
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIEUS SPANNEND: SOCIAL CHAOS! 

 

“En ik samen met Alex proberen te onthouden wat we zagen, zat ie 

helemaal niet in mijn team.” 

 

“Als jonge pubers schreeuwden we ze naar het stipje op ons scherm!” 

 

“Je wordt steeds fanatieker. Een soort CSI, maar hier moet je echt 

nadenken” 

 

“Na 4 jaar geleden kennis te hebben gemaakt met The Game, werd het nu 
Social Chaos. And Chaos it was!! Weer heel iets anders en unieks!” 

 

“ Zou het dan toch die vrouw zijn die daar loopt?” 

 

“Ik wist niets van Social Media en doe er ook niets mee, maar door goed te 

lezen en (heel soms) assistentie van Neverrest ging het super!  
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WAT IS SOCIAL CHAOS?  

 

HET teambuildingsevent van NU! 

Een spannend onderzoekavontuur met de nodige verbazing en een snufje paranoia, waarin: 

• Teams op een ludieke manier gedwongen worden intensief samen te werken. 

• Teams de chaos, het sociogram en het verhaal moeten reconstrueren. Een verhaal dat langzaam 

tot leven komt door videobeelden en ontmoetingen met acteurs. 

• Boordevol Social Media, iPad, YouTube, Augmented Reality, spanning en actie! 

 

Een evenement voor iedereen: Twitteraar of briefschrijver, jonge hond of rustige senior, puzzelaar of 

prater, computerdeskundige of digibeet! De deelnemers hoeven zelf niets te weten over Social Media! 

Daarnaast worden tijdens Social Chaos alleen door ons aangemaakte (fictieve) accounts gebruikt. 

WAT DOET HET MET JE? 

 

De teams ondervinden een hoge mate van noodzakelijke interactie:  

De confrontatie met een hoeveelheid aan chaotische informatie dwingt de teams om orde in de 

chaos te scheppen. Inventariseren en plannen! 

Door gefragmenteerde informatie moeten de teamleden ook goed luisteren naar elkaar…. 
Je wordt in een spannend verhaal geplaatst!: 

Door diverse video’s, documenten en sociale media wordt gaandeweg het verhaal steeds 

duidelijker en kan het team het sociogram volledig invullen. 

Je opereert vanuit een basis-crisis-locatie: 

Teams vaardigen steeds enkele teamleden af om buiten opdrachten te doen. De binnendienst 

assisteert de buitendienst of lost andere vraagstukken op. De personages die de mensen van de 

buitendienst tegenkomen zorgen voor sfeerversterkende contactmomenten met noodzakelijke 

informatieoverdracht. 

Je puzzelt op een moderne manier met twitter, facebook, augmented reality, ipads, youtube etc.. 

WAT IS DE MEERWAARDE? 

 

• Intensief gebruik Social Media. Deelnemers hebben absoluut geen kennis over Social Media nodig! 

• Een serieuze uitdaging per team, waar anoniem meelopen geen optie is #echtsamenwerken! 

• Flexibel speelveld: niet alleen in centra van grote steden, maar ook in attractieparken of vanaf uw 

eigen bedrijf/locatie! 

• Social Chaos vindt binnen en gedeeltelijk buiten plaats. Dus ook prima geschikt voor seizoenen 

met minder weer! (bij slecht weer worden de personages dichter bij de locatie geplaatst, zodat 

de deelnemers korter buiten zijn) 

• Dit concept kan op uw eigen werkplek worden gespeeld. Hierdoor is dit event volledig 

aftrekbaar volgens de richtlijnen van de belastingdienst (WKR, zie bij FAQ op onze site). 
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IMPRESSIE SOCIAL CHAOS...  

 

 

 

De dag zelf: opstart 
De groep komt binnen in de zaal en wordt toegesproken. Een paar kleine huishoudelijke instructies voor 

de dag worden gegeven. 

Vanaf nu is alle informatie die wordt aangeboden via de video’s  zeer belangrijk! 

 

Gefragmenteerde briefings 
De groep wordt in 3 subgroepen verdeeld en op 3 grote schermen worden ze geconfronteerd met: films, 

foto´s en documenten. Vanaf het begin ontstaat verwarring, omdat ze allemaal andere informatie 

krijgen. De groepen kunnen elkaar net zien of horen. Kijken ze stiekem mee met het andere scherm of 

richten ze zich toch tot hun eigen scherm? 

Vervolgens draaien de subgroepen langs de diverse schermen om aan het einde pas de teamindeling te 

zien.  

 

Start als team 
Ze krijgen een koffer met  tijdschriften, visitekaartjes, iPad, telefoon, polaroidfotocamera, loep, etc..  en 

het onderzoek start. 

De teamleden zullen informatie uitwisselen die tijdens de gefragmenteerde briefings naar voren is 

gekomen.  

De teams hebben als hoofddoel de hack te voorkomen. Een noodzakelijk wachtwoord kunnen ze 

vormen door opdrachten uit te voeren. 

Daarnaast levert het invullen van het uitgebreide sociogram de nodige punten op en is uiteindelijk ook 

essentieel voor de laatste fase. 

 

Naast vele prikkelende opdrachten binnen zijn er ook noodzakelijke ontmoetingen met personages 

buiten! Het team dient zich dan ook te verdelen in een binnen- en buitendienst. Tussendoor kan 

uiteraard steeds gewisseld. 

De buitendienst is niet de gehele tijd buiten, maar gaat af en toe naar buiten voor een ontmoeting. Het 

gehele team is tussendoor ook voltallig bezig met binnen opdrachten. 
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Binnenopdrachten: met iPad en inhoud koffer 
Met gebruik van de iPad en de vele items in de koffer worden vele opdrachten gedaan die gaan over: 

• Twitter • Vingerafdrukken 

• Facebook • Online tracking 

• Linkedin  • Augmented reality 

• Google maps • FlickR 

• YouTube  

 

Binnenopdracht: invullen Sociogram (overzicht alle personages) 
Gedurende het spel kunnen de teams de informatie steeds beter plaatsen door het overzicht van alle 

relaties tussen de personages ( Sociogram)  in te vullen. 

Net als tijdens een politie (CSI)-onderzoek  buigen de teams zich steeds weer over dit blad, worden er 

foto’s opgeplakt en leidt dit alles uiteindelijk tot de ontmaskering van de meesterhacker! 

  

Buitenopdrachten: de ontmoetingen met de personages 
De buitendienst heeft ontmoetingen met 4 personages uit het verhaal. Deze  grappige, spannende en 

soms rare contacten met onze acteurs geven Social Chaos extra energie, paranoia en geheimzinnigheid. 

Uiteraard is de noodzakelijke uitwisseling van informatie essentieel!  

 

Opbouw 
Social Chaos is opgebouwd in 3 fasen: 

1e fase: Teams krijgen een 1e opdrachtvel met enkele  opdrachten die leiden tot een wachtwoord 

om een digitale kluis te openen. De (gelegenheids) teams inventariseren alle informatie 

en gaan de taken verdelen.  

2e fase: De teams krijgen op ludieke wijze een veel groter opdrachtenvel, bijnaam Mentale Dreun. 

Veel opdrachten zijn kort van karakter. Doel is om de teams het succesgevoel te geven. 

Doordat het team een structuur van werken heeft ontwikkelt, gaan deze opdrachten veel 

sneller. Daarnaast hebben ze ook al veel informatie uit de 1e fase. 

3e fase: Het doel verandert. Geen opdrachten meer, maar de personages die ze al hebben 

ontmoet gaan “doorslaan” en het team kan uitvinden WIE de meesterhacker is! De 

spanning stijgt en het fanatisme komt los. 

 

Als het eerste team de Meesterhacker heeft ontmaskerd, zal niet iedereen stoppen met de opdrachten. 

Enerzijds krijgt elk team na de ontmaskering de instructie in alle stilte dit te melden en net te doen alsof 

ze nog bezig zijn. 

Anderzijds hebben de teams vaak nog tijd nodig om het Sociogram compleet in te vullen, wat ook de 

nodige punten oplevert! 

 

Terugkoppeling en Prijsuitreiking 
Als de Timer op het scherm op 0:00:00 staat en de zoemer gaat, worden alle koffers ingenomen. 

Vervolgens start de borrel. Optioneel kan dan direct de film worden aangezet die stiekem is gemaakt 

van de ontmoetingen buiten! 

Vervolgens worden alle personages voorgesteld en talloze anecdotes verteld. Het winnende team wordt 

beloond met een passende prijs. 
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Budget 
Indien uw budget niet aansluit met onze prijzen, kunnen we 1 personage door u of een collega laten 

spelen. We kunnen u dan een korting aanbieden van 15% op onze prijzen. 

Deze persoon ontvangt van ons vooraf per email een briefing en wordt in een telefoongesprek al 

geïnformeerd. Op de dag zelf zal hij/zij 2 uur voor aanvang gebriefd worden met het hele Neverrestteam. 

De acties van het personage zijn niet complex. De collega komt vele collega’s tegen en zet zich in ten 

behoeve van de hele groep! Onze ervaring is dat deze “verrassing” leuke energie losmaakt. Voorwaarde 
is uiteraard dat de desbetreffende collega serieus de rol aanpakt en beschikt over een ontwikkeld social 

gevoel. 

WAT U NOG MEER WILT WETEN! 

 

Aantal deelnemers 
Minimale groepsgrootte is 8 personen, maximale groepsgrootte ongeveer 350 personen.  
 

Locatie  
Voor Social Chaos hebben we een ruimte nodig, waarin de gehele groep rustig de gefragmenteerde 

briefings kan bekijken. Vervolgens zullen de teams in deze ruimte, de gehele speeltijd, hun basisplaats 

hebben. De binnen teams beheren de iPad plus de koffer met inhoud. De (wisselende) buitenteams 

komen telkens weer terug naar de basislocatie. 

Deze locatie is door u te kiezen dan wel te reserveren. Neverrest wil op verzoek ook het 1e contact 

leggen en een optie laten noteren. De verdere detailafspraken en afrekening laten we aan u. 

 

Redelijke drukte 
Qua plaats is Social Chaos zeer flexibel in te zetten. Er is echter 1 belangrijke voorwaarde: 

Naast een geschikte ruimte dient er een redelijke drukte in de buurt van de locatie te zijn. De acteurs die 

buiten gevonden dienen te worden, moeten wel enigszins op kunnen gaan in de omgeving. 

 

Geschikt is dus: 

• Stadscentrum. 

• Een druk gedeelte van een stad.  De Jordaan (A’dam) of aan het strand (Scheveningen). 

• Kustplaatsen zoals Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. 

• Kleinere plaatsen zoals Helmond, Schagen, Boxmeer, Hengelo etc.. 

• Overige locaties zoals dierentuin, attractiepark of vakantiepark. Uiteraard alleen mogelijk met 

toestemming. 

We hebben al vaker in Dierenpark Amersfoort,  Ouwehands Dierenpark  (Rhenen), Diergaarde 

Blijdorp (Rotterdam) en Burgers Zoo (Arnhem) gespeeld!  

• Indien uw bedrijf/organisatie zich bevindt in een relatief drukke omgeving waarin onze 

personages kunnen opgaan, dan kan Social Chaos dus ook vanuit uw kantoor gespeeld worden.  

 

Nederlandstalig of Engelstalig  
Het concept kan geheel Nederlandstalig maar ook geheel Engelstalig worden gespeeld. 

Ook is het mogelijk om enkele teams Engelstalig te laten spelen. 
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TIJDSCHEMA’S Social Chaos 

Om Social Chaos op te lossen heeft u ongeveer 4 uur netto speeltijd nodig. Inclusief terugkoppeling en 

prijsuitreiking komt u dan op 5 uur uit. 

Indien u minder tijd heeft voor het programma, kunnen we de totaaltijd iets terugbrengen  tot 3 uur 

waarbij de tweede fase wordt ingekort.  

 

TIJDSSCHEMA middag ter illustratie 
12:45 uur Verzamelen op speellocatie 

13:00 uur Start van Social Chaos 

17:00 uur Einde speeltijd, start gezamenlijke borrel  

17:30 uur Anekdotes & prijsuitreiking  

18:00 uur Einde activiteiten 
 

TIJDSSCHEMA dag ter illustratie 
10:45 uur Verzamelen op speellocatie 

11:00 uur Start van Social Chaos 

13:00   uur Lunch 

14:00 uur Start Social Chaos deel 2  

16:00 uur Einde speeltijd, start gezamenlijke borrel  

16:30 uur Anekdotes & prijsuitreiking  

17:00 uur Einde activiteiten 

Bijzonderheden bij dagprogramma: tafels kunnen tijdens Social Chaos niet worden ingedekt. U kunt 

kiezen voor een buffet in dezelfde ruimte  of een (ingedekte) lunch in een andere ruimte. 

 

Catering (niet bij prijs inbegrepen) 
Spreek van te voren goed af wat u wilt op de locatie, bijvoorbeeld: 

1. Koffie, thee, water vrijelijk te pakken (thermoskannen of automaat) 

2. Opname drankjes gelimiteerd tot koffie thee fris 

3. Opname drankjes vrije non-alcoholische keus dus ook dubbele espresso, verse jus. 

4. Consumptiebonnen 

5. Eventueel hapjes? 

Tijdens het spel willen we niet dat er alcohol wordt geschonken. 

Vanaf einde speeltijd, start gezamenlijke borrel is dat natuurlijk geen enkel probleem.  

Optie 1 FILMOPNAMEN 

Wij kunnen de activiteit vastleggen op film en vertonen tijdens de borrel. De film zullen wij de week na 

Social Chaos digitaal versturen. 

Toegevoegde waarde: 

1 Tijdens borrel vertier en hilariteit: de af te lezen spanning op de gezichten, haastige collega's en 

mooie rare, spannende of moeilijke ontmoetingen met de personages buiten. Deelnemers zien 

ook andere teams in actie tijdens hun binnen- en buitenopdrachten.  

2 Een leuke herinnering aan het event. 

   

wij adviseren 1  filmer op maximaal 75 personen voor een goede registratie van de groep. 

Meerprijs:  240 euro exclusief btw per filmer. 
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Optie 2 MAATWERK aanpassingen  

 

Social Chaos is uitermate geschikt om maatwerk in aan te brengen.  

Bij maatwerk kunnen we 5 opdrachten aanpassen: 

1. Youtube  

2. Facebook 

3. Twitter 

4. Opdracht omzetten in barcode 

5. Old school sms  puzzel 

 

Daarnaast kunnen we accenten aanbrengen in scripts van de personages 

 

Meerprijs vanaf 200 euro ex btw (afhankelijk van groepsgrootte, zie prijslijst) 

 

 

Optie 3 Teamanalyse / DISC integratie 

 

Onze intensieve samenwerkopdracht Social Chaos leent zich bijzonder goed om te combineren met 

Teamanalyse. 

 

In de aparte brochure “Teamanalyse DISC Integratie met Social Chaos” kunt u hier meer over lezen! 
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Prijzen Social Chaos 2020 in Nederland  (exclusief 21% BTW): 

 Totaal 

prijzen 

Prijzen per 

persoon 

 Meerprijs Meerprijs  Totaalprijzen Prijzen per 

persoon 

Groeps 

grootte: 

SOCIAL 

CHAOS 

SOCIAL 

CHAOS 

  optie 1 FILM  optie 2 

MAATWER

K 

 SOCIAL 

CHAOS 

Budget*) 

SOCIAL CHAOS 

Budget*) 

Tot en 

met 20 

€ 1.854 € 92,7 
 € 240 € 200  

       € 1.576 € 78,8 

25  € 2.121   € 84,8   € 240 € 200  € 1.803 € 72,1 

30  € 2.388   € 79,6   € 240 € 200  € 2.030 € 67,7 

35  € 2.655   € 75,9   € 240 € 200  € 2.257 € 64,5 

40  € 2.921   € 73,0   € 240 € 200  € 2.483 € 62,1 

45  € 3.188   € 70,8   € 240 € 200  € 2.710 € 60,2 

50  € 3.455   € 69,1   € 240 € 200  € 2.937 € 58,7 

55  € 3.722   € 67,7   € 240 € 200  € 3.164 € 57,5 

60  € 3.989   € 66,5   € 240 € 200  € 3.391 € 56,5 

65  € 4.256   € 65,5   € 240 € 200  € 3.618 € 55,7 

70  € 4.523   € 64,6   € 240 € 200  € 3.845 € 54,9 

75  € 4.790   € 63,9   € 240 € 200  € 4.072 € 54,3 

80  € 5.056   € 63,2   € 480 € 200  € 4.298 € 53,7 

85  € 5.323   € 62,6   € 480 € 200  € 4.525 € 53,2 

90  € 5.590   € 62,1   € 480 € 200  € 4.752 € 52,8 

95  € 5.857   € 61,7   € 480 € 200  € 4.978 € 52,4 

100  € 6.124   € 61,2   € 480 € 250  € 5.205 € 52,1 

110  € 6.658   € 60,5   € 480 € 250  € 5.659 € 51,4 

120  € 7.191   € 59,9   € 480 € 250  € 6.112 € 50,9 

130  € 7.725   € 59,4   € 480 € 250  € 6.566 € 50,5 

140  € 8.259   € 59,0   € 480 € 250  € 7.020 € 50,1 

150  € 8.792   € 58,6   € 480 € 250  € 7.473 € 49,8 

160  € 9.326   € 58,3   € 720 € 250  € 7.927 € 49,5 

170  € 9.860   € 58,0   € 720 € 250  € 8.381 € 49,3 

180  € 10.394   € 57,7   € 720 € 250  € 8.835 € 49,1 

190  € 10.927   € 57,5   € 720 € 250  € 9.288 € 48,9 

200  € 11.461   € 57,3   € 720 € 300  € 9.742 € 48,7 

220  € 12.529   € 57,0   € 720 € 300  € 10.650 € 48,4 

240  € 13.596   € 56,7   € 720 € 300  € 11.557 € 48,2 

270  € 15.197   € 56,3   € 720 € 300  € 12.917 € 47,8 

300  € 16.798   € 56,0   € 960 € 300  € 14.278 € 47,6 

350  € 19.467   € 55,6   € 960 € 300  € 16.547 € 47,3 

*)  Inzet van eigen persoon voor het spelen van 1 personage (bij grotere groepen vaker uitgezet) 
 

 

• Als het aantal deelnemers tussen 2 gegeven groepsprijzen in ligt, wordt de onderliggende stap in 

gelijke delen verdeeld (interpolatie).  

Bijvoorbeeld 33 personen: prijs 30p + 3 * ((prijs 35p – prijs 30p)/5). 
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• De ruimte voor Social Chaos dient u ZELF te reserveren! Op deze locatie hebben we een 

afgescheiden/aparte ruimte nodig voor de gehele speeltijd.  

• Voor een Social Chaos in het buitenland wordt een toeslag voor reiskosten en reistijd in rekening 

gebracht. Prijzen op aanvraag. 

 

Bij de prijs is het volgende inbegrepen:  

• NEVERREST organisatiekosten . 

• Gebruik middelen (iPads, Beamers, Schermen etc.) 

• Internet- en telefoonverbruik.  

• Begeleiding. 

• Acts.  

• Speciale prijs voor winnende team.  

 

Niet inbegrepen:  

• Catering en eventuele zaalhuur tijdens Social Chaos. 

• 21% BTW. 

• Verzekering (bijvoorbeeld ongeval- of annuleringsverzekering). 

• Vervoer deelnemers. 

 

SOCIAL CHAOS VS. THE GAME 

 

U heeft nu alles gelezen over Social Chaos. 

Neverrest heeft nog een ander teambuildingsconcept: The GAME... 

Na de login, kunt u ook deze brochure openen en lezen.  

 

Heeft u The Game al gespeeld? Dan graag nog even dit: 

 

Social Chaos lijkt totaal niet op The Game. Uiteraard komt de intensief persoonlijke benadering en een 

hoog niveau qua prikkeling wel terug. 

Vele ex-Gamers speelden reeds Social Chaos en waren positief verrast! 
 

 

 

VRIJBLIJVENDE PRESENTATIE? 

In een presentatie op uw kantoor kunnen wij alle facetten van Social Chaos onthullen en 

direct antwoord geven op overgebleven vragen! 


