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Greygin
Play it Safe

Elk uur vindt in België een ernstig arbeidsongeval plaats. Dat brengt heel wat leed en kosten met zich 
mee, evenals verloren werkdagen. Hoe kan u anticiperen?

Preventie is noodzakelijk, maar hoe kan u dit laten leven in uw organisatie? Met welke ondersteuning? Opleiding, 
afwezigheden, hoeveel kost het? Waar beginnen en welke resultaten kunnen we verwachten?

De voordelen van Greygin 
 ■ Met de economische en leuke oplossing Play It Safe maakt u uw medewerkers spelenderwijs bewust van veiligheid en 

preventie. 

 ■ Play it Safe is een ideaal leerplatform om een groot aantal medewerkers tegen een beperkte kostprijs een interactieve 
opleiding aan te bieden. 

 ■ Preventie wordt een levendige en aangename materie, een uitstekend middel om in uw onderneming een veiligheidscultuur  
te introduceren. 

Efficiëntie

Dankzij het Play It Safe-platform leidt u uw personeel 4 keer sneller op. De kennisoverdracht ligt 30 % hoger dan bij een klassieke opleiding, 
zo blijkt uit de PHD-studie van de universiteit Gent. De hele diversiteit van uw personeel is erbij betrokken. 
Dit type opleiding staat los van tijd en ruimte. Een computer en 5 minuten per module volstaan om te oefenen. Leren wordt toegankelijk 
voor iedereen. 
Door de kostenbeperking en de efficiëntie van de formule optimaliseert u uw investering en uw preventieplan.

De pluspunten van AXA

Als Corporate-klant van AXA Belgium geniet u 8 % op de prijs van de Play it Safe-licentie.
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Interactiviteit

Uit de fouten die de gebruikers van Play it Safe maken, kunt u een eerste diagnose trekken. Zo personaliseert u de praktische opleidingen 
per doelgroep. Vervolgens helpt het spel om de verworven kennis te behouden.

In welke domeinen? 

De lijst van onderwerpen die in de games aan bod komen, wordt steeds langer: EHBO, veiligheid, brand, ergonomie, hygiëne, psychosociale 
risico’s en nog tal van andere.

Over Greygin

Greygin is marktleider en expert in gamificatie. Nadat ze aan de Hogeschool West-Vlaanderen 10 jaar lang hebben lesgegeven over games, 
gebruiken ze nu games om opleidingen te geven.

Vermeld uw contractnummer bij AXA om de voordelen te genieten die 
voorbehouden zijn voor de Corporateklanten van AXA Belgium.

Interesse in dit aanbod?
Neem contact op met Greygin

Tel: +32 (0) 56 59 12 88
lisa@playitsafe.eu
www.playitsafe.eu
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