
PLAYFUL CHANGE

Effectief trainen, blijvend veranderen 
In UpTrek® worden de deelnemers continue uitgedaagd 
met kleine opdrachten. Soms spelen ze alleen, meestal 
met elkaar. De opdrachten stimuleren om nieuw gedrag 
met elkaar in de praktijk te oefenen. Deelnemers werken 
samen in een online workshop en leren spelenderwijs. 
Hierdoor ontstaat een cultuur waarin collega’s zich willen 
blijven ontwikkelen. Ze motiveren elkaar en leren van 
elkaar. Leren wordt een vanzelfsprekend deel van hun 
werkende leven. 

Playful
UpTrek® is het resultaat van jarenlange ervaring van IJsfontein. Spelend leren wakkert de 
intrinsieke motivatie aan zodat mensen zich willen blijven ontwikkelen. Door de inzet van 
spelmechanismen lijkt leren in UpTrek® ‘vanzelf te gaan’.

Playful Change
UpTrek® is een sociaal en op leren gericht platform dat langdurige cultuur- 
en gedragsverandering effectief stimuleert.

Ga samen met je collega’s op expeditie. Verleg grenzen, 
ontdek verborgen talenten en open nieuwe werelden. 
Help elkaar, leer van elkaar.



Samen leren 
Met én van elkaar leren is effectiever en verhoogt de motivatie.

Feedback geven
Een veilige omgeving om feedback te leren geven en te ontvangen.

Veilig leren
In Uptrek® is leren volkomen veilig. Deelnemers leren en spelen vaak 
met elkaar, maar antwoorden, opmerkingen, feedback en resultaten 
zijn voor niemand anders zichtbaar. Ook niet voor leidinggevenden.   

Verschillende formats
UpTrek® is opgebouwd uit verschillende formats. Deze werkvormen zijn modulair inzetbaar. 

Speels
Door de inzet van spelmechanismen blijven de deelnemers gemotiveerd.

Sociaal veilig

Variatie

Dialoog Reflectie Strategie Onder-
handeling

Quiz Poll Battle



Succesvolle trajecten
UpTrek® is na verschillende testfases succesvol geïmplementeerd bij verschillende bedrijven en organisaties als de 
Duitse Targo Bank, Gemeente Amsterdam, Amadeus, Rotterdam School of Management en Rhenus Contract Logistics.

Resultaat

Implementatie binnen een week
Het platform staat. Om het te kunnen gebruiken moet het alleen worden gevuld met 
bedrijfsspecifieke content. Dit maakt elke workshop (game) voor de deelnemers herkenbaar, leuk en 
leerzaam. Onze specialisten staan klaar om te helpen het platform te vullen met eigen content.

De ervaring leert
In UpTrek® komt alles wat IJsfontein is samen: 
22 jaar ervaring met serious gaming en het implementeren van verandertrajecten. 

Snel en effectief
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Nieuwsgierig geworden? 
Neem contact met ons op:

uptrek.nl
ijsfontein.nl

www.uptrek.nl
www.ijsfontein.nl

