
    

 

Wat is UrTurn? 

UrTurn Mobile is een vernieuwende Missions-game die gespeeld wordt via internet en GPS. Op 
locatie, of in een battle tegen andere deelnemers, voeren spelers Missions uit; kleine acties die de 
wereld een beetje beter maken. Door middel van het uitvoeren van de Missions maakt de speler 
zichzelf en andere mensen bewust over conflicten in de wereld, over ontwikkelingssamenwerking en 
millenniumdoelen, en verzint hij/zij nieuwe manieren om vanuit Nederland daar invloed op uit te 
oefenen. 
 

Voor wie is UrTurn? 

UrTurn is een zeer flexibele en interactieve Mission Game. Het grote voordeel hiervan is dat UrTurn 
op elke willekeurige locatie gespeeld kan worden en dat de inhoud van de Missions voor elke 
doelgroep en locatie kunnen worden aangepast. Op deze manier kan UrTurn ingezet worden voor 
uiteenlopende groepen deelnemers zoals scholen, scoutinggroepen, bedrijven, studenten, 
gemeentes en festivalgangers.  

 

Waarom UrTurn? 

Door deel te nemen aan UrTurn worden de deelnemers actief voor een betere wereld. Het gaat 
hierbij niet om een eenmalige actie, maar juist om het creëren van gedragsverandering en 
bewustwording. Bovendien zorgen de uit te voeren Missions voor een actieve verwerking van de 
content. Hiernaast kan het competitieve spelelement van UrTurn de leergierigheid van de speler 
vergroten. Deze combinatie van informatieve, inhoudelijke Missions en het competitie spelelement 
maken UrTurn een goed middel om lange-termijn-gedragsveranderingen te bevorderen.  
UrTurn is een leuke, uitdagende Mission Game die creativiteit en samenwerking van haar spelers 
verlangt. Op deze manier kan UrTurn tevens een bijdrage leveren aan het vergroten van het 
teamgevoel. 

 

It’s UrTurn! 

Als u zich opgeeft om deel te nemen aan UrTurn zullen de medewerkers van Upact de game op 
locatie voor u klaarzetten en begeleiden bij een minimale deelname van 20 personen.  

UrTurn speelt u met uw eigen Iphone of smartphone die draait op Android (vanaf 2.0). Upact heeft 
ook altijd een aantal eigen apparaten liggen, die gratis kunnen worden uitgeleend tegen een borg. 
UrTurn spelen kan dus altijd! 
 

 
 

 


