
 

StrateGis GameMaps 
Serious games voor training en bewustwording 

Very serious games 

StrateGis | Groep 

Ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling, stedenbouw. Het zijn complexe disciplines. Met name de 
integraliteit van problemen die kunnen optreden, zorgt er voor dat traditionele wijzen van training en oplei-
ding medewerkers vaak onvoldoende voorbereiden op de praktijk. 

Wat er ook kan gebeuren is dat in een langlopend project, ingesleten structuren en denkwijzen of de heer-
sende cultuur op de werkvloer, moeilijk worden doorbroken. Mensen zitten soms ‘vast’ in een patroon, 
waardoor andersoortige oplossingen over het hoofd worden gezien. 

StrateGis GameMaps is ons label waaronder we  serious games voor ruimtelijke ordening en stedelijke 
ontwikkeling ontwikkelen. Met serious gaming kunt u uw organisatie in een realistische setting trainen hoe 
met complexe situaties en problemen om te gaan. In een serious game  komen niet alleen de technische 
aspecten van een opgave aan de orde, maar ook de organisatorische en politieke aspecten.  Omdat het een 
game betreft, en niet een reëel project, worden mensen gestimuleerd om te komen met out of the box 
oplossingen. Door te wisselen met rollen krijgt met begrip voor de belangen van anderen. 

Prijzen (2012, indicatief): 

Neem contact op met:  
sales@StrateGis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene contactgegevens: 
 
StrateGis Groep BV 
Postbus 2847 
3500 GV Utrecht 
 
Bezoekadres 
Atoomweg 50 
3542 AB Utrecht 
 
Tel: +31(0)302305570 
Email: info@Strategis.nl 
Website: www.strategis.nl 

Technologie 
GameMaps kan worden gekoppeld aan de StrateGis 
Gebiedsontwikkelaar. Dit is een plugin van Sket-
chup©, het meest gebruiksvriendelijke 3D model-
leer pakket op de markt. 
De software werkt zeer goed samen met bestaande 
GIS– en CAD systemen. Via speciaal ontwikkelde 
importers zijn we in staat om zonder gegevensver-
lies en direct goed gekoppeld aan het rekenmodel 
uw bestaande bestanden in te lezen en te verwer-
ken. 
Daarnaast ontwikkelen wij applicaties op andere 
platforms, zoals flash en HTML-5. 

Hoe werkt het 
GameMaps wordt per opdrachtgever als 
maatwerk opgeleverd. Na een inventarisatie 
van uw wensen en eisen, worden de benodig-
de gegevens verzameld en zo nodig bewerkt.  
Vervolgens wordt een prototype opgeleverd, 
dat door u kan worden getest. Na verbeterin-
gen wordt de definitieve applicatie opgele-
verd. 

Voorbeelden 
De afgelopen jaren hebben wij games ontwik-
keld voor ING Real Estate, diverse hogescho-
len, RO2 (watergame), het Innovatie netwerk 
(Green Light 2011) en TNO (Port Game Vo-
los). Op dit moment zijn wij voor SKB bezig 
met de Baten voor de Bodem game, de 
Governance Game en de nieuwe Bodem Ga-
me, gebaseerd op de HTML5 standaard 

StrateGis maakt tools voor het produceren van haal-
bare ruimtelijke plannen. Onze opdrachtgevers krijgen 
inzicht in en invloed op elke fase van een (her)
ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij beter en sneller in-
spelen op veranderende markt– en andere omstandig-
heden. 

De voordelen: tot 70 % besparing op plankosten, duur-
zamere plannen en hogere rendementen. Dit betekent 
niet zelden het verschil tussen een mislukt of geslaagd 
project. 

Onze tools zijn gebaseerd op het samenvoegen van 
alle relevante ruimtelijke, financiële en overige informa-
tie in gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke 2D–
en 3D-modellen.  


