Integriteitsspel Reflect Select
Voor een bredere kijk op dilemma’s en integriteit als bestuurder!
Het integriteitsspel Reflect Select laat alle integriteitsaspecten van uw werkzaamheden als bestuurder langskomen
en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen.
Het daagt collegeleden uit de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én
om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Het spel maakt integriteit op een leuke, luchtige en leerzame
wijze bespreekbaar. Het spelconcept Reflect is ontwikkeld door Morals at Work en samen met BING is een versie
ontwikkeld speciaal voor colleges van B&W.

Integriteit is een werkwoord: je kunt integriteit leren en je kunt erin groeien
De meest krachtige en eigentijdse vorm van leren, is om iets zelf te doen en zelf te ervaren. Dit kan met behulp van
simulaties, ook wel serious gaming genoemd. In een goed ontwikkelde spelsimulatie, ervaren en voelen deelnemers
hoe zij handelen in bepaalde situaties. Hierbij wordt het denken vertaald naar handelen en wordt gedrag zichtbaar en
dus bespreekbaar.
Het gaat in het integriteitsspel Reflect Select om de strijd tussen normen en doen. Om te winnen, moeten de spelers
kiezen, in dialoog gaan en samenwerken. De opzet van het spel leidt tot bewustwording van de problemen
en bewustwording van de oplossingen. Het integriteitsspel Reflect Select bevat drie onderscheiden vraag- of
dilemmacategorieën: het primaire werkproces, het onderlinge gedrag op de werkvloer en open vragen over
algemene dilemma’s. De vragenset bestaat onder andere uit politiek-bestuurlijke dilemma’s. Onderwerpen als
nevenfuncties, optreden in het openbaar, belangenbehartiging en belangenverstrengeling, passeren de revue. De
vragen worden getoond op een tablet of laptop. De keuze van een speler wordt beloond of bestraft door het
programma of op grond van een teamoordeel. Na het spel, is het tijd voor Reflectie, dan kunnen ervaringen worden
uitgewisseld over de manier waarop keuzes tot stand komen, over het belang van openheid bij afwegingen en over
de rol van het team daarbij.
Tijdens het spel is een adviseur van BING aanwezig als spelbegeleider. De spelbegeleider zal de uitleg van het
spel verzorgen. Daarnaast zal de spelbegeleider de dialoog over integriteitsvraagstukken faciliteren en de reflectie
begeleiden.

Het spel kan ook uitstekend worden gespeeld door beginnende colleges of als vervolg op eerdere trainingen over
integriteit, om het onderwerp integriteit op de agenda te houden.

Investering
Het integriteitsspel Reflect behoorde bij de top drie van Best Serious Games van de Overheid 2012. Voor meer
informatie over de kosten van het spelen van het integriteitsspel Reflect Select, kunt u contact met ons opnemen.

Demonstratie
De adviseurs van BING geven u graag een demonstratie, zie hieronder de contactgegevens.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BING via het telefoonnummer 033-2474300 of het e-mailadres
info@bureauintegriteit.nl. Informatie over BING treft u aan op www.bureauintegriteit.nl.
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