.
Bij de eerste routekaart in dit spel is dat B100.
Pak als dat wordt aangegeven een extra informatiekaart van de stapel.
Maak een keuze en voer dit in de chatbot in. Sluit af met enter.
Iedere keuze kost tijd. De chat geeft aan hoeveel stappen je moet nemen.
Voer je BHV-taken uit en blijf veilig!

4 Nabespreken van het spel
Het spel kan nabesproken worden aan de hand van de reflectiekaarten die in het kaartendeck
zitten. De uitwerking van de reflectievragen vind je in de bibliotheek op de website:
www.100waystodieatwork.nl.
De inlogcode voor de documenten over Studio Fortissimo is: Studio2022.
Mochten er vragen zijn, stel deze dan via het formulier op de website. Suggesties voor andere
onderwerpen of aanvullingen kun je hier ook achterlaten. Dit wordt zeer gewaardeerd.
Veel speelplezier!
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