
 

Speluitleg Klimaateffectenspel voor 5-8 spelers 

 

Bij grotere groepen is het advies om meerdere spellen te gebruiken. 

 

Het spel bestaat uit:  

• Het werkbord 

• Kllimaateffectkaarten 

• Blanco kaarten 

Doel van het spel:  

Met de deelnemers van het spel het gesprek aangaan over klimaateffecten. Hoe vaak mag 

een klimaateffect voorkomen? En hoe ernstig vinden we de gevolgen van dit klimaateffect. 

Op basis van het plaatsen van de kaarten gaat het gesprek over acceptabele en niet-

acceptabele klimaateffecten.  

Per spel is er een gesprekleider die bekend is met de spelregels en de vragen stelt.  

Spelregels:  

1. Leg het werkbord op een grote tafel waar iedereen omheen kan staan. Hang je het 

liever aan de muur? Dat kan! Zorg er dan voor dat je materiaal bij je hebt waarmee je 

de kaartjes op het bord kan plakken.  

2. Vertel de deelnemers dat we dit spel spelen om het gesprek aan te gaan over 

klimaateffecten. Leg kort uit wat klimaateffecten zijn aan de hand van de kaartjes 

hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. En neem hen mee in het verhaal van 

de klimaatverandering. Samen bepalen we welke effecten acceptabel zijn en welke 

niet. Let op: schep de juiste verwachtingen! Deel met de deelnemers wat je met de 

uitkomsten gaat doen. Er worden waarschijnlijk niet gelijk maatregelen ingezet op de 

effecten die zij niet-acceptabel vinden. Wees hier duidelijk over.  

3. Verdeel de kaarten over de deelnemers (ongeveer 5-8 kaartjes per persoon). 

4. Zij bepalen individueel per klimaateffect (kaartje): 

a. Hoe vaak mag het klimaateffect voorkomen? 

i. Jaarlijks 

ii. Eens in de 10 jaar 

iii. Eens in de 50 jaar 

iv. Vrijwel nooit 

b. Hoe ernstig vinden we de gevolgen?  

i. Verwaarloosbaar 

ii. Ernstig 



iii. Rampzalig 

5. Laat hen één voor één het kaartje plaatsen in het door hen gekozen vak en uitleggen 

waarom ze het in dat vak plaatsen.  

6. Vraag of iedereen het eens is met de plaats van het kaartje of dat ze het kaartje op 

een andere plek willen leggen. Kom samen tot een consensus.  

7. Bespreek de resultaten gezamenlijk.  

a. Wat valt op?  

b. Welke effecten vinden we echt onacceptabel? En met welke effecten kunnen 

we wel omgaan?  

c. Mogelijk: wat kunnen we doen om de onacceptabele effecten te voorkomen / 

verminderen?  

8. Vertel de deelnemers nogmaals wat je met de uitkomsten doet. Dit is ook het 

moment om hen te informeren over maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de 

gevolgen en frequentie van klimaateffecten te verminderen.  

9. Bij meerdere groepen: zorg dat 1 deelnemer de terugkoppeling verzorgt naar de 

andere tafels. Focus daarbij op: op welke punten zat de discussie? 


