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Spel is van alle tijden en lang niet alleen bestemd voor
kinderen, integendeel. Spel is een volwaardig onderdeel van
ons serieuze leven. Dat was al zo bij de oude Romeinen en
de lange traditie waarin zij zelf stonden. Toneelspel en literatuur hadden een centrale plaats in de Romeinse samenleving. Die werd verantwoord met ‘prodesse et delectare’ en
met ‘miscere utile dulci’. Bij ons werd dat later ‘leering ende
vermaeck’ en ‘het nuttige met het aangename verenigen’.
Door de eeuwen heen hebben deze wijsheden standgehouden. Tegenwoordig beleven ze zelfs een opmerkelijke
revival in digitale spelcontexten die met de realiteit verband
houden, in organisaties en onze maatschappij.
Spel – soms met dodelijke afloop, denk aan de bloedige
gladiatorspelen – is een levensprincipe met als essentie de
intense combinatie van emotie en simulatie in de ruimste
zin des woords. In moderne digitale gamesettings is dit nog
steeds volop het geval. Niet alleen in zogeheten first-person
shooter-omgevingen als Battlefield, Call of Duty, Doom,
Halo, Wolfenstein enzovoort, maar ook in een game als
Angry Birds is dood een triviaal gegeven. Winst en verlies,
dood en leven – het zijn deze basisprincipes in ons spel en
ons dagelijks bestaan die motiveren, stimuleren, en concurrentie en competitie aanwakkeren. ‘All the world’s a game
and all the men and women merely players’, zou Shakespeare in onze digitale tijd ongetwijfeld hebben gedicht.
Ook de doelbewuste focus op het proces in plaats van op
winnen en verliezen heeft een lange historie, bijvoorbeeld
in de uitdrukking ‘het gaat om het spel en niet om de knikkers’. Spel, we zijn er niet bij weg te branden, en daarom
kunnen we spelelementen maar beter zinvol inzetten, teneinde onze prestaties op een zo plezierig mogelijke manier
te optimaliseren. In digitale contexten is dat steeds vaker
het doel. Het gaat om de punten en de winst, maar dan
in gezamenlijkheid: de knikkers en het spel staan samen
centraal.
Spel is een favoriet tijdverdrijf – onnuttig en afleidend,
maar mits handig ingezet is spel juist productiebevorderend, althans in bepaald opzicht effectief. Spel moeten

we daarom niet opvatten als afleiding maar juist neutraal
als focus in een situatie die wordt ervaren als flow. We surfen dan als het ware ongemerkt op een golf van motivatie,
concentratie en genot. Spel kan heel goed op zichzelf staan
– Scrabble, Wordfeud, Tetris, tafelvoetbal, flipperkast,
basketbal enzovoort – maar spelelementen kunnen ook
doelbewust worden ingezet om in het ‘echte’ leven betere
resultaten te boeken: efficiënter, effectiever, duurzamer en
liefst alle drie.
Op die plezierige balans van consumptie en productie
kunnen we met moderne digitale media en dankzij onze
ervaring met digitale games steeds beter sturen. Het doel is
om spelflow te koppelen aan de meest uiteenlopende processen. Vanuit het Latijn noemen we dit principe ludificering. Het betekent dat we ons saaie, serieuze leven tot spel
(ludus) maken (facere/ficere), door doelbewust spelelementen in te vlechten. Zo worden we aangezet tot participatie,
teamspirit, samenwerking, engagement en betere prestaties. De moderne variant van dit algemene begrip is geënt
op digitaal gamedesign en staat bekend als gamificatie.
Tot de enterprisepioniers op dit gebied behoren momenteel in willekeurige volgorde IBM, Microsoft, Salesforce,
SAP, Bunchball, Badgeville, Khan Academy, Recyclebank,
de auto-industrie waaronder Ford en Chevrolet, en last
but not least de Nederlandse Belastingdienst. Die kan het
bij nader inzien dus best nog een beetje leuker maken: het
eigen innovatieproces in dit geval.
De uitdaging van gamificatie en ludificering is om verder te
komen dan oppervlakkige ‘game mechanics’, zoals punten
scoren, badges verzamelen en nieuwe levels ontsluiten. De
algemene leidraad hiervoor is ‘Putting the Fun in Functional’. Amy Jo Kim, CEO van Shufflebrain, een van de
leidende gamificatiebedrijven, houdt ons deze maxime
voor in onder meer haar beroemde Google TechTalk op
YouTube. De beschouwingen en voorbeelden in deze
VINT-onderzoeksnotitie Game On: Spel als pijler van onze
engagementeconomie zijn bedoeld om u te inspireren en te
helpen uw eigen beeld te vormen ten aanzien van het nut
van spel in de organisatie.

1

Inleiding

Inleiding: nuttig en plezierig tegelijk

Game On

2

I Spel in de nieuwe engagementeconomie
Dankzij onder meer het internet, smartphones en tablets,
mobiele apps en web-apps, alsmede het op handen zijnde
Internet of Things, is de kern van onze dagelijkse praktijk
tegenwoordig digitaal. De prominente aanwezigheid daarvan betekent dat technologie in feite één grote ‘tech’-optelsom is: van technologie, economie, cultuur en historische
ontwikkeling (Bloem, 2012). Digitale technologie – devices
en software – is een onlosmakelijke menselijke extensie,
waar onze aandacht, beleving en kennis doorheen vloeien.
Zo ontstaat er nu een echte Nieuwe Economie, die de veelbesproken Attention, Experience en Knowledge Economies
samenbrengt. Aandacht, beleving en kennis komen samen
onder de overkoepelende paraplu van Engagement, de stimulerende interactie op basis van de digitale middelen die
we hebben gecreëerd.

Wederzijds engagement
Om bijvoorbeeld de Wisdom of the Crowds effectief te kunnen inzetten, de aandacht van klanten en medewerkers vast
te houden en hun ervaring te verrijken zullen organisaties

actieve en slimme spelers moeten worden in de digitale
engagementeconomie. In plaats van traditionele prikkels en
compensatie in de vorm van kortingen, gespreid betalen,
salarissen, bonussen en secundaire arbeidvoorwaarden
staat intrinsieke motivatie voorop. Wij mensen zijn vooral
uit op beloning door middel van positieve emotie. Het
gevecht om aandacht kan dus het beste worden gericht
op het delen van intenties. Zulk wederzijds engagement
tussen individu en organisatie stimuleert ons persoonlijk
en collectief om te blijven participeren en om ons harder
in te zetten voor het gezamenlijke doel. Spel heeft hierin
een cruciale rol. In het digitale post-pc-tijdperk met zijn
persoonlijke mobiele devices, apps, multimedia, aanraakschermen, voice-control en bewegingsdetectie zal spel in
de engagementeconomie net zo belangrijk worden als werk
nu is.
Vanuit de prominente aanwezigheid van digitale games
breiden spelelementen zich nu ook steeds meer uit, bijvoorbeeld naar speelse objecten in de publieke ruimte.

Bron: ABC-team, de makers van de glijbaan
http://www.abc-team.nl/site/nwsid,7/nieuwsitem.html.

Games in business
Met name op mobiele devices zijn games hard op weg om
eindelijk de zogeheten ‘digital divide’ te dichten. Van Wordfeud tot Draw Something en Angry Birds zijn games integraal onderdeel van ons leven geworden. Via het nieuwe
Bring Your Own Device-beleid van organisaties komt die
consumententrend nu de echte producten- en diensteneconomie binnen, met een aanstekelijke werking. Momenteel
worden games al ingezet ter promotie van een product of
merk (advergaming) of om leerdoelen te behalen (serious
games). En Microsoft heeft de gametechnologie van zijn
spraakmakende bewegingsinterface Kinect, oorspronkelijk
bedoeld voor de Xbox 360, geschikt gemaakt voor Windows. Overal is de zegetocht van gamificatie merkbaar.
Nu is het zaak om deze ontwikkeling met beide handen
aan te grijpen en uit te bouwen tot een echte zegen voor
organisaties.
De inzet van spelelementen, met name uit digitale games,
staat al langer op de radar van organisaties. IBM gebruikte
bijvoorbeeld de volledig gesimuleerde virtuele spelwereld
‘Virtual Worlds, Real Leaders’ (IBM, Seriosity, 2007) om de
leidinggevende potentie van medewerkers en nieuwkomers
te ontdekken en te toetsen. De basis was het spel World of
Warcraft, een zogeheten Massive Multiplayer Online Role
player Game (MMORPG), die net als in de echte wereld
wordt gekenmerkt door hiërarchische verhoudingen en
sociale dynamiek. Het doel van het ‘Virtual Worlds, Real
Leaders’-experiment was om de leiders van de toekomst te
spotten, die nu al actief zijn in virtuele werelden.

Gamificatie is nu top of mind
In het verleden werden vaak volledige games ingezet, zoals
America’s Army, de game die uitgroeide tot de meest succesvolle wervingscampagne van het Amerikaanse leger
ooit. Tegenwoordig verschuift de aandacht steeds meer
naar specifieke game-elementen, zoals puntensystemen en
leaderboards. Onder meer naar voorbeeld van de succesvolle location-based dienst Foursquare, waar men door in
te checken op een bepaalde locatie zijn status kan verhogen
tot mayor aan toe.
Een dergelijke gamificatie betekent de inzet van digitale
gamedesignelementen buiten een traditionele gameomgeving. Gamificatie belandde in 2011 op de Oxford University-shortlist voor woord van het jaar1 en werd behandeld
in trendrapporten van onder meer Gartner, Forbes en
Deloitte. Gamificatie is de moderne toespitsing

Bron: Microsoft, The Kinect Effect
http://www.youtube.com/watch?v=T_QLguHvACs.
1 Zie http://www.prnewswire.com/news-releases/squeezedmiddle-is-named-oxford-dictionaries-word-of-the-year-2011134361588.html.
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Een goed voorbeeld zijn de ‘blikvangers’ langs de weg: de
verticaal opgestelde, gesloten basketbalnetten die van afval
weggooien een behendigheidsoefening maken. De nieuwe
glijbaan op het Utrechtse station Overvecht, als alternatief
voor de trap, behoort tot dezelfde categorie. Onze cultuur,
onze economie, maar ook ons onderwijs en natuurlijk ons
entertainment krijgen steeds meer speelse elementen. Misschien wordt ons hele leven ooit wel één grote speeltuin.
Fysiek en virtueel. De beweging daarnaartoe is het meest
manifest in de groei van de game-industrie. Qua omvang
en omzet hebben games de film- en de muziekindustrie al
voorbijgestreefd met een waarde van zo’n 86 miljard dollar
in 2012 (ESA, 2011).
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Foursquare, screenshot van het profiel van de oprichter van Foursquare.
Bron: http://www.awwwards.com/awards/images/2012/03/gamification_01.jpg.

jongeren op de markt. Op basis van het rijgedrag van jonge
van het meer algemene ludificering, in een veelal zakelijke
bestuurders werd een leaderboard van toppers gepresencontext of productcontext. Lag de nadruk in organisaties
teerd waarop de meest veilige rijders hoog genoteerd staan.
de afgelopen vijf jaar vooral op samenwerking, momenteel herontdekken we steeds meer de kracht
van gezonde en plezierige competitie. Het een
versterkt het ander en onderlinge competitie is
high
natuurlijk niet nieuw: denk bijvoorbeeld aan de
Real-time
Mobile
verkoopklassementen en wisselbekers voor de
Teamplay
medewerker van de maand.
(Positive)
Cross-hierarchy
Feedback

Gamificatie is de volgende stap in de evolutie
van de interactie tussen mens en technologie,
cultuur en economie. Nu de sociale laag zich
steeds meer aan het vormen is, is de tijd rijp
voor de constructie van een speelse laag. De
afbeelding hierboven geeft inzicht in de samenhang tussen business, sociale interactie en de
gamificatiespecifieke thematiek.
Voorbeelden hiervan zijn nu in ontwikkeling.
De Britse Co-operative Banking Group bracht
onlangs een gamified autoverzekering voor

Mobile

Collaboration
& Feedback

Real-time

Location

Intrinsic
Motivation

Big Data

Teams
Bottom-up
vs.
Top-down

Location
Progress

Data

Social layer

Game layer

Business layer

low
low

Volumes & Flow of Data

high

Dit schema is een uitbreiding op het model in de VINT-publicatie
We the Web uit 2011.

hardlopen tot een speelse activiteit door deelnemers uit
te dagen om door te dringen tot nieuwe levels van een
iPhone-app.

Het online opleidingsinstituut Khan Academy gebruikt
gamedesignelementen zoals levels, instant feedback en
voortgangsvisualisaties om leren toegankelijk en leuk te
maken. Net als bijvoorbeeld bij Super Mario beginnen de
levels (lessen) gemakkelijk. Studenten kunnen hun voortgang volgen en ook de weg naar het einddoel.

Ook buiten commerciële settings krijgen steeds meer
activiteiten game-eigenschappen. De Amerikaanse Recyclebank zet gamedesignelementen in om recyclegedrag
te stimuleren en in World Without Oil werden duizenden mensen uitgedaagd om scenario’s te ontwikkelen
voor hoe de mensheid kan blijven voorzien in primaire
levensbehoeften wanneer er geen olie meer is. Nieuwe
automodellen van Ford en Chevrolet tot besluit zijn uitgerust met gamified systemen die milieubewust rijgedrag
aanmoedigen.

IBM gebruikte een compleet virtuele wereld om nieuwe
technologie in stedelijke ruimten te implementeren in het
project Innov8 CityOne. Met Nike+ maakte dit sportmerk

Leeromgeving in de online Khan Academy; ‘kennismap’ en levelstatussen
binnen verschillende trajecten. Bron: http://www.khanacademy.org/about.
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Daarnaast wordt goed rijgedrag beloond met positieve
feedback. Hoe veiliger er wordt gereden, des te lager
natuurlijk de premie.
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Screenshot van persoonlijk profiel in CityOne.
Bron: IBM, http://www01.ibm.com/software/solutions/soa/innov8/cityone/index.html.

We beleven momenteel een verschuiving van een tijdperk
dat gedomineerd werd door efficiëntie naar een tijdperk
waarin spel, efficiëntie en effectiviteit hand in hand gaan.
Een spelende manager of werknemer wordt niet langer
ervaren als een rare tegenstelling. De beroemde speldenker Brian Sutton-Smith zei daarover: ‘the opposite of play
isn’t work, it’s depression’. Dat principe beginnen we nu in

praktijk te brengen. Met alle mooie technologie, sociale
netwerken, nieuwe media en devices is de tijd nu rijp om
het systeem waarbinnen mens, technologie, cultuur en
economie acteren, verder via gamificatie te ludificeren.
Zo doen we onze essentiële kwaliteit van homo ludens (spelende mens) recht.

II Van Herodotus tot homo ludens 2012
Digitale games en speelse objecten zijn hedendaagse voorbeelden van de prominente aanwezigheid van spel, maar
het concept bestaat ten minste al een paar duizend jaar. Zo
beschreef de Griekse filosoof Herakleitos de ontwikkeling
van de wereld als een spelend kind dat figuren op een bord
verschuift. En aan het begin van zijn boek De Historiën
schetst Herodotus een hongersnood in Lydië, Klein-Azië.
In die uitzichtloze situatie besloot men om zich de ene dag
zo intens mogelijk bezig te houden met spel, teneinde de
honger te kunnen vergeten. De volgende dag stond weer in
het teken van eten. Volgens Herodotus hielden de Lydiërs dit achttien jaar vol en werden gedurende deze periode onder andere de dobbelsteen en de bal uitgevonden
(Rawlinson, 1861).
Door de geschiedenis heen wisselden speelse wereldbeschouwingen en ernstiger tijden elkaar af. Zo werd de
verlichting meer gekenmerkt door ernst en trad het spel in
de romantiek weer op de voorgrond (De Mul, 2010). Ook
toen drama de westerse literatuur domineerde, was het
speelse perspectief volop aanwezig. Denk aan Shakespeare

die de wereld beschouwde als een toneel waar iedereen
zijn rol speelt terwijl hij wordt geleefd door de zeven stadia
van het levensspel: baby, kind, minnaar, soldaat, wijze man,
grijsaard en wegkwijnende zombie. Maar in geen enkele
periode waren de spel en speelsheid in positieve zin zo
prominent aanwezig als vandaag de dag.

De spelende mens
Een publicatie die hier al vroeg op vooruitliep is Homo
Ludens uit 1938, het meest bekende werk van de Nederlandse historicus, cultuurfilosoof en antropoloog Johan
Huizinga. In Homo Ludens beschrijft Huizinga het spelelement in en van verschillende culturele domeinen en
analyseert hij dit voor verschillende tijdperken. Huizinga
benaderde cultuur als spel: leven, werk en taal zijn niet het
fundament waaruit cultuur voortkomt; cultuur komt voort
uit spel (Huizinga, 1938: 46). Huizinga stelt de spelende
mens of homo ludens centraal, als alternatief voor homo
sapiens, de kennende mens, en homo faber, de mens als
maker. De mens moet spelen, aldus Huizinga. Daar ligt zijn
eigenlijke kracht.

De Franse socioloog Roger Caillois werkte in zijn boek Les
jeux et les hommes uit 1958 (Engels: Man, Play and Games)
de ideeën van Huizinga over spel en cultuur verder uit.
Caillois zag de structuren in een maatschappij of cultuur
als spel en gedragsvormen als verschillende speltypen. Een
verschil tussen Huizinga en Caillois is de positie die zij toewezen aan regels. Huizinga stelde de regels centraal. Caillois daarentegen onderscheidde ludus, het onderwerpen
van de speler aan de regels van het spel, van paidea, het in
beginsel kinderlijke spel dat zich kenmerkt door ongestructureerde en spontane activiteit. Werner Jaeger, een tijdgenoot van Huizinga, publiceerde vanaf 1934 al zijn drieluik
Paideia: The Ideals of Greek Culture, over het exploratieve
spel/principe dat bij de oude Grieken centraal stond in hun
educatieve ontwikkeling en een kernwaarde was in hun
samenleving. De trend tegenwoordig is om de speelruimte
die regels bieden, optimaal te benutten.
De homo ludens van vandaag speelt vooral in zijn omgang
met media. De reden hiervoor is tweeledig: enerzijds
maken digitale media, als extensies van de mens, meer
speelse omgangsvormen mogelijk. Anderzijds vormen
digitale verschuivingen in het economische ecosysteem een
belangrijke basis voor de prominente aanwezigheid van
speelse technologie. Ook het economische domein biedt
meer vrijheid en speelruimte binnen de bestaande regels.
Het internet gaf het startsignaal voor een serie economische, sociale en culturele verschuivingen in de productie
van informatie, applicaties en software. Deze veranderingen hebben gezorgd voor een explosieve toename van
uitwisseling en productie van informatie, kennis en cultuur.
De huidige decentrale digitale productiemarkt verschilt dag
en nacht van de traditionele productiemarkt uit de vorige
eeuw. Het gaat om verschuiving van ownership naar access

op basis van de transitie van atomen naar bits met lagere
transactiekosten en dus kleine prijzen.

Mobiele games
Moderne mobiele games zijn een goed voorbeeld. Was de
mobiele-game-industrie in 2011 goed voor een omzet van
8 miljard dollar, in 2015 zal naar verwachting de 54 miljard
zijn bereikt.2 De nieuwe regels manifesteren zich vooral op
prijsgebied: ruim de helft van de 25 populairste games in
appstores is gratis, 27 procent kost 0,99 cent en 22 procent
meer dan 1,99.3 Dit is een totaal ander speelveld dan op de
traditionele markt van consoles en pc-games. Bovendien:
iedereen kan een appmaker of een gameontwikkelaar zijn.
Overal ter wereld worden games gebouwd, zowel op zolderkamers als in professionele studio’s.
Een belangrijk verschil met vroeger is de interactie met de
fysieke locatie. In de hitlijsten van online appwinkels staan
tegenwoordig steeds meer games die direct interacteren
met de fysieke realiteit doordat het device is uitgerust met
gps als minimumvereiste, een camera en sensoren. Voorheen stonden games los van de fysieke realiteit. Ze konden
wel mobiel zijn (Nintendo DS, PSP) of corresponderen met
bewegingen (Nintendo Wii, Xbox Kinect), maar de setting
was altijd een door het spel gedefinieerde ruimte, weergegeven op het scherm van de Nintendo DS of de televisie. In
moderne mobiele games kan men op elk gewenst moment
locatiegebonden interacteren met de fysieke realiteit zelf.
Een voorbeeld van een spel dat op deze manier deel
uitmaakt van ons dagelijks leven is de mobiele applicatie
Repudo, een product van Nederlandse bodem. Via Repudo
kunnen gebruikers de interactie aangaan met digitale
objecten in de fysieke ruimte. Gebruikers van Repudo
plaatsen Repudo’s (digitale pakketjes) ergens in de fysieke
ruimte en voorzien het pakketje van een gps-tag die de
huidige locatie representeert. Deze digitale pakketjes kunnen bestaan uit een tekstboodschap met bijvoorbeeld een
opdracht of een missie, een audiobestand, video of foto.

2 Op basis van persbericht ‘Gartner Says Worldwide Mobile Gaming
Revenue to Grow 19 Percent in 2010’. Toegankelijk via http://www.
gartner.com/it/page.jsp?id=1370213.
3 Op basis van analyse van GigaOM. Toegankelijk via http://gigaom.
com/2010/11/10/one-third-of-top-grossing-iphone-apps-are-free.
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In het licht van de eigentijdse spelcultuur en in het kader
van de ludificering van organisaties is ook Huizinga’s notie
van occupaties (bezigheden) relevant: ‘Occupaties, die in
belang, nood, of behoefte haar reden hebben, dus aanvankelijk niet den spelvorm vertoonen [sic.], ontwikkelen
secundair een karakter, dat men moeilijk anders dan als dat
van spel kan bevatten’ (Huizinga, 1938: 231). Dit inzicht is
vandaag de dag actueler dan ooit en is een onderbouwing
van gamificatie als noodzakelijke en logische ontwikkeling,
die terugverwijst naar onze eigenlijke kracht: het spel.
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Deze bestanden kunnen door andere spelers
worden getraceerd en opgepikt via de kaart in
de applicatie: schatzoeken anno 2012 dus. Door
de combinatie van mobiel en gps krijgen spelers realtime toegang tot een database met een
overzicht van de op locatie aanwezige Repudo’s.
Merkt de gps dat een speler te ver verwijderd
is van de Repudo, dan wordt er geen toegang
verleend.
Repudo is een voorbeeld van hoe ons hedendaagse medialandschap wordt gekenmerkt door
media met een speelse affordance. Die term
gebruikte Donald Norman in zijn boek The
Design of Everyday Things (1998) om de mogelijkheden aan te duiden die een object een gebruiker
biedt. De affordance van een tafel is bijvoorbeeld
dat we er iets op kunnen zetten, maar we kunnen er ook aan werken. De affordance van een
medium of technologie is een beschrijving van de
aspecten of fundamentele eigenschappen die het
gebruik sturen (Norman, 1998: 9). De fundamentele eigenschappen van digitale media worden
gekenmerkt door een sterk aanwezige creativiteit en speelsheid in het gebruik.

De kaartweergave van Repudo met de aanwezige Repudo’s.

De content van een medium, zoals de video’s op YouTube,
de audiobestanden op SoundCloud, maar ook de miljoenen tweets die dagelijks verstuurd worden, is bespeelbaar
en niet langer alleen afspeelbaar. Content kan geremixt
worden, maar ook geconstrueerd of gereconstrueerd. De
remixcultuur is exemplarisch voor de speelsheid van ons
moderne mediagebruik. Het medium zelf is een remix
dankzij API’s en open-sourcesoftwarecode. Dit zien we

sterk terug bij games, waar hobbyisten hun eigen speelwereld ontwerpen of een bestaande speelwereld aanpassen. Waar radio en televisie zorgden voor een speelse en
creatieve receptie, zijn de API’s, CMS’en en SDK’s de speelen bouwblokken van de 21ste eeuw. Last but not least zijn
ook onze handelingen speels: we swipen door tabbladen
met apps, we gebruiken slide to unlock en pull to refresh.
Allemaal zijn dit bouwstenen van het speelse karakter van
onze digitale cultuur.

III De expertise van generatie Y
Speelse applicaties, de game-industrie die een enorme
vlucht neemt en mobiele persoonlijke devices met gps,
camera, sensoren en heel veel computerkracht. Samen dragen ze bij aan een klimaat waar spel een prominente plek
heeft. Tel daar de sociale games in Google+ en natuurlijk de
bekende Facebook-apps bij op. Een bekend voorbeeld van

een social game is FarmVille van producent Zynga, dat op
zijn hoogtepunt maandelijks zo’n 75 miljoen spelers trok.
Bij social games ligt de meeste interessante ervaring niet in
de game zelf, maar in wat de spelers toevoegen (Juul, 2005:
20). Vaak wordt het netwerk van ‘echte’ vrienden toegevoegd aan de spelervaring.

Jaarlijks doet de Electronic Software Association (ESA)
onderzoek naar de staat van de game-industrie in de Verenigde Staten. Duidelijk blijkt hoe mobiele en social games
de traditionele markt hebben opengebroken:

•• De gemiddelde Amerikaanse gamer is 37 en speelt al

12 jaar games.
•• 82 procent van de gamers is 18 jaar of ouder.
•• 42 procent van het totale aantal gamers is vrouw (vrouwen ouder dan 18 jaar die gamen zijn een van de snelst
groeiende groepen).
•• Met 37 procent maken volwassen vrouwen een groter
deel uit van de gamerspopulatie dan jongens onder de
17 jaar (13 procent).
•• 29 procent van de gamers is ouder dan 50 jaar.
•• 55 procent van de gamers speelt op een mobiel apparaat.
In Nederland is een vergelijkbare trend waarneembaar.
Het Nationaal Gaming Onderzoek 2011, uitgevoerd door
marktonderzoekbureau Newzoo, liet zien dat Nederland nu
8,5 miljoen actieve gamers heeft. Met name de afgelopen
twee jaar zijn we veel meer gaan gamen: van 2,9 uur per
week in 2009 naar 4,5 uur per week in 2011. Dat is vooral
toe te schrijven aan nieuwe platformen, zoals app-phones,
tablets en sociale netwerken.
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Screenshot uit FarmVille Mashable.
Bron: http://mashable.com/2011/02/15/top-social-games.

De 10.000-uurexperts
Niet alleen worden non-gamers steeds vaker gamers, er
staan natuurlijk complete generaties voor de deur die zijn
opgegroeid met games. De bekendste is generatie Y of de
Millennials, geboren tussen begin jaren tachtig en begin
jaren negentig. In die periode vonden spelcomputers hun
weg naar de huiskamer en vierden Atari en later Nintendo
hoogtij. Anno 2012 heeft de gemiddelde 21-jarige 2000
tot 3000 uur besteed aan het lezen van boeken, een schril
contrast met de gemiddeld 10.000 uur die dan is besteed
aan games (Richards, 2003). Het verband met de experttheorie van Malcolm Gladwell ligt voor de hand. In zijn
boek Outliers: The Story of Succes (2008) presenteert
Gladwell de 10.000-uurregel. Veel succesvolle mensen in
uiteenlopende disciplines (van topsporters tot Bill Gates)
hadden gemeen dat ze op hun twintigste allemaal ten
minste 10.000 uur hadden besteed aan de vaardigheid die
ze uiteindelijk hun faam opleverde. De vraag is: waar zijn
gamers precies goed in?

4 Deloitte Market Study: ‘Dutch Games Industry – Ready for Growth’.
Gepubliceerd op 28 april 2011. Toegankelijk via http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Netherlands/Local%20Assets/Documents/
EN/Industries/TMT/nl_en_tmt_Dutch_games_industry.pdf.
5 Internationale en Amerikaanse cijfers op basis van marktanalyse
eMarketer. Gepubliceerd in januari 2011. Toegankelijk via http://
www.emarketer.com/Reports/All/Emarketer_2000759.aspx.

Bron: GrE, http://gamesareevil.com/2012/02/generation-gap.

III De expertise van generatie Y

Volgens Deloitte telt Nederland op dit moment zo’n
4,6 miljoen social gamers. In 2010 waren dat er 3,5 miljoen
en in 2012 zal dat aantal oplopen naar 5,7 miljoen.4 eMarketer meldt dat Amerika eind 2012 maar liefst 68,7 miljoen
social gamers zal tellen: de ene helft mannen en de andere
helft vrouwen.5 Mediadenker Marshall McLuhan zei ooit:
‘This generation gap is really a technological gap.’ Maar
wanneer we kijken naar games, lijkt die combinatie van
technologie, economie en cultuur nu ook de kloof tussen
generaties te overbruggen.
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In haar boek Reality Is Broken: Why Games Make Us Better
and How They Can Change the World (2011) beantwoordt
Jane McGonigal deze vraag simpelweg met: samenwerken.
McGonigal onderzocht het antwoord op deze vraag een
decennium lang, eerst in het kader van haar dissertatie aan
de Universiteit van California en later als Director Game
Research & Development aan het Institute for the Future.
De kracht van games voor succesvolle participatie en
samenwerking laat zich verklaren met het concept shared
intentionality van Michael Tomasello, ontwikkelingspsycholoog en mededirecteur van het Duitse Max Planck
Instituut voor evolutionaire antropologie. Tomasello’s
onderzoek is gewijd aan de vraag welke eigenschappen en
vaardigheden de mens onderscheidt van andere soorten.
Het lijkt erop dat de eigenschap om gezamenlijk complexe
spellen te spelen en andere deze spellen te leren, de essentie
is van het menszijn. De basis hiervoor is shared intentionality: willen participeren in samenwerkingsverbanden
met gedeelde doelen en intenties (Tomasello & Carpenter,
2006).
McGonigal betoogt dat gamers zich hebben bekwaamd in
shared intentionality. Gamers, met name van multiplayergames als World of Warcraft en Eve Online, doen niet
anders dan samenwerken in de richting van een hoger
doel. Vanuit haar achtergrond als gamedesigner en voortbouwend op studies naar motivaties en intrinsieke beloningen uit de zogeheten Positive Psychology van Seligman
en Csikszentmihalyi schetst McGonigal de volgende vier
kenmerken waaraan een activiteit moet voldoen om shared
intentionality te kunnen dragen:

Voldoening

Reële kans
op succes

Sociale
connectiviteit

Significante
betekenis

Bron: McGonigal, 2011

Vier voorwaarden voor participatiebereidheid.

nectiviteit en significante betekenis zijn de vier voorwaarden om goed te kunnen inspelen op participatiebereidheid. Volgens McGonigal zijn we tot grote dingen in staat
wanneer we deze motiverende gamevoorwaarden koppelen
aan doelen in het echte leven. De successtory van Foldit,
van supercomputers, wetenschap en gamen, illustreert de
punten die ze maakt.

Foldit: gamen en wetenschap

1. Om te beginnen moet de activiteit voldoening geven. Dit
kan per persoon verschillen, maar het betekent ten minste dat het effect van de inzet zichtbaar moet zijn. We
willen onszelf en onze inspanningen kunnen etaleren.
2. Natuurlijk moet er ook een reële kans op succes zijn.
3. Als bindmiddel is sociale connectiviteit van belang: we
moeten ervaringen kunnen delen met anderen.
4. Tot slot moet er sprake zijn van een significante betekenis. Het moet zogezegd wel echt ergens over gaan.

Al jaren lang werkten wetenschappers aan de miljoenen
vormen die de kristalstructuren van eiwitten kunnen aannemen. Deze structuren bepalen de functie van een eiwit.
Algoritmes zou het jaren kosten om stelselmatig nieuwe
structuren door te rekenen. Daarom hadden programmeurs
en wetenschappers aan de Universiteit van Washington de
game-community aangeboord om bij te dragen via Foldit.
In Foldit kunnen gamers experimenteren met eitwitstructuren met als doel de meest stabiele en succesvolle vormen
te vinden. Binnen 18 maanden had Foldit 112.700 actieve
spelers. Zoran Popovic, Professor of Computer Sciences
and Engineering, gaf bij de lancering aan dat de Nobelprijs
het doel was: ‘Our ultimate goal is to have ordinary people
play the game and eventually be candidates for winning
the Nobel Prize in biology, chemistry or medicine.’ De
unieke waarde van de gamers zit volgens de organisatie
in het menselijke ruimtelijke inzicht, dat ontbreekt bij
computeralgoritmes.

Als sociale wezens willen we dolgraag deel uitmaken van
iets wat betekenis heeft buiten onze eigen individuele
context. Voldoening, een reële kans op succes, sociale con-

In augustus 2010 werd het eerste succes gepubliceerd in
het wetenschappelijke tijdschrift Nature. In een serie van
tien uitdagingen versloegen The Contenders het meest

We herkennen hier de vier voorwaarden van McGonigal:
voldoening, een reële kans op succes, sociale connectiviteit
en significante betekenis. Ten eerste geeft het de individuele gamer voldoening in de zin dat zijn kennis en vaardigheden bijdragen aan een wetenschappelijk proces. Dit zal
voor de meeste gamers geen dagelijkse kost zijn. De inzet
wordt bijgehouden in klassementen en de status van elke
gamer wordt expliciet gemaakt op het projectplatform. Ten
tweede is er een reële kans op succes, want anders zouden wetenschappers de taak in kwestie niet uitbesteden.
Bovendien boekte het project al vroeg succes en dat zal
zeker positief hebben afgestraald op latere projecten. Ten
derde is er natuurlijk duidelijk sprake van sociale connectiviteit. Een jaar na de start van dit project had Foldit al ruim
honderdduizend deelnemers. Vaak vormden ze uit eigener

beweging teams om gezamenlijk de uitdaging te tackelen.
Tot slot hadden de bijdragen van de gamers een wel uiterst
significante betekenis: elke nieuwe mogelijkheid om aids te
bestrijden is wereldnieuws.
De opkomst van generatie Y is een drijver achter radicale
veranderingen in de omgang met educatie, technologie,
media en zeker ook met werk. Generatie Y maakt morgen
een kwart van de beroepsbevolking uit. De uitdaging is om
hun kwaliteiten en die van volgende generaties naar boven
te halen en samen optimaal te benutten. Met de gamificatie
van bedrijfsprocessen zetten de eerste organisaties momenteel een eerste stap.

Screenshot uit Foldit. Bron: GameInformer, http://www.gameinformer.com/blogs/members/b/tognick_blog/archive/2010/09/17/
foldit-the-game-that-wants-you-to-help-cure-diseases.aspx.

IV Ludificering in bedrijf: gamificatie
Gamificatie van bedrijfsprocessen betekent de integratie
van de motiverende en uitdagende principes uit games. De
essentie ligt in de vertaling van gameprincipes in de taal
en metaforen van werk, teneinde mensen te betrekken en
te motiveren. De praktische toepassing van games is niet
nieuw: denk aan de zogeheten serious games die bedrijven

helpen om sociaal-technologische relaties te begrijpen. Het
wezenlijke verschil met gamificatie is dat hier niet gebruik
wordt gemaakt van games als geheel, maar van specifieke
elementen. Het idee om de funfactor in te zetten waar dit
niet gebruikelijk is, bestaat ook al langer. De term funology
stamt al uit 2004. Tegelijkertijd groeide het onderzoek naar

11

III De expertise van generatie Y

geavanceerde eitwitvouwalgoritme vijf maal en speelden de
gamers drie keer gelijk. Op de juiste manier gemotiveerd
kan menselijke intuïtie dus concurreren met de meest
geavanceerde computerkracht (Cooper et al., 2010). Een
nieuw succes volgde in 2011. In het voorjaar plaatsen de
Foldit-wetenschappers een nieuwe eiwitpuzzel die ze al
vijftien jaar probeerden op te lossen. Ongeveer 600 spelers uit drie continenten droegen meer dan 1,25 miljoen
mogelijkheden aan en kwamen binnen drie weken met de
winnende oplossing. Het ging in dit geval om een cruciaal
inzicht in de structuur van een enzym dat deel uitmaakt
van de aidsreproductie. Dit draagt nu bij aan de ontwikkeling van nieuwe middelen tegen aids. Een artikel over dit
succes verscheen in september 2011 in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Structural & Molecular Biology en
de gamers waren opgenomen als coauteurs. Foldit demonstreert perfect de potentie van spelsituaties om in nongamecontexten bij te dragen aan een betere wereld.

Game On

12

play en speelsheid in het licht van de gebruikersinterface,
en kwamen concepten als ludic design en ludic engagement
op. Meer recent zijn de ontwikkelingen binnen het veld van
Human-Computer Interaction, waar de interesse groeit in
de overdracht van game-ervaringen naar andere domeinen.
Een kernbegrip is gamedesign-elementen. De bijbel voor
gamedesigners, het boek Rules of Play: Game Design Fundamentals van Katie Salen en Eric Zimmerman, definieert
deze principes als volgt:

‘Op regels gebaseerde systemen en simulaties die een
gebruiker aanmoedigen en faciliteren in het verkennen
en begrijpen van de omgeving en haar mogelijkheden
door gebruik te maken van feedbackmechanismen.’
Deze elementen hoeven niet per definitie in alle games
voor te komen, noch geldt dat ze uitsluitend in games
voorkomen. Voorbeelden zijn: realtime feedback, duidelijke
voortgangsdata, doelgericht handelen, visuele beloningen,
ranking, teamplay, sociale interactie, vrij handelingsvermogen en de perfectionering van vaardigheden.

Het meest bekende spel dat momenteel in één adem wordt
genoemd met gamificatie, is Foursquare. Deze applicatie
introduceerde het systeem van punten, achievements en
levels in een business-to-consumertoepassing en koppelde
dat aan het gedrag van gebruikers op fysieke locaties. Dit
Foursquare-principe vond vervolgens gretig aftrek binnen
andere domeinen.
Oorspronkelijk gebruikt als interactieaanjager binnen user
experiences (UX) werd gamificatie vervolgens toegepast
bij innovatie (DARPA Network Challenge), in de marketing (SCVNGR), voor trainingen (Adobe LevelUp), voor
arbeidsproductiviteit (Bunchball), in de gezondheidszorg
(Nike+) en om ons gedrag te veranderen (Recyclebank).
De toepassing van gamificatie focust zich op de relatie tussen een organisatie en het publiek, en wordt nu steeds meer
toegepast binnen verschillende bedrijfsprocessen zoals
projectvoortgang en innovatiemanagement.
Gamificatie dook in 2011 ook op in de hypecycle van
onderzoeksbureau Gartner. ‘Rarely does an emerging
trend impact so many areas of society and business’, aldus
Gartner. Zoals elk veelomvattend concept ontkomt ook

Screenshot van de gamified applicatie LevelUp.
Bron: http://gamification.com/post/10510323510/levelup-for-photoshop-gamification-of-learning.

Screenshot van het gamified systeem van de Recyclebank.
Bron: http://www.gameifications.com/wp-content/uploads/2011/05/la-recycle-bank-01.jpg.

gamificatie niet aan een stevige discussie. Voor marketeers
is gamificatie een praktische engagementtool voor effectievere marketing en communicatie. Gamedesigners en -denkers benadrukken in algemene zin de verrijking van belevenissen, waarbij product, persoon en het gamified proces
ertussen volledig op elkaar zijn afgestemd.

•• Access is een motivatietrigger op een volgend niveau.

Op basis van status kan een bepaalde toegang worden
verleend aan niet eerder beschikbare zaken.

Van compensatie naar motivatie
Het doel van gamificatie is simpelweg steeds
de creatie van meer gebruikerswaarde. Ongeacht of de gebruikers prospects, klanten of
werknemers zijn, in de engagementeconomie is
aandacht overal schaars. Aandacht krijg je door
waarde aan te bieden en dat hoeft niet alleen
via incentives als korting of gratis spullen: twee
halen, één betalen. Buiten de supermarkt kan
dat soort beloning al snel irrelevant worden
in het kader van de echte participatie die we
nastreven. Wat prijsstelling betreft: een slechte
prijs jaagt meer mensen weg dan geen prijs.
In zijn boek Game-Based Marketing (2010)
beschrijft Gabe Zichermann het concept SAPS, dat
een verschuiving bepleit van ‘stuff ’ naar status. SAPS
staat voor Status, Access, Power, Stuff en dient als
richtlijn voor het type incentives dat een interactiedesign moet bevatten om gebruikers tot participatie
te motiveren.

•• Status betreft de positie van de gebruiker: aanzien,
ervaring, mate van participatie. De zichtbaarheid daarvan werkt motiverend om een status
te behouden of om te proberen een nieuwe te
verwerven.

Screenshots van de applicatie SCVNGR.
Bron: http://ericbaker.files.wordpress.com/2011/03/scvngr.jpg.
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•• Power is het niveau dat daarop volgt. Het draait hier om
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de macht van een gebruiker ten opzichte van anderen.
Dit is ook weer te herleiden tot status: de rol van moderator kunnen verwerven is duidelijk een powertrigger.
•• Als laatste motivatietrigger komt Stuff (materieel gewin)
om de hoek kijken.
Deze gedachtegang is onderdeel van de gamificatiefilosofie. Centraal staat de verschuiving in het design naar
de stimulering van intrinsieke motivaties. Als gebruikers
gemotiveerd worden door incentives als geld of goederen,
dan spreekt men in de psychologie van extrinsieke beloningen. De levensduur daarvan, de loyalty die daarvan uitgaat,
is in veel gevallen beperkt. Mensen bouwen een tolerantie
op en verwachten vervolgens meer: hedonistische adaptatie
noemen we dat (Bottan, Truglia & Nicolas, 2009).
Deze vicieuze spiraal maakt het aanbieden van waardevolle extrinsieke beloningen steeds moeilijker. Daarom
gaat de aandacht steeds meer uit naar intrinsieke motivatie: motivatie die mensen van binnen zoeken, zoals positieve emoties, betere vaardigheden en plezier in sociale
connectiviteit.
Intrinsieke motivaties staan dichter bij games. Ten eerste
zijn games optioneel, we spelen immers niet onder dwang.

Desire for
possessions
or drugs
Amplification
by advertising/
consumerism

The
treadmill
repeats
the
Hedonistic
Treadmill
Need higher dose/
more expensive
possessions

Get what
you want

Adaptation:
get used to it
and bored by it
Source: University of Kent

Het proces van hedonistische adaptatie schematisch weergegeven.
Bron: University of Kent, http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/
career-satisfaction.htm.

Ten tweede appelleren ze niet aan extrinsieke beloningen:
we krijgen geen geld om de game te spelen en we ontlenen
op zich geen status aan de games die we spelen. Wel zorgen
ze voor een actieve betrokkenheid van de gebruiker om
ergens beter in te worden. Daarnaast bieden ze een structuur die positieve emoties integreert: voortgang in het spel
en de mogelijkheid van sociale connectiviteit. Juist daarom
heeft de doorvertaling van gameprincipes veel potentie voor
organisaties. Onder meer gamedesigner Raph Koster maakt
dit duidelijk in zijn boek A Theory of Fun for Game Design
(2005). Koster definieert fun als ‘the act of mastering a problem mentally’ en beargumenteert dat in games het opdoen
van vaardigheden – een intrinsieke motivatie – fungeert
als drug. In het lichaam komt endorfine vrij, wat leidt tot
geluk en een gevoel van triomf. Ook in ander onderzoek
zijn designprincipes geïdentificeerd die motivatie stimuleren (Jung, Schneider & Valacich, 2010; Ryan, Rigby &
Przybylski, 2006).

Games zijn flow in optima forma
De Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi deed
hiervan in 1975 al verslag in Beyond Boredom and Anxiety,
een studie naar de staat van het menselijk brein die hij betitelde als flow. In geval van flow gaan we volledig op in een
activiteit dankzij overgave en toewijding (Csikszentmihalyi,
1990: xiii). Csikszentmihalyi merkte op dat er in het ‘echte
leven’ maar weinig van dit soort situaties waren, maar wel
in activiteiten als schaken, basketbal en dansen (1990: 37).
Flow treedt vooral op als mensen tot het uiterste willen
gaan. Csikszentmihalyi beschrijft het voorbeeld van Rico
Medellin, die aan de lopende band stond in een fabriek.
Rico maakte van zijn werk een sport door constant te proberen zijn persoonlijke record te breken. Hij ontwikkelde
onder meer een manier om zijn gereedschap optimaal te
gebruiken. Medellin werd bejubeld door zijn baas, maar
gaf aan dat hij het vooral voor zichzelf deed: de intrinsieke
motivatie stond voorop.
Flow is een van de fundamentele redenen om games te
spelen. In een game kan flow snel worden bereikt via
doelen, obstakels, challenges en vrijwillige participatie.
Andere middelen helpen daarbij: er is directe fysieke input,
een flexibele moeilijkheidsgraad en onmiddellijke visuele
feedback. De game-elementen die inspelen op intrinsieke
motivatie en bijdragen aan een staat van flow, kunnen zoals

high
Objectives

Challenge

Game Flow

Boredom
low
low

Skills

high

Het flowproces schematisch weergegeven.
Bron: http://blogs.msdn.com/b/sdl/archive/2007/10/11/gettinginto-the-flow-with-threat-modeling.aspx.

gezegd prima via gamificatie worden geïmplementeerd in
een non-gameomgeving. Bijvoorbeeld op de werkvloer en
in engagementsystemen waar klanten, medewerkers en
organisaties gezamenlijk acteren.
De focus van gamificatie en het bredere ludificatie ligt niet
op resultaat op de korte termijn, maar op resultaat op de
lange termijn. De marsroute is helder: traditionele werksituaties moeten worden omgevormd tot vrijwillig gekozen
taken in een spelcontext die ons tot op het bot uitdaagt. Dit
is nauw verwant aan wat B.J. Fogg van het Stanford Persua
sive Technology Lab beschouwt als de aantrekkingskracht
van technologie. Gedrag kan worden gestimuleerd mits
stemming en context zich daartoe lenen. Fogg spreekt in dit
verband van ‘putting hot triggers in the path of highly
motivated people’: onweerstaanbare triggers, geworpen
voor de voeten van mensen die zich er graag mee bezighouden (Fogg, 2003).
In de praktijk is gamificatie momenteel vooral een softwarekwestie. Gartner onderscheidt drie hoofdvormen:
gamified platforms, software services en custom-devel
oped applications (Gartner, 2011: 30).

nieuwe content vrijgespeeld. Dit basisprincipe van veel
gamified platforms is gebaseerd op het laagdrempelige stimulus-responsmechanisme dat we kennen als
compulsion loop, letterlijk: cirkel van dwangmatigheid
(Liszkiewicz, 2010).
•• De tweede vorm zijn gamified software services die geïntegreerd worden in bestaande applicaties en platformen.
De distributiemethode is Software as a Service (SaaS)
ofwel software die als een online dienst wordt aangeboden. Badgeville is een goed voorbeeld van gamificatieSaaS. Deze dienst integreert game-elementen als leaderboards en badges binnen websites. Ze zijn gekoppeld aan
een analysesysteem waarin gebruikersdata realtime op
een website inzichtelijk worden gemaakt.
•• De laatste categorie is custom-developed applications.
Deze toepassingen worden op maat gemaakt voor een
specifiek doel. Het voordeel is dat specifieke eisen, doelen en sturingsmechanismen precies afgestemd kunnen
worden op het gewenste eindresultaat.
Voorbeelden van SaaS-diensten vinden we in de Salesforceomgeving. Ook voor dit bekende CRM-systeem worden
gamified applicaties ontwikkeld. Daarbij draait het om
beloning van productiviteit volgens symbolische tokens als
badges en level-indicators. IActionable en Nitro zijn voorbeelden van SaaS-integraties die beschikbaar zijn binnen
Salesforce.

Player plays
game

Player continues
playing with the
new content

Compulsion
Loop

•• De eerste categorie zijn platformen op basis van

gamedesignelementen, bijvoorbeeld een puntensysteem of levels. Een voorbeeld hiervan is SCVNGR
(scavenger: iemand die locaties afschuimt). Merken kunnen via SCVNGR op locatie gebaseerde
opdrachten plaatsen binnen de fysieke ruimte. Deze
opdrachten kunnen vervolgens individueel of met
vrienden worden uitgevoerd. Zo wordt er steeds
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Frustration

Player achieves
goals
Player is awarded
new content

De compulsion loop in actie.
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Het fundament van deze applicaties zijn elementen als punten, challenges, achievements en leaderboards. Als toevoeging hierop maken de applicaties gebruik van een functionaliteit waarin gebruikers zelf doelen kunnen ontwikkelen.
De onderliggende gedachte is dat werknemers hun eigen
uitdagingen creëren en zodoende meer gemotiveerd zijn
die te halen, in plaats van dat ze alleen maar een takenlijst
afwerken. Volgens de makers moet het competitie-element
een gezonde onderlinge concurrentie op verkoopgebied

aanwakkeren. Daarnaast is het feedbacksysteem van beloningen directer en constanter dan feedback van uitsluitend
collega’s of managers. Bovendien is ook hier de sociale
component belangrijk: er kunnen teams worden gevormd
die meedoen in zelf aangemaakte wedstrijden, zoals het
behalen van tien verkopen voor de lunch. Normaliter komt
het overzicht terecht in een spreadsheet op het intranet,
maar dit soort systemen werken met incentives die voor
iedereen zichtbaar en expliciet zijn.

V Ludificering in bedrijf: de P van plezier
Organisaties kennen de vijf P’s van product, personeel,
plaats, prijs en promotie maar al te goed, vaak nog uitgebreid met partners en presentatie. Met gamificatie komt
daar een nieuwe P bij: de P van plezier als bindmiddel in
de engagementeconomie. Die P komt bijvoorbeeld terug
in het gamificatie-initiatief van softwaregigant SAP waar
verkopers een golfsimulatie gebruiken waarin het de
bedoeling is om leads (de bal) om te zetten in een deal (bal
in hole).
Plezier geldt hier als metafoor voor spel en
speelsheid en een belangrijk deel van de
flow die met gamificatie wordt beoogd. In
gamified design zijn feedbackloops korter
dan in bestaande loyaliteitsprogramma’s.
Meerdere feedbackmomenten, zoals het
behalen van een hogere status, zorgen voor
een meer constante betrokkenheid van de
gebruiker. Duidelijke en herkenbare doelen
en deeltaken zijn daarbij cruciaal. Zo ontstaat een systeem van uitdagende, haalbare
acties die elkaar in hoog tempo opvolgen.
Kleine, compacte acties stimuleren participatie en interactie, omdat het behalen van
succes laagdrempelig is. Gekoppeld aan
handelingen die vaak toch al plaatsvinden
wordt in het gamified systeem extra waarde
gecreëerd.

De P van plezier heeft een grote potentie als het gaat om
een zakelijk domein als customer engagement, maar ook in
interne bedrijfsprocessen, zoals de omgang met en motivatie van werknemers in de context van social performance
management en innovatiemanagement. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal de helft van de organisaties die
innovatieprocessen beheren, die in 2015 hebben voorzien
van gamificatie-elementen (Gartner, 2011).

Fun als onderdeel van functionaliteit, zoals Amy Jo Kim
(2009) ons voorhoudt, is van bijzondere waarde voor organisaties. De moderne organisatie kent steeds meer gedistribueerde teams dankzij moderne communicatiemiddelen
en de acceptatie van flexibel werken qua plaats en tijd. De
gamificatie van consumentenengagement is ook toepasbaar
in een productiviteitscontext. In 2010 publiceerde Harvard
Business Review een studie naar wat werknemers motiveert
op basis van de dagelijkse praktijk, emoties en motivaties
van honderden werknemers (Kramer & Amabile, 2011).
De deelnemers hielden een logboek bij over de gang van
zaken op het werk en hun emoties. De analyse van ruim
twaalfduizend logboeken maakte duidelijk dat voortgang
de meeste positieve emoties en motivatie genereert. Games
sluiten daar naadloos op aan met punten, levels en uitdagende interactiesystemen. De implementatie van dergelijke zichtbare motivatietriggers verhoogt de productie
aanzienlijk.

Rypple

De implementatie van gamemechanismen is niet alleen
goed mogelijk, het is zelfs noodzakelijk, aldus Stanfordprofessor Byron Reeves (2009). Met de intensivering van
concurrentie worden de productiviteit van en engagement
onder werknemers steeds belangrijker. Reeves noemt
de creatie van avatars om samenwerking te bevorderen,
virtuele valuta die werknemers helpen om prioriteiten
te stellen en doelen te behalen, of participatiegedreven
communicatiesystemen die teambuilding mogelijk maken
tijdens het werk.

Naast software services en gamified platforms is de werkvloer een uitgelezen mogelijkheid om custom-developed
applications in te zetten. Een voorbeeld hiervan is Code 4,
een gamified experiment bij de Nederlandse Belastingdienst. Daar loopt intern een constant innovatieproces
ten behoeve van organisatorische verandering en verbetering. Het richt zich op de verbetering van onder meer
vertrouwen, doelgerichtheid, prioriteiten, klantenservice,
zichtbaarheid, leiderschap, initiatief, flexibiliteit, preventie,
inschatting en intrinsieke motivatie. In diverse projecten
tracht de Belastingdienst een of meer van deze thema’s te
veranderen of verbeteren. Gekozen was voor een applicatie die gespeeld werd in een periode van drie weken, met
anderhalf uur ‘speeltijd’ per dag en op basis van vrijwillige
deelname. Er werden vier teams geformeerd, bestaande uit
twaalf personen op verschillende posities in de organisatie.
De setting van de game was een grimmige toekomst waarin
de economie plat ligt door een liquiditeitscrisis. De spelers
hebben tot taak om belasting op goederen te innen en de
inkomsten over te dragen aan publieke organisaties. In
essentie dus een trading game: resources ruilen met andere

Gameachtige mechanismen zijn in principe niets nieuws,
denk aan de werknemer van de maand en aan klassementen en bonussystemen om de prestaties van verkopers
te bevorderen. Maar de toevoeging van gamedesign- en
sociale elementen versnelt en intensiveert. Binnen social
performance management kunnen gamified platforms of
services heel goed complementair worden ingezet. We
bespreken in dit verband Rypple en Code 4 van de Nederlandse Belastingdienst.

De softwaredienst Rypple,6 onderdeel van Salesforce, combineert elementen uit gamedesign en social media. Werknemers en managers hebben Rypple-profielen die relateren
aan erkenning, feedback, coaching en goals. Erkenning
blijkt uit badges die symbool staan voor het behalen van
een bepaalde taak, zoals een deadline of een training. Deze
doelen staan centraal en ook de weg naar het einddoel is
zichtbaar. Zo weet iedereen wat er gedaan moet worden.
Managers kunnen ook badges toewijzen aan werknemers
die erkenning verdiend hebben en instant feedback geven.
Werknemers kunnen nieuwe levels bereiken en achievements halen, als blijk van productiviteit en persoonlijke
ontwikkeling. Het Rypple-systeem maakt voortgang expliciet en faciliteert sociale connectiviteit zonder hiërarchische belemmering.

Onze Belastingdienst:
leuker kunnen we het best maken

6 Rypple wordt hier gebruikt als voorbeeld. Recent zijn vele diensten
gelanceerd die vergelijkbaar zijn met Rypple. Enkele voorbeelden
zijn RedCritter, Tracker, Big Door en Gamify.
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deelnemers en zorgen voor een optimale afstemming van
vraag en aanbod. De game heeft regels die corresponderen
met huidige processen, maar ook regels die daar haaks op
staan. Tegelijkertijd worden spelers geconfronteerd met
een interne machtsstrijd en worden ze uitgedaagd om hun
positie te pakken in een open veld, zonder vooraf afgesproken hiërarchie.
De game werd tijdens het werk op kantoor gespeeld. Binnen de game hebben de werknemers een groter handelingsvermogen dan normaal: de positie in het spel staat los van
de positie in de organisatie. Besluitvaardigheid en initiatief
worden in de game beloond. Het doel is dat de eigenschap-

pen die werknemers in de game opdoen of ontwikkelen,
later in het echte werk ook meer tot uiting komen.
Op basis van enquêtes voorafgaand en na afloop van het
Code 4-project bleek dat 80 procent van de werknemers
een leerervaring had gehad; 30 procent van de werknemers
ervaarde zelfs double-loop learning, waarbij niet alleen
werd bekeken of handelingen juist waren uitgevoerd, maar
ook of het de juiste handelingen waren. De deelnemers
speelden langer dan de anderhalf uur per dag die stond
voorgeschreven. Conflicten en situaties die zich voordeden
in de virtuele omgeving werden onderwerp van discussie in
de fysieke wereld (Alfrink et al., 2011).

VII Ludificering in bedrijf: spel en innovatie
Het proces van innovatiemanagement en cocreatie leent
zich bij uitstek voor een meer speelse tendens. Innovatiemanagement is geëvolueerd van de ideeënbus naar sociale
platformen voor de conceptualisering en ontwikkeling
van ideeën en een portfolio aan mogelijke implementaties.
Daarbij heeft innovatiemanagement en ideeëngeneratie de
laatste jaren in veel gevallen een steeds meer decentraal
karakter gekregen en vindt dit minder vaak uitsluitend
plaats in de top van een organisatie. Corporate control kan
innovatie in haar creatie en ontwikkeling zelfs afremmen.
Participatie, ontstaan door technologische ontwikkeling,
daagt traditionele managementtheorieën uit en biedt een
alternatief voor de gebruikelijke controle en feedback.
Hieruit vloeien meer geavanceerde strategieën voort die
participatie integreren in het ontwikkelingsproces. Businesstrends als crowdsourcing hebben deze ontwikkeling
gestimuleerd en innovatie socialer gemaakt, maar speelsheid is onlosmakelijk verbonden met innovatie, creativiteit
en nieuwe mogelijkheden ontdekken.
Het idee van innovatie vanuit een bottom-up benadering
is sterk gerelateerd aan de open-sourcesoftwarebeweging.
Hier is de Cult of the Amateur een belangrijke bron van
technologische innovatie, ontwikkeling en verbetering
(Oudshoorn & Pinch, 2003). Dit is terug te voeren op
de processen in softwareontwikkeling die gekenmerkt
worden door een decentraal karakter en het betrekken

van gebruikers. Sterker nog, het ontwerp van software of
informatiemanagementsystemen op een flexibele manier
die openstaat voor interactie en verandering op basis van
gebruikersfeedback, werkt beter dan meer statische topdown processen (Ciborra, 2002: 44). Voortbouwend op
crowdsourcing zal de mens steeds meer centraal staan in
de architectuur van innovatie. MIT-hoogleraar Eric von
Hippel beschrijft dit in zijn boek Democratizing Innovation
(2005), dat sterk is geïnspireerd door de open-sourcebeweging, als user-driven innovatie. Een goed voorbeeld is het
Evoke-project waarin jonge Afrikanen betrokken worden
bij innovatieve oplossingen voor problemen in lokale community’s. Een andere vorm treffen we bij het bedrijf Rite
Solutions, waar werknemers innovatieve ideeën kunnen
indienen die vervolgens verhandeld worden als aandelen.
Met virtueel geld kan worden geïnvesteerd in ideeën van
collega’s en om de prijs en potentie van een aandeel/idee te
verhogen kan iedereen actief meewerken aan de ontwikkeling van een idee. De beste ideeën, op basis van hun beursnotering, worden gefinancierd door de managementraad.
Het individu, met zijn behoeften en creativiteit, is een
steeds belangrijkere kracht geworden in het decentrale
innovatieproces. Gamificatie, als aanjager van participatie
en motivatie, kan een uitdagende interactie bewerkstelligen tussen gebruiker en het systeem waarbinnen innovatie
plaatsvindt. Waar de traditionele ideeënbus een waar-

Idea Street
Met meer dan honderdtwintigduizend werknemers kan
het Britse Departement voor Werk en Pensioen een
enorme bron van ideeën aanboren. De uitdaging is om die
te verzamelen en te ontwikkelen tot een set projecten die
geïmplementeerd kunnen worden. Het struikelblok is de
transformatie van een idee naar een mogelijk uitvoerbaar
project. De ideeën die werden gegenereerd, waren niet
voldoende uitgewerkt om te kunnen worden geëvalueerd.
De oplossing was een omgeving waarin ideeën worden
doorontwikkeld en geëvalueerd zodat de top van de organisatie zich uitsluitend hoeft te buigen over ideeën met
een reële potentie. De passende projectnaam Idea Street
maakte in de interface en de mechanismen van het systeem
slim gebruik van gerichte gamificatie om het proces van
ideatie (ideevorming en doorontwikkeling) en participatie
te bevorderen.
Idea Street is een marktplaats waarbinnen werknemers
ideeën kunnen aandragen, kunnen samenwerken met collega’s en erkenning krijgen voor hun participatie. Binnen de
applicatie is een puntensysteem gekoppeld aan de mate van
participatie. Punten (DWPeas) worden toegekend bij een
nieuw idee en gedurende het hele ontwikkelingsproces, en
functioneren als virtuele valuta. Werknemers kunnen ook

bijdragen aan de ontwikkeling van andere ideeën en hun
DWPeas investeren in het idee dat zij de meeste potentie
toekennen. Wanneer een idee geselecteerd wordt, ontvangen de ‘aandeelhouders’ extra punten. Wordt er niets met
het idee gedaan, dan verliest men de geïnvesteerde punten.
Ook hier is de beursdynamiek sterk aanwezig. De buzz
index geldt als de barometer die de ideeën laat zien waarbinnen de meeste activiteit plaatsvindt. Daarnaast kunnen
werknemers hun ideeën ook aandragen bij de manager
van het segment binnen het departement waarvoor het
idee bedoeld is. Zo kan er samen, op twee niveaus, worden
gekeken naar de beste uitvoering. Het DWP-innovatieteam
doet zelf ook actief mee. Werknemers kunnen met hun
DWPeas advies inkopen bij het innovatieteam dat hen
vervolgens voorziet van templates en gereedschappen die
de werknemers helpen in de verschillende ontwikkelfasen.
Het centrale contentplatform heeft het crowdsourcen van
ideeën als doel. In dit proces zet Idea Street gamedesign
elementen in die het ritme van de activiteit sturen en een
cruciale rol spelen in de validatie en uitwerking van ideeën.
De sociale connectiviteit manifesteert zich in de samenwerking tussen collega’s. Collega’s kunnen teams vormen
die gezamenlijk een idee verder ontwikkelen, eventueel in
overleg met managers of het innovatieteam. Omdat het
DWP verschillende afdelingen en locaties heeft, fungeert
het innovatieplatform Idea Street tevens als bindmiddel:
decentralisatie en crosshiërarchiek in optima forma. Het
platform heeft ruim 4500 gebruikers die gezamenlijk al
1400 ideeën genereerden; 1100 daarvan zijn momenteel in
ontwikkeling en 63 ideeën zijn daadwerkelijk toegepast.7
Idea Street is inmiddels bij vijf andere departementen ingevoerd. Het resultaat is een innovatiemarkt voor werknemers waar zonder hiërarchische belemmering wordt bijdragen aan verandering binnen organisaties en diensten.
7 Resultaten op basis van Gartner (2010: 1-7).

Conclusie: het spel én de knikkers
Het is moeilijk om nu al te spreken van een landschap,
gezien de prilheid van gamificatie. Het is zelfs de vraag
of gamificatie als begrip zal overleven. Engaging Design,

Gameful Thinking, Funware en Gameful Design – allemaal
zijn ze exponenten van een bredere tendens: de ludificering
van de optelsom van cultuur, economie en technologie.
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deersysteem mist, kunnen ideeën nu rechtstreeks in het
systeem van een waardering worden voorzien door andere
gebruikers. Sociaal is daadwerkelijk het nieuwe kapitaal.
Dit geldt vooral ook in het proces van ideevorming, een
van de kernprocessen binnen innovatiemanagement. In
gamified simulaties kunnen ideeën worden getest zonder
echte risico’s. In de nabije toekomst zal gamificatie hier
een nadrukkelijke rol spelen. Gartner verwacht dat in 2015
meer dan de helft van de organisaties die actief aan innovatiemanagement doen, de processen in kwestie zullen
gamificeren.
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Toch kristalliseren zich momenteel een aantal duidelijke
eigenschappen uit. Toepassingen zullen in de toekomst
meer gericht zijn op werknemers dan op klanten, en gamified processen en applicaties die werknemers gebruiken ten
behoeve van samenwerking, zullen steeds meer gemeengoed worden. Hierin zullen gamedesignelementen worden
uitgewerkt die subtieler zijn dan een badge of puntensysteem. In systemen zal interactie en samenwerking centraal
staan in plaats van het eindresultaat, want de meeste knikkers win je als het spel echt leuk is. Beloningen verschuiven
dan meer naar intrinsieke waarde zoals betere skills of de
juiste strategie selecteren. Dat is waar de gamificatie van
een organisatiearchitectuur een krachtig middel wordt.
Goed toegepast voorziet gamificatie in een systeem waar
triggers, individuen en groepen acteren binnen de context
van een beoogd doel. Gamedesignelementen zullen zich
nestelen in verschillende processen en applicaties. Hierin is
de synchronisatie van doelen en de vertaling ervan naar het
systeem via een uitgebalanceerd beloningstelsel, van groot
belang.
Alle systemen genereren data, bijvoorbeeld op het niveau
van een individuele gebruiker, en door gamedesignelementen toe te voegen kunnen deze data worden gekoppeld
aan gedrag. Die data kunnen vervolgens worden benut om
systemen optimaal te laten corresponderen met het gedrag
van de gebruikers. Business in een tijdperk van Big Data en
Social Business is geïnteresseerd in gewenste uitkomsten
in plaats van verwachte processen. Een op weldoordachte
gamificatie-elementen gebaseerd design is het datanirwana.
Dit moet naar verwachting nieuwe mogelijkheden kunnen
opleveren voor bijsturing en een optimale kijk in de efficiency van organisaties.
Naast alle beloften ontbreken ook de uitdagingen niet.
Gamificatie vereist een welbeproefd design. Kennis met
betrekking tot games en gamedesign ontbreekt nog in
veel organisaties. Omdat een geslaagde implementatie van
gamificatie op de lange termijn verder gaat dan het toevoegen van punten of badges, zal deze kennis buiten de
organisatie gezocht moeten worden. Dit brengt kosten en
organisatieproblemen met zich mee. Daarnaast is er sprake
van een breuk met veel bestaande bedrijfsculturen. In veel
corporate omgevingen heeft de notie van fun (nog) geen
directe lijn met een waardevolle investering.

Een cultuuromslag is nodig. Nieuwe generaties werknemers, die vragen om een heroverweging van de motivatie
en beloning van werk, bevorderen de opkomst van social
performance management als de nieuwe standaard. Spel en
werk is welbeschouwd nooit een contradictio in terminis
geweest, integendeel. In de digitale engagementeconomie
zijn spel en werk zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In een tijd waar aandacht en participatie schaars zijn, ligt
spel voor de hand als aanjager en als bindmiddel. Onze
cultuur wordt speelser, ons mediagebruik kenmerkt zich
door een speelse omgangsvorm en we zijn gewend aan de
frivole interactie met de devices om ons heen. Vanuit zijn
historische rol door de eeuwen heen wordt spel momenteel
herontdekt als aanjager en bindmiddel, omdat organisatorische verbanden in essentie sociaal en intermenselijk zijn.
Spel garandeert efficiency, effectiviteit en bestendigheid,
want spelmechanismen zijn tegenwoordig goed gefocust op
intrinsieke motivatie, voortgang en positieve emoties.
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