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TIPS VOOR SPELBEGELEIDING
EN KLIMAATGESPREKKEN
DOOR DE GEMEENTE
Het is mogelijk en zelfs aan te bevelen dat de gemeente zelf
het nagesprek met de spelers voert en dit niet overlaat aan
The Great Escape. Hieronder enkele suggesties hiervoor.
Voor het spel begint krijgt het team van maximaal 6 spelers
instructie van de spelbegeleider van TGE. Na afloop kun je
namens de gemeente zelf in gesprek met de spelers.
Plaats een (party)tent met statafel (beschikbaar bij TGE)
en digitaal scherm of Ipads op een rustige plek bij de
escaperoom en vertoon op het scherm de kwetsbare
plekken in de gemeente (klimaatatlas) voor wateroverlast,
hitte en droogte. Inwoners worden zich er zo bewust van
dat klimaatverandering hun eigen woning en buurt kan
raken.
Maak in het gesprek met inwoners gebruik van de A5flyer met een overzicht van klimaatmaatregelen (zie
bijlage).
Vang de spelers op uit de escaperoom na afloop van het
spel. Begeleid ze naar de statafel en leid het gesprek in.
Eerste reacties, vaak is men nog vol van het spel. Wat
vonden de deelnemers ervan? Leuk? Makkelijk, moeilijk?
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Was voor spelers het thema duidelijk van de
escaperoom? Dat het ging over klimaatadaptatie,
aanpassing aan weersextremen van klimaatverandering?
De flyer (gebaseerd op een puzzel uit de escaperoom)
laten zien en vragen welke duurzame maatregelen/
klimaatmaatregelen ze zelf al nemen. Op de flyer staan
heel laagdrempelige maatregelen die men vaak zelf al
doet, zoals afval scheiden, meer groen in de tuin, een
regenton, per fiets naar de stad/werk, OV gebruik, etc.
Men scoort daar meestal al goed op. Benadruk dit en
bevestig dat ze al heel goed bezig zijn.
Leg uit dat de regio Zwolle koploper is in het
klimaatbestendig maken van de regio. Geef spelers een
goed gevoel over wat hun gemeente allemaal al doet.
Laat zien waar deelnemers wonen op de klimaatatlas en
wijs op kwetsbare plekken voor wateroverlast, hittestress
en droogte en hoe dat straten en buurten kan raken.
Wijs erop dat 60% van het gebied niet van de gemeente
is, maar van particulieren zoals zijzelf. Wijs erop dat
iedereen zelf al veel kan doen om zich tijdig aan te
passen aan de klimaatverandering en dat ze al goed op
weg zijn.
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acties
Voor-informeren wijkmanagers en/of
andere betrokkenen
Vaststellen locatie (plein, festival, etc.)
en contact met omwonenden

Productie hah-brief en folder (zie
downloads folder formats)

Contact met TGE, website in orde, tekst
en tijdsloten gereedzetten voor
aanmelding en evt. wachtlijst

Infopagina eigen website(s) met oproep
en info over de escaperoom

Sociale media updates voorbereiden en
agenderen en mailen naar wijkmanagers

Inzet hah-media en verspreiding hahfolder

details

uitvoering
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Timeslots

spelers

9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

6x6=36

13:30–14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

7x6=42

18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00

7x6=42

locatie

