Haal nu al plezier
uit pensioen.
Speel de gratis
SPW-kennisquiz!
Een leuk gesprek over pensioen met uw werk
nemers? Het kan echt! Met de SPW-kennisquiz
ontdekt u binnen een kwartier alle mogelijkheden
van het SPW-pensioen.
◊	Uw werknemers zelf aan de slag met pensioen
◊	Makkelijk te organiseren: spel en uitnodigingen
in de SPW-toolkit
◊ Gratis

Wat moet ik doen?
1. Nodig uw collega’s uit
2.	Maak een (gratis) account aan in Kahoot!
3.	Verken de SPW-kennisquiz
4.	Speel het spel met uw werknemers
5.	Download (voordat u het spel sluit) de resultaten van uw
quiz en mail deze naar SPW: communicatie@spw.nl.
Wij kunnen met uw resultaten
onze communicatie voor uw
werknemers verbeteren.
Bedankt!
Meer uitleg
op pagina 2

Wat heb ik nodig?
◊ Collega’s met een smartphone
◊	Een computer met beamer of groter beeldscherm
◊ Internet / wifi
◊ Een account bij Kahoot! (gratis)
◊ Leuk voor erbij: prijs voor de winnaar
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Speelt u het spel tijdens een
overleg? Roep uw collega’s op om
hun smartphone mee te nemen.
Spelen met de smartphone tijdens
een overleg is dit keer toegestaan.

Ga naar www.kahoot.com en kies
voor ‘Sign up’ (1). Maak een gratis
account aan met een mailadres of
Google-account. Bij de vraag hoe u
Kahoot gebruikt kiest u voor
‘At work’ (2).

Zoek de SPW-kennisquiz via ‘Find
Kahoots’ (3) en voeg deze toe aan
uw favorieten (4). Klik op ‘Play’ (5)
om de quiz te bekijken. De quiz
heeft 15 vragen en start met een
oefenvraag.
Tip: het is handig om de quiz van
tevoren met een collega uit uw
P&O-team te oefenen.

Organiseert u een (spontaan)
apart moment? Nodig uw collega’s
dan uit via intranet of stuur een
mail. Zo geregeld want de uit
nodigingen staan al voor u klaar
in de toolkit.
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5.
Download
de resultaten
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Download (voordat u het spel sluit) de resultaten van uw
quiz (8) en mail deze naar SPW: communicatie@spw.nl.

4.
Speel het spel
met uw
werknemers
Zet de SPW-kennisquiz vast klaar
op www.kahoot.com. Let op: zet
uw geluid aan
en uw scherm
op volledig beeld . De ‘game
options’ zijn al ingesteld. Zodra u
de keuze ‘Classic’ (ieder speelt
zelf) (6) of ‘Team mode’ (in teams
spelen) (7) heeft gemaakt start
direct een filmpje waarin SPW uw
werknemers welkom heet. U krijgt
daarna de game pin in beeld.
De spelers gaan via de eigen
smartphone naar www.kahoot.it
en loggen in met de game pin.
Iedereen ingelogd? Spelen maar!
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Wij kunnen met uw resultaten onze communicatie voor
uw werknemers verbeteren. Bedankt!

Heeft u vragen over de SPW-kennisquiz? Uw relatiemanager helpt u graag.
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