
LEVEL 5 'PITCHEN' 

LEVEL 1 PLAYGROUND 

✓  'Mooie manier om zelf kleine stapjes te maken en grote vooruitgang te boeken voor een betere wereld!’ - Mars Nederland
✓  ‘Leuke opdrachten, goed begeleid en inspirerend gebracht’ - Hogeschool van Amsterdam
✓  ‘Goed teambuilding event met impact!’ - Junior Chamber International (JCI) 

TESTIMONIALS

HET BELANG VAN DE GLOBAL GOALS

De Global Goals, ook wel bekend als de Sustainable
Development Goals (SDG’s), zijn onze 'to-do-list' voor de

wereld die we willen in 2030. Een wereld waarin iedereen
kan gedijen, van individu tot multinational. Onze generatie 
is de eerste die de middelen heeft om die transformatie 

te realiseren en dat biedt interessante kansen voor
gamechangers die nu in actie willen komen. Leer hoe je

vandaag kunt bijdragen voor de wereld van morgen!

GAME EDITIES
PERFORMANCEPLAYGROUND PURPOSE PROCESS PITCHEN PEOPLE
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SPELENDERWIJS IN ACTIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING!

Ben je op zoek naar een leuke
manier om direct aan de slag te

gaan met de Global Goals?

MEDEWERKERS-ACTIVATIE VIA 'SERIOUS IMPACT GAMING'

SPELENDERWIJS ONTDEKKEN, 
ONTWIKKELEN EN ONDERNEMEN!

✓  Ontdek de impact van de Global Goals op jou
✓  Ontwikkel de impact die jij kunt maken
✓  Onderneem samen actie en maak impact

GLOBAL 

GOALS

G A M E S
Onze games zijn dé manier om wereldwijde problemen begrijpelijk en

toegankelijk te maken. Spelenderwijs bedenk je in teamverband oplossingen en
vertaalt deze in een praktisch actieplan waar je direct mee van start kan. Geschikt

voor bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en organisaties.

Wij maken van de Global Goals jouw zinnige zaak!    WWW.GLOBALGOALSGAMES.NL

HET RESULTAAT?

✓  Een zinvolle teambuilding en training in één
✓  Een speelse en effectieve manier om de
Global Goals te integreren in je organisatie
✓  Een praktisch actieplan waarmee je samen

impact maakt Onder begeleiding van een Gamemaster ontdek je wat de
SDG’s voor jou betekenen en via teamopdrachten ontwikkel je
de meest impactvolle en realistische actie. Tijdens het spelen
verdien je munten waarmee je op de winnende actie stemt. 

Op Globalgoalsgames.nl vind je alles over onze integrale
aanpak, de game edities en prijzen (also available in English).

LET'S PLAY & LEVEL UP 

LET'S 
PLAY!


