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1

Inleiding

In de zomer van 2014 plaatsten veel mensen filmpjes online waarin zij een emmer
ijswater over zichzelf leeg goten. Met deze ludieke actie nomineerden mensen elkaar
om hetzelfde toen of een bepaald bedrag over te maken aan de stichting als. In
korte tijd ontwikkelde deze actie zich tot een hype waarbij bekende en onbekende
personen zich lieten natgooien met ijswater1. Dankzij het ludieke karakter van
deze actie kreeg de ziekte als veel naamsbekendheid en werd er in Amerika alleen
al binnen drie weken voor 40 miljoen euro gedoneerd aan de stichting als. Het
succes van deze actie ligt volgens de stichting vooral in de eenvoud van de uit te
voeren actie en omdat veel mensen het leuk vinden ook weer anderen te nomineren
om mee te doen.
Bij de als Ice Bucket Challenge is er sprake van de afspraakdynamiek
(Priebatsch, 2010) waarbij iemand een afgesproken actie moet voltooien
binnen een afgesproken tijd. Mensen vinden als een ernstige ziekte en
zijn bereid zich er voor in te zetten, maar de dynamiek is niet primair het
product van die betrokkenheid; de “challenge” is minstens zo belangrijk
als het doel. Of beter gezegd, zonder goed doel gooien mensen geen ijs
over zich heen en storten ze ook geen geld, maar zonder “challenge” zouden ze dat ook niet doen. De challenge is net zo belangrijk als het doel, al
voelt dat volgens de meeste mensen ongemakkelijk. Op de man af gevraagd
gaat het mensen om het goede doel – met als paradoxaal achterliggend
feit dat ze zich zonder campagnes als de Ice Bucket Challenge niet voor
die goede doelen inzetten. Het spel en het (goede) doel horen bij elkaar.
De als Ice Bucket Challenge is een goed voorbeeld van hoe een serieus
onderwerp in korte tijd naamsbekendheid verwerft door een speelse en
ludieke actie. Hiermee is het een sprekend voorbeeld van hoe gamification
een rol kan spelen in het motiveren en activeren van mensen om bepaald
gedrag te vertonen en hoe een spelelement kan bijdragen aan het op de
agenda plaatsen van een onderwerp. Het is ook een voorbeeld van de
ingewikkelde kanten daarvan: is het wel “echt” goed bedoeld, of gaat het
1
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mensen vooral om het meedoen aan “een hype”? Zijn de intenties wel
echt voor het goede doel, of gaat het mensen vooral om henzelf en hun
eigen positie in hun sociaal netwerk? Of vinden ze het gewoon leuk om
ergens aan mee te doen en ergens aan bij te dragen. Gaat het om als of
gaat het deelnemers vooral om zichzelf? Allemaal terechte vragen, die
lastig te beantwoorden zijn. En waarvan ook de vraag is of de normatieve
categorieën wel passen; maakt het uit wat de intenties zijn, of gaat het
alleen om het gedrag? Kunnen intenties en gedragsmechanismen uit
elkaar gehaald worden? En is het wenselijk om kennis over gedrags
mechanismen – en in het bijzonder spelvormen – te benutten om het
gedrag van mensen te beïnvloeden?
Het begrip gamification wordt gebruikt voor de toepassing van spelelementen in een niet gesimuleerde context die niet direct gerelateerd is aan een
spel (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Gamification onderscheidt
zich hiermee van serious gaming. In serious games worden spelelementen
ingezet in een tijdelijke en afgebakende omgeving die gericht is op het
simuleren van de werkelijkheid. Gamification gaat over de werkelijke
situatie, het maakt als het ware van de werkelijkheid een spelvorm, die
mensen tot “meespelen” aanzet. Het is geen simulatie waarin mensen een
rol spelen, maar een ontworpen realiteit waarin mensen écht handelen,
met échte gevolgen. Ondanks dat belangrijke verschil liggen beide vormen
ook dicht bij elkaar, omdat het in beide gevallen gaat om toepassingen
met als doel om mensen te betrekken bij een onderwerp, of hen te moti
veren om bepaald gewenst gedrag te vertonen (Ranj, 2014 a). Spelvormen
worden doelgericht ingezet; het gaat niet om “zomaar” een spelletje, voor de
lol, maar om een manier om een doel te bereiken. Hoewel het onderscheid
tussen gamification en serious gaming niet altijd helder te maken is, bespreken we beide fenomenen hier wel afzonderlijk, waarbij we de nadruk
op gamification leggen. Vanwege de dunne scheidslijn zullen serious
games op sommige plaatsen ook kort aan de orde komen.
Het succes van gamification bij het in beweging brengen van mensen is
gekoppeld aan het plezier dat mensen beleven aan het spelen van een
spel. Spelen klinkt als een algemene term, maar er is het nodige te zeggen
over wat een spel goed en succesvol maakt. Allereerst blijken spellen meer
aan te slaan als de regels en doelen helder geformuleerd zijn, waarbij de
voortgang duidelijk zichtbaar is (Wood, 2013). Deelnemers gaan zich meer
in het spel storten als ze weten wat er moet en mag, waar de lat in het
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spel ligt, als ze kunnen zien hoe ze er voor staan – en wat hun handelen
hen vooruit brengt. Die elementen komen ook terug in wat wel de 3 f’s van
gamification worden genoemd; de 3 f’s staan voor feedback, friends en fun
(Zicherman, 2012). Mensen raken gemotiveerd wanneer zij opbouwende
feedback krijgen, wanneer zij uit de sociale omgeving terugzien dat ze
aansluiten bij of afwijken van wat anderen doen (friends), en wanneer het
spel een zeker plezier (fun) oplevert. Feedback en fun maken dat mensen
blijven doorspelen; friends is van belang voor de richting van het gedrag,
steeds meer conform de norm die anderen in de omgeving blijkbaar ook in
hun handelen voorop stellen. Gamification speelt zodoende in op groepsgedrag, met daarbinnen ook een zeker element van competitie en uitdaging. Met de nadruk op plezier grijpt gamification terug op de homo ludens
van Huizinga (1952) die daarmee aangeeft dat plezier een onmisbare factor
is in het ontstaan van cultuur en terug te vinden is in vrijwel alle aspecten
van het dagelijks leven.

Spelopbouw: componenten, elementen, dynamiek en beleving
Gamification is niet voor iedereen een bekend begrip, maar het concept
wordt ondertussen al wel op allerlei terreinen toegepast. Zo staat bijvoorbeeld bij het invullen van een online vragenlijst een statusbalk met het
percentage van de al ingevulde vragen. Voor veel mensen is dit het duwtje
in de goede richting om ook het laatste stuk nog in te vullen; ze hebben
weinig zin meer, maar willen graag dat het balkje vol komt. En met elk
deel dat ze beantwoorden zien ze het einde van de balk letterlijk dichterbij
komen. Als het balkje vol is geeft dat een zekere voldoening, het spel is
gespeeld. Hoewel mensen weten dat het een spel zonder werkelijke winnaar is en dat ze eigenlijk niet tegen het balkje spelen maar tegen zichzelf,
is het toch een krachtige prikkel (nudge). Die buitengewoon van pas komt
voor wie een lange vragenlijst toch graag geheel ingevuld wil zien en er
zelf niet naast kan staan om de respondent in de gaten te houden. Een
ander voorbeeld is het verdienen van punten of badges op websites als
gevolg van bepaalde handelingen of aankopen. De status die aan deze
punten en badges ontleend wordt kan extra voordelen bieden voor de
persoon zelf, maar kan ook weer voor anderen aanleiding zijn om mee
te gaan doen. Badges, titels, awards en andere tussentijdse prijzen om
bepaalde stappen in het spel te markeren zetten mensen in beweging.
Zoals uit voorgaande voorbeelden blijkt, kunnen spelelementen in verschillende vormen toegepast worden. Gamification onderscheidt zich van
“games” doordat het bij gamification niet gaat om een geheel spel, maar
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om het inzetten van spelprincipes en spelelementen in een andere context – geen complete game, maar de inzet van het principe in een andere
situatie, een beleidsveld, een product, een dienst, et cetera (Deterding
et al., 2011). Werbach (2014 a) beschrijft deze elementen in de pyramid
of elements op vierniveau’s: beleving, dynamiek, elementen en componenten
(zie figuur 1).

Dynamiek

Beleving

Elementen

Componenten

Figuur 1. The pyramid of elements (Werbach, 2014 a).
De drie lagen in de piramide zijn met elkaar verbonden doordat iedere
laag invulling geeft aan de bovenliggende laag. Dynamiek is gericht op de
verborgen structuur van een toepassing, die de basis vormt voor de andere
elementen. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van vaardigheden, het ontlokken van emoties en de relaties met andere betrokkenen.
Elementen geven invulling aan het spel en de uit te voeren acties, een voorbeeld daarvan is feedback. Door feedback te geven krijgt iemand inzicht in
het functioneren, dat motiverend kan zijn om verder te gaan. Andere voorbeelden van elementen zijn uitdagingen, kansen, beperken van vrijheid in
de te maken keuze, of de middelen die voor de speler beschikbaar zijn.
Andere aspecten zijn bijvoorbeeld verhaallijnen, competitie, samenwerking en beloningen. Componenten staan onderaan de piramide en zijn een
uiting van de bovenliggende lagen. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten,
het stellen van doelen, virtuele goederen, badges, avatars, levels, punten
en ranglijsten. Uiteindelijk is er ook de beleving, waarbij de totaalbeleving
van de toepassing centraal staat. Het onderdeel beleving gaat niet direct
over de specifieke elementen maar vooral over de algemene indruk en
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aansluiting van de toepassing op de doelgroep en de voorgenomen doelstelling. Een goed spel moet uiteindelijk ook ‘aankomen’ bij de doelgroep
en daar de juiste indruk achterlaten. De beleving is daarmee misschien
ook wel de belangrijkste eigenschap van games en gamification: hoe
iemand een toepassing beleeft, is van grote invloed op zijn motivatie om
wel of niet deel te nemen, verder te spelen, en zijn gedrag aan te passen.

Gamification en het openbaar bestuur
Door het groeiende gebruik van applicaties op smartphones en de toe
nemende populariteit van games is ook de aandacht voor gamification
gegroeid. Gamification was eerst vooral een marketingtechnisch begrip,
dat vooral werd toegepast in private commerciële organisaties. Tegenwoordig kan het onderwerp ook op steeds meer aandacht rekenen vanuit het
publieke domein. De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld in 2014 voor
het Horizons2020 programma een oproep gedaan naar onderzoek en innovatie met betrekking tot games en gamification (European Commission,
2012). Naast deze interesse vanuit de Europese Commissie verdiepen
Nederlandse overheidsinstellingen zoals de BelastingdienstAcademie zich
in de toepassing ervan.
In 2014 stond Nederland op de eerste plaats van de E-Participationindex van
de Verenigde Naties (Toorn, 2014). Deze ranglijst meet hoeveel burgers via
online raadpleging kunnen participeren in besluitvorming. Volgens deze
index hebben Nederlanders meer mogelijkheden om online betrokken te
zijn in de besluitvorming dan burgers in andere landen. Maar naast dat de
mogelijkheid geboden wordt, is het natuurlijk van belang dat de burger
ook daadwerkelijk meedoet en gemotiveerd is en blijft om van die mogelijkheden gebruik te maken. Participatie gaat niet alleen om het aanbod
van mogelijkheden, maar ook om het gebruik daarvan. Gamification kan
als instrument dienen om de betrokkenheid van burgers bij online overheidsdiensten te vergroten (Shehadi, Khoury, Kassatly, & Lamaa, 2013).
Naast de focus op de relatie tussen overheid en burgers kan gamification
ook intern toegepast worden op de werkvloer in een overheidsorganisatie,
als motivatie-instrument voor medewerkers en ter ondersteuning van
verschillende onderwijsdoelen (Asquer, 2013). Hoewel deze toepassingen
verschillen in de doelgroep streven ze allemaal naar hetzelfde doel, het
stimuleren van betrokkenheid en het motiveren van mensen om gewenst
gedrag te vertonen.
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2

Gamification als
sturingsinstrument

Omdat de doelstelling van gamification is om mensen te motiveren om
gewenst gedrag te vertonen is het feitelijk een sturingsinstrument: het is
een instrument gericht op gedragsbeïnvloeding. Meer bewegen, minder
roken, meer participeren, minder vet eten, rustiger rijden, minder vaak de
auto nemen, etc. Hierbij ligt de nadruk bij gamification niet alleen op het
ontlokken van een gedragsverandering, maar vooral op het motiveren van
mensen om gewenst gedrag te tonen of betrokken te blijven. Het gaat niet
alleen om het eenmaal inzetten van een ander gedrag, maar ook – en
vooral – om het gedurende langere tijd volhouden daarvan. In dat opzicht
is de als-campagne waarmee we dit essay begonnen een voorbeeld van
een dynamiek die vooral gericht is op het in beweging brengen van mensen.
Vaker worden elementen van gamification ingezet om mensen voor een
langere periode in beweging te houden: om de motivatie er in te houden
en ze hetzelfde nog meer (of minder, afhankelijk van het doel) te laten doen.
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven werd, staan de drie f’s centraal in
de toepassing van gamification. De nadruk op plezier, feedback en de invloed van sociale omgevingsfactoren raakt aan de psychologisering van beleid. Met de psychologisering van beleid wordt niet bedoeld dat er nieuwe
vorm van beleid ontstaat, maar dat gedragspsychologie meer een factor
wordt in beleidsontwikkeling en de inrichting van arrangementen. Met
deze andere beleidsfocus groeit de aandacht voor de onbewuste keuze
processen waarbij associaties en emoties een belangrijke rol spelen.
Kahneman (2011) onderscheidt twee systemen in de manier hoe men
keuzes maakt, het intuïtieve systeem 1 en het analytische systeem 2. Volgens
Kahneman komen de meeste keuzes die mensen maken voort uit het intuïtieve systeem 1, dat vooral gericht is op associaties en emoties. Daar
staat tegenover dat het analytische systeem 2 gericht is op rationele en
expliciet “overwogen” keuzes. Klassieke sturingsinstrumenten zijn gericht
op systeem 2, waarbij vooral aandacht is voor de consequenties van bepaald gedrag, bijvoorbeeld met sancties, beloningen of voorlichting.
Het arrangement wordt ingericht volgens de logica van systeem 2.
Gamification combineert beide systemen meer. Waar feedback vooral
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gericht is op bewustwording via systeem 2, is de nadruk op plezier (fun) en
sociale omgevingsfactoren (friends) vooral gericht op het systeem 1. In het
verlengde hiervan speelt beloning van gewenst gedrag een belangrijke rol
in gamification.
Een mooi voorbeeld daarvan is het experiment met de flitspaalloterij
(The Fun Theory, 2010). In dit experiment werden niet alleen snelheidsovertreders beboet, maar maakte iedereen die zich aan de maximumsnelheid hield automatisch kans op een deel uit het bedrag dat met de boetes
was opgehaald. Door deze aanpak daalde de gemiddelde snelheid op dit
wegdeel van 32 naar 25 kilometer per uur, een daling van 22%. Voor een
dergelijke maatregel is dat een zeer goed resultaat, dat door een kleine
aanpassing in het arrangement mogelijk wordt. Het gedrag verandert niet
direct door een rationeel argument aan de afweging toe te voegen, maar
door de afwijking onderdeel van een spel te maken waardoor de afweging
zelf anders wordt – meer speels, en in dit geval daarmee ook meer richting
het gewenste gedrag.

Beloning, feedback en motivatie
Feedback en beloning staan centraal in gamification. Hierdoor wordt,
afhankelijk van de toepassing, gericht op de intrinsieke of extrinsieke
motivatie van de doelgroep. Ryan en Deci (2000) beschrijven dat iedereen
andere drijfveren heeft voor gedrag. Mensen verschillen niet alleen in de
mate van motivatie, maar ook in type motivatie. Waar de ene persoon gemotiveerd is omdat hij het leuk vindt, is een ander gemotiveerd vanuit
interesse; weer een andere kan gemotiveerd raken door een beloning,
financieel of in sociale status. Motivatie is daarom een diffuus begrip,
dat voor verschillende personen en doelgroepen anders is samengesteld.
Plezier (fun) speelt en belangrijke rol in gamification, als gevolg hiervan is
feedback in gamification vooral opbouwend en positief; het spel moet wel
leuk blijven. Feedback kan daarbij op verschillende manieren gegeven of
ontvangen worden, maar is vooral een instrument om de voortgang of de
uitkomst van gedrag weer te geven. Het voorbeeld van een statusbalk bij
een vragenlijst kan als een vorm van feedback gezien worden omdat dit de
deelnemer inzicht geeft in hoeveel procent van de vragen nog afgehandeld
moet worden. Andere vormen van feedback zijn het verdienen van punten
of badges voor goed uitgevoerde opdrachten. Dit laatste laat zien dat beloning en feedback nauw aan elkaar verbonden zijn: het krijgen van feedback is op zich al een beloning. Een compliment, hoe klein ook, is voor veel
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mensen al een belangrijke motivator. Feedback spreekt dan de interne
motivatie aan: mensen doen het niet omdat het moet, maar omdat ze het
leuk en prettig vinden dat wanneer ze het doen ze beloond worden met
een klein compliment of een andere zichtbare “bonus”. Daar staat tegenover dat beleid en sturing zich veel vaker richten op externe motivatie:
het moet, het is verboden, er zijn regels, etc. Mensen krijgen grenzen aangereikt door middel van straf, waardoor ze binnen de bandbreedte blijven.
Dat is een andersoortige motivatie. Ryan en Deci (2000) spreken daarbij
van external regulation. Door net als bij gamification plezier en feedback
centraal te stellen kan iemand gestimuleerd worden vast te houden aan
dat gedrag en wordt er gestuurd op de intrinsieke motivatie.
De verschillende vormen van beloningen in gamification worden weer
geven met de afkorting saps, dat staat voor Status, Acces, Power en Stuff
(Zicherman, 2012). De begrippen zijn hierbij op volgorde geplaatst van
invloed op de motivatie. Aangenomen wordt dat status het meest van
invloed is op de motivatie en dat stuff (extrinsieke prikkels als goederen en
geld) het minst effectief zijn. Uit onderzoek blijkt dat extrinsieke prikkels
geen blijvende gedragsverandering ontlokken doordat zij slechts werkzaam zijn gedurende de toepassing van de prikkel (Deci, Koestner, & Ryan,
2001; Kreps, 1997). Thom, Millen en Dimicco (2012) koppelen deze aanname
aan gamification en concluderen dat het stopzetten van gamificationtechnieken een negatieve uitwerking kan hebben op de betrokkenheid van
gebruikers. Dit effect is ook zichtbaar bij de Dog Poo lottery in Taiwan waar
deelnemers het gewenste gedrag niet voortzetten na het beëindigen van
het programma (Teunissen, 2013). Het gedragseffect is weliswaar krachtig,
maar het is ook tijdelijk.

Dogpoo lottery (Taiwan)
Om het probleem met hondenpoep op straat op te lossen hebben de bestuurders van New Taipei City de Dogpoo lottery in het leven geroepen. Bij
dit initiatief ontvingen deelnemers een lot wanneer zij het zakje met hondenpoep inleverden op een inzamelpunt. Met deze loten maakten de deelnemers kans op het winnen van een prijs ter waarde van 2200 dollar. Volgens het stadsbestuur participeerden 4000 mensen in dit project en zijn er
uiteindelijk 14500 zakjes ingeleverd. Maar omdat het voor het stadsbestuur
een dure aangelegenheid was om de hondenpoep voor geld “in te ruilen”
is het programma gestopt. Het stadsbestuur gaf aan dat zij hoopten dat de
gedragsverandering ook na het beëindigen van het programma voortgezet
zal worden (bbc, 2011; Plumb, 2011).
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In het saps-concept verwijst status naar de positie die een persoon heeft
ten opzichte van anderen. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de
status die iemand kan hebben in loyaliteitsprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen. Een reiziger met meer gereisde kilometers heeft een
hogere status dan andere reizigers. Status kan ontleend worden aan de
bereikte prestaties van een persoon, maar ook ontstaan door een beloning
zoals promotie of een publiek compliment waarbij iemand “in het zonnetje” gezet wordt voor bepaalde prestaties. Een voorbeeld hiervan is het
ontvangen van een lintje voor maatschappelijke verdiensten. Binnen
gamification wordt status vooral weergeven door middel van badges die
verdiend worden door bepaalde handelingen uit te voeren. Deze badges
zijn niet alleen een visualisatie van de bereikte doelen en prestaties maar
representeren ook de verhaallijn, uitdagingen en het stellen van duidelijke
doelen in een toepassing. Deze elementen (verhaallijn, uitdagingen, doelen)
zijn bij een goede inzet van gamification direct gekoppeld aan intrinsieke
motivatie (Hamari, 2013) én aan het doel van het spel.
Status is een beloning voor gewenst gedrag, die nog meer van dat gedrag
oproept. Tegelijkertijd kan het daarnaast ook een prikkel zijn voor anderen
om óók die status na te streven. Zo wordt het spel aanstekelijk en straalt
het effect ervan uit over een netwerk. Dat gaat deels om kopieergedrag,
waarbij mensen ook willen wat de ander heeft. Maar het gaat ook om
competitie, om verschillende personen die strijden om de winst (Huizinga,
1952, pp. 51-53). Wanneer er sprake is van een competitieve situatie speelt
status een belangrijke rol, omdat het dan een weergave is van wie wint en
wie verliest. De status is een manier om de score bij te houden en de ranglijst op te maken. Hoewel status ook gekoppeld kan worden aan verschillende extrinsieke voordelen zoals een hoger inkomen spreekt bij status de
psychologische genoegdoening die daaruit voortvloeit sterk mee (Tran &
Zeckhauser, 2012). Ook zonder “echte” financiële beloning is het bovenaan
staan alleen al een prikkel voor veel spelers. In een experiment onder Vietnamese studenten bleek bijvoorbeeld dat zij betere resultaten haalden bij
een examen wanneer zij na de eerder gemaakte oefentoetsen hun status
ten opzichte van hun medestudenten te horen kregen. Maar daarbij plaatsen de onderzoekers de kanttekening dat de competitie geen ‘rat-race’
moet worden omdat dit dan juist negatieve gevolgen kan hebben voor de
motivatie van de deelnemers (Tran & Zeckhauser, 2012). Een goed spel
kent vreemd genoeg vele winnaars en niet al te veel verliezers. Niet iedereen kan winnen, maar het is wel belangrijk dat er voor genoeg mensen
voldoende positieve feedback – complimenten, status, vooruitgang – te
behalen valt.
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Acces geeft aan dat iemand beloond wordt door toegang te verlenen tot
een tot dan toe niet toegankelijk gebied zoals bijvoorbeeld een business
lounge, bij loyaliteitsprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen. Of door
iemand bepaalde informatie te geven die anderen niet hebben. Toegang tot
iets of ergens is een beloning die mensen motiveert. Ook hierbij geldt dat
de toegang niet te exclusief moet zijn, zeker in de lagere “levels” van het
spel; maar ook niet iedereen moet het kunnen krijgen, het is dus zoeken
naar maatvoering.
Power houdt in dat een deelnemer beloond wordt voor gewenst gedrag
door hem meer macht te geven, waarmee hij ook invloed kan uitoefenen
op de andere deelnemers. Een voorbeeld hiervan is een internetforum waarbij een deelnemer na een periode van actieve betrokkenheid moderatorrechten krijgt. Zo ontstaat ongelijkheid in het spel die enerzijds als voorbeeld voor andere spelers kan dienen, maar die anderzijds ook disciplinerend kan werken. Moderators die door goed gedrag hun macht verworven
hebben zullen die hopelijk in diezelfde geest laten gelden en daarmee ook
overdragen op anderen.
Stuff gaat over middelen zoals geld, producten, kortingen of punten.
Punten kunnen op verschillende manieren worden toegepast, enerzijds
als feedback of statusinstrument, maar soms ook als “currency”. De meeste
loyaliteitsprogramma’s van private organisaties maken het bijvoorbeeld
mogelijk om punten in te wisselen voor producten, diensten of kortingen.
Zoals eerder beschreven is, wordt stuff binnen gamification gezien als het
minst invloedrijk; het gaat mensen niet om te verdelen prijzen. Die zijn
leuk voor erbij en als argument voor deelname, maar eenmaal in het spel
gaat het doorgaans om andere motivatoren. Stuff is ook een risicovolle
motivator, omdat het kan betekenen dat de motivatie afneemt of wegvalt
als de beloning eenmaal ontvangen is of stopt (Enterprise Gamification
Consultancy, 2014). De invloed van een financiële prikkel is ook zichtbaar
bij de flitspaalloterij. Door de kans op een geldprijs daalde niet alleen de
gemiddelde snelheid, maar gingen bestuurders ook extra rondjes rijden
om de kans op een prijs te verhogen. Uiteindelijk waren deze perverse
effecten aanleiding om het experiment niet verder uit te voeren (Beresford,
2011).

Diversiteit in de doelgroep
De casus van de als Ice Bucket Challenge laat zien dat er verschillende
typen mensen zijn die ieder op een eigen manier het spel spelen, of juist
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bewust niet mee spelen. Zo waren er deelnemers die zoveel mogelijk hun
best deden om de uitdaging op een zo origineel mogelijke manier te voltooien. Maar er waren er ook deelnemers die even snel een emmer water
over zich heen gooiden terwijl zij in de badkamer of achtertuin stonden.
Tot slot was er een groep mensen die weigerde mee te werken omdat zij
van mening waren dat hun bijdrage niet van meerwaarde was omdat het
onderwerp al voldoende onder de aandacht gebracht was of dat er belangrijkere doelen waren waar zij zich liever voor wilden inzetten. Door deze
verschillen tussen de verschillende deelnemers laat de als Ice Bucket
Challenge zien hoe een spel sommige personen kan aanspreken en andere
niet.
Onder gamers zijn verschillende typen te herkennen die ook binnen deelnemers van gamificationtoepassingen herkenbaar zijn. De meest gebruikte
typologie is Bartle’s spelerstypenmatrix2. Met deze matrix laat Bartle (1996)
zien dat personen verschillende drijfveren hebben in het spelen van een
spel. Sommigen halen hun motivatie uit het behalen van doelen en prestaties, terwijl anderen een spel spelen omdat het hen motiveert iets uit te
zoeken of vanwege het sociale contact met andere spelers. Deze verschillende typen plaatst hij in een matrix met daarin twee assen: actie tegenover interactie en speleroriëntatie tegenover wereldoriëntatie. Op basis
van deze twee assen komt hij op de vier typen die later weer verder zijn
uitgewerkt en verder toegepast op gamification zelf (zie figuur 2).

2
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Bartle over de spelertypen en gamification op GSummit SF 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=raj2SBU3PW4
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Figuur 2. Uitwerking Bartle’s spelertypen (Caron, 2011)
Bij het eerder beschreven experiment en onderzoek naar de invloed
van status op de studieprestaties van Vietnamese studenten (Tran &
Zeckhauser, 2012) geven de onderzoekers aan dat de resultaten mogelijk
cultuur gebonden zijn. Zij benadrukken dat de invloed van status in de
sociale omgeving sterker is in Aziatische landen dan in andere landen.
Hiermee lijken niet alleen spelertypen maar ook de culturele achtergrond
van een doelgroep van invloed zijn op de werking van gamification. Hoewel dit minder dan Bartle’s spelerstypen gericht is op plezier kan dit wel
van invloed zijn op de werking van de toegepaste instrumenten.
In een overzicht van de verschillende factoren onderscheiden Hamari en
Tuunanen (2014) vier categorieën waarop spelers ingedeeld kunnen worden: het geografische-, demografische-, psychografisch- en gedragsegment.
Hiermee geven zij aan dat niet alleen de reden om een spel te spelen of de
drijfveren in het spel van invloed zijn op de manier hoe iemand een spel
speelt, maar ook dat de culturele achtergrond en zelfs je leeftijd en sociale
status van invloed kan zijn. Hoewel deze theorieën vooral een bril zijn om
naar een doelgroep te kijken, benadrukken deze theorieën het van belang
om vooraf kennis te nemen van wie de doelgroep is en hoe divers de doelgroep is. Wanneer een toepassing niet goed aansluit op de doelgroep dan
kan dit serieuze gevolgen hebben voor de werking en het bereiken van de
doelstelling (Gartner, 2012; Lijbrink, 2014).
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3

De toepassing van
gamification in
het openbaar bestuur

Gamification kan in verschillende beleidsfasen toegepast worden. Waar
veel sturingsinstrumenten gericht zijn op het stimuleren van gewenst
gedrag om vastgestelde beleidsdoelen te bereiken, kan gamification ook
ingezet worden voor het volhouden en aanhouden van betrokkenheid. En
het kan ook gebruikt worden om mensen mee te laten doen aan het formuleren van het doel, niet alleen het naleven van een reeds vastgestelde
doelstelling. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stimuleren
van burgerparticipatie in inspraakprocedures of het signaleren en agenderen van problemen. Ondanks dat gamification nog een relatief nieuw begrip is en vooral verbonden wordt aan marketingprocessen in de private
sector zijn er ook voorbeelden waar gamification al dan niet bewust is
toegepast in het openbaar bestuur. In het volgende deel behandelen we
een aantal toepassingen van gamification in het openbaar bestuur. Daarbij
gebruiken we de volgende opbouw:
1. Stimuleren van betrokkenheid
a. Gamification en het signaleren van problemen
b. Gamification en agendavorming
c. Gamification en besluitvorming
2. Motiveren van gewenst gedrag
a. Interne focus
b. Externe focus
1. Stimuleren van betrokkenheid
a. Gamification en het signaleren van problemen
Voor het signaleren en definiëren van een probleem is verzameling van
informatie over ontwikkelingen of veranderingen van belang. Zo kan
het meten van omgevingsfactoren als luchtkwaliteit en geluidsoverlast
inzicht geven in de gevolgen van menselijk handelen op de omgeving en
het klimaat. Het ontwikkelen en onderhouden van apparatuur om ont
wikkelingen of veranderingen hierin te monitoren kan een kostbare aan-
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gelegenheid zijn. Daartegenover biedt de verspreiding van smartphones
mogelijkheden tot crowdsourcing waarbij gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheden die smartphones bieden. Zo kunnen smartphones gebruikt
worden voor het meten van geluidsoverlast (Garcia Martí, et al., 2012) of
met een simpel opzetstuk voor de meting van luchtvervuiling (ispex a, 2013).
Met ispex kunnen gebruikers van een iPhone meewerken aan het meten
van fijnstof in de atmosfeer. Met de boodschap dat zij op deze manier zelf
wetenschap kunnen verrichten werden er op de eerste ispex-meetdag 5000
metingen gedaan in Nederland (ispex b, 2013). Naast dat deelnemers bijdragen aan de wetenschap en hun resultaten gebruikt worden voor onderzoek zijn geen andere prikkels in dit project opgenomen om de deelnemers te motiveren. Hierdoor zullen vooral mensen deelnemen die maximale voldoening halen uit het gegeven dat zij op deze manier kunnen
bijdragen aan de wetenschap. Door toevoeging van gamification kunnen
andere (potentiële) deelnemers gemotiveerd worden om actief te worden
of te blijven in dit project. Garcia Martí et al (2012) beschrijven aan de hand
van het saps-concept hoe deelnemers, in een project om geluidsoverlast te
meten, gemotiveerd kunnen worden door spelelementen. In dit experiment
werd de omgeving in verschillende gebieden verdeeld waarbij iedere deelnemer een gebied kreeg toegewezen waarin metingen verricht konden
worden. Voor iedere doorgestuurde meting werden punten (stuff) toegekend, de kwaliteit van de meting was daarbij van invloed op het aantal
punten dat verdiend kon worden. In de app was namelijk een tool ingevoegd die de kwaliteit van de meting weergaf, zo kon de deelnemer zelf
beslissen of de meting opnieuw uitgevoerd moest worden voordat de
resultaten doorgestuurd werden. Na het bereiken van een bepaald aantal
punten steeg de deelnemer naar een hoger level (status). Vervolgens was
het mogelijk om, wanneer een deelnemer een hoger level bereikt had,
gebieden vrij te spelen waar vervolgens ook weer metingen verricht
konden worden (access). Binnen het project was het mogelijk voor de deelnemers om onderling een battle aan te gaan. In die battle konden deelnemers gebieden op elkaar veroveren, waarin zij ook weer metingen konden
verrichten. Ook konden de deelnemers elkaar geluiden sturen die representatief waren voor de “macht” die zij verworven hadden in het spel
(power). Door invoeging van deze mechanismen werden deelnemers op
een speelse manier gemotiveerd om zo goed mogelijk metingen te ver
richten en op te sturen. Daarnaast motiveerden deze elementen ook
andere deelnemers die hun motivatie vooral uit competitie of het behalen
van prestaties en doelstellingen halen.
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b. Gamification en agendavorming
Met het voorbeeld van de als Ice Bucket Challenge werd eerder in dit essay
ingegaan op de potentie om een onderwerp op de agenda te zetten door
een spelelement in te voegen. Een ander voorbeeld dat dichter bij de overheid staat is het platform Ideastreet van het Department for Work and
Pensions (dwp) van de Britse overheid. Het doel van dit programma is
om innovatie te decentraliseren naar alle 120.000 medewerkers in de
organisatie. Via Ideastreet kunnen alle medewerkers ideeën aandragen,
op ideeën van collega’s stemmen of deze verbeteren. Hierdoor kunnen
ideeën gezamenlijk aangescherpt worden en onder de aandacht gebracht
worden van de relevante beleidsmakers. Ideastreet is daarom niet alleen
een online variant van de ouderwetse ideeënbus, maar bevat ook gamificationprincipes zoals het verdienen van punten en een leaderboard. Dit
leaderboard bleek een extra prikkel voor medewerkers omdat zij aan hun
positie op het leaderboard status en erkenning in de organisatie ontleenden. Naast status raakten medewerkers gemotiveerd door het gevoel dat
zij kregen dat er ook echt naar hun ideeën geluisterd werd. Ideastreet
bleek een succes te zijn, in de eerste 18 maanden participeerden 4500
medewerkers actief in het programma, werden er 1400 ideeën geplaatst
en werden 63 ideeën ook daadwerkelijk overgenomen voor implementatie
(Gartner, 2011; Vezina, 2011; Wood, 2013).
Dichterbij in Nederland is het platform Verbeterdebuurt dat sinds 2009
actief is. Verbeterdebuurt is een website en online applicatie waarop
burgers ideeën of meldingen kunnen plaatsen met betrekking tot hun
omgeving. Meldingen zoals een kapotte lantaarnpaal of een gat in de weg
worden direct doorgegeven aan de betreffende gemeente. Wanneer een
melding doorgestuurd is naar de gemeente dan wordt de melder per
e-mail op de hoogte gehouden over de voortgang van de melding. Ideeën
worden in tegenstelling tot een melding eerst op het online platform geplaatst waarna andere buurtbewoners daarop kunnen stemmen of reageren, na 10 stemmen wordt een idee vervolgens ook doorgestuurd naar de
gemeente (Verbeterdebuurt, 2014; Gemeente Leerdam, 2014). Maar net als
bij de Ideastreet kan gamification een extra bijdrage leveren aan de motivatie van deelnemers. Zo kan gamification deelnemers stimuleren de melding zo nauwkeurig en accuraat mogelijk te plaatsen, door bijvoorbeeld
een hogere waarde toe te kennen aan een melding met meer informatie,
bijvoorbeeld door een foto of gprs-coördinaten mee te sturen. Daarnaast
kan gamification ook de competitie tussen buurtbewoners stimuleren door
een bepaald gewicht te geven aan het type melding dat gedaan wordt en
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de relevantie die andere buurtbewoners aan de melding geven (Bach,
Winckler, Gatellier, & Bernhaupt, 2012). Aanvullend daarop kan gamification
bijdragen aan het zelf oplossen van het probleem door niet alleen punten
toe te kennen aan het melden van een probleem maar ook punten toe te
kennen op het moment wanneer iemand ook een foto geplaatst heeft
waarop het probleem zelf opgelost is (Crowley, Breslin, Corcoran, & Young,
2012). Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat, wanneer het ontwerp het toelaat,
gamification ook over verschillende beleidsfasen heen toegepast kan worden, waarbij niet alleen agendering maar ook de uitvoering gestimuleerd
wordt. Uiteindelijk kan gamification, juist bij een programma als Verbeterdebuurt, bijdragen aan de motivatie van deelnemers door een directe vorm
van feedback. Directe feedback door bijvoorbeeld punten, een leaderboard
of reacties en feedback van buurtbewoners kan van belang zijn om de
deelnemer te blijven binden aan het programma gedurende de tijd dat de
melding of het idee in behandeling is bij de verantwoordelijke instantie
(Wood, 2013).
c. Gamification en besluitvorming
In voorgaande voorbeelden werd ingegaan op het betrekken van burgers
bij het signaleren van problemen en het agenderen van diverse onder
werpen. Net als bij deze voorbeelden kan gamification toegepast worden
om verschillende partijen te betrekken bij de beleidsvorming of het nemen
van besluiten. Wanneer gesproken wordt over het betrekken van burgers,
medewerkers of belanghebbende actoren wordt al snel gesproken over
inspraakprocedures. Een voorbeeld van zo een inspraakprocedure is het
online platform VirtuoCity. Met dit platform betrokken onder andere de
gemeenten Helmond en Tilburg3 hun inwoners bij de vormgeving van een
ruimtelijk herontwikkelingsplan in de woonplaats. Op dit platform konden
de bewoners door een digitale weergave van vooraf uitgedachte plannen
wandelen. Daarbij konden zij feedback geven en stemmen op de verschillende ontwerpen (Moody, 2010). Maar hoewel veel raadpleginginitiatieven
gericht zijn op onderwerpen die veel mensen aangaan blijkt dat, vooral
herhaaldelijke, participatie op langere termijn moeilijk te bereiken is. Om
de motivatie van deelnemers te stimuleren kan gamification voorzien in
het toepassen van virtuele beloningen, die de deelnemers een vorm van
voldoening of erkenning geven voor hun deelname (Asquer, 2013). De
casus Ideastreet van het Department for Work and Pensions kan als voor3

Inmiddels maken ook andere gemeenten gebruik van dit platform, waaronder
Amsterdam, Groningen en Apeldoorn.

Speels (be)sturen De toepassing van gamification in het openbaar bestuur

19

beeld gezien worden van een raadplegingplatform waarbij gamificationtechnieken toegepast worden om de doelgroep te stimuleren deel te nemen
en betrokken te blijven bij het proces.
Naast het betrekken van een bepaalde doelgroep bij de besluitvorming zelf
kunnen spelelementen toegepast worden om consensus in de besluit
vorming te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is Tygron Serious Gaming
(embarq 2014; Tygron, 2014). In dit spel kunnen belanghebbenden experimenteren met verschillende keuzen en ontwerpen voor de ruimtelijke
ordening. Door de gevolgen van keuzes zichtbaar te maken met deze
simulatie kan consensus tussen de belanghebbenden gestimuleerd worden.
Hoewel het hier gaat om een serious game en een computersimulatie is er
niet direct sprake van een gesimuleerde omgeving als geheel omdat de
simulatie onderdeel uit kan maken van een besluitvormingsproces. Deze
casus laat dan ook zien dat er verschillende tussenvormen mogelijk zijn
waarbij gamification en serious gaming in elkaar overvloeien.
2. Motiveren van gewenst gedrag
Naast het stimuleren van betrokkenheid bij de verschillende beleidsfasen
kan gamification ook toegepast worden als instrument om mensen te
motiveren gewenst gedrag te vertonen. Het motiveren van gewenst gedrag
kan gezien worden als een sturingsinstrument in het kader van beleids
uitvoering. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen;
namelijk de mensen die werkzaam zijn binnen het openbaar bestuur en
mensen buiten het openbaar bestuur, oftewel de externe focus waarbij
gericht wordt op het gedrag van burgers. In deze paragraaf wordt dit
onderscheid ook gehanteerd.
a. Interne focus
Bij het motiveren van gewenst gedrag binnen het openbaar bestuur kan
het evalueren van publieke diensten een belangrijke rol spelen als een
vorm van feedback. Veel mensen maken gebruik van publieke diensten,
waarbij deze diensten vaak een kostbare aangelegenheid zijn die gefinancierd worden vanuit publiek middelen. Hierdoor liggen de prestaties van
organisaties die deze diensten aanbieden onder een maatschappelijk en
politiek vergrootglas. De uitoefening van deze taken is dan ook vaak gebonden aan regelgeving. Ondanks dat veel taken en diensten gebonden
zijn aan deze regels speelt de manier van uitvoering een belangrijke rol in
hoe burgers de dienstverlening ervaren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de handhaving van beleid door een agent of boa. Waar de ene burger
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achter deze handhaving staat, ervaart de ander de handhaving als te strikt
en empathieloos. Het balanceren tussen naleven van regelgeving en menselijkheid speelt ook in de zorg een grote rol. Zo ook in een aantal ziekenhuizen in de Verenigde Staten, waar men te maken heeft met de affordable
care act. Hierdoor moeten ziekenhuizen efficiënter werken, door de kosten
te verlagen en uitkomsten te verbeteren. Waar veel ziekenhuizen dit proberen te bereiken door strenge regulering, zijn er ook gameontwikkelaars
die daar verandering in willen brengen met de applicatie ampthealth. Door
met deze applicatie de nadruk te leggen op het personeel en de rol van
feedback in de organisatie proberen zij organisatieprocessen te verbeteren
en het personeel beter te laten presteren. Ziekenhuismedewerkers kunnen
elkaar via de applicatie feedback geven over uitgevoerde taken, gevonden
oplossingen en hun samenwerking. Door deze feedback te gamificeren
wordt positieve feedback omgezet in virtuele beloningen zoals badges en
levels. De toepassing zorgt ervoor dat doelstellingen in de organisatie op
een plezierige manier worden gehandhaafd binnen de verschillende afdelingen. Hierdoor stijgt de werktevredenheid, wat zich vervolgens weer uit
in de kwaliteit van de afgeleverde diensten. Naast dat medewerkers elkaar
van feedback kunnen voorzien en via de applicatie hun prestaties kunnen
verbeteren, biedt de applicatie het management de mogelijkheid om het
presteren van medewerkers, teams of afdelingen te monitoren aan de
hand van vooraf ingestelde parameters. Hierdoor is het mogelijk om verbeterpunten te analyseren, uitkomsten te voorspellen en waar nodig direct
bij te sturen (Fisher, 2014; Gear Five Studio, 2013).
Binnen de private sector zijn ook verschillende voorbeelden te vinden van
gamification om het gedrag van mensen in de organisatie te beïnvloeden.
Een van deze voorbeelden is de staalfabriek Wuppermann in Moerdijk.
Fouten van werknemers konden de bedrijfsprocessen ernstig verstoren.
Daarnaast leverden deze fouten en verstoringen de fabriek een jaarlijkse
kostenpost op van 4,5 miljoen euro. Om dit tegen te gaan heeft de fabriek
een interactieve touchscreen in de koffieruimte van de fabriekshal geplaatst. Door real-time data en infographics te tonen krijgen de werk
nemers inzicht in het productieproces, hun targets en hoeveel fouten er
gemaakt zijn. Door deze informatie kan het personeel het functioneren
van hun eigen shift vergelijken met dat van een andere shift. Door het
vergroten van inzicht in het functioneren ontstaat er meer betrokkenheid,
een betere productie en uiteindelijk een kostenreductie (Ranj, 2014 b;
Lijbrink, 2014).
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Naast het gamificeren van de werkprestaties kan gamification ook toegepast worden binnen onderwijs en ontwikkelingstrajecten. Vooral e-learning
modules bieden de mogelijkheid om gamification toe te passen door de
digitale omgeving waarin deze plaatsvinden. Daarnaast kan een e-learning
module gebaat zijn bij het toepassen van gamificationtechnieken doordat
een directe band met een docent ontbreekt waardoor andere prikkels nodig
kunnen zijn om gemotiveerd te blijven (Muntean, 2011). Recente onderzoeken naar de toepassing van gamification in het onderwijs richten zich
vooral op het motiveren van basisschoolleerlingen en studenten van het
hoger onderwijs in het behalen van goede studieresultaten (Domínguez,
et al., 2013; Barata, Gama, Jorge, & Gonçalves, 2013; Simões, Diaz Redondo,
& Fernández Vilas, 2013) of op het motiveren van studenten om als peercoach op te treden voor jongere studenten (Fitz-Walter, Tjondronegoro, &
Wyeth, 2011). Uit de verschillende experimenten blijkt vooral dat het ontwerp van gamification in e-learning een van de belangrijkste factoren is in
het succes of falen van een dergelijke toepassing. De diversiteit in ontwerpen lijkt ook aanleiding te zijn tot soms tegenstrijdige bevindingen in de
experimenten. Bij een experiment vinden de onderzoekers weinig tot geen
effect met betrekking tot de hoogte van de resultaten en benadrukken zij
dat vooral competitieve studenten gemotiveerd worden door gamification
(Domínguez, et al., 2013). Maar bij een ander experiment beschrijven de
onderzoekers juist dat studenten meer betrokken zijn, vaker proactief
te werk gaan op het studieforum, meer gebruik maakten van het lesmateriaal en dat de verschillen in resultaten onderling minder groot werden
(Barata, Gama, Jorge, & Gonçalves, 2013). Hieruit kan afgeleid worden dat
vooral het sociale aspect van gamification een bijdrage kan leveren in een
e-learningmodule terwijl een grote nadruk op competitie slechts een beperkt
aantal studenten motiveert. Waar de onderzoeken elkaar ondersteunen
is de toepassing van beloningen. Een te grote nadruk op beloningen kan
ertoe leiden dat studenten alleen nog op die beloning gericht zijn en de
neiging hebben tot vals spelen en gedemotiveerd raken wanneer zij alle
doelen behaald hebben. De onderzoekers benadrukken dan ook vooral het
belang van het gelijk uitspreiden van opdrachten en beloningen over de
gehele studieperiode.
b. Externe focus
Gamification wordt naast de hiervoor genoemde voorbeelden al regelmatig
ingezet als sturingsmechanisme richting bepaalde groepen buiten de overheid. Veel toepassingen zijn er daarbij vooral op gericht om meer bewustzijn onder een doelgroep te creëren over bepaald gedrag zoals rijgedrag,
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energieverbruik en straatafval. Of zoals in het voorbeeld van belasting
inning in China om te stimuleren dat kopers een officieel btw-bonnetje
vragen waardoor private transacties beter geregistreerd en gemonitord
kunnen worden. Hoewel er in veel toepassingen ingespeeld wordt op de
intrinsieke motivatie, zoals zorg voor een mooiere omgeving of een beter
milieu, wordt er ook vaak gebruik gemaakt van extrinsieke prikkels zoals
een kans op het winnen van een prijs.

Gamification en belastinginning in China
Door belastingontduiking liep de Chinese overheid jaarlijks 158 miljoen
dollar mis aan inkomsten. Om dit probleem op te lossen heeft de overheid een creatief systeem bedacht waarbij kopers en verkopers gestimuleerd worden om de transactie via de officiële manier te laten verlopen
waardoor de private geldstromen beter gevolgd kunnen worden. Met dit
systeem werden de reguliere btw-bonnetjes voortaan via een speciaal
apparaatje uitgeprint dat naast het registreren van de transactie ook een
kraslot uitprint op het bonnetje. Kopers kunnen met dit kraslot vervolgens
een geldprijs winnen die varieert van 5 tot 50000 Yuan (een metrokaartje
kost ongeveer 2 Yuan).
Na de invoering van deze nieuwe aanpak steeg het aantal kopers dat om
een btw-bon vroeg met 30%, ook stegen de belastinginkomsten met 10 tot
20%. Maar zoals bij ieder systeem zijn er ook manieren om dit te ontwijken. Verkopers in verschillende winkels bieden kopers dan ook kortingen
of een gratis drankje aan wanneer zij geen btw-bon vragen. Ook werden
de bonnetjes verhandeld op de zwarte markt als lot of om de belasting
te ontduiken. Echter omdat veel bedrijven nu hun naam op het bonnetje
printen en het lotnummer beter te traceren is tot de oorspronkelijke verkoper komt dit steeds minder voor (Wan, 2010; Chao, 2012).

Op lokaal niveau zijn verschillende initiatieven uitgevoerd om ervoor te
zorgen dat mensen goed met hun omgeving omgaan of daarvoor zorgen.
Voorbeelden daarvan zijn het stimuleren van zorg voor de omgeving door
een tuinwedstrijd of het tegengaan van kauwgomoverlast in stadscentra.
Met een tuinwedstrijd strijden buurtbewoners met elkaar voor wie de
mooiste tuin of de mooiste straat van de buurt heeft. Door zo een wedstrijd wordt met een competitief element gestimuleerd dat buurtbewoners
meer betrokken raken met elkaar en de uitstraling van de buurt. Doordat
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er bij tuinwedstrijden ook sprake van een eigenaarschap is, worden buurtbewoners gestimuleerd om elkaar aan te spreken bij verwaarlozing van de
tuin.
In tegenstelling tot de tuinwedstrijd is er bij kauwgomoverlast in stadscentra geen sprake van eigenaarschap onder de doelgroep omdat er sprake
is van een openbare ruimte. Naast repressief optreden hebben verschillende
gemeenten in de afgelopen jaren gezocht naar alternatieve en creatieve
manieren om de kauwgomoverlast tegen te gaan. Zo is er op verschillende
plaatsen een verkeersbord geplaatst met daarop een tekst waarmee voorbijgangers opgeroepen werden geen kauwgom op straat te spugen maar
bijvoorbeeld op het verkeersbord te plakken. Daarbij maakten zij tevens
kans op een prijs (zie figuur 3). Dit verkeersbord laat zien hoe voorbijgangers
op een ludieke wijze bewust worden gemaakt van een overlast gevende
situatie. Daarnaast worden zij door een extrinsieke prikkel (de kans op
een prijs) gemotiveerd de kauwgom niet op straat te spugen. Uit de eerste
resultaten bleek dat voorbijgangers het leuk vinden om kauwgom op het
bord te plakken en dat de kauwgomoverlast daardoor ook echt verminderd
is. Uiteindelijk bleek echter dat de verkeersborden te klein waren voor de
hoeveelheid kauwgom die er op geplakt werd of dat voorbijgangers de
tekst te lang vonden om te lezen en dat de boodschap niet overkwam.
Een andere aanpak op het gebied van kauwgomoverlast is te vinden in
een Brussels winkelcentrum waar niet gewerkt wordt met een wervende
tekst en extrinsieke prikkels maar met een speciale afvalbak met smileys
(Brusselnieuws, 2013).

Figuur 3. Kauwgom verkeersbord4
4
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Bron afbeelding: kauwgom.wordpress.com
Vorm geven aan inhoud

Binnen de zorg voor de omgeving speelt energiegebruik voor veel mensen
een belangrijke rol. Energiezuinig rijden is zowel vanuit milieutechnisch
dan wel financieel oogpunt voor veel bestuurders een interessant onderwerp. Veel autofabrikanten spelen hierop in door toevoeging van een spelelement in het dashboard van een auto. Zoals een boompje waaraan
blaadjes groeien als er zuinig gereden wordt en die weer verdorren als er
niet zuinig gereden wordt. Door dit boompje gaat de bestuurder onbewust
de competitie met zichzelf aan om er toch voor te zorgen dat er geen
blaadjes verdorren. Een andere autofabrikant gaat verder en biedt de
mogelijkheid om de rijprestaties op een usb-stick op te slaan en deze op
de website te laten analyseren. Aan de hand van deze gegevens krijgt de
bestuurder weer tips om nog zuiniger te rijden. Daarnaast is een online
community gekoppeld aan de website waarin bestuurders met elkaar de
competitie aan kunnen gaan via prestaties en een leaderboard of juist
gezamenlijk naar afgesproken doelstellingen kunnen werken.
Waar bij de eerste voorbeelden vooral extrinsieke prikkels, zoals het winnen
van een prijs, een rol speelden liet het voorbeeld met de online community
zien dat de sociale context (friends) een belangrijke rol speelt in de toepassing van gamification. De invloed van sociale normen en verhoudingen
in de maatschappij kunnen een belangrijke factor zijn in het sturen van
gedrag. Dat blijkt ook uit de casus waarin buurtbewoners op de hoogte
werden gesteld hoe hun energieverbruik zich verhoudt tot het gemiddelde
verbruik van andere huishoudens in de omgeving (Schultz, Nolan, Cialdini,
Goldstein, & Griskevicius, 2007; Cameron, 2010). Hoewel daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de veel toegepaste componenten zoals punten of
badges kregen de mensen wel inzicht in hoe zij zich verhouden tot andere
huishoudens in de straat of buurt. Door de gegeven feedback ontstond er
meer bewustzijn over het eigen energieverbruik en een vorm van competitie waarbij het huishouden inspanningen verricht om minder energie te
verbruiken en te voldoen aan het verbruik dat normaal is in die omgeving.
Uit deze voorbeelden blijkt hoe gamification op verschillende manieren
toegepast kan worden om gewenst gedrag te stimuleren. Daarbij kunnen
zowel intrinsieke als extrinsieke prikkels toegepast worden op verschillende manieren en in verschillende verhoudingen. Deze brede toepasbaarheid biedt veel mogelijkheden maar betekent ook dat er veel gevraagd
wordt van de beleidsmakers en de ontwerpers om de toepassing op de
juiste manier toe te passen. Bij verschillende toepassingen wordt immers
gewezen op potentiële perverse effecten, zoals bij een loterijconcept, of
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juist dat bepaalde personen gedemotiveerd worden door een bepaalde
toepassing. De toepassing van gamification vraagt daarom niet alleen
kennis over de doelgroep en effecten van prikkels maar ook een visie op
de strategie voor de aanpak van een bepaald probleem en de toepassing
van gamification.
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4

Naar een gamificationstrategie

In de hiervoor behandelde voorbeelden wordt beschreven hoe gamification
toegepast kan worden als sturingsinstrument om betrokkenheid van een
doelgroep te stimuleren of om mensen te motiveren gewenst gedrag te
vertonen. Waar men in het openbaar bestuur vaak kiest om gedrag te
sturen aan de hand van juridische kaders of handhaving betekent de
toepassing van gamification vooral een nadruk op beloning en positieve
feedback. Gamification kan daardoor gezien worden als een manier hoe de
wortel, in de preek, wortel en stok, toegepast kan worden. De toepassing
van gamification en de nadruk op feedback, friends en fun kan daarom gezien worden als een strategische keuze in de sturing van gewenst gedrag.
Maar ondanks dat gamification verschillende middelen biedt om gedrag te
sturen, geldt echter ook de kanttekening dat die middelen niet in iedere
situatie effectief of gewenst zijn. Zo kan bijvoorbeeld afhankelijk van de
doelgroep een grote nadruk op competitie motiverend of demotiverend
werken (Domínguez et al., 2013) en kunnen extrinsieke prikkels in
sommige situaties zelfs perverse effecten oproepen (Fitz-Walter,
Tjondronegoro, & Wyeth, 2011). Kennis over de doelgroep en de effecten
van de toegepaste instrumenten zijn daarom van doorslaggevend belang
voor de effectiviteit en het slagen van de toepassing (Gartner, 2012;
Lijbrink, 2014). Strategie in gamification vraagt daarom niet alleen om een
keuze voor de toepassing van gamification maar ook om een duidelijke
visie en weloverwogen keuze met betrekking tot het ontwerp en toepassing van de gamification elementen en componenten (Nicholson, 2012).

Strategie en de implementatie van gamification
Kim (2013) benadrukt het belang van strategie in de implementatie van
gamification en formuleert een drietal fasen die van belang zijn voor het
opstellen van een gamificationstrategie. Deze fasen zijn:
1. Analyse van de organisatiestrategie
2. Omgevingsanalyse
3. Definitie van de scope en doelstelling
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1. Analyse van de organisatiestrategie
Deze fase is gericht op vragen als het beschikbare budget, de tijdhorizon
van de interventie en de kritische succesfactoren in de organisatie of het
project. Daarnaast gaat het om een analyse van de randvoorwaarden van
beleid en wet -en regelgeving. Deze randvoorwaarden van beleid en wet
- en regelgeving zijn een aanvulling op Kim (2013) en dienen het doel om
de context van de publieke sector mee te nemen in het ontwerp. In het
volgende tekstvak worden deze stappen verder uitgewerkt.

Uitwerking stappen fase i: analyse van de organisatiestrategie
Midden en lange termijn plannen: de analyse van de midden en lange termijnplannen is vooral gericht op de toekomstvisie van de organisatie met
betrekking tot onderwerpen die van invloed kunnen zijn op gamification.
Hierbij gaat het niet alleen om de tastbare veranderingen zoals gebruik
van een informatiesysteem dat van invloed kan zijn op gamification,
maar ook een verschuiving in focus van organisatiedoelen. Deze plannen
kunnen van invloed zijn op de effectiviteit maar ook op de toepasbaarheid
van gamification.
Investeringsruimte: financiële ruimte voor investeringen is een niet te
onderschatten onderwerp in de keuze voor gamification. Het bepaalt in
belangrijke mate of het mogelijk is om gamification toe te passen. De
investeringsruimte bepaalt immers hoe uitgebreid de toepassing kan zijn
en op welke manier gamification ingezet wordt. Het plaatsen van verkeersborden met daarop een ludieke tekst zal uiteindelijk minder kosten
dan wanneer een complete applicatie ontwikkeld moet worden waarbij
verschillende gamedesigners ingeschakeld worden om de beleving zo goed
mogelijk te maken.
Kritische succesfactoren: de analyse van kritische succesfactoren is vooral
gericht op de vraag welke eigenschappen van een doelgroep in de organisatie of een project van belang zijn voor het succesvol zijn daarvan. Wanneer bijvoorbeeld betrokkenheid van burgers een belangrijk onderdeel is
van een project dan zal de nadruk daarop gelegd worden. Maar wanneer
de nadruk vooral ligt op de kwaliteit van de inbreng van die burgers dan
zal de nadruk vooral gelegd worden op de kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dit laatste uit zich dan bijvoorbeeld in de beoordeling die andere spelers elkaar kunnen geven met betrekking tot het aanbrengen van ideeën
(zoals in de casus van Ideastreet).
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Afbakening door beleid en juridische kaders: Beleid of juridische kaders
kunnen de toepassing van gamification beperken. Het is dan ook van belang om de vraag te stellen of er beleid of wet en regelgeving is die bepaalde toepassingen in de weg staan. Denk hier bijvoorbeeld aan regelgeving
met betrekking tot gegevensuitwisseling of de privacy van burgers. Dit kan
bijvoorbeeld van invloed zijn op het moment dat het energieverbruik van
huishoudens gemonitord wordt.

2. Omgevingsanalyse
De omgevingsanalyse is de tweede fase in het opstellen van een gamificationstrategie. Deze richt zich op de praktische vragen voor het opstellen
van een strategie. Deze vragen gaan vooral over wat de doelgroep motiveert, welke toepassingen er al zijn, welke mogelijkheden dit biedt en
welke mogelijkheden er nog gecreëerd moeten worden. Naast verdieping
in de technische invulling van gamification richt deze fase zich vooral op
de kennis over de doelgroep en de juiste afstemming van de toepassing op
die doelgroep. Deze fase is opgedeeld in drie stappen waarin elke stap een
ander omgevingsdeel onderzoekt: de interne omgeving, de externe omgeving en de technische omgeving.

Uitwerking stappen fase 2: omgevingsanalyse
Interne omgeving: met de interne omgeving wordt vooral gericht op de
doelgroep zelf. Wat motiveert deze doelgroep en wat wordt er al gedaan
om deze doelgroep te motiveren? Hierin spelen niet alleen vragen een
rol als hoe kan de doelgroep het beste gemotiveerd worden, maar speelt
ook het bewustzijn van de verschillende spelerstypen (Bartle, 1996) en de
invloed van extrinsieke en intrinsieke prikkels een belangrijke rol. Uiteindelijk is deze stap van belang om een breder beeld van de doelgroep te
krijgen zodat de toepassing zo ingericht kan worden dat deze op de juiste
manier aansluit op de doelgroep.
Externe omgeving: de analyse van de externe omgeving richt zich vooral
op de vraag wat er al bestaat en of daar gebruik van gemaakt kan worden.
Dit richt zich niet alleen op de toepassing van gamification maar ook op
bestaande informatiesystemen die van belang kunnen zijn om gamification te kunnen toepassen. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden
zijn bijvoorbeeld: welke informatiesystemen of gamificationtoepassingen

Speels (be)sturen De toepassing van gamification in het openbaar bestuur

29

bestaan er al? Sluiten de doelstelling en inhoud van deze systemen en
toepassingen aan op de doelstelling van de toepassing voor ogen? Kunnen
deze systemen en toepassingen gebruikt worden, kan daar aansluiting bij
gevonden worden of kan er geleerd van worden?
Technische omgeving: bij de analyse van de externe omgeving is al ingegaan op welke systemen en toepassingen er al bestaan. Deze analysestap
bouwt daarop voort door in te gaan op de technische mogelijkheden die
deze systemen bieden en in te gaan op de vraag welke technische eigenschappen noodzakelijk zijn voor de voorgenomen toepassing. Daarbij staat
vooral de vraag centraal wat de mogelijkheden zijn die geboden worden,
welke vereisten noodzakelijk zijn en welke kenmerken nog (verder) ontwikkeld moeten worden om een toepassing op de juiste manier te kunnen
gebruiken.

3. Definitie van de scope en doelstelling
Nadat de organisatiestrategie en de omgeving geanalyseerd zijn, voegt de
derde fase deze informatie samen om vervolgens de scope en doelstelling
van de gamificationtoepassing te formuleren. Waar de scope zich vooral
richt op de afbakening van de doelgroep, richt de doelstelling zich vooral
op de vraag welk gedrag uiteindelijk gewenst is.
Het formuleren van de scope en doelstelling is vooral van belang om duidelijk te krijgen wat de toepassing van gamification moet bereiken. Zo kan
het ontwerp aangepast worden aan de doelen en verwachtingen van de
organisatie.

Strategie in het ontwerp van gamification
Uiteraard is het ontwerp van de gamificationtoepassing cruciaal. Betekenisvolle gamification is een toepassing die zo is ontworpen en ingericht dat de
deelnemers zo veel mogelijk gemotiveerd worden in de deelname aan de
toepassing en dat hun deelname bovendien bijdraagt aan het gewenste
gedrag. Bij betekenisloze gamification is er wel een prachtige spelomgeving,
maar sluit die uiteindelijk niet aan bij de doelgroep. Helaas zijn daar veel
voorbeelden van: prachtige spellen die aan alle eisen en behoeften van
de makers voldoen, maar waarbij het zicht op de gebruikers verloren is
gegaan. Gamification heeft dan geen betekenis omdat deelnemers niet
gemotiveerd zijn om deel te nemen en er geen gedragsverandering tot
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stand komt (Nicholson, 2012). Daarom is het cruciaal om bij het ontwerp
opnieuw de drie f’s (feedback, friends en fun) centraal te stellen.
1. Feedback
Feedback is een van de belangrijkste concepten uit gamification, maar
misschien nog belangrijker en noodzakelijk voor het geven van feedback is
het stellen van duidelijke en meetbare doelen. Het stellen van duidelijke
en meetbare doelen is ook iets dat zichtbaar is in de eerder genoemde
voorbeelden in dit essay. Een voorbeeld van feedback en duidelijke en
meetbare doelen is een voortgangsbalk bij het invullen van vragenlijsten
of een social media profiel (zoals LinkedIn). Op deze balk wordt aangegeven hoever iemand al gevorderd is met het invullen van antwoorden of
gegevens. Bij LinkedIn staat daarnaast bijvoorbeeld ook een suggestie
wat je moet doen om de 100% te bereiken. Het stellen van doelen volgens
het smart-concept is een van de kerncomponenten van gamification
(Marczewski, 2014; Werbach, 2014 a). Doordat doelen specifiek en meetbaar
zijn in gamification is het mogelijk om gericht feedback te geven en de
voortgang bij te houden door bijvoorbeeld punten. Hierdoor hebben deelnemers inzicht in hun functioneren, wat een prikkel kan zijn om een taak
te voltooien of mogelijk competitie aan te gaan met andere deelnemers.
Naast de voortgangsbalk laat het voorbeeld van de als Ice Bucket Challenge
zien dat duidelijke doelen en spelregels ook een belangrijke rol spelen in
het succes van een toepassing. Voor iedereen was het duidelijk wat er gedaan moest worden, hoe de spelregels waren en deelname vroeg bovendien ook relatief weinig inspanning van de deelnemers. Feedback was
daarbij vooral afkomstig vanuit hun eigen netwerk op de sociale media
waar de deelnemers hun filmpje plaatsten.
2. Friends
Het zoeken van aansluiting op de sociale omgeving is een veel toegepaste
strategie in het gamificationontwerp. Veel digitale toepassingen bieden de
mogelijkheid om de voortgang of behaalde prestaties op sociale media te
posten. Dat stimuleert de betrokkenheid van spelers die aan hun vrienden
kunnen laten zien hoe zij presteren, maar het stimuleert ook mogelijke
anderen om deel te nemen aan hetzelfde spel. Een krachtig effect is dat
er via sociale media groepsnormen ontstaan die krachtige prikkels voor
gedrag kunnen zijn. Dat kan gaan om alleen het laten zien aan anderen
wat iemand doet, maar ook om het opstellen van ranglijsten die laten zien
hoe bepaalde gebruikers zich tot anderen – hun peers – verhouden. Een
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voorbeeld hiervan is de flyer waarmee mensen bekend gemaakt werden
met hun energieverbruik ten opzichte van het gemiddelde verbruik in hun
buurt. Mensen zien hoe ze zich tot anderen verhouden en dat prikkelt tot
ander gedrag; ze spelen tegen of met elkaar, via de gepubliceerde gegevens
van energieverbruik.
3. Fun
Plezier en motivatie zijn kenmerken van gamification. Ook hier spelen
verschillende strategische uitgangspunten een rol in het creëren van plezier en het op de juiste manier toepassen van prikkels om deelnemers te
motiveren. Of mensen plezier beleven aan een spel is afhankelijk van hun
voorkeuren en interesses. Deze verschillen zijn ondergebracht in Bartle’s
spelerstypen (Bartle, 1996). Waar de ene persoon plezier ontleent aan competitie vindt de ander het weer plezierig om bepaalde uitdagingen en prestaties te voltooien. Ook hier geldt daarom dat kennis over de doelgroep en
wat de doelgroep motiveert van cruciaal belang is om gamification succesvol te laten zijn.
Een van de kenmerken die het plezier beïnvloeden is hoe men de gamificationtoepassing beleeft. Beleving is niet alleen de eerste indruk maar ook
hoe de samenhang binnen een toepassing ervaren wordt. Voor veel mensen is dit van invloed op hoe zij de toepassing zien en of zij bereid zijn of
daaraan blijven mee werken (Werbach, 2014 a). Ook de verhaallijn in het
spel en de toepassing van prikkels en badges zijn voorbeelden van elementen van beleving. De verhaallijn in gamification is niet vergelijkbaar
met de verhaallijn in games. Wat hierbij vooropstaat is vooral dat de uit te
voeren taken en prestaties samen één geheel vormen en in lijn zijn met
elkaar. De toepassing van badges is een vorm van beloning en feedback
die vaak gekoppeld wordt aan een verhaallijn. Vaak krijgt iemand met
een badge een bepaalde titel die binnen het thema valt van de toepassing.
Maar ook badges kunnen op een verkeerde manier worden toegepast. Zo
kan het uiterlijk van de badges en de hoeveelheid badges die iemand kan
verdienen van invloed zijn op de beleving. Wanneer deelnemers overspoeld worden met badges kan dit het effect van de beloning verkleinen.
Er is immers geen schaarste meer. Wanneer een bepaalde badge moeilijker
te verkrijgen is vraagt dat meer inspanning, maar dat levert ook juist de
voldoening en status op. Hoewel badges een relatief klein onderdeel zijn
van het geheel, luistert het heel nauw hoe moeilijk of makkelijk ze te verdienen zijn. Belonen en feedback vormen de motor van de dynamiek, dus

32

Vorm geven aan inhoud

het is cruciaal om hierover goed na te denken en mogelijk te testen wat
mensen motiveert (betaout.com , 2014 a; 2014 b).
Zoals de spelerstypen en de toepassing van badges laten zien is kennis
over de invloed van prikkels van belang om gamification plezierig en
succesvol te ontwerpen. Kennis over extrinsieke en intrinsieke prikkels
is daarbij van groot belang. De toepassing van extrinsieke prikkels in
gamification is omstreden; zoals eerder aangegeven kunnen deze prikkels
de intrinsieke motivatie verdringen, is de werking vaak tijdelijk of heeft
het wegnemen van deze prikkels juist een negatief effect (Deci, Koestner,
& Ryan, 2001; Kreps, 1997). Bij de flitspaalloterij is bijvoorbeeld zichtbaar
hoe een te grote nadruk op extrinsieke prikkels tot perverse effecten
leidde onder de deelnemers.
Een van de bekendste psychologische theorieën over de toepassing van
prikkels en gedrag zijn de reinforcement schedules (Ferster & Skinner, 1957).
Deze theorie laat zien wat het effect is van beloningen op verschillende
momenten binnen een bepaalde tijd. Dit is in lijn met de bevindingen
van Fitz-Walter et al. (2011) die beschrijven hoe de nadruk op een beperkt
aantal specifieke beloningen de aandacht van de deelnemers vooral daarop richt. Op basis van deze bevindingen pleiten zij daarom voor het uitspreiden van de beloningen over het tijdpad van de toepassing, zodat de
beloningen niet teveel een doel op zich worden maar gekoppeld blijven
aan het bredere en achterliggende spel. Meer kleine en onverwachte
prikkels verspreid over de tijd heen worden geacht meer effect te hebben
dan een beperkt aantal grote prikkels op specifieke momenten (Werbach,
2014 b).
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5

Implicaties voor de
beleidsmakers

Implicaties: toepassingsmogelijkheden en grenzen
De begrippen overheid en plezier worden niet snel met elkaar geassocieerd:
“beleid is geen spelletje” en “bestuur is er niet voor de lol”. Voor veel mensen zal deze combinatie dan ook tegenstrijdig overkomen. De toepassing
van gamification lijkt ook om een cultuuromslag te vragen. Gamification
impliceert niet alleen dat gedrag gestuurd kan worden door regels en
handhaving, maar vooral ook door plezier, beloning en via positieve feedback zoals een compliment. Deze alternatieve benadering van een probleem is ook zichtbaar in de casus over belastinginning in China. Chinese
ambtenaren probeerden daarbij niet alleen via handhaving het probleem
op te lossen maar ook door een andere doelgroep, de kopers, te betrekken
bij de oplossing. Door de kopers op een creatieve manier te stimuleren om
bij iedere aankoop naar een officiële btw-bon te vragen was men in staat
om een groot deel van de zwarte handel voortaan legaal plaats te laten
vinden.
Naast een andere visie op gedragssturing vraagt gamification ook veel van
de kennis over de doelgroep. Daarbij gaat het niet alleen om wat de waarden en normen zijn van mensen, maar ook om de vraag wat hen echt
motiveert en wat zij zo leuk vinden dat ze er voor in beweging komen.
Op verschillende momenten is in dit essay dan ook verwezen naar de rol
van verschillende spelertypen, de invloed van prikkels en de noodzaak van
kennis over de toepassing van motivatieprikkels. Daarbij vraagt gamification niet alleen om een visie op deze prikkels maar ook om een onderlinge
samenhang van de elementen en componenten binnen de toepassing.
Daarnaast kent gamification veel verschillende toepassingen, die wel op
elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn. Een serious game past ook spel
elementen toe, maar is iets heel anders dan gamification als gedragsinterventie ten behoeve van een beleidsdoel. Beleidsmakers die spelelementen
willen inzetten moeten zich bewust zijn van de verschillende mogelijk
heden en onderzoek doen naar de toepasbaarheid daarvan voor hun doelstelling (Gartner, 2012).
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Discussie: kanttekeningen en kwesties
Dekt de naam de (juiste) lading?
Gamification is een relatief nieuw onderwerp in de wereld van bestuur en
beleid. Het is nog zoeken naar de juiste concepten en de beste toepassing.
Het is een experimenteel fenomeen. De discussie gaat vooral over wat
gamification precies is, hoe gamification er eigenlijk uit moet zien en in
sommige situaties ook: is de naam gamification wel de juiste benaming?
Niet iedereen is het eens met de bruikbaarheid. Volgens sommigen is
gamification een typische hype die gedoemd is te verdwijnen (Bogost, 2011).
Experts en vooral gamers bekritiseren gamification vooral omdat het slechts
een specifiek aantal elementen uit games pakt en die toepast. Volgens hen
verdient de toepassing de titel gamification dan ook niet. Sommige experts
stellen voor om de naam te veranderen in pointsification (Robertson, 2010)
en anderen zijn van mening dat playification (Waters, 2014) beter van toepassing is. Het begrip pointsification is vooral gebaseerd op kritiek met betrekking tot de selectieve toepassing van spelelementen in gamification. Terwijl
playification vooral een gewenste situatie symboliseert waarbij de nadruk ligt
op play, het spelen, en de beleving die bij een spel hoort. Wat deze twee
benamingen vooral delen is dat het tegemoet komt aan de kritiek dat de
huidige toepassing van gamification teveel nadruk legt op losstaande spelelementen en voorbij gaat aan de beleving die veel games wel bieden aan
de speler. Volgens hen is die beleving juist het onderdeel dat ervoor zorgt
dat mensen gemotiveerd zijn om ergens aan mee te (blijven) werken.
De houdbaarheidsdatum van gamification en zelfselectie van deelnemers
Een belangrijk punt van discussie is ook de houdbaarheidstermijn van
gamification. Hoe lang gaat het effect mee, ebt het met de tijd niet weg,
en is er sprake van echt duurzame gedragseffecten. Bij de als Ice Bucket
Challenge was zichtbaar dat de aandacht na enige tijd afnam. Veel mensen gaven aan dat er voldoende aandacht gegenereerd was en dat men nu
wel wist waar het over ging. Er ontstond verzadiging. Binnen de actie zelf,
maar ook in het bredere genre van goede doelen en aandacht voor ziekten;
de verzadiging betrof niet alleen als, maar ook andere acties voor ziekten.
Hoe waar ook, de kritiek over houdbaarheid en duurzaamheid is niet altijd
relevant. als was niet voor de eeuwigheid bedoeld, maar vooral als impuls:
meer aandacht, meer geld. Die aandacht hoeft er niet continu te zijn.
Duidelijk is in ieder geval dat bij het ontwerpen van een gamification
toepassing nagedacht moet worden over de al dan niet gewenste houdbaarheid. Wie kort en snel veel aandacht wil pakt het anders aan dan
wie voor lange adem gaat.
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Het stopzetten van gamification of het weghalen van specifieke spelelementen kan van invloed zijn op de betrokkenheid van deelnemers (Thom,
Millen, & DiMicco, 2012). Maar sommige spellen dragen zichzelf. Zo
betogen Yefeng et al (2011) dat mensen deelnemen aan een toepassing
als zij zich betrokken voelen bij het onderwerp. Deze groep heeft weinig
extra prikkels nodig om het gedrag te veranderen. Veel lastiger is het om
de groep te betrekken die niet direct affiniteit heeft. Mogelijk is dat echter
precies de doelgroep. Dat vereist andere inzet van spelelementen en
mogelijk een langere adem van de organisator ervan.
Gamification is geen wondermiddel dat alle bestaande problemen rond
sturing oplost, maar ondertussen biedt het wel een alternatief instrumentarium voor ingewikkelde kwesties, met een andere, creatieve benadering
om mensen te bewegen tot gewenst gedrag.
Legitimiteit van gamification in het openbaar bestuur
De toepassing van gamification in het openbaar bestuur roept vragen op
met betrekking tot legitimiteit. Wat is de democratische legitimiteit van
gamification? Gamification impliceert dat deelnemers vrijheid hebben in
het maken van hun keuzes en het uitvoeren van opdrachten. Maar omdat
deze taken uiteindelijk leiden tot een vooraf vastgesteld doel is er sprake
van sturing en in die zin beperking van die vrijheid. Gamification is in dat
opzicht een vorm van libertair paternalisme (Schrape, 2014), waarvan de
legitimiteit ter discussie staat. Wie bepaalt welk spel er gespeeld moet
worden (Meijer & Berlo, 2014)? Kunnen mensen zich aan het spel onttrekken? Spelen doe je vrijwillig, maar is dat hier wel echt zo? Vrijwilligheid
impliceert dat wanneer een doelstelling van een toepassing niet overeenkomt met de waarden van een persoon deze persoon niet zal deelnemen
(Yefeng, Alexandrova, & Najima, 2011). Verplichte deelname aan een
gamificationtoepassing is in strijd met de gedachte van betekenisvolle
gamification. Wanneer de nadruk vooral op het doel ligt en deelname
verplicht is dan ontbreekt de focus op de motivatie van deelnemers om
deel te (blijven) nemen. Dan is sprake van betekenisloze gamification.
Betekenisloze gamification is nutteloos, omdat het niet tot het uiteindelijke gewenste gedrag en het behalen van doelstellingen leidt (Nicholson,
2012). In dat opzicht is de ‘truc’ van gamification dus om een spel te
maken waaraan mensen vrijwillig meedoen, maar dat zo gemaakt is
dat er tevens lastig aan te ontsnappen is.

36

Vorm geven aan inhoud

6

Speels (be)sturen in de
toekomst?

We hebben in dit essay verschillende voorbeelden van gamification besproken. Uit deze voorbeelden blijkt dat gamification, al dan niet bewust,
op verschillende plaatsen al wordt toegepast in het publieke domein – en
nog veel meer in het private domein. De toepassingsmogelijkheden zijn
breed. Gamification beperkt zich niet tot één specifieke doelgroep of één
onderdeel van de beleidscyclus. Gamification is niet alleen een instrument
dat toegepast kan worden in de relatie tussen de overheid en burger,
maar kan ook binnen overheidsorganisaties ingezet worden. Bijvoorbeeld
met als doel het verbeteren van de dienstverlening, het stimuleren van
innovatie en om personeel te motiveren om extra resultaten te halen.
Gamification draagt vooral via het concept van feedback, friends en fun bij
aan de bestaande sturingsinstrumenten. In tegenstelling tot de klassieke
benadering waarbij vooral uitgegaan wordt van rechten, plichten, regels en
handhaving gaat gamification uit van de (sociale) omgeving, plezier en
directe feedback.
Hoewel het begrip plezier veel vragen oproept in combinatie met het openbaar bestuur is dit eigenlijk onterecht. Plezier is niet alleen plezier maken
maar kan ook gezien worden als positieve feedback in de zin van erkenning en complimenten. Het is een krachtig gedragsprincipe, dat kan worden ingezet in overheidssturing. De matrixborden langs de kant van de
weg met daarop een smiley die blij kijkt als iemand zich aan de voorgeschreven snelheid houdt, of een BOB-sleutelhanger voor een bestuurder
die niet gedronken heeft zijn net als de vlieg in de urinoir voorbeelden van
hoe directe positieve feedback toegepast kan worden. Het lijken kleine
technieken, maar ze kunnen grote gevolgen hebben. Beleidsmatig niet zo
zwaar, maar met effecten die wel degelijk tellen en die groter kunnen zijn
dan groots opgetuigde beleidsprogramma’s en campagnes. Dat het leuk en
licht is betekent niet dat het marginaal is. In tegenstelling, het zou zomaar
een steeds meer betekenisvol element van de instrumentenkoffer van
beleidsmakers kunnen worden. Overheidssturing is een serieuze zaak
en juist daarom verdient het principe van “speels (be)sturen” nadere
theoretische en praktische verkenning.
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