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Universiteit 
Nijmegen wilde 
voor het intro-

ductieprogram-
ma van haar 
nieuwe studen-
ten die van het 
hbo instroom-

den een spelsimulatie. Met in het achterhoofd dat het 
ook een leuke manier is om met een aantal studiegeno-
ten kennis te maken, was het doel een gemeenschap-
pelijk referentiekader te creëren waarmee zij aan hun 
studie konden beginnen. Na de ervaringen in de 
spelsimulatie werden dan ook de thema’s van de studie 
aangestipt. Daarnaast is het spel ook gespeeld met de 
derdejaars bij de start van het jaar waarin zij een speci-
alisatie moesten kiezen.  
Inmiddels wordt gewerkt aan een uitgebreide versie 
van Harlekijn voor het Institut für Betriebs- und Regio-
nalökonomie, Hochschule Luzern, Zwitserland, die op 
zoek zijn naar een spelsimulatie in hun curriculum, 
waarin  de studenten aan den lijve kunnen ervaren wat 
de verandering van organisaties en de bedrijfsproces-
sen betekent voor de werknemers. Om deze uitgebrei-
de versie te maken wordt samen gewerkt met UCS  
Ulrich Creative Simulations GmbH in Zürich, Zwitser-
land. 

Vorm  
Studenten ervaren  enerzijds concreet hoe het is om in 
een productiebedrijf te werken, anderzijds kunnen zij 
een zicht op het groter geheel van de organisatie ont-
wikkelen. Daarom is gekozen voor het simuleren van 
een aantal basisorganisaties, maar wel in een abstrac-
tere, gereduceerde vorm. Elk bedrijf is volgens een 
bepaald principe georganiseerd (lijn, functioneel, team) 
en heeft een aantal kenmerkende rollen op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. Door het kleine aantal 
‘medewerkers’ – circa 15 per organisatie - kan elke 
deelnemer het geheel overzien. De realiteit van de 
spelsimulatie benadert dus die van een bedrijf, maar 
vereenvoudigd. 
De huidige uitbreiding van de spelsimulatie houdt in, 
dat er in de spelsimulatie een nieuwe functie wordt 
geïntroduceerd, namelijk die van organisatieadviseur, 
die het bedrijf kan helpen wanneer het wil overgaan 
van de ene organisatievorm naar een andere. 

 

Beschrijving 
In Harlekijn zijn de deelnemers medewerker van een 
bedrijf. Elk bedrijf produceert twee producten voor een 
markt: trekpoppen en mobiles. De handelingen die bij 
het vervaardigen van elk van deze producten moeten 
worden verricht zijn deels gelijk (overtrekken van sja-
blonen, uitknippen, inkleuren, etc.) en deels verschil-
lend (in een trekpop zitten splitpennen, mobiles heb-
ben een hanger om de figuurtjes aan te hangen). Om-
dat elk bedrijf dit op een andere manier heeft georgani-
seerd, hebben de medewerkers van die organisatie 
vaak andere taken 
î In een lijnorganisatie zijn de medewerkers – op de 

intern en extern directeur na – verbonden aan één 

productielijn, dus aan één product. Productieme-
dewerkers hebben ook maar één taak.  

î In een team zijn medewerkers ook verbonden aan 
één product, maar mogen daarin meerdere taken 
verrichten.  

î In de functionele organisatie zijn de medewerkers 
georganiseerd in afdelingen die gespecialiseerd zijn 
in een bepaalde bewerking; zij maken  onderdelen 
van meerdere producten, maar ook hier hebben de 
medewerkers maar één taak.  

î Het middenmanagement is ook op diverse manie-
ren ingevuld: lijnmanagers, afdelingshoofden en 
teamleiders.  

Het werken is nog niet zo makkelijk; er zijn heel wat 
zaken af te wegen. Niet alle medewerkers zijn even 
goed in hun werk en soms is ondersteuning nodig. 
Scholing is mogelijk, maar dat betekent op de korte 
termijn een verminderde capaciteit in het productie-
proces. Kiest het management voor kwaliteit of kwanti-
teit, en weten de medewerkers dat eigenlijk wel?  
Een bedrijf draaiende houden is één, maar ook de 
markt is aan verandering onderhevig. Soms wil de 
markt opeens een andere kleur mobile,  omdat die nu 
‘in’ is. Dat vraagt het nodige van het management én 
de medewerkers en hun onderlinge communicatie. 
  
Al werkend ervaren 
deelnemers wat de 
voor- en nadelen 
zijn van de organi-
satievorm voor 
verschillende as-
pecten van het 
bedrijf, bijvoorbeeld flexibiliteit, efficiëntie, effectiviteit, 
teamgevoel, uitdagendheid. Dit zijn ook de indicatoren 
waarop de bedrijven scoren.  
Na het eerste jaar is er een time-out en kunnen de 
medewerkers als gehele organisatie bij elkaar gaan 
zitten om te kijken wat er beter kan. Deze verbeterin-
gen en organisatieveranderingen kunnen dan in het 
tweede jaar worden doorgevoerd.  
De organisatieveranderaar kan gevraagd en ongevraagd 
veranderingen in de productiewijze of organisatievorm 



voorstellen. Het is de vraag in hoeverre het manage-
ment en de medewerkers van de bedrijven deze voor-
stellen op prijs stellen en of ze deze zomaar accepte-
ren….. 

Materiaal 
De instructies voor de deelnemers bestaan een be-
drijfsprofiel en uit functieomschrijvingen, met daarin 
een toelichting op de taken en de hulpmiddelen. 
De grondstoffen waaruit de trekpoppen en mobiles 
geproduceerd moeten worden zijn eenvoudig gehou-
den: twee soorten papier, scharen, wasco krijt, garen, 
een priem en splitpennen. Hierdoor is het spel eenvou-
dig reproduceerbaar en transporteerbaar.  

Resultaten  
î Inzicht in verschillende organisatievormen en hun 

sterke en zwakke kanten ten aanzien van het pro-
ductieproces. 

î De druk van te moeten werken voor een verande-
rende en onvoorspelbare markt. 

î De inspanningen die nodig zijn om een organisatie-
verandering door te voeren en de effecten die dat 
heeft op het productieproces en op de medewer-
kers.  

Spelbegeleiding  
De begeleiding van Harlekijn vraagt om ervaren spellei-
ders die in staat zijn om de hectisch ogende productie-
processen te monitoren en daar de belangrijkste ele-
menten uit te halen voor de tussentijdse bespreking en 
de debriefing. Bij grote aantallen deelnemers zijn er 
meerder assistent spelleiders nodig, die hun taak uit-
voeren vanuit de rol van Arbeidsinspecteur. 

Referenties  
î Opleiding Bedrijfswetenschappen,  Radboud Uni-

versiteit Nijmegen. Harlekijn in daar eenmaal ge-
speeld met 350 deelnemers en eenmaal met 85 
deelnemers. 

î Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Hoch-
schule Luzern, Zwitserland  

î UCS Ulrich Creative Simulations GMBH, Zürich, 
Zwisterland. 

 
 
 

 
 

Contact 
 
Samenspraak Advies - Nijmegen 
 
e-mail info@samenspraakadvies.nl 
website www.samenspraakadvies.nl 
 
mobiel 06 44084477 / 06 23220606 
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Een spelsimulatie over 
productieprocessen, 

organisatievormen en 
veranderprocessen
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