
 
 

In Slogan zijn verschillende bedrijven actief, die in 
een concurrerende omgeving elk slogans 
produceren voor een markt. Deze markt beoordeelt 
of de slogans die de bedrijven aanbieden, aansluiten 
bij wat zij wenst en waar zij behoefte aan heeft. De 
bedrijven bestaan uit vier afdelingen (onderzoek, 
ontwikkeling, productie en marketing & 
management) die elk een specifieke bijdrage leveren 
aan het tot stand komen van de slogans. Om juist 
die slogans te kunnen produceren, die aansluiten bij 
de wensen van de markt, moeten de verschillende 
afdelingen goed op elkaar afgestemd zijn en dat is 
nog niet zo makkelijk…    

Achtergrond 
Slogan1 is ontwikkeld door Richard D. Duke (University of 
Michigan, Ann Arbor) & Associates in opdracht van DSM. 
Slogan maakte deel uit van een groot veranderingspro-
gramma, genaamd Tune-Up. In dit programma werd Slo-
gan ingezet om de medewerkers bewust te maken van 
de productiviteit van de centrale onderzoeks- en ontwik-
kelingsactiviteiten (R&D); met name de marktgerichtheid 
van deze afdeling stond centraal. Naast probleembe-
wustzijn heeft Slogan bijgedragen aan de motivatie tot 
het invoeren en accepteren van veranderingen in de 
werkwijze van DSM Research. Daarna is het duizenden 
keren met succes gespeeld bij organisaties die hun men-
sen  bewust  willen  maken  van  het  belang  van  marktge-
richtheid en/of de marktgerichtheid van hun organisatie 
willen vergroten, zowel in profit als in non-profit organi-
saties.   

Slogan: doel, rollen en taken 
Slogan wordt ingezet om mensen bewust te maken van 
het belang van marktgerichtheid en de consequenties 

                                                                    
1  Slogan is een spelsimulatie van Multilogue, Ann Arbor Michigan 

USA. Samenspraak Advies beschikt over een licentie om Slogan 
te gebruiken in workshops en trainingen.  

die marktgerichtheid heeft voor de interne processen 
van de organisatie. Slogan wordt vaak gespeeld aan het 
begin van een veranderingstraject om probleembe-
wustzijn te creëren en mensen te motiveren voor de 
veranderingen die in gang gezet worden. Slogan wordt 
gekenmerkt door een hoog tempo (een spelronde 
duurt 20 minuten) en veel interactie tussen de deelne-
mers.  
 
In Slogan concurreert een aantal bedrijven tegen el-
kaar. Zij produceren slogans voor de markt, die de haar 
aangeboden slogans beoordeelt op verschillende crite-
ria waaronder  kwaliteit en kwantiteit. Hoe beter de 
kwaliteit en hoe groter de kwantiteit, hoe groter het 
succes van het be-
drijf. Dit wordt 
weergegeven in de 
kwaliteits- en 
kwantiteitsindices 
die voor alle bedrij-
ven zichtbaar zijn. 
Daarnaast worden 
de bedrijven ook 
beoordeeld op efficiëntie. Indien gewenst kan ook het 
aspect van klantgerichtheid benadrukt worden tijdens 
de uitvoering van het spel.  
De wensen van de markt komen tot uiting in thema's 
die aan de bedrijven bekend wordt gemaakt. Deze 
thema’s veranderen gedurende het spel, omdat de 
markt ook verandert. Dit dwingt de bedrijven om goed 
in de gaten te houden wat de markt wil.  
 
Alle bedrijven bestaan uit vier afdelingen: Onderzoek, 
Ontwikkeling, Productie en Marketing & Management. 

Elke afdeling, 
bestaande uit 
een team van 
een tot drie per-
sonen, heeft ei-
gen taken, ver-

antwoordelijk-
heden en be-
voegdheden.  

Gezamenlijk moeten zij slogans produceren voor de 
markt. De slogans zijn opgebouwd uit woorden, die op 
hun beurt zijn opgebouwd uit letters. Elke afdeling is 
verantwoordelijk voor een specifieke fase in het proces 
waarin de slogans tot stand komen. Zo is het onder-
zoeksteam verantwoordelijk voor het verkrijgen van de 
letters en cijfers bij de grondstoffenleverancier. Het 
ontwikkelingsteam heeft als functie van deze letters en 
cijfers woorden te maken. Van deze woorden slogans te 
maken is de taak van het productieteam. Het marketing 
& management-team tenslotte biedt deze slogans aan 
de markt. Dit team is ook verantwoordelijk voor markt-
onderzoek.  

 
 
 

 
 
 
 
 
De productiviteit van het hele bedrijf is afhankelijk van 
de manier waarop verschillende afdelingen - en indivi-
duen daarin - op elkaar zijn afgestemd en op de activi-
teiten van het bedrijf zijn afgestemd. Daardoor ligt het 
accent van het spel steeds op marktgerichtheid, resul-
taatgericht denken en handelen, en onderlinge af-
stemming. 
 
Slogan wordt gespeeld in meerdere ronden. Na de in-
troductie wordt een drietal ronden gespeeld waarin de 
bedrijven gaan produceren. Halverwege het spel wordt 
een pauze ingelast waarin de bedrijven hun functione-
ren kunnen 
evalueren. Op 
basis van deze 
evaluatie mo-
gen de bedrij-
ven reorgani-
seren. Dan 
worden weer 
een aantal 
ronden ge-



speeld waarin de bedrijven kunnen zien wat de reorga-
nisatie voor effecten heeft. Daarna volgt de debriefing 
(nabespreking).  

Debriefing 
In de debriefing wordt eerst teruggekeken naar ho e 
het de bedrijven vergaan is en hoe deelnemers hun 
taak, hun team, het produceren en het bedrijf hebben 
ervaren. Daarna worden de ervaringen van de deelne-
mers besproken en teruggekoppeld naar de 'real life' si-
tuatie van die deelnemers: welke lessen kunnen uit de 
ervaringen van Slogan worden getrokken voor de prak-
tijk van alledag? 
 
In de nabespreking kunnen verschillende aspecten aan 
de orde gesteld worden, zoals: 
î Waarom is marktgerichtheid van belang voor een 

organisatie? 
î Is er sprake van een beleid ten aanzien van de be-

nadering van de markt, en zo ja, is men binnen de 
organisatie bekend met dit beleid? 

î Hoe werkt marktgerichtheid door in elk van de af-
delingen? 

î Hoe kan kennis van de wensen van de markt in de 
gehele organisatie worden doorgegeven? 

î Hoe kan bij iedere afdeling betrokkenheid bij en 
verantwoordelijkheid voor (de wensen van) de 
markt worden gecreëerd? 

î Welke organisatievorm is gewenst in een marktge-
richte organisatie? 

î Wat is de rol van het management in dit alles? 
 
De focus van de debriefing hangt uiteraard af van de 
doelen die men met het 
spelen van Slogan wil be-
reiken. Deze focus is ook 
bepalend voor de accen-
ten die de spelleider tij-
dens de introductie en 
tijdens de tussentijdse 
besprekingen legt.  

Variaties 
Samenspraak Advies heeft een aantal variaties ontwik-
keld op Slogan ontwikkeld: 
î Slogan met ketens: hierin staan ketens in plaats van 

organisaties centraal 
î  Slogan met diensten: hierin ontwikkelen een drie-

tal diensten producten voor een markt, maar is ook 
samenwerking tussen de diensten zo nu en dan 
noodzakelijk. 

Praktische informatie 

î Het  aantal  deelnemers  voor  Slogan  kan  variëren  
tussen 16 tot 250 personen. 

î Slogan wordt gespeeld in vijf of meer ronden.  
î Een ronde duurt ongeveer 20 minuten. Halverwege 

wordt een evaluatiemoment ingebouwd dat onge-
veer 30 minuten duurt. 

î De lengte van de nabespreking is afhankelijk van de 
leerdoelen die men geformuleerd heeft, maar 
neemt al gauw 45 minuten in beslag. 

î Inclusief introductie en pauze is minimaal 3½ uur 
tijd nodig. 

î Voor het begeleiden van Slogan zijn minimaal twee 
ervaren spelleiders nodig.  

 

 
 
 

Contact 
 
Samenspraak Advies - Nijmegen 
 
e-mail info@samenspraakadvies.nl 
website www.samenspraakadvies.nl 
 
mobiel 06 44084477 / 06 23220606 
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een managementgame 
met bedrieglijk eenvoudige 

opzet die deelnemers 
krachtig het belang 

en de consequenties 
van marktgerichtheid voor 

de gehele organisatie 
laat ervaren 
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