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Wat is The Challenge of Egypt?

The Challenge of Egypt is een Business Game die de unieke kans biedt om samen met uw team 

in één dag een volledig Agile project te ervaren. Tijdens deze managementsimula�e kijken we 

niet alleen naar de Agile elementen die een project succesvol maken, maar ook naar het gedrag 

van teamleden én effec�eve samenwerking. The Challenge of Egypt hee� zich keer op keer in 

de prak�jk bewezen en is een uniek product van spelontwikkelaar Gamingworks.

Herkent u deze wensen?

■ U zoekt een prak�jkvertaling van de Agile mindset naar uw organisa�e?

■ U wilt de effec�viteit van uw projec�eam een boost geven?

■ U wilt uw team versterken met de kracht van Agile en Scrum?

■ U wilt spelenderwijs en met frisse blik naar uw projectorganisa�e kijken?

Welke uitdaging staat u te wachten?

We reizen terug in de �jd naar het oude Egypte. Als projec�eam staat u voor de uitdaging een 

piramide te bouwen om voor de farao het hiernamaals veilig te stellen. Belangrijk is dat het 

resultaat voldoet aan de wensen van de farao én dat het op �jd en binnen budget wordt 

opgeleverd. Dat vraagt om een Agile projectaanpak! Iedereen bouwt vanuit zijn of haar rol mee 

aan een echte piramide die aan het einde van de dag te aanschouwen is.

.

´Bij het behalen van uw organisa�edoelen staat 

de mens centraal. In deze game gaat het team 

daadwerkelijk aan de slag in een Agile project. 

Dit resulteert in een leuke en leerzame ervaring

waar uw project de vruchten van plukt.´

Aad van den Boogaart - Gamelead
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Voor wie ís The Challenge of Egypt?

Deze Business Game is inzetbaar voor zowel nieuwkomers als gevorderden op het gebied van 

Projectmanagement en Agile. Als kennismaking, maar ook ter aanscherping van een ervaren 

team. De teamdynamiek van The Challenge of Egypt zorgt iedere keer weer voor 

kennisvermenigvuldiging. Dat maakt The Challenge of Egypt een unieke leerervaring voor 

iedere deelnemer. Zo´n 8 tot 12 spelers ronden in één dag een volledig Agile project af.

Wat is de unieke aanpak van Aranea?

In de voorbereiding stemt Aranea de invulling van de Business Game op maat af op uw 

klantcontext. Zo sluit de ´Agile Journey´ naadloos aan bij de behoe�e en het kennisniveau van 

de spelers. Bovendien zijn onze spelleiders zélf werkzaam als Scrum Master, Projectmanager en 

Agile Coach. De leermomenten �jdens deze dag worden dan ook direct doorvertaald naar de 

prak�jk van de deelnemers. Dit zorgt ervoor dat theorie en prak�jk elkaar maximaal ontmoeten. 

Zo komen de Agile principes pas écht tot leven.

.

      voor de nieuwkomer                   de kenner                           én de expert!

backlog            to do              doing               donebacklog             to do              doing             done

Het gebruik van storytelling en metaforen i.c.m. prak�sche terugkoppeling werkt verfrissend en spreekt tot de verbeelding.
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Uw voordelen op een rijtje:

■ Spelenderwijs met de Agile theorie aan de slag;

■ Vanuit teamspel de kracht van Agile beleven;

■ Leerdoelen centraal voor ieder individu én de gehele groep;

■ Maatwerk invulling van de game door maximale afstemming op uw situa�e;

■ En uiteraard: lachende gezichten én nieuwe inzichten aan het einde van de dag.

Wat klanten zeggen:

´Deze Business Game hee� mij geholpen bij het vertalen van theorie naar prak�jk.

Je leert echt van elkaars inzichten.´  - Projectmedewerker Banksector

´Wat ik heb geleerd is dat er in een Agile project veel meer communica�e en interac�e is en 

dat dit ook echt nodig is.´ - Projectmanager Gemeentesector 

´Ik ben bekend met Agile dus dit was voor mij een feest van herkenning. Toch deel je samen 

veel kennis waardoor ik wel nieuwe koppelingen heb kunnen maken.´ - Architect Zorgsector

Meer ontdekken? Of direct boeken?

Aranea verzorgt al jaren Business Games voor klanten uit verschillende branches. We noemen 

het graag ´Business Games´ omdat wij bij alle games uitgaan van op�male Business Value voor 

uw team, project én organisa�e. Het mag dan een spel zijn, het draait uiteindelijk om resultaat. 

Kortom, wij bieden leerervaringen waar uw mensen echt mee verder kunnen. 

Mocht u nog vragen hebben over deze game, of wenst u direct een game te boeken, neem dan 

contact op met Aranea op 073 646 1660 of stuur een bericht naar info@aranea.nl.

.


