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Het Wereldhandelsspel is in de zeventiger jaren onder auspiciën van Nobelprijswinnaar Prof. Dr. J. 
Tinbergen ontwikkeld. Over de gehele wereld zijn in de afgelopen jaren bedrijven, scholen en instellin-
gen enthousiast geraakt over het educatieve karakter.
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welk land
speel jij?

WHS in het kort

Het spel zorgt voor
samenwerking tussen landenteams

nemen van beslissingen onder tijdsdruk

begrip voor politiek en beslissingen

inzicht in de wereldhandel

onderhandelingsvaardigheid

interessante onderwerpen om verder over te praten

veel plezier

Wij zorgen voor Wij vragen u te zorgen voor
Wij zorgen voor attributen en een enthousiast 

team van gameleaders en uiteraard het spel 

en de benodigdheden.
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Het spel gaat over de wereldhandel maar beperkt zich tot 12 landen. Deze landen worden ingevuld met de 

deelnemers waarbij 2 deelnemers per land een minimum is.

Er wordt in 3 tot 5 rondes (vergelijkbaar met 3 tot 5 jaren) gehandeld. Iedere deelnemer heeft als taak zijn 

arbeiders aan het werk te houden, zijn bevolking te kleden en te spijzen en te voorzien van auto's, energie en 

toerisme. In elke jaarronde wordt een hoeveelheid grondstoffen uitgedeeld die ervoor moet zorgen dat de 

landen aan die behoefte kunnen gaan voldoen. Investeren geeft meer grondstoffen en dus meer behoefte 

aan arbeid.

Hoe loopt het af met de ‘arme landen’. Kunnen zij ook winnen? Wat gebeurt er met landen die uitsluitend 

olie produceren? Kan Europa wel aan de vraag naar consumptieartikelen voldoen of moet er geleend 

worden? Hebben landen met veel arbeidskrachten daar nu voordeel van of niet? Lonen de investeringen als 

de grondstoffen niet kunnen worden omgezet?

Een uitdaging die borg staat voor veel plezier en gespreksstof.
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een ruime locatie met 16 tafels

de benodigde stoelen 

de deelnemers (minimaal 24) 

consumpties voor deelnemers en gameleaders

Een absoluut fantastisch spel voor actieve gezellige evenementen met groepen van 24 tot 48 personen.

In overleg zijn grotere aantallen ook mogelijk zijn. Dit spel is ideaal voor bijvoorbeeld management trainingen, 

relatie onderhoud of personeelsavonden. 

Het Wereldhandelsspel wordt georganiseerd door JCI,  een internationale organisatie van jonge, onderne-

mende mensen. We spelen dit spel sinds 2001. Over de gehele wereld zijn de afgelopen jaren scholen, 

bedrijven, verenigingen en politici bezig geweest met en enthousiast  geraakt voor het Wereldhandelsspel. 

JCI Eemland gebruikt het Wereldhandelsspel voor fundraising voor sociale projecten in de regio. 

Kosten: EURO 1.250,- voor het totale programma.
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