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Alle rechten voorbehouden. Commercieel gebruik is niet toegelaten.

© De Aanstokerij vzw, Leuven, 2020

v.u. Jasper Van Thienen, Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven

In de spelhandleiding hebben we het over ‘de speler’ en ‘de spelbegeleider’ en gebruiken we enkel mannelijke 

benamingen. Systematisch bedoelen we daarmee ook de vrouwelijke term. 

De informatie in dit spel is gebaseerd op feiten, wetten en data uit jaartal 2020

VOORWOORD 
Dit spel werd ontwikkeld door enkele enthousiaste vrijwilligers van De 
Aanstokerij. Zij bepaalden de inhoud van dit spel, bedachten de verschillende 
speltechnieken en waren betrokken bij de speltesten die dit spel heeft ondergaan. 
Vanuit De Aanstokerij willen wij hen van harte bedanken voor het engagement dat ze 
opnemen met dit spel als realisatie. 

I N H O U D SOPGAV E

1/SPELKENMERKEN

2/VOORBEREIDING
1. Materiaal
2. Lokaalschikking
3. Groepsverdeling
4. Overzicht bedrijfskaart
5. Overzicht rollen
6. Overzichtsblad begeleider

3/HOE SPELEN?
1. Verloop
2. Ronde 1
3. Vanaf ronde 2
4. Einde van het spel
5. Overzicht investeringen
6. Overzicht beleidsbeslissingen

4/NABESPREKING
1. Stoom aflaten
2. Wat is er gebeurd?
3. Het bespreken van de bedrijfstactieken (optioneel)
4. Het bespreken van investeringen (optioneel)
5. Enkele praktijkvoorbeelden

5/ACHTERGRONDINFORMATIE 

Een informatief spel 
voor jongeren 
uit de 2e en 3e graad 
secundair onderwijs 
over circulaire economie.
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1 .  S P E L K E NM E RK E N 

Thema: Circulaire economie. 

Doel: Een eerste kennismaking met het basisprincipe van circulaire economie: 
afvalstoffen verwerken in nieuwe productieprocessen zodat de afvalberg niet uit zijn 
voegen barst en er niet telkens nieuwe grondstoffen aangeboord moeten worden. 

Spelomschrijving: De spelers worden verdeeld over 5 groepen. Elke groep stelt een 
directieteam van een bedrijf voor. De opdracht is heel eenvoudig: ‘Run het bedrijf zo 
goed mogelijk’. De spelers mogen zelf bepalen hoe ze dit interpreteren. 
De spelers runnen hun bedrijf gedurende enkele jaren (=rondes). Tijdens een jaar 
worden er grondstoffen aangekocht, investeringen uitgevoerd, afgewerkte producten 
gemaakt, afvalstoffen verwerkt, onderhandeld met andere bedrijven … 
Alle beslissingen binnen een bedrijf moeten met de hele groep genomen worden. 
Elke speler krijgt ook een specifieke rol. Aan elke rol hangt een taak vast waar deze 
speler  verantwoordelijk voor is.
Wat de spelers op voorhand niet weten, is dat er nog enkele addertjes onder het gras 
zitten. Het aantal ‘nieuwe’ grondstoffen die aangekocht kunnen worden, is beperkt. 
Daarnaast hangen er ook gevolgen aan een te grote algemene afvalproductie en niet 
alle mogelijke investeringen hebben op lange termijn een positief effect. 
Maken ze de juiste keuze en runnen de spelers dus effectief het ‘beste’ bedrijf?  

Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs. 

Aantal spelers: Tussen 15 en 25 spelers. 

Begeleiding: Door de leerkracht zelf of door een spelbegeleider van De Aanstokerij. 

Accommodatie: Een ruim klaslokaal met verplaatsbare banken. 

Duur van het spel: Minstens 2 lesuren.

2 .  VO O R B E R E I D I N G

1/MATE R IAAL
A/AF TE PRINTEN op A4 EN UIT TE KNIPPEN (voor de eerste spelbeurt)
• 5 * 10 genummerde grondstofkaarten met prijs op
• 5 * 10 grondstofkaarten zonder prijs op
• 20 afvalkaarten
• 5 bedrijfskaarten (A4 – 1 A4 per bedrijf)
• 1 overzichtsblad voor de begeleider
• 5 verschillende rollenkaarten (1x printen voor elk team)
• 2 beleidsbeslissingen 
B/ZELF TE VOORZIEN
• dobbelsteen
• pennen

2/LO KAALSCH I KK I N G
Plaats de tafels in het lokaal zo dat ze 5 eilanden vormen. Plaats rond elk eiland 
5 stoelen. Leg op elk eiland een pen, een set rollenkaarten en een bedrijfskaart. 
Leg hierna op elk eiland de juiste grondstofkaarten waarmee de spelers straks het 
spel zullen starten. Het aantal grondstofkaarten is verschillend per bedrijf. 
 

begeleiderstafel

GRaMMa 1 0 2 0 0

HuBa 0 2 0 1 0

BraQo 0 0 1 0 2

MiKRo 2 1 0 0 0

IKeo 0 0 0 2 1
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Plaats een tafel voor de begeleider aan de rand van het lokaal. 
Plaats achter deze tafel een stoel. Leg op deze tafel:

• De genummerde grondstofkaarten per soort. Sorteer deze kaarten per soort en 
stapel ze elk van nummer 10 (onderaan) tot nummer 1 (bovenaan). Uiteindelij k 
zij n deze 5 kaartjes zichtbaar:

     
 De grondstoff en in deze kaarten 

zij n de enige die gekocht kunnen 
worden door de bedrij ven. Dit 
noemen we vanaf nu 
‘de stock’.

• De niet genummerde grondstofkaarten. Leg deze per soort klaar, apart van de 
stock. Dit noemen we vanaf nu ‘de voorraad’.  Deze grondstoff en kunnen nooit 
gekocht worden! 

• Het overzichtsblad voor de begeleider. Deze tafel heet vanaf nu ‘de markt’.

3/G RO E PSVERD E LI N G

Verdeel de spelers  in 5 even grote teams. Laat elk team plaatsnemen aan één 
van de eilanden. Elke speler trekt één van de rollenkaarten. Tij dens het spel zal hij  
deze rol (en de bij horende taken) op zich nemen. (zie p5)

• Indien er slechts 4 spelers aan een tafel zitten, geef dan de 2 ‘marketeer’ 
rolkaarten aan dezelfde speler. 

• Als er slechts 3 spelers aan een tafel zitten, laat de rollen ‘revisor’ en 
‘onderhandelaar’ dan ook door dezelfde speler opnemen.  

De  MARK T (=begeleiderstafel) 

10€ 10€ 10€ 10€ 10€1 1 1 1 1

10€ 10€ 10€ 10€ 10€1 1 1 1 1

D e  S T O CK 

D e  VOO R RAAD 

Ro l :
B O E KHOUD E R

Ro l :
MARK E T E E R  A

Jij bent de boekhouder van dit bedrijf. Jij zorgt ervoor dat alle 
kosten (uitgegeven geld) en alle inkomsten (verdiend geld) 
worden genoteerd in de tabel van de boekhouding. Hiervoor 
mag je hulp vragen aan de andere leden van jouw bedrijf. 
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kent een plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf. 
Bij dit bedrijf kan je jullie afval goedkoper laten verwerken. 
Je betaalt €5 minder per afvalstof die je laat verwerken. 
Deze investering kost €50.

2. Je stelt voor om te investeren in duurzamere producten
(= producten die langer meegaan). 
Elk verkocht product zal hierdoor €5 extra opbrengen. 
Deze investering kost €100.

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf. 
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoff en of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van jouw 
bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je ontdekt een nieuwe  ontwikkeling op de markt waarmee 
je een bepaalde afvalstof (    ) kan recycleren. 

 Deze ontwikkeling aankopen kost €200. Elke keer als je 
een afvalstof wilt omzetten, betaal je hier €10 extra voor. 
Je krijgt dan een dobbelsteen. Gooi je 1/2/3, dan mag je de 
afvalstof omzetten. Gooi je 4/5/6, dan mislukt het proces 
en blijf je met de afvalstof zitten.

2. Je ontdekt een nieuwe aanbieder op de markt. 
Hij biedt je een volledig krat met hierop 6 grondstoff en 
aan voor een voordelige prijs. Deze investering kost €50.
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Ro l :
MARK E T E E R  B

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf. 
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoff en of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van 
jouw bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden 
die je mag voorstellen en bespreken met de andere leden 
van jouw bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kan investeren in onderzoek waarbij afvalvermindering
tijdens het productieproces onderzocht wordt. 
Bij elke productie mag je met een dobbelsteen gooien. 
Gooi je 1/2/3, dan produceer je 1 afvalstof minder bij deze 
productie. Deze investering kost €80.

2. Je kan investeren in de uitbreiding van je opslagcapaciteit. 
In dit geval mag je op het einde van een ronde 8 grond- 
of afvalstoff en stockeren in plaats van 6. 
Deze investering kost €80.

Ro l :
O N D E R HAND E L AAR

Jij bent de onderhandelaar van dit bedrijf. Jij onderhoudt 
de contacten met andere bedrijven. Je kan de algemene 
beleidskeuzes met hen bespreken en vanaf ronde 2 krijg je 
ook de kans om ruilhandel met de anderen op te starten.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in extra technologie om grondstoff en te 
recycleren uit oude producten. Deze investering kost €80. 
Je kan deze technologie echter enkel gebruiken als je 
inzamelacties voor de oude producten organiseert. 

 Een inzamelactie kost €15 per keer (max 3 keer). 
Hiervoor gooi je éénmaal met de dobbelsteen. Je recycleert 
evenveel grondstoff en als het aantal ogen dat je gooit.

2. Je kan een deluxe versie van je producten op de markt 
brengen. Hiervoor ontvang je een hogere verkoopsprijs, 
maar er wordt wel een extra afvalstof gecreëerd. Deze 
investering kost €60.
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Ro l :
MARK E T E E R  B

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf. 
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoff en of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van 
jouw bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden 
die je mag voorstellen en bespreken met de andere leden 
van jouw bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kan investeren in onderzoek waarbij afvalvermindering
tijdens het productieproces onderzocht wordt. 
Bij elke productie mag je met een dobbelsteen gooien. 
Gooi je 1/2/3, dan produceer je 1 afvalstof minder bij deze 
productie. Deze investering kost €80.

2. Je kan investeren in de uitbreiding van je opslagcapaciteit. 
In dit geval mag je op het einde van een ronde 8 grond- 
of afvalstoff en stockeren in plaats van 6. 
Deze investering kost €80.

Ro l :
O N D E R HAND E L AAR

Jij bent de onderhandelaar van dit bedrijf. Jij onderhoudt 
de contacten met andere bedrijven. Je kan de algemene 
beleidskeuzes met hen bespreken en vanaf ronde 2 krijg je 
ook de kans om ruilhandel met de anderen op te starten.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in extra technologie om grondstoff en te 
recycleren uit oude producten. Deze investering kost €80. 
Je kan deze technologie echter enkel gebruiken als je 
inzamelacties voor de oude producten organiseert. 

 Een inzamelactie kost €15 per keer (max 3 keer). 
Hiervoor gooi je éénmaal met de dobbelsteen. Je recycleert 
evenveel grondstoff en als het aantal ogen dat je gooit.

2. Je kan een deluxe versie van je producten op de markt 
brengen. Hiervoor ontvang je een hogere verkoopsprijs, 
maar er wordt wel een extra afvalstof gecreëerd. Deze 
investering kost €60.
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Ro l :
R E V I S O R

Jij bent de revisor van dit bedrijf. Je houdt de voorraad van 
het bedrijf in de gaten. Op het einde van een ronde mag je 
bedrijf niet meer dan 6 grond- of afvalstoff en opgeslagen 
hebben. Afval kan je laten verwerken bij de markt.
Je krijgt op het einde van een ronde ook tijd om een controle 
uit te voeren op het bedrijf links van jullie bedrijf. 
Je controleert of ze zich houden aan het maximum aantal 
grond- of afvalstoff en (6/8) en of ze al hun kosten en inkom-
sten goed bijhouden. Als je fouten opmerkt, krijgt dit bedrijf 
een boete.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in een energietoename. Hierdoor ontvang je 
twee extra energievakken. Deze investering kost €50.

2. Je investeert in groene energie. Hierdoor ontvang je 
2 extra energievakken. Deze investering kost €75.
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4/OVERZ I C HT  B E D R IJ FS KAART

1. Naam van het bedrij f

2. Producten
Hier staat een overzicht van de producten die dit bedrij f kan maken. 

Deze producten zij n verschillend voor elk bedrij f. Om een product te kunnen maken, 
heeft een bedrij f energie nodig en minstens 

1 grondstof. Een gemaakt product levert omzet op (€20 of €40) en creëert ook 
minstens 1 afvalstof.

Bij voorbeeld:
Dit bedrij f heeft energie en grondstof ‘     ‘ nodig en kan dit 

omzetten in een product dat €20 oplevert alsook afvalstof ‘     ‘ creëert.

3. Deluxe producten
Als een bedrij f ervoor kiest om te investeren (zie later) in een ‘deluxe product’, 

kan het bedrij f vanaf dan ook dit 3de product maken. 
Een deluxe product levert meer omzet op, maar creëert ook meer afvalstoff en.

4. Algemene afvalberg
Na elke ronde geeft de begeleider aan hoeveel afval er werd gecreëerd door de 

verschillende bedrij ven samen. De bedrij ven kunnen op deze berg aanduiden hoe 
groot deze algemene afvalberg reeds is.

Belangrij k!
Geef nog geen extra uitleg over deze berg bij  aanvang van het spel. De spelers 

krij gen deze informatie (en de bij horende gevolgen) pas te horen na het beëindigen 
van de eerste ronde.

5. Energievoorraad

Elke keer als een bedrij f een product wilt maken, heeft het hier energie voor nodig. 
Elk bedrij f heeft een capaciteit van ‘3 energie’ bij  het begin van een nieuwe ronde. 

Telkens er een product wordt gemaakt, kruist de begeleider één van 
deze vakjes door. Bedrij ven kunnen ervoor kiezen om te investeren in extra 

energievoorraad, zowel fossiele energie als groene energie. 
Per investering krij gen ze twee extra vakjes energie bij .

6. Boekhouding

De speler die de rol van boekhouder op zich neemt, moet deze tabel goed bij houden. 
Elke keer als er geld wordt uitgegeven, schrij ft hij  dit bedrag onder de noemer 
‘kosten’. Als er geld binnenkomt, schrij ft hij  dit onder de noemer ‘inkomsten’.  Op het 
einde van elke gespeelde ronde, berekent de boekhouder aan de hand van de kosten 
en inkomsten het nieuwe totaalbudget van het bedrij f (A-X+Y=B). Dit komt overeen 
met het startbudget (B) van de volgende ronde.

BO E KHOUD I N G

jaar 1 jaar 2 jaar 3

€ 250

jaar 1 jaar 2 jaar 3

jaar 1 jaar 2 jaar 3

STARTBUDGET

KOSTEN

Aanvullen bij 
elke uitgave

TOTAAL

INKOMEN

Aanvullen bij 
elke inkomst

TOTAAL

ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE
GROENE 
ENERGIE

jaar 1

jaar 2

jaar 3

PRODUCTEN

DELUXE PRODUCT (INVESTERING)

ALGEMENE AFVALBERG

ENERGIEVOORRAAD
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GRaMMa

GRaMMa

Energie +          ➞           + product (€ 20) 

  Energie +         +            ➞        +          + product (€ 40)

  Energie +        +             ➞       +         +        + product (€ 60)

1

2

3

4

5

6

A A-X+Y=B

X

Y
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5/OVERZ I C HT  R O LLE N

1. Boekhouder 

De boekhouder is verantwoordelijk voor het registreren van alle kosten en 
inkomsten die het bedrijf maakt gedurende de jaren die gespeeld worden.  
Deze kan hij bijhouden in de tabel ‘boekhouding’ op de bedrijfskaart. 
Bedrijven maken kosten als ze:

• grondstoffen aankopen bij de markt
• investeringen doen bij de markt
• afvalstoffen laten verwerken
• grondstoffen aankopen bij andere bedrijven
• …

Bedrijven verwerven inkomsten als ze: 
• producten maken en verkopen
• grondstoffen verkopen aan andere bedrijven
• …

Daarnaast heeft de boekhouder 2 investeringsmogelijkheden op zijn rollenkaart 
staan die hij kan aanbrengen in het overleg met zijn teamgenoten.  
Een overzicht van de investeringsmogelijkheden volgt later in deze handleiding.

2. Marketeer (2x)

De marketeers zijn verantwoordelijk voor het aankopen van grondstoffen, 
het investeren en de afvalverwerking bij de markt. Zij mogen (samen met de 
boekhouder) naar de markt komen tijdens het spel. 

Daarnaast heeft elke marketeer 2 investeringsmogelijkheden op zijn rollenkaart 
staan die hij kan aanbrengen in het overleg met zijn teamgenoten.  
Een overzicht van de investeringsmogelijkheden volgt later in deze handleiding.

3. Onderhandelaar

De onderhandelaar onderhoudt de contacten met de andere bedrijven. Als bedrijven 
onderling handel willen voeren, is dit de taak van de onderhandelaar. Ook worden 
er vanaf ronde 2 algemene beleidsbeslissingen voorgelegd aan de verschillende 
bedrijven. De onderhandelaars bespreken samen of er wordt ingegaan op deze 
beslissingen of niet.

Daarnaast heeft de onderhandelaar 2 investeringsmogelijkheden op zijn rollenkaart 
staan die hij kan aanbrengen in het overleg met zijn teamgenoten. Een overzicht van 
de investeringsmogelijkheden volgt later in deze handleiding.

4. Revisor

De revisor houdt de voorraad van het bedrijf in de gaten. Op het einde van een ronde 
mag het bedrijf niet meer dan 6 grond- of afvalstoffen opgeslagen hebben. 

Aan het einde van een ronde bezoekt de revisor het bedrijf aan zijn linkerkant.  
Hier controleert hij:

• Of dit bedrijf zich houdt aan het maximum aantal grond– of afvalstoffen. 
• Of de boekhouding van dit bedrijf klopt.

Als de revisor een fout ontdekt, krijgt dit andere bedrijf een boete van de markt.

Daarnaast heeft de revisor 2 investeringsmogelijkheden op zijn rollenkaart staan 
die hij kan aanbrengen in het overleg met zijn teamgenoten. Een overzicht van de 
investeringsmogelijkheden volgt later in deze handleiding.

Ro l :
B O E KHOUD E R

Ro l :
MARK E T E E R  A

Jij bent de boekhouder van dit bedrijf. Jij zorgt ervoor dat alle 
kosten (uitgegeven geld) en alle inkomsten (verdiend geld) 
worden genoteerd in de tabel van de boekhouding. Hiervoor 
mag je hulp vragen aan de andere leden van jouw bedrijf. 
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kent een plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf. 
Bij dit bedrijf kan je jullie afval goedkoper laten verwerken. 
Je betaalt €5 minder per afvalstof die je laat verwerken. 
Deze investering kost €50.

2. Je stelt voor om te investeren in duurzamere producten 
(= producten die langer meegaan). 
Elk verkocht product zal hierdoor €5 extra opbrengen. 
Deze investering kost €100.

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf. 
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoff en of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van jouw 
bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je ontdekt een nieuwe  ontwikkeling op de markt waarmee 
je een bepaalde afvalstof (    ) kan recycleren. 

 Deze ontwikkeling aankopen kost €200. Elke keer als je 
een afvalstof wilt omzetten, betaal je hier €10 extra voor. 
Je krijgt dan een dobbelsteen. Gooi je 1/2/3, dan mag je de 
afvalstof omzetten. Gooi je 4/5/6, dan mislukt het proces 
en blijf je met de afvalstof zitten.

2. Je ontdekt een nieuwe aanbieder op de markt. 
Hij biedt je een volledig krat met hierop 6 grondstoff en 
aan voor een voordelige prijs. Deze investering kost €50.
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Ro l :
MARK E T E E R  B

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf. 
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoff en of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van 
jouw bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden 
die je mag voorstellen en bespreken met de andere leden 
van jouw bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kan investeren in onderzoek waarbij afvalvermindering 
tijdens het productieproces onderzocht wordt. 
Bij elke productie mag je met een dobbelsteen gooien. 
Gooi je 1/2/3, dan produceer je 1 afvalstof minder bij deze 
productie. Deze investering kost €80.

2. Je kan investeren in de uitbreiding van je opslagcapaciteit. 
In dit geval mag je op het einde van een ronde 8 grond- 
of afvalstoff en stockeren in plaats van 6. 
Deze investering kost €80.

Ro l :
O N D E RHAND E LAAR

Jij bent de onderhandelaar van dit bedrijf. Jij onderhoudt 
de contacten met andere bedrijven. Je kan de algemene 
beleidskeuzes met hen bespreken en vanaf ronde 2 krijg je 
ook de kans om ruilhandel met de anderen op te starten.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in extra technologie om grondstoff en te 
recycleren uit oude producten. Deze investering kost €80. 
Je kan deze technologie echter enkel gebruiken als je 
inzamelacties voor de oude producten organiseert. 

 Een inzamelactie kost €15 per keer (max 3 keer). 
Hiervoor gooi je éénmaal met de dobbelsteen. Je recycleert 
evenveel grondstoff en als het aantal ogen dat je gooit.

2. Je kan een deluxe versie van je producten op de markt 
brengen. Hiervoor ontvang je een hogere verkoopsprijs, 
maar er wordt wel een extra afvalstof gecreëerd. Deze 
investering kost €60.
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Ro l :
MARK E T E E R  B

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf. 
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoff en of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van 
jouw bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden 
die je mag voorstellen en bespreken met de andere leden 
van jouw bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kan investeren in onderzoek waarbij afvalvermindering 
tijdens het productieproces onderzocht wordt. 
Bij elke productie mag je met een dobbelsteen gooien. 
Gooi je 1/2/3, dan produceer je 1 afvalstof minder bij deze 
productie. Deze investering kost €80.

2. Je kan investeren in de uitbreiding van je opslagcapaciteit. 
In dit geval mag je op het einde van een ronde 8 grond- 
of afvalstoff en stockeren in plaats van 6. 
Deze investering kost €80.

Ro l :
O N D E RHAND E LAAR

Jij bent de onderhandelaar van dit bedrijf. Jij onderhoudt 
de contacten met andere bedrijven. Je kan de algemene 
beleidskeuzes met hen bespreken en vanaf ronde 2 krijg je 
ook de kans om ruilhandel met de anderen op te starten.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in extra technologie om grondstoff en te 
recycleren uit oude producten. Deze investering kost €80. 
Je kan deze technologie echter enkel gebruiken als je 
inzamelacties voor de oude producten organiseert. 

 Een inzamelactie kost €15 per keer (max 3 keer). 
Hiervoor gooi je éénmaal met de dobbelsteen. Je recycleert 
evenveel grondstoff en als het aantal ogen dat je gooit.

2. Je kan een deluxe versie van je producten op de markt 
brengen. Hiervoor ontvang je een hogere verkoopsprijs, 
maar er wordt wel een extra afvalstof gecreëerd. Deze 
investering kost €60.
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Ro l :
R E V I S O R

Jij bent de revisor van dit bedrijf. Je houdt de voorraad van 
het bedrijf in de gaten. Op het einde van een ronde mag je 
bedrijf niet meer dan 6 grond- of afvalstoff en opgeslagen 
hebben. Afval kan je laten verwerken bij de markt.
Je krijgt op het einde van een ronde ook tijd om een controle 
uit te voeren op het bedrijf links van jullie bedrijf. 
Je controleert of ze zich houden aan het maximum aantal 
grond- of afvalstoff en (6/8) en of ze al hun kosten en inkom-
sten goed bijhouden. Als je fouten opmerkt, krijgt dit bedrijf 
een boete.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in een energietoename. Hierdoor ontvang je 
twee extra energievakken. Deze investering kost €50.

2. Je investeert in groene energie. Hierdoor ontvang je 
2 extra energievakken. Deze investering kost €75.
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6/OVERZ I C HTS B LAD  B E G E LE I D E R

1. Overzicht investeringen per bedrij f

Hier staan de verschillende investeringsmogelij kheden opgelij st. Bij  elke investering 
wordt ook de prij s weergegeven. Als een bedrij f een investering komt doen, kan de 
begeleider dat hierop aanduiden. Van zodra een investering werd gedaan, moet de 
begeleider hier uiteraard ook rekening mee blij ven houden tij dens het verdere 
verloop van het spel.

2. Afl egstapel 
afvalstoff en

Als deelnemers afval 
laten verwerken, maakt 
de begeleider van 
deze kaarten hier een 
afl egstapel. Tij dens de 
eerste ronde kost het 
€10 om een afvalstof 
te laten verwerken. In 
ronde 2 kost dit €15 
per afvalstof en in 
ronde 3 kost dit €20 per 
afvalstof.

3. Algemene afvalberg

Via deze berg duidt de begeleider aan hoeveel afvalstoff en er in totaal werden 
verwerkt. Als een bedrij f een afvalstof laat verwerken, kruist de begeleider 1 van de 
kleine vakjes weg, van onderaan te starten. 
Na 9 afvalstoff en is het volledige eerste niveau van de berg vol. 
Aan het einde van een ronde vertelt de begeleider in welk niveau de algemene 
afvalberg zich bevindt. Het passeren van verschillende niveaus heeft consequenties 
(zie verder).

3 . H O E  S P E L E N ? 

1/VE R LO O P

Tij dens het spel worden er verschillende rondes gespeeld. 
Elke ronde stelt een jaar voor dat de spelers hun bedrij f kunnen leiden. 

Een ronde is altij d op dezelfde manier opgebouwd:

A. Nieuwsfase
B. Dynamische fase
C. Beleidsfase 
D. Afvalfase
E. Controlefase

2/RO N D E  1

A/Nieuwsfase (’15)
• In deze fase wordt de speluitleg gegeven. 
• Overloop de verschillende materialen op de tafels bij  de spelers en overloop 

de verschillende rollen. Leg daarna concreet uit hoe de dynamische fase er uit 
ziet. 

• Controleer of de groep nog vragen heeft. Start de dynamische fase.

1

2

3
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C/Beleidsfase
Nog niet van toepassing in de eerste ronde.

D/Afvalfase (‘5)
De dynamische fase is afgelopen en de spelers kunnen geen acties meer uitvoeren. 
Geef de spelers nog 1 kans om afvalstoffen te laten verwerken. Als bedrijven hier op 
ingaan, schrijft de boekhouder de kostprijs nog op de bedrijfskaart. Leg de verwerkte 
afvalstoffen op de aflegstapel en vink een vakje aan in de de algemene afvalberg.

Na de afvalfase berekenen de boekhouders alle kosten en inkomsten. Ze schrijven 
hun nieuwe ‘budget’ bovenaan de kolom onder de volgende ronde.

E/Controlefase (‘5)
Tijdens de controlefase komen de revisors aan beurt. Elke revisor bezoekt het bedrijf 
dat links van hun bedrijf ligt. Tijdens dit bezoek controleren de revisors:

1. Of de boekhouder alle kosten en inkomsten goed heeft bijgehouden en of hun 
startbudget voor de volgende ronde klopt.

2. Of het bedrijf maximum 6 grond- of afvalstoffen in voorraad heeft. 

Opgelet!
Het is mogelijk dat een bedrijf heeft geïnvesteerd in extra plaats in hun voorraad. In 
dat geval mag dit bedrijf 8 grond-of afvalstoffen in voorraad hebben.

Als een revisor een fout opmerkt bij een bedrijf, geef dit bedrijf dan een boete 
van €50. De boekhouder verrekent deze boete meteen in hun startbudget van de 
volgende ronde.

B/Dynamische Fase (’15)
Tijdens de dynamische fase kunnen de teams verschillende acties uitvoeren. 
Er is geen beurtrol. Als een team een actie wilt uitvoeren, kan het dit dus gewoon 
doen. Alle acties moeten in overleg met het hele team gebeuren. 

De verschillende acties zijn:

1. Grondstoffen aankopen bij de markt: 
Eén van de marketeers komt (samen met de boekhouder) naar de markt. De enige 
grondstoffen die ze kunnen aankopen zijn de  grondstoffen uit de ‘stock’. Verkoop 
telkens de bovenste kaart van een stapel aan de prijs die staat aangegeven op dit 
kaartje. Hoe meer grondstoffen van eenzelfde soort verkocht worden, hoe duurder 
de volgende kaart zal zijn. Zodra de boekhouder de kostprijs heeft opgeschreven op 
de bedrijfskaart, geef je de aangekochte grondstof mee.

2. Investeren: 
Eén van de marketeers komt (samen met de boekhouder) naar de markt. Hier laten 
ze weten welke investering ze willen doen. Zodra de boekhouder de kostprijs van de 
investering heeft opgeschreven op de bedrijfskaart, duid je op jouw overzichtsblad 
aan dat dit bedrijf de investering heeft gemaakt. Het effect van deze investering gaat 
onmiddellijk in en je dient hier dus meteen rekening mee te houden.

3. Afval verwerken: 
Eén van de marketeers komt (samen met de boekhouder) naar de markt. Ze geven 
de afvalstof of afvalstoffen die ze willen verwerken hier af. De boekhouder schrijft de 
kostprijs voor de verwerking op de bedrijfskaart. De kostprijs is afhankelijk van de 
ronde:

• Ronde 1: €10 per afvalstof
• Ronde 2: €15 per afvalstof
• Ronde 3: €20 per afvalstof

Leg de afvalstoffen op de aflegstapel van het overzichtsblad en vink per afvalstof 
één vakje aan in de driehoek die de algemene afvalberg voorstelt.

De dynamische fase van ronde 1 wordt beschouwd als een ‘oefenronde’. Vanaf ronde 
2 zullen er nog enkele acties bijkomen.
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2. Beleidsbeslissingen: leg bij aanvang van de ronde één van de 
beleidsbeslissingen open op de tafel van de markt. Een beleidsbeslissing 
heeft invloed op alle bedrijven en kost ook geld.  De onderhandelaars 
hebben de verantwoordelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over deze 
beleidsbeslissing. Op het einde van de dynamische fase moeten ze besloten 
hebben of ze er al dan niet op ingaan en wie hoeveel bijdraagt om deze 
beleidsbeslissing aan te kopen. 

C/Beleidsfase (‘5)
Sluit de dynamische fase af. De spelers kunnen geen acties meer uitvoeren. Bevraag 
bij de spelers of ze willen ingaan op de beleidsbeslissing. 
Als de spelers niet wensen in te gaan op deze beslissing, neem  deze weg en  
leg de volgende beslissing klaar voor tijdens de volgende ronde.
Als de spelers wel wensen in te gaan op de beslissing, bevraag dan hoeveel elk 
bedrijf bijlegt aan deze beslissing. De boekhouders van deze bedrijven noteren  
deze kosten op hun bedrijfskaart. De gevolgen van deze beslissing gaan meteen in. 
Leg hierna de volgende beslissing klaar voor tijdens de volgende ronde.

D/Afvalfase (‘5)
Deze fase verloopt identiek zoals beschreven in ronde 1. 

E/Controlefase (‘5)
Deze fase verloopt identiek zoals beschreven in ronde 1. 

4/E I N D E  VAN  H ET  S P E L

Als de tijd het toelaat, speel dan de 3 volledige rondes.  
Als dit niet haalbaar blijkt, is 2 rondes het absolute minimum. 
Overloop na de laatste ronde het niveau van de algemene afvalberg. Laat de 
eventuele boetes vallen.
Ga hierna door naar de nabespreking. 

3/VANAF  R O N D E  2 

A/ Nieuwsfase (‘5)
Geef de spelers het huidige niveau van de algemene afvalberg mee. Voorlopig werd 
hier nog niet over gesproken, maar maak nu duidelijk dat er gevolgen zijn bij een te 
hoge afvalproductie. De gevolgen zijn:

1. Alle vakjes uit niveau 1 zijn aangevinkt: waarschuw de spelers voor de 
gevolgen van een te grote afvalproductie. Als alle vakjes van de 4 niveaus zijn 
aangevinkt, stopt het spel en verliezen de spelers. Geef voorlopig nog geen 
boete.

2. Alle vakjes uit niveau 2 zijn aangevinkt: geef een algemene boete van €100 
en geef de spelers even tijd om te beslissen hoeveel elk bedrijf hiervan zal 
betalen. Als er na enkele minuten geen besluit werd genomen, laat elk bedrijf 
dan €20 betalen. De boekhouders verrekenen deze boete meteen in hun 
startbudget van de volgende ronde.

3. Alle vakjes uit niveau 3 zijn aangevinkt: geef een algemene boete van €200 
en geef de spelers even tijd om te beslissen hoeveel elk bedrijf hiervan zal 
betalen. Als er na enkele minuten geen besluit werd genomen, laat elk bedrijf 
dan €40 betalen. De boekhouders verrekenen deze boete meteen in hun 
startbudget van de volgende ronde.

4. Alle vakjes uit niveau 4 zijn aangevinkt: het spel eindigt en de spelers verliezen.

Leg na de nieuwsfase ook de nieuwe acties uit de dynamische fase uit.

B/ Dynamische Fase (’10)
De acties die spelers konden uitvoeren tijdens de dynamische fase van ronde 1, 
blijven van kracht. Vanaf deze ronde komen er 2 nieuwe acties bij:

1. Onderhandelen: de onderhandelaars komen nu in actie. Zij kunnen vanaf 
nu handel drijven met handelaars van andere bedrijven. Ze kunnen 
grondstofkaarten met elkaar uitwisselen of van elkaar aankopen. In het geval 
dat er gekocht wordt, moeten de boekhouders van de desbetreffende bedrijven 
de gemaakte kosten of inkomsten noteren op hun bedrijfskaart.  
De onderhandelaars mogen altijd feedback vragen aan hun teamgenoten 
voordat zij een deal sluit met een andere onderhandelaar.
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5/OVERZ I C HT  I NVESTE R I N G EN

INVESTERING UITLEG KOSTPRIJS

Plaatselijk
afvalverwerkings-

bedrijf
Het bedrijf betaalt €5 minder voor het laten verwerken van hun afvalstoffen. €50

Duurzamere 
producten

Elk product dat verkocht wordt, levert het bedrijf €5 extra op. €100

    Recycleren
Vanaf nu kan het bedrijf afvalstof      recycleren en omzetten naar een grondstof naar keuze. Dit lukt niet altijd. Elke keer als ze dit willen 
proberen, betalen ze €10. Hierna gooien ze met een dobbelsteen. Gooien ze 1,2 of 3, dan wordt de afvalstof omgezet. Wissel de afvalstof 
dan om naar de grondstof van hun keuze. Gooien ze 4,5 of 6, dan gebeurt er niets.

€200  
(+€10/poging)

Nieuwe aanbieder Het bedrijf koopt een krat met 6 willekeurige grondstoffen op. Kies zelf welke grondstoffen je aan dit bedrijf geeft. €50

Afvalvermindering 
Bij elke productie mag het bedrijf met een dobbelsteen gooien. Gooien ze 1,2 of 3, dan wordt er 1 afvalstof minder gecreëerd tijdens de 
productie. Laat de spelers in dit geval zelf kiezen welke afvalstof ze niet willen krijgen.

€80

Opslagcapaciteit Met deze investering kunnen de spelers een voorraad van 8 grond-of afvalstoffen bijhouden aan het einde van de ronde. €80

Recyclage na 
inzamelacties

Het bedrijf investeert in technologie om uit oude producten grondstoffen te recycleren. Dit kost hen €80. Om dit te kunnen doen, moeten 
ze wel oude producten verzamelen door een inzamelactie te organiseren. Dit kost hun €15 per keer. Ze kunnen maximum 3 inzamelacties 
houden. Laat de spelers tijdens een inzamelactie gooien met de dobbelsteen. Ze krijgen evenveel willekeurige grondstoffen als het aantal 
ogen dat ze gooien.

€80  
(+€15 per 

actie)

Deluxe producten
Het bedrijf kan vanaf nu ook hun deluxe product produceren. Dit levert hen een hogere verkoopsprijs op (zie bedrijfskaart), maar ook meer 
afvalstoffen.

€ 60

Energietoename Het bedrijf krijgt 2 extra vakjes in hun energievoorraad. Voor deze energie wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. €50

Groene energie Het bedrijf krijgt 2 extra vakjes in hun energievoorraad. Dit is groene energie. €75
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4 .  NAB E S P R E K I N G

1/STO OM  AFLATEN

Vraag alle spelers kort hoe ze het spel ervaren hebben.  
Geef hen de kans om eventuele frustraties te luchten.
Ga nog niet dieper in op deze eerste reacties. Geef de kans aan verschillende spelers 
om iets te vertellen en toom de spelers in die al verder door willen praten.

2/WAT  I S  E R  G E B E U RD?

Tracht zoveel mogelijk gebeurtenissen uit het spel naar boven te halen.  
Laat de spelers vertellen waarom ze bepaalde keuzes gemaakt hebben. 

Onderstaande vragen kunnen dienen als inspiratie:

• Hoe hebben jullie het spel aangepakt?
• Wat was jullie tactiek?
• Hebben jullie met een bepaalde reden gekozen voor het produceren van één 

van jullie producten?
• Wat vinden jullie van de tactieken van andere bedrijven? 
• Hoeveel afval hebben jullie laten verwerken?
• Met wie hebben jullie onderhandeld? Met wie heb je effectief geruild?
• Welke investering hebben jullie meteen uitgevoerd? Waarom kozen jullie voor 

deze investering?
• Welke investering leek jullie niet interessant? Hoe kwam dit?
• Wie heeft het spel volgens jullie gewonnen? Waarom is dit bedrijf de winnaar? 

Zouden er ook andere winnaars kunnen zijn?
• Met welke aspecten hebben jullie rekening gehouden? Puur de economische? 

Of speelden er ook andere belangen?
• Wat is jullie reactie geweest op de groeiende afvalberg?
• Zijn jullie ingegaan op de beleidsbeslissingen? Waarom?
• …

6/OVERZ I CHT  B E LE I D S B ES LI SS I N G EN

BELEIDSBESLISSING UITLEG KOSTPRIJS

Afvalbeperking
(Ronde 2)

De bedrijven kunnen samen 
een bewustmakingscampagne 
organiseren. Als ze dit doen, kunnen 
de bedrijven die investeerden in de 
recyclage- en inzamelacties 5 acties 
organiseren in plaats van 3.

€150

Subsidies
(Ronde 3) Als de bedrijven intekenen voor dit 

subsidiefonds, moet elk bedrijf (ook 
degenen die niet mee betaalden) zich 
houden aan volgende regels:  
 
-Elk bedrijf dat op het einde van een 
ronde maximum 3 stukken afval liet 
verwerken, krijgt een premie van €10. 

-Elk bedrijf dat meer afval liet 
verwerken, krijgt een boete opgelegd 
van €10 per extra afvalstof die ze 
verwerkten. 

€75
€
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3/H ET  B ES PR EKEN  VAN  D E  B E D R IJ FSTACTI E KEN  ( O PT I O N E E L)

Afhankelij k van de gemaakte keuzes, deden de bedrij ven aan lineaire en circulaire 
economie.

Lineaire economie: 
Bij  lineaire economie worden grondstoff en gedolven en omgezet naar producten. 
Deze producten worden na gebruik weggegooid.

Circulaire economie: 
Circulaire economie is een kringloopeconomie waarbij  grondstoff en, onderdelen 
en producten hun waarde zo weinig mogelij k verliezen. Concreet kan dit besproken 
worden aan de hand van de 3 R-aanpak:

• Reduce: dit gaat over het minimaal gebruiken van nieuwe grondstoff en 
(degenen die tij dens het spel aangekocht konden worden op de markt).

• Reuse: dit gaat over het maximaal hergebruiken van producten en onderdelen. 
In het spel konden de spelers dit doen door de voor hun ‘nutteloze’ afvalstoff en 
door te geven aan andere bedrij ven die deze wel konden gebruiken in hun 
productieproces. 

• Recycle: het hergebruiken van grondstoff en. In het spel kwam dit aan bod via 
verschillende investeringen.

Hiernaast staan 2 fi guren die het verschil tussen lineair en circulair verder 
verduidelij ken.
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4/H ET  B ES PR EKEN  VAN  D E  I NVESTE R i N G EN  ( O PT I O N E E L)

Bevraag bij  de spelers welke investeringen ze hebben gedaan en waarom 
ze specifi ek voor deze investeringen gekozen hebben. Aan elke rol waren 2 
investeringsmogelij kheden gekoppeld. Eén van de 2 had een duurzame insteek, 
de andere eerder een winst gerelateerde insteek. Overloop indien gewenst de 
verschillende investeringen en kader waarom ze al dan niet duurzaam waren.

1. Duurzame investeringen ( duurzamere producten,     recycleren, 
afvalvermindering, recyclage- en inzamelacties, groene energie)

Deze investeringen hadden allen als insteek om minder grondstoff en aan te boren 
of om minder afvalstoff en te creëren. Op die manier dragen ze bij  aan een meer 
circulair systeem. 

• Duurzame producten: het produceren van een product vraagt energie en 
grondstoff en. Een duurzaam product is een product dat langer mee zou moeten 
gaan en dus ook minder snel vervangen moet worden. Hoe langer mensen hun 
producten kunnen blij ven gebruiken, hoe minder het consumptiegedrag aan 
wordt gewakkerd. 

 Voorbeeld smartphone: die gaat gemiddeld 2,5 jaar mee. Daarna belanden 
alle onderdelen op de afvalberg.  Je smartphone reist de halve wereld rond 
vooraleer jij  hem in de winkel kan kopen. 

•     Recycleren + afvalvermindering: niet alle afvalstoff en zij n zomaar op 
te nemen in een circulair systeem. Onderzoek naar het verminderen van 
afvalstoff en of de recyclagemogelij kheden  vergroten is dus sowieso een 
meerwaarde om de afvalberg te beperken. 

• Groene energie: fossiele brandstoff en zij n ook grondstoff en die gebruikt 
worden in een productieproces. Deze grondstoff en zij n uitputbaar en kunnen 
dus op geraken. Natuurlij ke energiebronnen (wind, zon, water) zij n een 
duurzaam alternatief.

2.Winst gerelateerde investeringen (plaatselij k afvalverwerkingsbedrij f, nieuwe 
aanbieder, opslagcapaciteit, deluxe producten, energietoename)

Deze investeringen hebben een winst gerelateerde achtergrond. Op korte termij n 
kunnen ze winstgevend zij n, maar op langere termij n zij n deze ‘lineaire’ systemen 
(grondstof => productie => afvalstof) niet vol te houden. 
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5 .  ACH T E R G R OND I N F O RMAT I E

Vlaanderen circulair: www.vlaanderen-circulair.be/nl

Bewust verbruiken: www.bewustverbruiken.be

Rank a brand: handige tool om gemakkelijk de meest duurzame te spotten https://
do.vlaanderen.be/rank-brand

Informatie e-waste: https://www.step-initiative.org/organisation-rev.html

5/EN KE LE  PRAKTIJ KVOO RB E E LD EN

Hnst: 
Een circulair kledingmerk dat in Vlaanderen opgehaalde jeans recycleert tot 
vezels. Deze vezels worden vermengd met Tencel (= vezel gemaakt uit restproduct 
van houtverwerking) en tot nieuwe garen gesponnen. Hier maken ze nieuwe 
jeansbroeken mee. Elk onderdeel van de jeansbroeken, denk aan ritsen en  knopen, 
zijn herbruikbaar voor een volgende broek. 
https://www.letsbehonest.eu/

Gereedschappenbib MAAKBAR: 
Veel van wat je in je kast hebt staat, gebruik je slechts enkele keren per jaar. Voor 
de rest nemen die spullen vooral veel plaats in. Bij Maakbar in Leuven kan je deze 
spullen komen ontlenen als je ze nodig hebt.  
https://www.maakbar.org/index.php/nl/

Kringloopwinkel: 
Breng spullen die jezelf niet meer nodig hebt naar de kringloopwinkel. Andere 
mensen kunnen voor een klein prijsje spullen kopen en ze een nieuw leven geven. 
De kringloopwinkel in Antwerpen gaat nog een stapje verder met Kringverhuur. Hier 
kan je meubels, decoratie, verlichting, servies huren om te gebruiken op een feestje. 
Zo moet je  geen  kosten maken voor een leuke inkleding en nadien vermijd je dat 
alles op de afvalberg terecht komt. 

Coffeebased:
Een bedrijf dat koffiedik inzamelt en verwerkt. Koffiedik komt hierdoor niet meer 
terecht op de afvalberg, maar wordt ingezet als grondstof, meststof of energiebron. 
Een deel van het koffiedik krijg je terug in de vorm van nieuwe producten zoals 
notitiboekjes, plantenpotten, koffiekopjes en koffiemachines. 

Kartent:
Bedrijf dat kartonnen tent maakt voor festivals. Na het festival, krijgt het karton 
een nieuwe bestemming. Ze maken er meubels, decoratie, lampen van die je  op de 
website kan kopen. 
https://kartent.com/
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BO E KHOUD I N G

jaar 1 jaar 2 jaar 3

€ 250

jaar 1 jaar 2 jaar 3

jaar 1 jaar 2 jaar 3

STARTBUDGET

KOSTEN

Aanvullen bij 
elke uitgave

TOTAAL

INKOMEN

Aanvullen bij 
elke inkomst

TOTAAL

ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE
GROENE 
ENERGIE

jaar 1

jaar 2

jaar 3

PRODUCTEN

DELUXE PRODUCT (INVESTERING)

ALGEMENE AFVALBERG

ENERGIEVOORRAAD
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GRaMMa

GRaMMa

Energie +          ➞           + product (€ 20) 

  Energie +         +            ➞        +          + product (€ 40)

  Energie +        +             ➞       +         +        + product (€ 60)
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EHuBa BOEKHOUD I N G

jaar 1 jaar 2 jaar 3

€ 250

jaar 1 jaar 2 jaar 3

jaar 1 jaar 2 jaar 3

ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE
GROENE 
ENERGIE

jaar 1

jaar 2

jaar 3

PRODUCTEN

DELUXE PRODUCT (INVESTERING)

ALGEMENE AFVALBERG

ENERGIEVOORRAAD

STARTBUDGET

KOSTEN

Aanvullen bij 
elke uitgave

TOTAAL

INKOMEN

Aanvullen bij 
elke inkomst

TOTAAL

HuBa
Energie +          ➞           + product (€ 20) 

  Energie +           +          ➞        +          + product (€ 40)

  Energie +           +        ➞      +         +        + product (€ 60)
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EMiKRo BOEKHOUD I N G

jaar 1 jaar 2 jaar 3

€ 250

jaar 1 jaar 2 jaar 3

jaar 1 jaar 2 jaar 3

STARTBUDGET

KOSTEN

Aanvullen bij 
elke uitgave

TOTAAL

INKOMEN

Aanvullen bij 
elke inkomst

TOTAAL

ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE
GROENE 
ENERGIE

jaar 1

jaar 2

jaar 3

PRODUCTEN

DELUXE PRODUCT (INVESTERING)

ALGEMENE AFVALBERG

ENERGIEVOORRAAD

MiKRo
Energie +          ➞           + product (€ 20) 

  Energie +           +            ➞       +          + product (€ 40)

  Energie +           +            ➞       +         +        + product (€ 60)
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EBRaQo BOEKHOUD I N G

jaar 1 jaar 2 jaar 3

€ 250

jaar 1 jaar 2 jaar 3

jaar 1 jaar 2 jaar 3

STARTBUDGET

KOSTEN

Aanvullen bij 
elke uitgave

TOTAAL

INKOMEN

Aanvullen bij 
elke inkomst

TOTAAL

ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE
GROENE 
ENERGIE

jaar 1

jaar 2

jaar 3

PRODUCTEN

DELUXE PRODUCT (INVESTERING)

ALGEMENE AFVALBERG

ENERGIEVOORRAAD

BRaQo
Energie +          ➞           + product (€ 20) 

  Energie +           +            ➞      +          + product (€ 40)

  Energie +           +            ➞      +         +        + product (€ 60)
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EIKeo BO EKHOUD I N G

jaar 1 jaar 2 jaar 3

€ 250

jaar 1 jaar 2 jaar 3

jaar 1 jaar 2 jaar 3

STARTBUDGET

KOSTEN

Aanvullen bij 
elke uitgave

TOTAAL

INKOMEN

Aanvullen bij 
elke inkomst

TOTAAL

ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE
GROENE 
ENERGIE

jaar 1

jaar 2

jaar 3

PRODUCTEN

DELUXE PRODUCT (INVESTERING)

ALGEMENE AFVALBERG

ENERGIEVOORRAAD

IKeo
Energie +           ➞           + product (€ 20) 

  Energie +          +           ➞     +          + product (€ 40)

  Energie +          +           ➞     +         +        + product (€ 60)



OV E R Z I C H T  B E G E L E I D E R

I n ve s t e r i n g e n Af va l b e r g

B E D R I J V E N GRaMMa HuBa MiKRo BRaQo IKeo

Plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf: €50
€5 minder voor verwerking afvalstof

Duurzamere producten: €100
€5 extra per verkocht product

Afvalstof       recycleren: €200 (+ €10)
Afvalstof omzetten in grondstof naar keuze 

Nieuwe aanbieder: €50
6 grondsto� en naar keuze

Afvalvermindering: €80
Dobbel 1,2 of 3 voor 1 afvalstof minder

Opslagcapaciteit: €80
8 grond- of afvalsto� en stockeren ipv 6

Recyclage / inzamelacties: €80 (+€15) MAX 3
Gooien met dobbelsteen. 
Grondsto� en op basis van aantal ogen.

Deluxe versie: €60
Deluxe product mogelijk

Energietoename: €50
2 extra energievakken

Groene energie: €75
2 extra energievakken

(afl egstapel) (€10 in ronde 1, €15 in ronde 2, €20 in ronde 3)

1

2

3

4

Algemene afvalberg (overzicht)
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Ro l :
B O E KHOUD E R

Ro l :
MARK E T E E R  A

Jij bent de boekhouder van dit bedrijf. Jij zorgt ervoor dat alle 
kosten (uitgegeven geld) en alle inkomsten (verdiend geld) 
worden genoteerd in de tabel van de boekhouding. Hiervoor 
mag je hulp vragen aan de andere leden van jouw bedrijf. 
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.
 

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kent een plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.  
Bij dit bedrijf kan je jullie afval goedkoper laten verwerken. 
Je betaalt €5 minder per afvalstof die je laat verwerken. 
Deze investering kost €50.

2. Je stelt voor om te investeren in duurzamere producten  
(= producten die langer meegaan).  
Elk verkocht product zal hierdoor €5 extra opbrengen.  
Deze investering kost €100.

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf.  
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoffen of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van jouw 
bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

 

I n v e s t e r i n g e n

1. Je ontdekt een nieuwe  ontwikkeling op de markt waarmee 
je een bepaalde afvalstof (    ) kan recycleren. 

 Deze ontwikkeling aankopen kost €200. Elke keer als je 
een afvalstof wilt omzetten, betaal je hier €10 extra voor. 
Je krijgt dan een dobbelsteen. Gooi je 1/2/3, dan mag je de 
afvalstof omzetten. Gooi je 4/5/6, dan mislukt het proces  
en blijf je met de afvalstof zitten.

2. Je ontdekt een nieuwe aanbieder op de markt.  
Hij biedt je een volledig krat met hierop 6 grondstoffen  
aan voor een voordelige prijs. Deze investering kost €50.
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Ro l :
MARK E T E E R  B

Jij bent één van de 2 marketeers van dit bedrijf.  
Jij houdt de markt in de gaten en bent verantwoordelijk voor 
het aankopen van de grondstoffen of de investeringen. 
Hiervoor mag je overleggen met de andere leden van  
jouw bedrijf.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden  
die je mag voorstellen en bespreken met de andere leden  
van jouw bedrijf.

 

I n v e s t e r i n g e n

1. Je kan investeren in onderzoek waarbij afvalvermindering 
tijdens het productieproces onderzocht wordt.  
Bij elke productie mag je met een dobbelsteen gooien.  
Gooi je 1/2/3, dan produceer je 1 afvalstof minder bij deze 
productie. Deze investering kost €80.

2. Je kan investeren in de uitbreiding van je opslagcapaciteit. 
In dit geval mag je op het einde van een ronde 8 grond-  
of afvalstoffen stockeren in plaats van 6.  
Deze investering kost €80.

Ro l :
O N D E R HAND E L AAR

Jij bent de onderhandelaar van dit bedrijf. Jij onderhoudt  
de contacten met andere bedrijven. Je kan de algemene  
beleidskeuzes met hen bespreken en vanaf ronde 2 krijg je 
ook de kans om ruilhandel met de anderen op te starten.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

 

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in extra technologie om grondstoffen te  
recycleren uit oude producten. Deze investering kost €80. 
Je kan deze technologie echter enkel gebruiken als je  
inzamelacties voor de oude producten organiseert. 

 Een inzamelactie kost €15 per keer (max 3 keer).  
Hiervoor gooi je éénmaal met de dobbelsteen. Je recycleert 
evenveel grondstoffen als het aantal ogen dat je gooit.

2. Je kan een deluxe versie van je producten op de markt 
brengen. Hiervoor ontvang je een hogere verkoopsprijs, 
maar er wordt wel een extra afvalstof gecreëerd. Deze 
investering kost €60.
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Ro l :
R E V I S O R

Jij bent de revisor van dit bedrijf. Je houdt de voorraad van 
het bedrijf in de gaten. Op het einde van een ronde mag je 
bedrijf niet meer dan 6 grond- of afvalstoffen opgeslagen 
hebben. Afval kan je laten verwerken bij de markt.
Je krijgt op het einde van een ronde ook tijd om een controle 
uit te voeren op het bedrijf links van jullie bedrijf. 
Je controleert of ze zich houden aan het maximum aantal 
grond- of afvalstoffen (6/8) en of ze al hun kosten en inkom-
sten goed bijhouden. Als je fouten opmerkt, krijgt dit bedrijf 
een boete.
Daarnaast heb jij 2 investeringsmogelijkheden die je mag 
voorstellen en bespreken met de andere leden van jouw 
bedrijf.

 

I n v e s t e r i n g e n

1. Je investeert in een energietoename. Hierdoor ontvang je 
twee extra energievakken. Deze investering kost €50.

2. Je investeert in groene energie. Hierdoor ontvang je  
2 extra energievakken. Deze investering kost €75.
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B E L E I D S B E S L I S S I N G
Af va l b e p erk i n g  ( R o n d e  2 )

B E L E I D S B E S L I S S I N G
Su bs i d i e s  ( R o n d e  3 )

De bedrijven kunnen samen een 
bewustmakingscampagne organiseren.  
Als ze dit doen, kunnen de bedrijven die investeerden  
in de recyclage- en inzamelacties 5 acties organiseren  
in plaats van 3.

1 5 0  €

Als de bedrijven intekenen voor dit subsidiefonds, moet 
elk bedrijf (ook degenen die niet mee betaalden) zich 
houden aan volgende regels:  

- Elk bedrijf dat op het einde van een ronde maximum 
3 stukken afval liet verwerken, krijgt een premie van 
€10. 

- Elk bedrijf dat meer afval liet verwerken, krijgt een 
boete opgelegd van €10 per extra afvalstof die ze 
verwerkten. 

75  €
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