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Gamification is een onderwerp waar veel over gediscussieerd kan worden. Mensen verschillen in mening over de definitie, 
het doel en de mogelijke potentie en effecten die het kan hebben. Wat vast staat is dat het een begrip is dat in 2012 bijna 
niet meer weg te denken is uit de online wereld. In mijn onderzoek heb ik geprobeerd voor Media Republic te bekijken hoe 
nieuwe media bedrijven gamification kunnen toepassen bij het ontwikkelen van Facebook Apps voor adverteerders.  Naar 
aanleiding van mijn onderzoek heb ik een model gecreëerd dat gezien kan worden als een “gamification saus”. Een saus 
die bestaande concepten kan verrijken of nieuwe concepten net dat beetje extra kan geven waardoor het opvalt. Tevens 
heb ik mijn model getest aan de hand van een concept voor een Facebook app voor mobiele telecomprovider Simyo.  Een 
gamification laag in de vorm van het Vriend op een Rij spel. Mijn model bestaat grofweg uit een vijftal elementen. Het 
definieren van een gebruiker en het doel, het bedenken van een structuur, het creëren  van progressie, het belonen van de 
gebruiker en het bedenken van de gameplay.

Gamification is a controversial subject. People argue about the meaning, the purpose and the possible effects. This year 
gamification is starting to emerge as one of the most interesting subjects in the online world. In my research for Media 
Republic I tried to find a way for new media companies to implement gamification in their Facebook App development.
Based on my research I created a model that can be described as an “gamification sauce”. A sauce that  can enhance an 
existing or new concept. Give it just that little bit extra too make it stand out from the crowd. I tested my model based on 
the concept I created for Mobile Telecom Company Simyo. An extra gamification layer called Friend on a Row, based on 
the populair game 4 on a row. My model is in short based on these elements: Defining the user and the purpose/target, 
creating a structure, adding progression, rewarding the user, and creating the gameplay.
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1.1 Voorwoord:

De afgelopen 4 jaar heb ik mijn CMD studie met plezier 
gevolgd. Naast het ontwikkelen van mijzelf als professional in 
deze branche, heb ik ook vanuit een vakperspectief kunnen
 kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media.

Het vakgebied waarin wij CMD’ers opereren is een branche 
die continu onderhevig is aan veranderingen. Wij moeten dan 
ook onszelf blijven ontwikkelen of in ieder geval kennis nemen 
van de ontwikkelingen die er op dit moment spelen. Een van 
deze nieuwe ontwikkelingen is de trend rondom de term           
“Gamification”.

Gamification is kort samengevat het toepassen van game 
mechanismen en elementen om de doelgroep te beïnvloeden 
of te interesseren. De afgelopen jaren is gamification enorm 
gegroeid en lijken steeds vaker bedrijven, diensten of pro-
ducten deze mechanismen toe te passen. Maar wat houden 
deze mechanismen nou precies in. Hoe kunnen wij,nieuwe 
mediaontwerpers en -bedenkers, gebruik maken van deze 
ideeën ?

Met deze gedachte ben ik mijn onderzoek begonnen. Mijn 
onderzoek zal zich gaan richten op hoe en waarom precies 
sommige gamification elementen of mechanismen een 
positief effect bewerkstelligen. Gamification is een breed 
onderwerp en wordt steeds meer toegepast op verschillende 
vakgebieden. Ik zal nagaan hoe het toepassen van gamifica-
tion commerciële producten of diensten positief kan gaan 
beïnvloeden. Specifieker zal ik kijken hoe ik gamification kan 
toepassen op het ontwikkelen van Facebook Apps. Ik wil 
Media Republic bedanken voor het mogelijk maken van mijn 
scriptie. En mijn vriendin en familie voor hun steun.

Adverteerders streven naar een grote betrokkenheid van de 
gebruiker met hun product of dienst. Betrokkenheid is een 
subjectief begrip, maar om toch uitgangspunt te hebben zal 
ik de volgende definitie gebruiken: betrokkenheid is de cogni-
tieve, emotionele en/of gedragsmatige band die gebruikers 
hebben met een product of dienst (Attfield, Kazai, Lalmas & 
Piwowarski, 2011). Bij mijn model zal ik ook specifieker in-
gaan op de betrokkenheid en het verband met gamification. 
En daarmee mijn onderzoeksvraag beantwoorden.

Het kennisgebied van mijn scriptie is divers. Gamification 
op zichzelf kan als een kennisgebied gezien worden, dat 
uiteraard ook nauw samenhangt met Games en Nieuwe 
Media. Tevens is er ook een sociologisch en psychologisch 
deel aanwezig. Het laatste kennisgebied dat genoemd dient 
te worden is Social Media.

1.3 Aanleiding en Relevantie

Na het schrijven van een kort essay over de mogelijke gevar-
en met betrekking tot geweld in videogames, kwam ik al snel 
in contact met de term gamification. Als ervaren gamer  ken 
ik de aantrekkingskracht van de games en de mate waarin 
je betrokken kan raken bij een game. De “engagement” 
van dit medium is enorm en er zijn de afgelopen jaren zelfs 
behandelingen bij verslavingsklinieken opgestart tegen een 
“gameverslaving”. Dit gegeven intrigeerde mij en ik was be-
nieuwd naar wat ervoor zorgt dat dit medium als geen ander 
zo’n enorme impact kan hebben op mensen en tevens ervoor 
kan zorgen dat gebruikers telkens weer terugkeren. 

1. Inleiding

Een succesvol media product probeert betrokkenheid te ge-
nereren bij de doelgroep, ik wil dan ook kijken in hoeverre een 
gamification toepassing betrokkenheid kan versterken. 

1.2 Opzet scriptie:

Op basis van de volgende onderzoeksvraag zal ik mijn scriptie 
gaan schrijven: 

“Hoe kan gamification Facebook Apps voor adverteerders helpen 
meer betrokkenheid te genereren bij de doelgroep ?”

Deze vraag zal ik behandelen door de volgende indeling 
te hanteren: Na een kort stuk over de aanleiding van mijn 
onderzoek zal ik mijn scriptie beginnen door eerst een goed 
beeld te schetsen van wat precies gamification is en waar het 
vandaan komt. Ten tweede zal ik de oorsprong van het idee 
omschrijven om vervolgens het ontstaan van de term zoals 
wij die nu kennen te verklaren. Hierna zal ik specifieker ingaan 
op de daadwerkelijke elementen en mechanismen die worden 
gebruikt bij gamification concepten. Na dit theoretische 
deel zal ik ook praktijkvoorbeelden behandelen, zodat ik ook 
duidelijk kan laten zien hoe deze theorieën zich vertalen naar 
de praktijk. Vervolgens zal ik de mogelijke link tussen het 
sociale aspect en gamification verder behandelen om daarna 
naar mijn model toe te werken, waarin ik beschrijf hoe een 
volledige gamification concept is opgebouwd. Tot slat zal ik 
met een case study laten zien hoe mijn model zich vertaalt 
naar een gamification concept en zal ik proberen met mijn 
conclusie aan te tonen hoe er met gamification betrokkenheid 
gegenereerd kan worden. Na elk hoofdstuk sluit ik af met een 
conclusie.1 Inleidingde
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In eerste instantie zou je als gebruiker al snel kunnen denken dat het alleen maar om 
de amusementsfactor gaat, en dat gamers activiteiten uitvoeren die zij in het dagelijks 
leven nooit zouden kunnen of willen doen (denk bijvoorbeeld: aan racen in een Ferrari, voet-
ballen in de Champions League of meevechten in de Tweede Wereldoorlog als infanterist). 

Toch zijn er bepaalde games die enorm succesvol zijn en niet binnen dit kader vallen. Zo is er 
natuurlijk het bekende voorbeeld van Farmville waarin je in principe een boer bent en “spannende” 
taken uitvoert, zoals planten water geven en het oogsten van gewassen. Farmville1 heeft rond de 60 
miljoen gebruikers, die ongeveer een uur per week in de huid van een boer kruipen. Er spelen dus 
blijkbaar op de achtergrond andere factoren mee, die ervoor zorgen dat gebruikers zo enthousiast en 
frequent games spelen. Nadat ik mijzelf wat meer verdiept had in de materie,  kwam ik dan ook tot 
de conclusie dat de meeste (succesvolle) games gebruik maken van bepaalde basismechanismen en 
systemen, die ervoor zorgen dat gebruikers “hooked” raken. Het succes van games als medium, is ook 
opgemerkt door andere industrieën. Het ontstaan van gamification, is dan ook geen verrassing. Want 
dezelfde mechanismen en systemen kunnen worden toegepast voor andere commerciële doeleinden. 

Als nieuwe mediaontwerper en -bedenker zit je in een branche die vrijwel continu in bewe-
ging is. Het is van belang dat wij daarom besef hebben van deze ontwikkelingen en idealiter 
moeten wij bekend zijn met de ontwikkelingen en ze indien nodig kunnen toepassen. Mijn 
onderzoek richt zich op een van de grotere trends binnen de nieuwe mediawereld van de af-
gelopen tijd: Gamification. Met deze scriptie probeer ik een goed beeld te geven hoe gam-
ification werkt, wat de kracht is van gamification en specifiek te kijken hoe wij deze trend kun-
nen toepassen op de groeiende markt van Facebook Apps. Tevens wil ik reflecterend kijken 
naar de oorsprong van gamification en waarom het zo snel succesvol/populair is geworden. 2Waar

komt
Gamification

vandaan?

1. Farmville is een online Facebook Game waarbij gebruikers hun eigen boederij kunnen maken. 
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2.1 Games

Het woord zelf verraadt al vrij snel hoe gamification ont-
staan is. Gamification vindt zijn oorsprong uiteraard in de 
Gameindustrie. Games zijn  een zeer interessant en snel-
groeiend medium. Het medium heeft zich ontpopt van een 
nichemarkt tot een medium dat wereldwijd bij jong en oud 
bekend staat, als een van de meest interessante vormen van 
entertainment. Ondanks dat videogames een relatief jong me-
dium is, heeft het zich ontwikkeld tot een zeer grote indus-
trie, die niet alleen jongeren maar ook volwassenen weet te 
intrigeren. De industrie is niet meer zo explosief aan het groe-
ien als in het begin, maar heeft nog steeds indrukwekkende 
cijfers met betrekking tot de verkoop. Zo waren de progno-
ses, van onder andere bekend onderzoeksbureau  Price Water-
house Coopers (PWC),  dat deze  aan het eind van 2012 zal 
zijn uitgegroeid tot een 68,4 miljard dollar industrie. Gaming 
blijft zich dan ook ontwikkelen (10,3 % stijging ten opzichte 
van 2007) en spreekt tevens nieuwe markten aan door bijvoor-
beeld de toenemende mate van mobile gaming  (Caron, 2008).

Er is ook een verandering te constateren met betrekking tot 
het publiek dat games speelt. Waar eerst het medium vooral 
door jonge volwassenen werd opgepakt, zijn nu ook steeds 
vaker jongere kinderen en ouderen actief met games bezig. Zo 
laat onderzoek van the Entertainment Software Association 
(ESA, 2011)  zien dat momenteel 72% van de Amerikaanse 
huishoudens games speelt, 18% van de spelers is onder de 18 
jaar oud. En in 2011 was zelfs 29% van de Amerikaanse gamers 
boven de 50 jaar (ESA, 2011). De reden waarom mensen vid-
eogames spelen, is in principe terug te brengen tot de vraag 
waarom mensen spelen in het algemeen.  Ook in Nederland zijn 
deze cijfers indrukwekkend, 72% van de gehele online bevolk-
ing (8 jaar en ouder) speelt games en doet dit gemiddeld 4 uur 
per week (TNS-NIPO, 2008).

Dit baseerde hij op Joseph Pine and James Gilmore:  The Expe-
rience Economy, Work is Theatre and Every Business (Gilmore , 
Pine , 1998). Hierin stellen Gilmore en Pine dat ervaringen in te 
delen zijn op basis van een model die de 4 “dimensies” behan-
delt van een ervaring.  

“Spelen” is iets wat iedereen heeft gedaan, vooral in zijn 
jeugd heeft iedereen wel aan een bepaalde vorm van spelen 
deelgenomen. Van tikkertje tot een bordspel en van een dagje 
voetballen tot “oorlogje” spelen. De redenen waarom mensen 
spelen zijn grofweg in te delen in de volgende categorieën:

- Het geeft een bepaalde uitdaging en daarmee voldoening 
wanneer die uitdaging gehaald wordt.
- Het is een goede manier om te ontspannen en is daarmee een 
goede remedie tegen stress.
- Het is “fun”, en geeft een bepaalde vorm van amusement en is 
daarmee perfect tegen verveling.
- Het is een sociaal proces, spelen is vaak in groepsverband. 
We doen tijdens het spelen ook nieuwe sociale contacten op. 
Iedereen kent wel het verhaal van een vriend of vriendin die je 
leerde kennen tijdens een potje knikkeren, voetbal of tou-
wtjespringen. 

Uiteraard kunnen we ook wat specifieker kijken naar de 
eigenschappen die in games terug komen. Het medi-
um is natuurlijk enorm veranderd en gegroeid, toch is een 
omschrijving uit 1984 van Sherry Turkle nog relevant voor dit 
onderwerp. Zo stelde zij dat videogames een  medium is waarin 
spelers een virtuele omgeving binnengaan waarbij er ontelbare 
mogelijkheden zijn. Zij ervaren een andere vorm van be-
wustzijn en gaan compleet op in wat er gebeurt op het 
scherm(Turkle, 1984). Het medium zorgt ervoor dat spel-
ers emotioneel betrokken raken bij het spelen van hun spel
Als we kijken naar de ervaring van het spelen van een 
videogame kunnen we volgens  Barbaros Bostan 
(Bostan, 2009) dit ook typeren als een vorm van “escap-
isme” waarbij  gebruikers als het ware ontvluchten van hun              
werkelijkheid.

2. Waar komt gamification vandaan ?

ACTIVE  
PARTICIPATIO N

PASSIVE
PARTICIPATIO N

IMME RSIO N

ABSORP TION

ESTHETIC 

ENTERTAINM ENT EDUCATIONA L

ESCAPIST

De ervaring van een videogame is vooral een actieve partic-
ipatie, waar de immersie enorm groot is. Op basis van deze 
theorie valt het spelen van een game inderdaad te typeren als 
een vorm van escapisme. Deze mate van  betrokkenheid die 
gerealiseerd kan worden is iets wat uiteraard zeer interessant 
kan zijn voor producenten en hun band met hun consument-
en. 

Hetgeen wat games ook tot een krachtig medium maakt is de 
mate waarin zij gebruikers weten te stimuleren tot bepaalde 
taken. Hierover zal ik later meer uitweiden bij het bespreken 
van de specifieke mechanismen en systemen van gamification. 
De game als medium heeft een aantal hoofdelementen die 
in principe zijn terug te vinden in elke (soort) game. Velen 
hebben geprobeerd een duidelijke definitie neer te zetten die 
de term game dekken.
Een daarvan is: 

A game is an interactive structure of endogenous 
meaning that requires players to struggle toward a 
goal. – Greg Costikyan
 
Deze definitie komt aardig in de buurt van wat ik ook vers-
ta onder een game. Games zijn interactieve gesloten om-
gevingen. Het bevat doelen en uitdagingen en de speler kan 
verliezen of winnen. Belangrijk hierbij is dat er een conflict 
plaatsvindt en dat de speler “moeite” moet doen om de 
uitdaging te overwinnen. Opvallend  aan deze definitie is de 
term endogenous die erop duidt dat de waarde intern wordt 
gegenereerd. Denk hierbij aan het simpele voorbeeld van 
monopolygeld. Het geld heeft op zichzelf geen waarde, maar 
tijdens een potje monopoly hechten wij er veel waarde aan 
en is het de hoofdmotivator om te spelen. Als speler wil je het 
“rijkst”  worden.

Naast de voorgaande kenmerken van een game is er dus ook 
een losstaand element dat ik wil typeren als  simpelweg een 
gevoel van vrijheid. Samengevat is volgens mij  een game dus 
een 

Interactieve virtuele omgeving waarin speler(s) de 
realiteit kunnen ontvluchten, waarin zij naar eigen 
vrijheid en behoeften verschillende problemen prober-
en op te lossen.

Games geven ons een helder overzicht van hoe mensen 
gestimuleerd kunnen worden tot bepaalde taken. Het gebruik 
van beloningen en verrassingen op het juiste moment is iets 
wat veel gebruikt wordt in games en het weet op die manier 
enorme hoeveelheden mensen te boeien (Chatfield, 2010). 
Ook deze mechanismen worden veel gebruikt in gamification 
en ik zal hier dan ook later op terugkomen.

Hoe leuker een spel is om te spelen, hoe groter de intern gege-
nereerde waarde wordt in het spel. (Schell , 2008). 

Er zijn zelfs voorbeelden van games die in zo’n enorme mate 
spelers intrigeren dat de endogenous/virtuele waarde zo 
groot is dat ze zelfs geld overhebben voor virtuele items. Ailin 
Graef werd zelfs miljonair door virtueel vastgoed te verkopen 
voor de online wereld Second Life. En in veel MMORPG’s2 zijn 
spelers ook bereid geld te betalen voor waardevolle items in 
games. Het belang van waarde in een game is dus groot, de 
speler moet een bepaalde waarde verdienen. Zonder waarde 
en uitdaging is er weinig tot geen motivatie om een spel te 
spelen. Een te simpel spel met een te kleine beloning/waarde 
zal spelers niet lang weten te boeien. We kennen allemaal het 
welbekende voorbeeld van boter,kaas en eieren. Na 3 potjes 
hebben we het wel gehad met dit spelletje. Een andere definitie 
van Schell geeft ons ook een beeld van wat precies een game 
is. Schell stelt namelijk: “ A game is a problem solving activity, 
approached with a playful attitude.”  Deze definitie voelt iets 
luchtiger aan, maar bevat desondanks de belangrijke element-
en. Het gaat om problemen oplossen /uitdagingen overwin-
nen. Hoe triviaal deze ook mogen zijn in een game wij willen 
oplossen of overwinnen. De “playful attitude” karakteriseert 
het speelse fun element, dat ook terugkomt in games.  

Toch zal ik persoonlijk gamen niet willen reduceren tot het sim-
pelweg oplossen van problemen. Zo zijn er ook situaties waarin 
gamen gewoon als doelloos ontspannen gezien kan worden. 
Het rondrijden in de freeroaming game als GTA IV3  bijvoor-
beeld laat zien dat sommige spelers simpelweg de “problemen”  
(missies en opdrachten) negeren en simpelweg rondrijden in 
de stad om af en toe wat chaos aan te richten. 

2. Massive Multiplayer Online Role Playing Game - Een gamegenre waarbij enorme hoeveelheden  spelers binnen een virtuele wereld met of tegen elkaar spelen, de speler maakt een karakter aan en bouwt deze verder uit naarmate hij opdrachten voltooid. Kenmerkend     
     hierbij is dat MMORPG’s vele uren aan content bevatten en tevens vele verschillende items.
3. Grand Theft Auto IV, is een free roaming game. Dit houdt in dat de speler in een “ open”  wereld zich vrij kan rondbewegen, zonder dat hij continu in een levelstructuur wordt geplaatst. Uiteraard bevat ook deze game verschillende     
     missiestructuren en opdrachten. Maar de vrijheid van de volgorde waarin hij deze uitvoert of de keuze om ze totaal niet uit te voeren ligt bij de speler zelf. 
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2.2 Waar bestaat een Game uit ?

Een game is opgebouwd uit een aantal elementen. Net zoals 
bij een broodrecept kan er uiteraard gevarieerd worden met 
verschillende ingrediënten of een andere insteek worden 
gezocht. De basis zal hetzelfde blijven. Zoals brood bijvoor-
beeld essentiële  elementen bevat zoals bloem, water, zout 
en gist, bevatten games volgens Hunicke, LeBlanc en Zudek 
(Hunicke, LeBlanc en Zudek, 2004) ook vaste elementen. 
Games bestaan uit Mechanics (mechanismen), Dynamics 
(dynamieken) en Aesthetics (esthetica). Dit baseren zij op 
het gegeven dat een game bestaat uit een aantal essentiële 
componenten namelijk: regels, een systeem en lol(fun). Als 
tegenpolen zijn daar dus voor ontwikkelaars de elementen 
mechanismen, dynamica en esthetica. 

Onder mechanismen verstaan wij de regels, acties en doelen 
die worden gesteld binnen de gameomgeving.  Binnen deze 
“kaders”  spelen wij de game. Mechanismen in bijvoorbeeld 
Monopoly zijn het dobbelen van de dobbelsteen om het aantal 
stappen te bepalen, of het bedrag dat je elke keer ontvangt 
wanneer je langs Start gaat. Door mechanismen aan te passen 
kunnen we een spel direct beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan 
hoe Monopoly zou zijn als je simpelweg een belastingregel zou 
toevoegen voor rijke spelers of subsidies voor arme spelers.  
Spelers zouden dan heel anders moeten spelen vanwege de 
extra regels.

De dynamica zijn de veranderingen in het gedrag die optreden 
door het toevoegen van de mechanismen in een gameomgev-
ing. Hoe gaan de spelers om met de omgeving en de gestelde 
regels en opdrachten?
Als laatste zijn er de esthetica, dit duidt niet op het visuele 
aspect van de game, maar op de ervaring van de speler. 

Alle elementen dienen op elkaar te worden afgestemd, om de 
gebruiker een zo goed mogelijke ervaring voor te schotelen.  
Hunicke, LeBlanc en Zudek hebben tevens  geprobeerd het “ 
fun”  element, de plezier die wij beleven aan een spel, onder te 
verdelen in een aantal verschillende termen die typeren waar-
om je een spel speelt.

1. Sensatie: een game als een sensatie-ervaring, beeld en geluid 
overweldigen je.

2. Fantasie: een game als en fantasie die je uitbeeldt, je leeft je 
in een fictieve situatie in.

3. Verhalend: een game als een drama, een verhaal dat je raakt 
en in emotionele situaties plaatst.

4. Uitdaging: een game als een obstakelbaan, met daarbij ob-
stakels die je moet overwinnen. 

5. Genootschap: een game als een sociaal gebied, waarin je met 
vrienden/vriendinnen kunt “spelen”. 

6. Ontdekking: een game als een ontdekkingsreis waarbij je 
nieuwe gebieden verkent.

7. Expressie: een game als zelfexpressie en uiten, de game laat 
je dingen creëren en een avatar maken.

8. Submissie: een game als onderwerping, je gaat compleet op 
in de wereld van de game.

Hoe ervaart de speler de effecten van de dynamica op het 
spel?  Is het spannend, saai of irriteert het? Is het spel emotion-
eel en intellectueel uitdagend? We kunnen dus zeggen dat de 
dynamica voortkomen uit de mechanismen en en de esthetica 
ontstaat uit de dynamica. Soms kunnen er door deze element-
en er in games bepaalde esthetica ontstaan waar eerst niet aan 
werd gedacht. 

Zo is het fenomeen “campen”  bij FPS4  games een welbekende 
frustratie. Volgens de mechanismen van vele shooters zijn 
er bepaalde punten in een level aangewezen waar spelers na 
doodgaan opnieuw  tot leven komen (spawnen). De dynam-
ica die hieruit voortkomt is dat sommige spelers dit gegeven 
gebruiken om hier te blijven wachten en zo de “gerespawnde” 
(spelers die net weer tot leven komen) te verrassen en snel te 
doden. Het voortvloeiende esthetica is natuurlijk dat spelers 
zich gefrustreerd voelen en dit als erg negatief ervaren. 

Het is dus slim om al spelenderwijs te kijken naar wat het effect 
is van jouw mechanismen in de praktijk voor effect hebben op 
de dynamica en de daaruit voortvloeiende esthetica(Hunicke 
et al. , 2004). Ook zijn er natuurlijk de elementen van een ver-
haal en het gevoel van een game (story and the feeling).

Met deze termen bedoel ik aan te geven dat een game ook 
altijd een bepaald gevoel bevat: dit is hoe de game eruitziet, 
hoe hij klinkt, welke sfeer of emotie hij uitstraalt. Als laatste is 
daar het verhaal, wat wil je de gebruiker vertellen en hoe vertel 
je het. Deze beslissingen hebben op zichzelf weer invloed op 
de andere elementen zoals de dynamica, esthetica en mecha-
nismen. 

  4. First Person Shooters, games waarin schieten centraal staat en waarin er gespeeld wordt vanuit een 1e persoons perspectief. De speler kijkt als het ware door de ogen van zijn avatar/karakter.

2.3 De gamers/spelers

Om een compleet beeld te kunnen schetsen van wat precies 
gamen is, moeten we ook kijken naar de gebruikers zelf: de 
gamers. Bartle maakt een globale indeling van soorten spelers 
gebaseerd op soorten spelers die voorkomen in een Multi-User 
Dungeons game. Wat gezien kan worden als een voorloper 
van de MMORPG. Volgens Bartle een auteur en gamedesign-
er(Bartle, 1996)kunnen we de gebruikers grofweg indelen op 
basis van vier groepen spelers namelijk:

De Explorers
The explorer is de speler die zijn plezier haalt uit het verken-
nen van de omgeving. De spelwereld is het meest interessant 
en het ontdekken van nieuwe elementen of objecten vindt hij 
zeer plezierig.  De ervaring zelf is vaak het doel bij spellen die 
gericht zijn op de explorers. Een spel zoals bijvoorbeeld Super 
Mario legt zijn focus vooral op het ontdekken van nieuwe 
(geheime) levels of munten. Het spel nodigt de speler uit om 
te zoeken naar verborgen elementen en de mechanismen van 
het spel te verkennen.

De Achievers
Een Achiever is zeer competitief en zijn hoofddoel en moti-
vatie is gericht op winnen/overwinnen. Achievers willen het 
liefst de competitie aangaan en het beste zijn in bepaalde 
doelen/missies. De eigenschappen die de andere typen bevat-
ten zoals het verkennen bij de explorers of het sociale aspect 
van de socializers staan voor de Achiever allemaal in het teken 
van het winnen. Hij/zij zal alles zien als een middel om een 
stap verder te komen bij de winst.

De Socializers
Een socializer richt zich vooral op het sociale aspect van het 
spelen van games. 

En ook beseft dat zijn  indeling van 4 typen niet elke speler zal 
omvatten.  (Bartle, 2004). Sebastian Deterding, een bekende 
criticist tegenover de huidige vormen van gamification,  voert 
ook aan dat het gebruik van deze typen om te achterhalen wat 
de motivaties zijn van je gebruikers/spelers buiten de oor-
spronkelijk beoogde omgeving (de MUD’s), belachelijk is.   

Een realistische aanname is dat spelers vaak combinaties zijn 
van deze 4 archetypen, en dat er meerdere motivaties een rol 
spelen bij de gamers. Persoonlijk denk ik dat de vier typen een 
goed globaal beeld schetsen van wat de basis achterliggende 
behoeftes zijn van de gemiddelde gamer. Hierbij ben ik het 
met Detering eens dat om een goed beeld van je gebruiker te 
krijgen een “user research”  (gebruikersonderzoek) een waar-
devollere tool is dan simpelweg te vertrouwen op een aantal 
typen. 

De relaties tussen andere spelers is een van zijn grootste moti-
vaties. Hij haalt zijn plezier uit het sociale contact met andere 
spelers. Het verkennen is slechts een middel zodat hij een goed 
beeld heeft van waar iedereen het over heeft. Hij zal meedoen 
aan uitdagingen, zodat hij bijvoorbeeld meer status zal krijgen 
in de spelersgemeenschap. En het kill aspect zal hij het liefst 
vermijden. Het ultieme doel voor een socializer is om mensen 
te leren kennen, te leren begrijpen en vrienden mee te worden.

De Killers
Een killer is een speler die vooral gericht is op het verslaan van 
andere spelers. Hij lijkt in dit aspect op de achiever. Het verschil 
op dit gebied van de motivatie ligt niet zozeer bij het winnen, 
maar bij het verslaan van mensen. Hun plezier halen ze uit 
hun “kill” en ze willen dan ook graag bewondering en respect 
hiervoor ontvangen. Dit kan van zowel de medespelers als de 
“slachtoffers” zelf.
Er is een bepaalde mate van chaos wat die dit type speler 
aantrekt. De gedachte dat een persoon ergens achter zijn pc of 
spelcomputer baalt of gefrustreerd raakt vindt deze speler het 
leukst.

Uiteraard zijn er gamers die niet binnen deze typeringen vallen 
of een hybride typen zijn die eigenschappen van verschillende 
typen bevatten. Het is dan ook logisch om hier als kanttek-
ening bij te zetten dat er simpelweg veel meer typen gamers 
zijn, maar we kunnen concluderen dat deze vier typen een 
goed beeld geven van de gemiddelde gamer. Bartle heeft zelf 
zijn 4 player model ook  aangepast naar een 8 player model. 
Aangezien dit geen scriptie over games is zal ik hier niet verder 
op ingaan, maar het is logisch dat Bartle ook meerdere typen 
spelers heeft kunnen “ontdekken”.
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Conclusie: 

Gamen is in de loop der jaren gegroeid van een nichemarkt tot een van de (zoniet de)meest 
succesvolle entertainmentbranche. Dit o.a. doordat games gebruikers ervaringen bieden waarbij de 
immersie enorm is. Games bestaan uit mechanismen, dynamieken en esthetica die daarmee  de ba-
sis vormen voor een game.  Dit zijn kortweg de regels, de speelwereld, de mogelijke effecten en de 
look en feel van een spel. Mensen spelen om veel verschillende redenen, en ervaren plezier als een 
van de grootste motivaties. Wanneer we kijken naar de spelers kunnen we hen grofweg indelen in: 
explorers, achievers, socializers en killers. Dit zijn goede archetypen, al is het naïef om zo te kijken 
naar alle gebruikers. In plaats daarvan denk ik dat het accepteren van verschillende hybridevormen 
van deze spelers een beter uitgangspunt is. We kunnen concluderen dat mensen al sinds het  begin der 
tijden graag “spelen”  het gevoel van vrijheid en plezier is iets wat taken en handelingen plezieriger maakt. 

Ik denk dan ook dat games onze basis behoeften om te spelen goed vervullen, mede door-
dat zij zo’n complete ervaring bieden waar wij in op kunnen gaan. Het kan zelfs voor sommige 
gebruikers een vorm van escapisme zijn. Tevens is de game markt zo divers dat elke type 
speler wel op een bepaald niveau bereikt kan worden. Veel games weten dan ook verschillende 
elementen (verkennen, strijden en winnen) perfect te combineren. Wanneer wij taken of handelin-
gen kunnen omvormen naar speelse varianten daarvan, biedt dit uiteraard interessante mogelijkheden. 
Ik ben dan ook van mening dat games ons een goede beeld kunnen geven van wat wij leuk vinden.
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3.1 De term

Eerst moet gezegd worden dat gamification en zijn werke-
lijke betekenis al lange tijd bestaan. De huidige trend is een 
combinatie van voorgaande theorie met andere benamingen. 
Zo was er bijvoorbeeld de term serious games uit 1970 van 
de auteur Clark Abt die zijn theorie baseerde op kaart- en 
bordspelen. Ook hij kwam tot de conclusie dat  een game in 
essentie een afgebakend gebied  is met regels waarbij spelers 
uitdagingen of problemen proberen te overwinnen. De term 
is gericht op games die niet gericht zijn op puur amusement, 
maar bijvoorbeeld educatieve doeleinden hebben (een chirurg 
leren opereren, een simulatie voor het besturen van een 
vliegtuig etc.). Een simulatie biedt namelijk de mogelijkheid 
om iets te leren zonder de eventuele gevaarlijke, kostbare of 
kritieke effecten.

Gamification is dus niet iets wat zomaar opeens is ontstaan, 
maar meer een idee dat is aangescherpt en relevanter is ge-
maakt. De essentie blijft hetzelfde en de marketingterm draait 
om het toepassen van game elementen en mechanismen ter 
bevordering van betrokkenheid en loyaliteit. Gamification is 
gaandeweg de afgelopen jaren ontstaan. Gamification is niet 
het wiel dat uitgevonden is, maar het besef wat het wiel is en 
wat je ermee kan doen.  De mechanismen bestonden al en 
werden succesvol toegepast binnen de branche waarin het 
geboren is. Echter nu zien vele ondernemers, onderwijsin-
stellingen en particulieren dat deze trend nuttig kan zijn voor 
hun doelen. Een voorbeeld van één van de eerste vormen van 
gamification is het Frequent Flyers Program dat vliegtuig-
maatschappijen toepassen.  Hierin kwam duidelijk naar voren 
dat gamification werkt.

Als we verder kijken naar de basis van gamifcation zouden we 
ook kunnen concluderen dat veel ook gaat om statistieken en 
het bijhouden van statistieken. Waarde kan gecreëerd worden 
door ook hier hiërarchie aan toe te voegen. Wie heeft het 
meest gewonnen, wie is het snelst, wie wint het meest op een 
rij, wie is de beste van Nederland enzovoort. Het bijhouden van 
statistieken en deze communiceren naar de gebruiker om deze 
vervolgens te belonen voor zijn prestaties is ook waar gamifica-
tion omdraait. Twee kernelementen van gamification zijn dus 
statistieken en structuur.

Door toepassing van een beloningssysteem, die klanten be-
loont naarmate ze meer gebruik maken van het product/de 
dienst die de onderneming aanbied, kunnen ze klantenloyaliteit 
en betrokkenheid vergroten. Hier was ook voor het eerst te 
zien dat niet alleen de  kracht zit in een simpele beloning (je 
moet veel sparen om een leuke reis te kunnen boeken), maar 
in de extra status die “frequent flyers” krijgen. Een systeem 
waarbij mensen dus ook een soort van “status” meekregen 
bleek een succesvolle formule. Klanten sparen punten (de 
miles) verkrijgen nieuwe statussen (rangen) en kunnen zelfs 
missies/opdrachten uitvoeren (vlieg 3 keer in de komende 
week voor extra miles etc.). Klanten zullen de service van de 
vliegtuigmaatschappij (het oorspronkelijke product, waarvoor 
ze de maatschappij kozen) minder waarderen ten koste van 
een goede status en puntenaantal. 

Gamification zou je ook kunnen zien als het aanbrengen van 
een bepaalde structuur in je concept. Door op een duidelijke 
manier dingen te definiëren en te structureren worden taken, 
doelen en beloningen helderder en beter bereikt.
Vergelijk dit met het lopen van een hardloopwedstrijd van een 
flink aantal kilometers. Natuurlijk zijn er mensen zonder enige 
indicatie blijven lopen en vervolgens een wedstijd winnen. Toch 
zouden veel mensen baat hebben bij enige indicatie tijdens 
het lopen. Denk hierbij aan spandoeken op elk kwart van het 
traject zodat het duidelijk wordt hoe groot de afstand is die je 
moet lopen. Of beloningen in de vorm van een glas water wan-
neer je binnen een bepaalde tijd een afstand hebt gelopen.

3. Het ontstaan van de term

&Statistics Structur e
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3.2 Tijdlijn

Het is moeilijk om een aan te geven op welke datum deze 
“beweging” is ontstaan. Het begrip is natuurlijk erg flexibel. En 
in zijn kern, misschien wel het simpele feit dat mensen graag 
spelletjes spelen, en niet alleen puur voor amusement. Volgens 
die gedachtegang kunnen we zelfs zeggen dat het eeuwe-
noude Aziatische boordspel Go/Weiqi waarover al geschreven 
werd rond 300 voor Christus (Schotwell, 1994) een vorm van 
gamification was/is. Dit spel werd namelijk  vermoedelijk ook 
gebruikt om een algemeen besef van oorlogvoeren en strate-
gie bij te brengen. Als we dan toch een datum moeten prikken 
is de lancering van het bedrijf Conundra Ltd. van Nick Pelling 
in 2003 een van de, zo niet de eerste die de term “gamifica-
tion” gebruikte. Pelling zijn consultancy bedrijf was gericht 
op de gamifcation van consumenten electronica. In 2005, een 
jaar nadat Mark Zuckerberg Facebook (toen nog Theface-
book) lanceerde, was Bunchball een bedrijf dat als eerste een 
gamificationplatform verkocht als een service voor bedrijven. 

In de herfst van 2008 ontwikkelde Dennis Crowley en Naveen 
Selvadurai een eerste versie van foursquare, die zij in maart 
2009 lanceerde. Het concept draait om  gebruikers die in 
principe badges winnen en titels kunnen krijgen op basis van 
“inchecken”  op bepaalde plaatsen waar zij op dat moment 
zijn. Het wordt gezien als een van de eerste grote succesvolle 
gamification voorbeelden. Op dit moment met ongeveer een 
paar miljoen check-ins per dag en een community van rond de 
15 miljoen mensen is het concept vrij sterk gebleken. (four-
square.com, 2012). In 2010 kwam Nike met een gamification-
concept als aanvulling op hun Nike+ programma dat zijn oor-
sprong in 2006 vindt.  En in 2011 is er de eerste “Gamification 
Summit” in januari, waarbij gamification guru’s en geïnteress-
eerde lezingen en workshops geven over het onderwerp. 

3.3 Generation-Z, -Y of  de Digital Natives ?

Generation Y is ook wel bekend als de millenium generatie, 
generation next, de echo boomers enzovoort. Het betreft de 
demografische groep die is ontstaan in een generatie waarin 
technologie in een immens tempo zich heeft ontwikkeld. We 
leven nu in de tijd waarin zelfs generatie-z zijn opmars maakt. 
In het algemeen kunnen we stellen dat mensen op steeds jon-
gere leeftijd in contact komen met verschillende vormen van 
computers. Steeds jonger raken ze gewend aan de manieren 
waarop er interactie plaatsvindt met deze apparaten. Kinderen 
raken al snel gewend aan voor ouderen vaak ingewikkelde in-
terfaces. Zij groeien op in een wereld waarin videogames spel-
en, email en instant messaging communicatie, smartphones en 
het internet al op zeer vroege leeftijd geïntroduceerd worden 
in hun levens. Sterker nog, het is niet alleen dat deze generatie 
vroeg in aanraking komt met deze nieuwe technologieën, het 
zijn ook vaak integrale onderdelen van hun leven.  
De Amerikaanse auteur Marc Prensky introduceerde de term 
daarom al in 2001. Hij constateerde dat de huidige generatie 
studenten in zo’n mate onderdeel was van de digitale revo-
lutie dat zelfs hun denk patronen veranderd zijn. Iets wat niet 
verwonderlijk is wanneer je beseft dat de gemiddelde afge-
studeerde student meer dan 10,000 uur videogames besteed 
heeft in verhouding tot 5000 uur aan lezen(Prensky ,2001).

Nu in 2012 aanbeland zien we dat de term steeds meer onder 
de aandacht komt en het onderzoeksbureau M2 verwacht 
dat in 2016 de markt van gamification zelfs een omvang van 
2,8 miljard zal hebben (M2 Research, 2011). De opkomst van 
social media en zijn enorme impact op zowel ons privé als bed-
rijfsleven is misschien de rol die gamification kan of gaat spelen 
in de komende jaren.  Gamification stimuleert en faciliteert een 
flink aantal sociale interacties. Ik denk dat daarmee gamifi-
cation de mogelijkheid heeft om de social media golf over te 
nemen of te versterken. 

“The last decade was the decade of social, the coming 
one will be the decade of games!”  - Seth Priebatsch

Waar gamification zich vooral op richt is het verhogen of 
versterken van de participatie. Het wil zijn doelgroep meer 
betrokken laten zijn bij zijn product of dienst.  Vroeger was het 
gebruik van marketing en andere hulpmiddelen vooral gericht 
op het vergroten van de loyaliteit van de consument. Met de 
komst van gamification is deze trend meer verschoven naar 
klanten betrokkenheid, de eerder genoemde “engagement” 
(Zichermann, 2011). 

Loyaal zijn aan een merk is een ding, maar ook daadwerkelijk 
betrokken zijn bij een merk is een nog groter goed. Iemand 
die loyaal is aan een merk zal een het merk trouw blijven 
kopen en niet snel wisselen van aanbieder. Een consument die 
betrokken is bij een merk zal tevens het merk aanprijzen en het 
verdedigen tegenover critici. Het is dan ook geen verrassing 
dat andere industrieën proberen te begrijpen wat precies de 
factoren zijn die ervoor zorgen dat gamen zo populair is onder 
zijn gebruikers.

Dit kunnen we terugkoppelen naar de theorie van Malcom 
Gladwell waarin hij beweert dat de sleutel tot succes in elk 
veld, voor een groot deel erop neer komt dat je de specifieke 
taak voor 10000 uur moet hebben uitgevoerd om er meester 
in te worden (Gladwell, 2008). We kunnen dan dus stellen 
dat deze generaties met hun 10000 uren in een relatief vroeg 
stadium van hun leven, al meester zijn van een divers aantal 
digitale interacties en interfaces.  Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat gamification en zijn toepassing goed kan aanslaan 
op deze generaties aangezien zij “gewend” zijn geraakt aan 
dit soort mechanismen en interfaces.Een leuk voorbeeld van 
hoe snel deze generatie nieuwe technologieën omarmt  is het 
filmpje van een 1 jarige meisje dat de interface van een iPad 
met zijn swipe gestures5 als vertrouwd beschouwt. Ze swiped 
er op de iPad van haar ouders er vrolijk op los en voert basis-
gestures uit. Wanneer zij vervolgens een fysiek magazine in 
handen krijgt, probeert zij vervolgens alle gestures uit op het 
glossy papier van het magazine, om vervolgens verbaasd te 
reageren wanneer er hier uiteraard niks gebeurt (StormLogix-
LLC, 2011). 
Er zijn veel meer voorbeelden te vinden op het internet 
waarin wij zeer jonge kinderen zien die de iPad interface en 
de basis gestures compleet beheersen. Ik ben ervan overtuigd 
dat enigszins aanneembaar dat deze en komende generaties 
vertrouwd zullen zijn met gamification elementen en mech-
anismen. Zij zijn daarmee een interessante doelgroep voor 
mogelijke gamification toepassingen.

Veel gebruikte gestures voor  bijvoorbeeld smartphone of tablet interfaces

5.  Swipe gestures, zijn de “veeg” bewegingen die gemaakt worden op een tablet of een smartphone om een interactie te activeren. In meeste gevallen (zo niet alleen) is het swipen een actie die ervoor zorgt dat je naar het volgende item gaat.
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Conclusie: 

De term gamification is niet het wiel dat opnieuw uitgevonden is, maar het besef wat het wiel is en wat het 
kan betekenen. De Frequent Flyer Programs bij luchtvaartmaatschappijen kunnen als eerste voorbeelden 
gezien worden van gamification concepten. Gamification kunnen we zien als structuur en statistieken 
toevoegen aan een concept. Wanneer taken en handelingen verdeeld worden en op de juiste moment-
en beloningen verschijnen kan gewenst gedrag gestuurd worden. Officieel is de term ontstaan in 2003, 
en in 2005 was het eerste gamification platform een feit. De eerste grote gamification concepten waren 
foursquare en Nike+ . De prognoses zijn positief en verwachtingen zijn dat in 2016 het een 2.8 miljard 
markt zal zijn. De vraag is dan ook of gamification de social media golf zal overnemen. Deze generaties 
hebben een enorme affiniteit met gamification vanwege de mate waarin ze opgegroeid zijn met deze vor-
men van technologie. Het is dan ook niet verrassend dat in deze tijd gamification erg interessant kan zijn. 

Ik denk dat gamification een bepaalde structuur kan aanbrengen in bepaalde handelingen en daar te-
vens extra lagen overheen kan leggen die intrinsieke motivaties (kunnen) versterken. Nike+ is hier 
een goed voorbeeld van en laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om gamification vaker toe te 
passen op verschillende gebieden. Tevens denk ik dat deze en komende generaties (digital natives) 
zo’n enorme affiniteit hebben met games, nieuwe technologieën en social media dat zij gamifica-
tion zullen accepteren. Ik ben nog enigzins sceptisch over het idee dat gamification daadwerkelijk de 
social-media golf zal overnemen en ik denk dat de tijd het ons zal leren. Desondanks denk ik dat gamifica-
tion wel voor bepaalde gebieden / concepten / handelingen op zijn minst een sterke toevoeging kan zijn.
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4.1 De defintie

Gamification kent vele definities en de meningen zijn verdeeld 
over wat het is of wat het zou moeten zijn. Wel kunnen we stel-
len dat de basis van gamification hetzelfde is bij iedere definitie. 
Het draait om het toepassen van game-  elementen, mechanis-
men en denkwijzes in omgevingen die een non-gaming context 
hebben. Persoonlijk vind ik de volgende definitie van Ray R 
Wang analist, CEO van Constellation Research Group en schri-
jver voor o.a. Forbes een goede definitie van waar gamification 
om draait. Hij stelt dat:

“Gamification describes a series of design principles, 
processes and systems used to influence, engage and 
motivate individuals, groups and communities to 
drive behaviors and effect desired outcomes.“

Deze definitie bevat alle essentiële elementen en stelt daa-
rbij ook nog extra dat het gaat om het betrokken maken en 
motiveren van mensen ten behoeve van gedragsveranderingen 
en gewenste resultaten. Nu we een duidelijke definitie hebben 
van wat gamification precies is kunnen we kijken naar wat 
dan precies die mechanismen en processen zijn. Gamification 
kunnen we volgens mij indelen in een viertal hoofdcatego-
rieën, namelijk: Beloningen, Progressie, Structuur en Interactie. 
Binnen deze categorieën zijn een fiks aantal mechanismen die 
allemaal gericht zijn op het verhogen van de betrokkenheid en 
de participatie van de gebruikers.

Gamification is een nieuw gebied, en daarom worden er ook 
nieuwe inzichten verworven naarmate er meerdere mensen 
over meedenken en participeren aan het vraagstuk.

Dit model laat zien dat de beoogde flow, een optimale staat 
van bewustzijn waarin de gebruiker compleet opgaat in zijn 
taak en optimale focus en motivatie heeft,  tussen angst, 
beklemdheid (anxiety)  en verveling (boredom) inzit. Vid-
eogames maken hier optimaal gebruik van door hiervoor te 
ontwerpen zodat gebruikers de optimale condities hebben om 
in deze gewenste staat  te komen.

- Creëer een betekenisvol verhaal een een gevoel van vrijheid 
voor de gebruiker zodat hij werkelijk kan opgaan in zijn taken. 
Losstaand van gamification moeten de taken ook aansluiten op 
de intrinsieke motivatie van de gebruiker. 

- Let op de sociale context van je regels en opdrachten en 
maak een aantrekkelijke visuele ervaring die aansluit op alle 
andere elementen. Hierdoor zullen spelers beter opgaan in de 
ervaring(Deterding, S. ,2011).

Om een succesvolle gamification ervaring te creëren moeten 
gamifiers kijken naar welke elementen en mechanismen van 
waarde zijn voor hun gebruikers en een concept proberen te 
creëren dat rekening houdt met bovenstaande criteria. Ik geef 
een selectie voor een gamification concept, van populaire en 
naar mijn mening meest waardevolle gamification elementen/
mechanismen. Ik zal de punten behandelen aan de hand van 
mijn 4 opgestelde hoofdcategorieën (beloningen, progressie, 
structuur en interactie).

Sebastian Deterding (UX designer en PhD onderzoeker in 
Hamburg) en met hem velen anderen hebben veel kritiek op de 
manieren waarop gamification nu wordt toegepast. Hij geeft 
aan dat gamification vaak in het huidige stadium een aantal 
essentiële elementen mist, en vaak bestaat uit simpelweg 
toevoegen van badges of punten aan een inhoudsloos concept. 
Deterding geeft aan dat  gamification alleen werkt  wanneer je 
als bedenker van een gamification concept rekening houdt met 
een aantal elementen. 

De volgende punten van Detering zijn kritiek vindt ik
 persoonlijk ook van belang om mee te nemen wanneer je gaat 
nadenken over een gamification concept:

- Creëer geen doelloze progressie, want progressie op zichzelf 
is voor een speler niet interessant. 
Als voorbeeld is er Progress Wars, een “game” die een parodie 
is op het zinloze gebruik van progress bars. Door middel van 
een klik stijgt de gebruiker in level en laat daarmee zien dat 
progressie alleen geen meerwaarde heeft. 

- Creëer een systeem waar gebruikers meester in kunnen 
worden. Hiermee geeft hij aan dat er een bepaalde uitdaging 
moet zitten in handelingen. De lol van games zit hem namelijk 
niet alleen in het krijgen van beloningen, maar in het feit dat 
het spelen vaak je het gevoel geeft een bepaalde uitdaging te 
hebben overwonnen. Het is dus van belang dat bij het creëren 
van je gamification concept je rekening houdt dat gebruikers 
ook moeten kunnen verliezen, er moet iets op het spel staan of 
er moet een moeilijkheidsfactor inzitten. Dit baseert Deterding 
ook op het model van Mihaly Csikszentmihalyi over “flow”. 

4. Wat zijn de gamification elementen en mechanismen ?
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4.2 Beloningen:

Beloningen zijn een krachtige motivator en vormen een basis 
voor veel motiverende technieken. Beloningen sturen of veran-
deren gedrag. Beloningen zijn daarom een belangrijk onderdeel 
bij gamification en hebben indien juist ontworpen een positief 
effect.  Beloningen hoeven niet altijd fysiek van waarde te zijn.
Prijzen die fysiek zijn of een bepaalde reële waarde hebben zijn 
van nature een sterke beloning. Deze zijn deze echter, zeker 
op de lange termijn, niet betaalbaar voor producenten. Virtuele 
beloningen kunnen zo worden ingericht dat ze wel degelijk 
waarde hebben. 

Punten:
Punten zijn een belangrijk onderdeel binnen gamification.  
Het is een vorm van beloning die tevens ook bij de andere 
gebieden te plaatsen valt. Punten geef je aan spelers wanneer 
ze het gewenste gedrag vertonen. Dit kan zijn wanneer ze 
handelingen uitvoeren die jij graag wilt zien, zij nieuwe dingen 
ontdekken of simpelweg een taak hebben volbracht. Punten 
geven echter ook een goede indicatie van hoever je bent. Wat 
de resultaten zijn van je handelingen en dus kunnen punten 
ook onder progressie vallen. Voor de gamifier is het geven van 
punten ook een soort structuurelement waarbij je een virtuele 
valuta creëert voor je spelers/gebruikers. Anders dan bij echte 
valuta weet jij tevens als gamifier exact hoeveel een virtueel 
punt waard is, maar spelers zelf weten de waarde van punten 
moeilijk in te schatten. Een interessant voorbeeld hiervan is 
de samenwerking tussen 7-Eleven en Zynga (maker farmville) 
waarbij klanten van 7-Eleven bij aankoop van een Slurpee 
(soort slush-puppy) virtuele punten of items kregen voor in 
farmville (7-Eleven, 2011). In Nederland zijn wij bekend met 
het sparen van zegeltjes door extra producten te kopen in 
supermarkten. We raken als consument het overzicht kwijt en 
we overwaarderen de punten/zegels. 

Status is een extreem sterke beloning en daarmee een krachtig 
gamificationelement. Iedereen kent de  voldoening bij het 
behalen van een bepaalde titel. Gabe Zichermann maakte dan 
ook de vergelijking met shows waarin een een bepaalde titel 
te winnen is. De geldbedragen zijn niet spectaculair hoog, en 
vaak lager dan bij een bepaalde pure spelshow. Maar er is een 
bepaalde mate van eer te behalen door de beste …. te zijn op 
een bepaald gebied of branche. Het toekennen van status in de 
vorm van rangen, levels of titels is dus een handig hulpmiddel.
De status geeft niet alleen zelfvoldoening, maar ook een soort 
van opscheprechten (“bragging rights”) tegenover peers of 
medespelers/consumenten.  Privileges bij bijvoorbeeld een 
rang zijn ook goede beloningen voor gebruikers of   consu-
menten.  Een rang is natuurlijk waardevol door de eerder 
genoemde bragging rights, maar kan ook consumenten extra 
privileges geven. Denk hierbij aan een product eerder te mogen 
ontvangen of te mogen uittesten. 

Gebruikers zullen zich beloont voelen voor hun “loyaliteit” en 
daarmee een betere band krijgen met het bedrijf. Loyaliteit 
en betrokkenheid zijn de grootste goeden bij de band tussen 
consument en producent.  Privileges en andere status belonin-
gen zijn ook goede “gratis” beloningen die van waarde kunnen 
zijn voor consumenten(Zichermann, 2011).  Deze mechaniek 
is ook terug te vinden in de software /game branche waar 
trouwe consumenten vaak uitgenodigd worden voor een beta 
versie tryout. Of consumenten kunnen bij aankoop van een 
bepaalde game een gratis demo of beta versie uitnodiging 
krijgen. Een voorbeeld voor in het bedrijfsleven is het geven 
van een meeting met de CEO of een maand lang een execu-
tive parkeerplaats krijgen. Ook zouden ze eventueel een pitch 
mogen geven aan het management.

Punten kunnen gericht zijn op een divers aantal gebieden:  op 
progressie  (ervaringspunten), beloning (inwisselbare punten, 
voor prijzen of items) maar ook gericht op interactie (karma of 
reputatie points, die laten zien wat voor gebruiker iemand is en 
hoe aardig/vervelend andere spelers/gebruikers hem vinden).

Badges:
Badges zijn in principe visuele weergaven van beloningen. Zij 
laten aan andere gebruikers zien dat de gebruiker iets verdient 
heeft of iets heeft gepresteerd. Badges laten status zien en los 
daarvan roepen zij ook ook de verzamel drang op bij mensen. 
Het is dan ook niet verrassend dat het gebruik van badges of 
eenzelfde soort vorm van belonen al vaker gebruikt wordt buit-
en een game context. Denk bijvoorbeeld aan het leger waarbij 
medailles worden uitgereikt bij bijzondere prestaties of eervol 
gedrag. Badges moeten visueel aantrekkelijk zijn en uiteraard 
aansluiten bij het concept. Het bekendste voorbeeld van een 
gamification concept dat zwaar leunt op het gebruik van badg-
es is Foursquare. Foursquare beloont gebruikers voornamelijk 
met badges, verderop in mijn scriptie zal ik specifieker ingaan 
op Foursquare en andere succesvolle gamification concepten.

COOL
GUY

SMART
DUDE

GREAT
MAN

Een andere vorm van beloning is het geven van een avatar, vir-
tual items en customization opties, mensen willen “anders” zijn 
en zich onderscheiden van de rest. Het geven van een karak-
ter/avatar valt ook binnen deze vorm van belonen en zorgt 
voor een bepaalde mate van betrokkenheid van de consument. 
Nike+ heeft deze gedachtegang dan ook gebruikt in zijn con-
cept door de gebruiker een “mini” avatar te geven die positief 
reageert op wenselijk gedrag van de producent. Consumenten 
willen hun avatar “tevreden houden” en doen dus indirect pre-
cies wat de producent voor ogen heeft, ondanks het ontbreken 
van een fysieke beloning.  

Ook freemium game Battlefield Heroes borduurt voort op dit 
gegeven en heeft zijn businessmodel in principe zo ingericht dat 
het spelen/bezitten van het spel zelf geen geld kost, maar consu-
menten kunnen geheel vrijwillig extra geld uitgeven voor speci-
fieke customization opties. In de praktijk komt het erop neer dat 
spelers van het spel het spel gratis spelen en geld uitgeven aan 
een bepaalde outfit voor hun virtuele karakter. Virtuele items zijn 
ook terug te vinden in bijvoorbeeld Farmville waar gebruikers een 
groot scala aan virtuele items kunnen verdienen/winnen/kopen. 

Het is slim om beloningen soms verrassend te maken. Tevens 
kan humor extra waarde creëren.Gebruikers houden ervan om 
verrast te worden en zullen tevens graag iets willen ontdekken. 
Zo heeft foursquare een douchebag6  award, een bijzondere 
badge die verdiend kan worden door een aantal “doucebag 
locations” te bezoeken (Zichermann, 2011).

Deze award doorbrak het patroon van het normale badge ver-
zamelen en was speciaal vanwege het negatief geladen thema. 
De bekende MMORPG World of Warcraft speelde tevens slim 
in op een internet hype bij het creëren van een achievement. 
Een filmpje dook op het internet waarbij een WOW guild7  een 
missie in het spel aan het coördineren is, er worden flink wat 
tactische beslissingen besproken via de koptelefoons en ieder-
een is serieus en geconcentreerd bezig. Hun plannen worden 
compleet verstoord door een guild lid genaamd Leeroy Jenkins 
die zonder enige vorm van tact de ruimte instormt waar de
vijanden staan. Dit terwijl hij keihard zijn eigen naam 
uitschreeuwt. De andere leden willen de situatie redden door 
Leeroy te helpen, maar het is te laat en Leeroy zorgt ervoor dat 
iedereen dood gaat. De makers zagen een hype ontstaan en 
creëerde snel een speciale achievement: de Leeeeeroy Achieve-
ment werd gecreëerd waarbij spelers de titel Jenkins konden 
verdienen (wowhead.com, 2008). Het creëren van extra 
grappige, verborgen beloningen of beloningen die inspelen op 
trends en hypes is iets om rekening mee te houden. 

Douchebag award, Foursquare. Geraadpleegd op: http://www.intuitive.
com/blog/images/foursquare-douchebag-badge.png

Nike+ Avatars Japan. Geraadpleegd op: http://taroutworks.com/
blog/2008/08/nike_nike_avatar_run_run_ran.html

6. Een douchebag is volgens dictionary.com: slang for an contemptible person, simpelweg een onplezierig persoon (dictionary.com, 2009)
7. Een Guild is een groep spelers binnen een spel die gezamenlijk als een soort vereniging opereren. Er is een hiërarchie, met bijvoorbeeld een guild leader en soms ook subgroepen. Het doel is dat spelers in een guild elkaar helpen, samen aan competities 
    meedoen en sociale contacten onderhouden
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4.3 Progressie:

Progressie geeft de gebruiker een duidelijk beeld van de plek 
waar hij zich bevindt. Hij weet hierdoor precies wat hij moet 
doen om in rang te stijgen (of dalen). Ook is het belangrijk dat 
hij tijdens het proces op de hoogte wordt gehouden van zijn
acties en de gevolgen voor zijn status. Zelfs sites met weinig tot 
geen gamification elementen gebruiken dit principe al vaker bij 
processen die vaak als langdurig worden ervaren door de 
gebruikers. Een voorbeeld hiervan is de welbekende progress bar 
die je vaak ziet bij registratie procedures op bepaalde sites. De 
aanmeldingsprocedure wordt in delen gesplitst en aan de hand 
van een balk die steeds voller wordt kunnen gebruikers hoever 
ze in het proces zijn. Hierdoor wordt het doorlopen van vaak 
saaie en lange processen, door de procedure in stukken te delen 
en feedback te geven aan de gebruiker, een prettigere ervaring.

Progression Dynamic:
Dit is in principe de eerder genoemde progress bar in al zijn 
vormen. Het is het element dat de gebruiker visuele informatie 
geeft van zijn vooruitgang binnen het systeem. Dit is in games 
vaak een vorm van een balk die zich vult naarmate de speler 
wenselijke taken uitvoert. In gamification concepten is het vaak 
belangrijk om de gebruiker goed duidelijk te maken hoeveel of 
hoe lang hij nog bepaalde acties moet uitvoeren voordat hij het 
volgende niveau zal bereiken. 

Levels:
Levels geven de speler een gevoel van status en vooruitgang. 
Het is een systeem waar gebruikers ook vaak voor spelen. Met 
het verkrijgen van nieuwe levels gaan in games vaak  extra 
mogelijkheden gepaard.

Dit principe is uiteraard ingewikkelder dan simpelweg goede 
progressie-elementen toevoegen, maar het geven van juiste 
progressie feedback kan ervoor zorgen dat gebruikers vaker in 
deze status zullen komen.

4.4 Structuur:

Structuur zorgt ervoor dat de gebruikers een gevoel krijgen 
van waarde. Een goede structuur zorgt ervoor dat gebruikers 
blijven of willen blijven spelen. Het geeft de gebruikers een 
helder overzicht van de mogelijkheden en van wat precies de 
acties of taken zijn die beloond zullen worden. Een bepaalde 
structuur in games kan ook gebruikers sturen in hun gedrag, 
iets wat ook uiteraard ook kritiek oplevert. Veel van deze 
elementen zijn erop gericht de gebruiker zo veel en zo lang 
mogelijk te laten “spelen” en is daarmee niet altijd positief. 
Onderzoeker Nick Yee stelde daarom ook dat een game zoals 
MMORPG Everquest eigenlijk een virtual skinner box is (Yee, 
2001). Een skinner box is ontworpen door B.F. Skinner die 
operante conditionering onderzocht. Het ging om een gesloten 
omgeving (een box) waarin een dier zoals een rat of een ham-
ster geconditioneerd door hem automatische te belonen met 
voedsel wanneer hij gewenst gedrag vertoonde. 

Cascading information theory:
In principe is dit simpelweg het aanbieden van de informatie in 
kleine stukjes, zodat de gebruiker niet het gevoel krijgt over-
weldigd te worden door de vele opties. 

De gebruiker krijgt bij het stijgen in level bijvoorbeeld ex-
tra mogelijkheden of kan zijn karakter uitbouwen. In een 
gamification zijn levels slim om de gebruiker zijn vooruit-
gang te coördineren. Zo zijn vaak de “begin” levels relatief 
makkelijk en snel te halen en naarmate de gebruiker verder is in 
het systeem wordt het behalen van het volgende level 
moeilijker en zal het proces langzamer verlopen. Met behulp van 
dit systeem worden gebruikers eerst makkelijk gepaaid zodat ze 
enthousiast kunnen worden. En naarmate ze meer tijd hebben 
geïnvesteerd zal het levelproces een grotere uitdaging worden.

Feedback:
Feedback is een belangrijk onderdeel, het geeft de gebruiker 
motivatie om door te gaan en tevens een visuele bevestiging 
van zijn prestaties. Hiermee kunnen dus ook acties gestimu-
leerd worden. In games is de feedback vooral zeer overdreven 
aanwezig. De gebruiker wordt extreem positief benaderd en 
wordt vaak complimenteus op de hoogte gebracht van zijn 
handelen. Deze vorm van feedback geven noemt Deterding 
Juicy Feedback. Hij is van mening dat dit gebruikers zal moti-
veren om verder te spelen. Juicy Feedback is bijvoorbeeld het 
EXCELLENT, WELL DONE bij het bereiken van een volgend 
level. In bijvoorbeeld WOW  gaat het stijgen naar het volgende 
level zelfs gepaard met een “engelen geluid”  en een gouden 
kolom die uit je karakter schiet.  (Deterding, 2011). 

De bedoeling is dat spelers in een vorm van Behavioral Momen-
tum terecht komen, dit is in principe een status waarin spelers 
blijven doen wat ze aan het doen waren.  Het is de gewenste 
“flow” status van Csikszentmihalyi waar wij de gebruikers in 
willen zien. 

Appointed Dynamics:
Dit zijn vooraf gedefinieerd momenten waarop een gebruiker 
aanwezig moet zijn of moet terugkeren om een positief effect 
te ontvangen of om geen negatief effect te ondervinden. Met 
het toevoegen van dit soort elementen kunnen gebruikers 
gemotiveerd worden om telkens terug te keren naar het spel. 
Denk aan happy hour in een bar, als je tijdens dat tijdstip komt 
drinken krijg je 2 drankjes in plaats van 1 voor dezelfde prijs. In 
games zitten vaak negatieve effecten wanneer een gebruiker 
niet op tijd terugkeert naar het spel, dit noemen ze ook wel 
Loss Aversion. In Farmville zullen je gewassen verwelken, in 
Animal Crossing8   zal je huis last krijgen van kakkerlakken en 
er zal onkruid verschijnen in jouw dorp. In principe is het een 
zwaar middel dat gebruikt wordt om gebruikers/spelers bij 
langdurige afwezigheid een negatief effect op te zadelen of 
een devaluering van hun virtuele items. 

In dezelfde lijn met appoined dynamics zijn de variable ratio 
rewards. We kunnen het skinner-box experiment met de rat als 
voorbeeld nemen. In plaats van elke keer bij gewenst gedrag 
(drukken op hendeltje door rat)te belonen met voedsel, 
wordt de beloning willekeurig uitgedeeld. Het zal niet lang 
duren voordat de rat frequent op het hendeltje zal drukken. 
Er is namelijk geen zekerheid wanneer de beloning komt. De 
variable ratio rewards zijn bijvoorbeeld de speciale items in 
MMORPG’s die willekeurig als beloning verschijnen bij het 
verslaan van een bepaalde vijand. Dat is hetzelfde bij een 
slotmachine in het casino: Je kan nu niet meer stoppen want de 
volgende actie kan wel eens de jackpot zijn. Of de volgende. Of 
degene daarna (Wong, 2010). 

Hierdoor zit hij altijd dichtbij een beloning of heeft hij het idee 
dat hij dichtbij een beloning zit (Yee, N. Virtual Skinner Box). 
Structureer ook op basis van de gebruiker. Een gebruiker van 
een Facebook App kun je niet opzadelen met missies van een 
uur voor een kleine beloning. Voor een dergelijke doelgroep 
zijn kleine korte missies/opdrachten beter. Net zoals bij het 
eten van chips, zijn gebruikers vaak geneigd om ongemerkt 
heel de zak leeg te eten (Wong, 2010).

4.5 Interactie:

Interactie zorgt ervoor dat gebruikers verbonden worden. 
Interactie is participatie en hoe meer gebruikers interacties 
aangaan op jouw platform hoe in principe er meer activiteit 
plaatsvindt. Tevens worden andere gebruikers gestimuleerd 
actief te zijn, aangezien er sociale motivaties ontstaan. In deze 
huidige tijd waarin social media koning is, zijn (sociale) inter-
acties zeer gewenst. Gamification platform Badgeville stelt dan 
ook terecht:

“Social” experiences are no longer limited to interac-
tions on Facebook and Twitter. The modern website, 
regardless of industry and brand, needs social inte-
gration in order to stay relevant. 

Epic Meaning:
Dit is een game term die in principe neerkomt op het gegeven 
dat er een “hoger overkoepelend”  doel is in een spel. Spelers 
krijgen het gevoel bij te dragen aan een enorm doel dat groter 
is dan zij zelf. Ze voelen alsof ze wat bereikt hebben. Dit is ook 
logisch aangezien het echte leven in veel mindere mate dit soort 
gevoel kan oproepen. In Outliers (Gladwell, 2008) komt ook 
naar voren dat om een goed gevoel te krijgen over je baan je in 
principe aan 3 eisen moet voldoen: Autonomie (in bepaalde mate 
bepalen wat en wanneer je iets gaat doen), Complexiteit (het 
moet wel een uitdaging bieden) en een duidelijke connectie tus-
sen de inspanning en de beloning. Vergelijk dit maar met de gem-
iddelde werksituatie van de doelgroep en je begrijpt dat het sim-
pelweg een verloren strijd is. Een gemiddelde baan kan simpelweg 
op dat gebied niet op tegen de virtuele epische avonturen (en 
is daarmee ook een gevaar voor verslavingsgevoelige gamers).

Als we kijken naar hoe structuur de betrokkenheid van een 
gebruiker kan sturen zien we een aantal patronen. In veel 
MMORPG’s is er in het begin een periode waarin de gebruiker 
in principe instant gratification krijgt. De eerste opdrachten 
zijn simpel en duren niet al te lang, hij zal snel beloond worden 
en zal gemakkelijk “levelen”. Maar wanneer je verder komt 
in de game zullen de intervallen tussen de beloningen expo-
nentieel groeien en al snel zitten spelers uren achter het spel 
voor het stijgen van een enkel level of voor het verkrijgen van 
1 item. Veel van deze games creëren tevens een of meerdere 
extra lagen bovenop het reguliere level systeem waardoor de 
gebruiker in een flink aantal beloningscirkels terecht komt.

8. Animal Crossing is een simulatie spel voor kinderen, waarbij je een leven moet opbouwen in een dieren dorpje.
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Community Collaboration:
Dit zijn in principe taken en opdrachten waarbij de hele of een 
gedeelte van de spelers gemeenschap samen  moet werken aan 
een opdracht. Dit soort opdrachten worden ook vaak in gam-
ification toepassingen voor commerciele doeleinden gebruikt. 
Door het sharen en meedoen met je vriendengroep kunnen de 
“spelers”  als groep iets winnen. Dit principe kwam goed naar 
voren bij het 99vrienden concept van KLM.  Dit concept draa-
ide om het samenstellen van een groep van 99 vrienden. Wie 
het eerst binnen 99 uur een groep kon samenstellen van 99 
vrienden won een citytrip naar Berlijn. Ondanks dat er weinig 
gamemechanismen toegepast werden was het mechanisme 
dat mensen gezamenlijk zo snel mogelijk een groep moesten 
samenstellen hetgeen wat het een succes maakte. Mensen 
konden zich als captain van een groep aanmelden en begonnen 
via Facebook en andere social media mensen te werven.

Leaderboards:
Leaderboards en al zijn varianten zijn in principe een lijst 
met daarin de “scores” van de gebruikers. Het is een visuele 
presentatie van hoe elke gebruiker scoort ten opzichte van de 
andere gebruikers. Mensen willen graag zien hoe zij verhouden 
tot andere gebruikers. Tegenwoordig plaatsen leaderboards jou 
als gebruiker meestal frontaal in het midden. Zo kun je als geb-
ruiker meteen zien waar je in de buurt bent en hoeveel je nog 
moet doen om te stijgen, maar ook welke vrienden of andere 
gebruikers onder jou staan en hoe dichtbij ze jouw score zijn. 
Uitzondering hierbij is als een speler daadwerkelijk in een top 
10 of 20 staat, het zou dan slimmer zijn om deze toplijst com-
pleet weer te geven en niet te focussen op de speler zijn plaats.

Conclusie: 

Gamification kent vele definities, de belangrijkste elementen zijn volgens mij echter: Het gebruik van design 
principes, processen, systemen en mechanismen uit de gamewereld met als doel de betrokkenheid en moti-
vaties van de doelgroep te beïnvloeden of te stimuleren. Op basis van verschillende theorieën ben ik van mening 
dat gamification in ieder geval de volgende “bouwstenen” moet hebben: beloningen (punten,badges maar 
ook privileges), progressie(levels en feedback), structuur (variabelen belonigen, terugkeermechanismen en 
overkoepelend doel) en interactie(leaderboards en communities). Maar in zijn uitvoering is dit vaak te simpel. 

Ik ben het dan ook voor een deel met Deterding en andere critici eens dat het belangrijk is om doelloze 
progressie te vermijden. Het is ook van belang om de mogelijkheid tot meesterschap te bieden. Met het 
creëren van een betekenisvol element (verhaal, thema etc.) kan men extra waarde toekennen aan een con-
cept. Het is dus ook slim om niet alleen te kijken naar wat de gebruiker moet doen, maar ook wat hij beleeft. 
Ik denk dat veel gamification elementen zeer bruikbaar kunnen zijn voor concepten. En dat door goed 
te kijken naar de hoofd bouwstenen van gamification je met simpele gameplay, structuur en plezier kan 
geven aan een concept. Voor mijn uiteindelijke model zal ik dan ook vooral deze “bouwstenen” meenemen.
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5.1 Game Mechanics in de praktijk:

Samengevat kunnen we een aantal praktijkvoorbeelden 
noemen van spelelementen die mensen over het algemeen 
interessant zullen vinden dit op basis van theorie (Zichermann, 
2011) en gesprekken met gamers uit mijn omgeving:

-Patronen herkenning: Bedenk herinnering  gerichte spelele-
menten waarbij gebruikers dingen moeten onthouden of 
koppelen of samenstellen. Puzzel elementen zijn goede voor-
beelden van het herkennen van een patroon.

- Verzamelen: Mensen houden van verzamelen, het is competi-
tief en ontspannend. Bedenk verzamelbare objecten, uiteraard 
moeten deze in jouw concept en verhaal passen. Denk tevens 
aan specifieke items die inspringen op trends of nieuws, het is 
ook slim om gebruikers onderling items te kunnen laten ruilen. 
Items moeten ook niet in overvloed beschikbaar zijn, creëer 
liever een schaarste aan sommige items zodat deze meer 
gewild zullen worden (Apple gebruikt dit principe ook voor het 
versterken van het hype effect bij hun producten).

- Verrassing: Creëer het liefst variabelen in het spel, zodat de 
gebruikers verrast kunnen worden. Maak verborgen object-
en of items en speel met het feit dat er iets ongewoons kan 
gebeuren.

- Organiseren: Laat spelers/gebruikers dingen organiseren, dit 
kan een team aansturen zijn of een bepaald virtuele omgevin-
gen leiden/runnen. Spellen zoals bijvoorbeeld Civilization9  
draaien allemaal  om het aansturen. Het geven van een vorm 
van controle is een belangrijk punt in games. Een speler wil 
graag iets kunnen sturen, bevelen of controleren in een game 
(Garrs, Ahlers & Driskell, 2002).

Plaats de gebruiker in een omgeving waar hij nog nooit in de 
realiteit geweest kan zijn.  Dit kan een fantasie omgeving zijn, 
iets bijvoorbeeld in de ruimte of zoals bij GTA (Grand Theft 
Auto) een wereld waarin hij zich extreem crimineel kan gedra-
gen. Bedenk dus een ervaring die zich afspeelt in een bijzonde-
re omgeving, waar een gebruiker realistisch gezien nooit in zal 
zijn of terecht zal komen.

-De held zijn: Dit speelt in op de oorspronkelijke hoofd de-
mografie van gamers (18-35 jaar man) en richt zich op het 
uitvoeren van heldhaftige daden. Denk hierbij aan het “red 
de jonkvrouw” principe uit oude ridderromans en dit princi-
pe is veel terug te vinden in games. De speler moet taken en 
obstakels overwinnen om de persoon te bereiken van wie hij 
houdt. Het toevoegen van spanning of een tijdslimiet kunnen 
deze taken extra impact geven. In principe komt het erop neer 
dat je gebruikers een betekenisvolle achterliggende motivatie 
meegeeft. En ze bijzondere taken laat uitvoeren om het doel te 
bereiken. Spelers willen graag obstakels overwinnen.

- Verzorgen, groeien:
Je hoeft maar naar het succes van tamagotchi, nintendogs of 
pokemon11  te kijken om te begrijpen dat gebruikers graag 
dingen verzorgen of opvoeden. Voeg hierbij het principe toe 
van loss aversion, waarbij spelers terug moeten keren willen 
ze geen negatieve effecten ondervinden en je hebt een sterk 
mechanisme.

- Geven: Het geven van items is ook een handig element. Dit 
kan bijvoorbeeld ook het weggeven van karma punten te zijn 
zodat gebruikers elkaar kunnen belonen voor goed/gewenst 
gedrag. Of om hun appreciatie te tonen voor een andere 
gebruiker.

- Flirten/Romantiek: Gebruikers willen graag onderling mo-
gelijkheden hebben om enige vorm van affectie te tonen aan 
anderen. Dit hoeft lang niet altijd te gaan om romantische 
redenen, maar kan ook simpelweg speels flirten zijn. 

- Erkenning: Badges en andere trofeeën  zijn simpelweg symbo-
len die laten zien dat de gebruiker iets bereikt heeft. Geef daar-
om gebruikers mogelijkheden om ze erkenning te geven voor 
hun daden. Geef ze de mogelijkheid om aandacht en status 
te  vergaren. Leaderboards of een kudo-achtig10  systeem zijn 
slimme mechanismen hiervoor. Het facebook “like” systeem 
is een goed voorbeeld van een mechanisme om erkenning/
waardering te uiten.

-Teamverband: Geef gebruikers de mogelijkheid om samen te 
werken of om andere gebruikers te leiden. Hierdoor ontstaan 
vaker sociale banden en vinden er veel interacties plaats tussen 
de gebruikers. Het is tevens vaak leuker om iets gezamenlijk te 
doen. Games gebruiken dit in principe vaak en weinig games 
bevatten geen vorm van multiplayer.

-Een alternatieve realiteit: Gebruikers willen verrast worden en 
in een omgeving geplaatst worden die niet aansluit op hun hui-
dige realiteit. Er is bij gamen een bepaalde mate van escapisme 
te ontdekken, die in principe vergelijkbaar is met het opgaan in 
een goed boek of film. 

5. Gamifictation in de praktijk

  9. Civilizaton is een game serie die in principe draait om het creëren van een rijk. Er komen daarbij veel organisatorische taken kijken in plaats van alleen actie. Spelers moeten rekening houden met economieën, diplomatie en andere taken.
10.  Kudo’s komen van het griekse woord kudos, (letterlijk “waarvan gehoord is”) betekent “waardering (wikipedia, 2012) Het geven van “kudos” aan een ander wordt gedaan om deze te waarderen.
11. Tamagotchi was een virtueel mini computertje, waarbij je een diertje moest opvoeden. Nintendogs is een honden simulatie game die je een virtuele puppy geeft om te verzorgen. Pokemon is het concept (zowel tv, games als andere mediavor 
        men) waarbij het  draait om wilde “monsters” te vangen en te trainen (opvoeden) zodat je deze weer kan gebruiken om verdere avonturen mee te beleven. 
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- Chaos geweld:
Dit is het alom bekende voorbeeld waaraan mensen snel zullen 
denken wanneer ze aan games denken. Veel populaire games 
hebben een element van chaos of geweld. Soms is het namelijk 
gewoon erg ontspannend om iets kapot te maken. Zoals Pablo 
Picasso ook zei:

“Every act of creation is first of all an act of 
destruction.” 

Geweld in videogames is uiteraard een gevoelig punt, maar kan 
in de juiste context een sterk mechanisme zijn. 
Het is ook slim om geweld buiten de context te zien en niet 
meteen te denken aan het neerschieten,slaan of steken van 
“vijanden”. Het gaat meer om het mechanisme erachter. Het 
richten en de oog- hand- coördinatie die vereist is voor veel 
FPS, in combinatie met het competitieve element maakt het 
zo interessant. Het overwinnen van anderen door “beter te 
spelen” is logischerwijs een positief gevoel voor de gebruiker.
Denk in ieder geval na over een dynamiek waarbij de gebruiker 
handelingen moet verrichten die uit meer bestaan  dan een of 
enkele muisklikken.

- Racen: 
Hiermee bedoel ik niet zozeer het feitelijke racen zelf, maar 
meer de uitdaging van het voltooien van een taak binnen een 
bepaald tijdsbestek. Doordat er een limiet zit op een taak, 
ontstaat er automatische een extra laag die daarmee extra 
uitdagend wordt voor de gebruiker.

Bij het bedenken van een gamification concept is het slim om 
rekening te houden met deze facetten.

Ook kan obesitas bij kinderen (een steeds vaker voorkomend 
probleem, blijkt uit cijfers van o.a. het CBS12 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], 2012). 
worden aangepakt met innovatieve en leuke concepten. Zo 
was  er bijvoorbeeld het gamification concept dat kinderen 
probeerde te stimuleren om actiever te zijn. (Blackman, 2009). 
Foldit was tevens een relatief recent  goed toegepast gamifi-
cation concept dat tevens in het nieuws kwam. De universiteit 
van Washington bedacht een gameomgeving waarin gebrui-
kers probeerden zo efficiënt mogelijk de moleculen “op te 
vouwen” door ze manipuleren. De bedoeling was om de meest 
efficiënt en laag-energie samenstelling te vinden. Dit probleem 
werd door middel van dit gamification concept (het was een 
soort online puzzel) binnen 10 dagen door een team opgelost.

Een gezonde levensstijl is vaak moeilijk vol te houden, om-
dat het planning, tijd en doorzettingsvermogen vraagt. Een 
gamification concept kan hier ook een goede oplossing voor 
bieden, doordat het de structuur geeft en de gebruiker vaak 
in een competitieve omgeving plaatst waar hij tegen en/of 
met zijn vrienden “speelt”. Hierdoor kan iets wat vaak voor 
velen saai of vermoeiend is opeens dat beetje extra bieden, 
dat gebruikers stimuleert om verder te gaan of vol te houden. 
Goede voorbeelden van dit soort concepten zijn het bekende 
Nike+ concept en Healthmonth. Healthmonth laat gebruikers 
uitdagingen creëren in de vorm van do’s en don’t  regels die 
betrekking hebben op je gezondheid. Van minder alcohol con-
sumpties tot minimaal 2x per week groenten eten. Gebruikers 
kunnen zelf regels maken, regelpakketten opstellen, vrienden 
aanmoedigen, helpen of samen in een team meedoen.
Alle verschillende opties zorgen ervoor dat gebruikers makkeli-
jker op het “gezonde” pad kunnen blijven.

Dit gegeven brengt natuurlijk veel mogelijkheden met zich mee 
en laat zien dat er veel mogelijk is op het gebied van interac-
tief entertainment. Zo zijn er vele manieren te bedenken om 
bijvoorbeeld obesitas bij kinderen te bestrijden door gebruik te 
maken van actief gamen. 

5.2 Gamification gebieden:

Gamification wordt momenteel geïmplementeerd  in een flink 
aantal industrieën. De mate van betrokkenheid die een goed 
gamification concept kan genereren is niet alleen interessant 
voor commerciële doeleinden. Steeds vaker zien we industrieën 
die gamification in zijn geheel of een bepaalde mate gebrui-
ken om hun product of dienst te versterken. Ook zie je dat 
sommige industrieën  gamification gebruiken om specifiek een 
nieuw concept te realiseren.
Zo is er gamification van je leven en specifieker bijvoorbeeld 
voor een gezonde levensstijl. Gamification voor educatieve 
doeleinden. Gamification van werkomgevingen, de overheid 
of gamification van winkelen. Het toevoegen van gamifica-
tion kan sommige taken leuker, interessanter of misschien 
duidelijker maken. Gamification kan een sociaal en competitief 
component toevoegen aan een concept dat uiteraard een 
sterke mate van betrokkenheid kan realiseren. Er zijn dan ook 
een aantal goede voorbeelden te vinden van (succesvolle) 
concepten die daadwerkelijk binnen die industrie iets kunnen 
bereiken.

Op medisch gebied zijn  goede ideeën te bedenken en te 
vinden. Zware medische revalidatie kunnen met behulp van 
gamification leuker worden en daarmee succesvoller voor
 patiënten. Uiteraard is dit met “serious games” ook al toegepast.  

Goed aan dit concept is ook het feit dat als je faalt je leven-
spunten verliest, maar dat andere gebruikers/vrienden je fruit 
(deze verdien je door alle regels te halen) kunnen geven om 
je levenspunten aan te vullen. Verlies je al je levenspunten dan 
kom je op de Wall of Almost-But-Not-Quite Awesome en kun 
je een vooraf opgestelde boete belofte uitvoeren. Hou je wel 1 
of meer levenspunten over dat kom je op de Wall of Awesome-
ness en kun je een beloning belofte inlossen (samen met je 
vriend of vriendin uit eten bijvoorbeeld). 

Nike+ is het welbekende voorbeeld van sportgigant Nike die een 
gamification concept creëerde rondom het hardlopen. Het geeft 
hardlopers een omgeving met uitdagingen en mogelijkheden 
om in teamverband of alleen tegen andere lopers te spelen. In 
het begin krijgen gebruikers simpele uitdagingen en kan hij te-
gen zichzelf, zijn beste tijd of afstand, lopen. Hoe meer ervar-
ing de gebruiker krijgt hoe meer mogelijkheden hij vrij speelt.

Er zit een groot sociaal component aan het concept en het 
moedigt de gebruiker aan om zijn resultaten te delen. Hier-
na kunnen vrienden de post liken waarna de gebruiker een 
juichend geluid zal horen tijdens het lopen. Het concept 
is daarmee een van de beste gamification voorbeelden en 
probeert zich continu te verbeteren. Zo zijn er tal van goede 
spelelementen die gericht zijn op competitief, sociaal en fun. Je 
kan een Tag game starten waarbij je in feite een van je vrien-
den kan taggen en moet blijven rennen om te voorkomen dat 
jij “hem bent, en geraakt word” (degene die het kortst heeft 
gelopen is getagged). En met de trash talk wall kun je mensen 
motiveren door te “trashtalken”.

Over het algemeen zien dan ook dat gamers in enorme mate 
moeten kunnen multitasken. Dit stimuleert de vloeiende 
intelligentie13 . Anath Pai een leraar in Amerika gebruikte 
games in zijn klaslokaal als hulpmiddel bij het onderwijzen van
 verschillende gebieden. Dit resulteerde in een grote verbetering 
van de scores van de leerlingen (OLTV19 , 2010). Een ander mooi 
voorbeeld is de World Peace Game van John Hunter. Deze leraar 
bedacht een spel dat in principe de basis principes van politiek be-
handelt voor kinderen. Het spel is een simulatie waarin kinderen 
in teamverband verschillende functies en taken krijgen op basis 
van fictieve landen. Het doel is een zo vredige en welvarende 
wereld te creëren met elkaar. Leerlingen lopen echter tegen ver-
schillende economische tot filosofische problemen aan en zelfs 
het gevaar van oorlog en armoede zijn factoren die meespelen.

Bijzonder om te zien is dat de de leraar (John Hunter) slechts 
de gamification omgeving creëert en daarna de “spelers”  (de 
kinderen) vrij laat. Net zoals in het echte leven zijn er uiteraard 
een aantal kaders, maar er werden al vrij snel bijzondere con-
stateringen gedaan. Zo onstonden er “peace corps” , er werden 
verdragen gesloten tussen landen en er werd zelfs “preventief” 
oorlog gevoerd ter bescherming van een ander land. Goed is 
het om te zien dat er geen waarde-oordeel wordt gegeven aan 
het handelen van de kinderen. Het draait erom dat de leerlin-
gen gezamenlijk kijken naar reële problemen en door middel 
van aanpassen en snel denken bedenken ze oplossingen voor 
problemen (Hunter, 2011). Interessant vind ik ook de mate 
waarin de leerlingen ancticipeerde op problemen en daarmee 
problemen voorkwamen. 

Gamification is zelfs ingezet voor politieke doeleinden. In 
Amerika is er bijvoorbeeld  een platform voor het inzame-
len van geld  voor de campagne van president Obama. Dit 
concept leunt op gamificationmechanismen en principes. Het 
platform geeft gebruikers de mogelijkheid om verschillende 
campagne taken uit te voeren en en tevens nieuwe donateurs 
te verwerven. Er is uiteraard een leaderboard met daarmee het 
competitieve element en als prijzen zijn er telefoontjes met de 
president of vice president, of een etentje. De prijzen zijn dus 
zeer relevant voor de doelgroep.  Deze campagne laat goed 
zien dat een “gamification omgeving” creëren voor je concept 
een positief effect kan opleveren. In deze context is het een 
slimme keus geweest om de gamification elementen vrij basic 
te houden vanwege de aard van het doel. Er is gekeken naar 
handelingen die mensen uit zichzelf wel zouden (willen) doen, 
men heeft hen daarin gefaciliteerd met een mooi en duidelijk 
platform. Tevens kunnen gebruikers die net dat duwtje in de 
rug nodig hebben door hun peers worden gestimuleerd. En 
de prijzen zijn geen grote geldbedragen of luxe items, maar 
specifiek relevant voor de doelgroep en daarmee van grotere 
waarde. Dit is volgens velen precies waar gamification om 
draait. Niet zozeer het sturen maar meer het faciliteren. De 
gebruikers op de goede weg helpen en hun in principe niet 
compleet nieuwe losstaande taken of ervaringen geven.

Een ander interessant gebied waar gamification een grote rol 
kan gaan spelen is op het gebied van onderwijs. Educatieve 
doeleinden zijn met name geschikt omdat de doelgroep vaak 
van nature al een grote affiniteit heeft met game omgevingen. 
Zie de digital natives en generation-y etc. Spelenderwijs leren is 
niet iets nieuws en er worden dan ook veel verschillende exper-
imentele onderwijsmethoden uitgeprobeerd en gecreëerd om 
jongeren op nieuwe manieren onderwijs te bieden

12. Centraal Bureau voor de Statistiek 13. Vloeiende intelligentie wordt vooral gebruikt voor het oplossen van problemen, in tegenstelling tot gekristalliseerde intelligentie die vooral voortkomt uit leren(Catell, 1963).
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Conclusie: 

Gamification laat zien dat een divers aantal gebieden baat hebben bij een extra gamification laag 
om gewenst gedrag te stimuleren / motiveren. Wanneer wij kijken naar bekende gameplay voor-
beelden herken ik acties/handelingen die ik als plezierig ervaar wanneer ik zelf een game speel. 
Naar aanleiding van gesprekken met gamers uit mijn omgeving kon ik dan ook aan Zichermanns 
rijtje extra gameplay definiëren die populair is onder gamers. Chaos creëren en het 
beleven van een alternatieve realiteit waren gameplay die ook interssant kunnen zijn voor gebruikers. 

Ik denk dan ook dat het van belang is om bij een goed gamificationmodel ook specifiek aandacht te schen-
ken aan de daadwerkelijke gameplay. En verder te kijken dan bestaande gameplay. De implicaties die 
succesvolle gamification concepten op het gebied van educatie, overheid en sport bieden vind ik tevens 
zeer interessant. Deze laten namelijk volgens mij zien dat door het toevoegen van gamification bepaalde 
handelingen of taken extra “leuk” gemaakt kunnen worden en daarmee ook plezierig om uit te voeren zijn.

Gamification
social

Is 
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In deze scriptie zal ik mij ook gaan richten op specifiek de 
meerwaarde van gamification toepassing bij Facebook Apps. 
De  commerciële implicaties van een populaire Facebook app 
is  uiteraard van meerwaarde en relevant voor mijn vakgebied. 
Adverteerders willen graag hun klant actief benaderen en 
proberen tevens klanten betrokken te laten zijn bij hun product 
of dienst. Facebook met zijn enorme bereik en hoge mate van 
activiteit is daarmee een zeer interessant platform voor bed-
rijven. En de toepassing van gamification kan interessant zijn 
voor ontwerpers en bedenkers van nieuwe media. Tevens heeft 
Media Republic een aantal cases die bestaan uit Facebook apps 
of concepten voor Facebook apps. Ik zal dan ook in mijn case 
study dieper ingaan op deze interessante praktijkvoorbeelden.

6.1 Social Media:

Er valt niet te ontkennen dat social media de afgelopen jaren 
enorm is gegroeid. Het is dan ook moeilijk om deze ontwikke-
ling nu nog weg te denken uit onze levens. Social media speelt 
in ieder geval een rol in het leven van vele online gebruikers. 
Er zijn talloze sociale netwerken die ervoor zorgen dat we 
contacten onderhouden met verschillende kringen binnen ons 
leven. LinkedIn richt zich bijvoorbeeld specifiek op het zakelijke 
aspect van het leven en is daarmee bij uitstek ideaal om nieuwe 
zakelijke contacten op te doen of een sollicitatie proberen te 
regelen.
De komst van social media heeft onze online tijdsbesteding 
immens beïnvloed, ongeveer 82% van de wereld internet 
populatie besteedt tijd aan social media. 1 van elke 5 minuten 
die gebruikers online besteden is een social media minuut 
(comScore, 2011). Het social media gedrag is vaak spontaan 
en komt voort uit andere (online) prikkels. Een leuk filmpje dat 
je ziet op een blog kan al snel resulteren in een Facebook post 
of tweet die je wilt delen met je sociale kring. Dit kan uiteraard 
ook leiden tot negatieve gevolgen bijvoorbeeld afleiding.

De consensus lijkt te liggen rond de 75 miljard dollar
(Harjani, 2012). Een immens bedrag en dit maakt Facebook 
een krachtig medium. Het platform is daarom ook zeer interes-
sant voor nieuwe media ontwerpers aangezien zowel kleine als 
grote bedrijven (nieuwe) mogelijkheden zien om hun doel-
groep te benaderen.  

Als we kijken naar Facebook kunnen we een parallel trekken 
met een game omgeving zoals je vaak ziet in een MMORPG. 
Net zoals bij veel games draait Facebook om zijn gebruikers en 
de sociale onderlinge relaties. Vaak zijn deze relaties in het be-
gin nogal oppervlakkig, maar vele gebruikers geven aan soms 
hun “virtuele vrienden” soms beter te kennen dan hun vrienden 
met wie zin in het dagelijks leven te maken hebben (Johnston, 
2011). Veel games zijn oorspronkelijk bedacht vanuit een 
sociaal oogpunt. Gamesontwikkelaar Will Wright, bedenker van 
o.a. gameserie The Sims zei dan ook:  

“In some sense, what we’re really building with these 
games are communities. That’s our primary thing”. 

In veel games zijn het hebben van vrienden tegenwoordig geen 
bijkomstigheid meer maar meer een vereiste. Veel taken en 
opdrachten kunnen simpelweg niet meer voltooid worden door 
het individu, maar vereisen vaak samenwerking of hulp van an-
dere spelers  (Ducheneaut & Moorre, 2005). Dit is bijvoorbeeld 
terug te zien in MMORPG’s zoals World of Warcraft. Maar ook 
een Facebook game als Farmville vereist de hulp van vrienden 
om een welvarende boerderij te realiseren. Waar Facebook 
eerst simpelweg gezien kon worden als een vorm van commu-
nicatie is het medium zichzelf ontstegen en is het meer een 
manier om te ontspannen. Facebook heeft het “fun” element 
ook onderdeel gemaakt van zijn ervaring. Gebruikers kijken 
simpelweg op Facebook voor interessante nieuwtjes of posts.

Deze overvloed aan informatie en prikkels kan dus negatieve 
consequenties hebben. De “workflow” kan snel onderbroken 
worden door een nieuw WhatsApp bericht, een Facebook 
reactie of een andere digitale “prikkel”. Het is in ieder geval 
een feit dat we simpelweg de continue digitale stroom van 
informatie niet meer kunnen wegdenken uit onze dagelijkse 
levens. Deze succesvolle concepten hebben tevens vaak in een 
bepaalde mate gamification geïncorporeerd in hun concept 
of interface. LinkedIn maakt gebruik van een progressie bar 
die het registratie proces wat gemakkelijker maakt. Dit is een 
klein voorbeeld ,maar als we dieper kijken naar bijvoorbeeld 
het grootste social network Facebook zien we dat er opvallend 
veel overeenkomsten zijn te ontdekken met betrekking tot 
gamification principes.

6.2 Facebook:

Met rond de 901 miljoen gebruikers (facebook.com, 2012) is 
Facebook een enorme speler binnen deze wereld. En wanneer 
we kijken naar de mate van activiteit van de gebruikers zien 
we ook dat er enorm veel gepost, geliked en gefriend wordt. 
Facebook is het grootste social media platform en daarmee 
een enorme bron van informatie voor mogelijke adverteerders. 
Facebook genereert zijn omzet voornamelijk met de inkomsten 
uit advertenties of virtuele goederen. Facebook kan ontzettend 
veel informatie laten zien over ons als gebruikers. Deze 
informatie verschaffen wij voornamelijk zelf door producten, 
diensten of dingen die wij interessant vinden te liken en 
posten.  Deze informatie is voor adverteerders en bedrijven een 
potentiële goudmijn aangezien de consumenten zijn gedrag, 
maar ook zijn gedachtes nu inzichtelijker worden (NYTimes, 
2012). Met de beursgang van Facebook in 2012 zal het bedrijf 
naar alle waarschijnlijkheid nog groter worden en daarmee nog 
interessanter voor bedrijven. Over de waarde van het bedrijf 
zijn de meningen verdeeld.

6. Is gamification social ?

Hierin zit niet alleen een sociaal element maar ook een 
gedeelte amusement.  Facebook wordt gebruikt om simpelweg 
tijd te doden. De acties die gebruikers uitvoeren op Facebook 
(posten, liken, commenten en dingen bekijken) kunnen gezien 
worden als speelse acties. Deze definiëren de omgeving van 
Facebook en zijn daarmee de “gameplay” van Facebook. (Man, 
2011). Er wordt gestreden om de aandacht van vrienden. 
En het posten van een “leuk bericht”  of een goed gevonden 
filmpje of ander nieuwtje kan worden vergeleken met het 
showcasen van je virtuele items in een game. Ditzelfde gedrag 
is te zien in een MMORGP zoals World of Warcraft waar spelers 
hun bijzondere harnassen,wapens of items  aantrekken/ten-
toonstellen  en vervolgens op drukbezochte plaatsen gaan 
staan. De bewondering van andere spelers is iets wat blijkbaar 
een motivatie is voor sommige spelers om een bepaalde tijd en 
moeite te steken in de opdrachten of taken die vereist zijn om 
zulke items te bemachtigen.  

Een MMORGP heeft in principe ook geen einde, er is een limiet 
aan levels waarin een speler kan stijgen en daarna is in principe 
zijn progressie over. Toch spelen mensen door voor het sociale 
aspect en om het verkrijgen van speciale wapens of bepantser-
ing. Spelers willen spullen die andere spelers niet hebben. Zij 
willen zich onderscheiden van de massa en aan vrienden ten-
toonstellen wat hun bijzondere spullen zijn. Als we kijken naar 
een Facebook gebruiker die veel moeite doet om een grappig, 
interessant of simpelweg informatief stukje of media te posten. 
Zien we ook eenzelfde soort reactie. Hij kijkt naar zijn post 
en hoopt dat er leuke reacties op komen. Hij wilt graag likes 
die een blijk van waardering zijn voor zijn post. Likes kunnen 
daarmee gezien worden als de sociale valuta van een platform 
als Facebook. Het is vergelijkbaar met de kudo of een andere 
virtuele beloning voor “cool” of goed gedrag.

Wanneer iemand je post liked of reageert krijg je daar ook me-
teen als gebruiker zelf een bericht van. Deze instant feedback 
is ook zoals eerder besproken een groot onderdeel van een 
gamification omgeving. Deze instant feedback is tevens ook 
terug te vinden in de vorm van de news feed van Facebook. 
Het is zeer verslavend voor gebruikers om continu te kunnen 
zien wat hun vrienden aan het doen zijn, of wat voor leuke 
media ze weer gepost hebben (Joinson, 2008). De natuurlijke 
nieuwsgierigheidsdrang wordt aangesproken en is daarmee 
een krachtig spelelement van de Facebook ervaring. De vraag 
die dan ook gesteld dient te worden is: kunnen we Facebook 
beschouwen als een gamification omgeving. Een eenzijdig 
antwoord is hier niet op te geven, maar we kunnen wel conclu-
deren dat veel gamification eigenschappen terug te zien zijn in 
Facebook als concept

En wanneer we dus zien dat Facebook als platform veel 
raakvlakken heeft met gamification wordt het interessant 
voor adverteerders om hun bestaande/toekomstige Facebook 
apps nader te bekijken en eventueel een gamification laag toe 
te voegen. Facebook zijn meest succesvolle app is nog steeds 
Farmville. Een spel dat gebruikers hun tijd, aandacht en zelfs 
geld weet te krijgen.

Het platform geeft adverteerders veel mogelijkheden want, er 
kan snel gecommuniceerd worden met de doelgroep. Het open-
graph systeem van Facebook biedt veel mogelijkheden met be-
trekking tot de data van Facebook. Zo is er de mogelijkheid tot  
gepersonaliseerde pagina’s, gebruikers krijgen mogelijkheden 
om specifiek te reageren op content en er kunnen bijvoor-
beeld foto’s getoond worden van vrienden van de gebruiker 
die zich al hebben aangemeld. Facebook is daarmee een zeer 
krachtige tool voor conversie van jouw (mogelijke) doelgroep. 
Het liken van een mer merk maakt gebruikers als het ware zelfs 
ambassadeurs van het merk. Posts die zij op hun wall zetten zullen 
ook gezien worden door hun sociale kringen. Het is een potentieel 
krachtig sneeuwbal effect waarbij de gebruiker veel van het werk 
zelf doet. Facebook is daarom een interessante markt voor ad-
verteerders. Het is opvallend dat het merendeel van de populaire 
Facebook apps games zijn, of gamification elementen bevatten. 

Facebook apps zijn geschikt voor adverteerders  
voornamelijk vanwege hun flexibele karakter. De apps worden 
“gratis” aangeboden aan de gebruikers en alhoewel er geen 
direct geld kan worden verdiend is er uiteraard een extra laag 
waar gebruikers wel betalen. Gebruikers accepteren sneller 
advertenties en bij bijvoorbeeld Farmville betalen trouwe 
gebruikers graag voor extra items of digitale valuta. 
De gebruikers zijn dus al gewend aan dit freemium14  model.

14. Freemium is een betaalmodel waarbij de gebruiker het digitale medium gratis krijgt, maar moet betalen voor extra functionaliteiten, eigenschappen gerelateerde producten of diensten.
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Adverteerders kunnen zo dus een enorm deel van hun doel-
groep benaderen, op een manier die ze niet snel zal irriteren. 
Met een Facebook app kunnen adverteerders een aparte 
ervaring opzetten die specifiek ontworpen/bedacht is en niet 
specifiek afhankelijk is van een platform. Dit resulteert in apps 
die ,indien gebruikers dit willen, snel verspreid kan worden 
door de doelgroep zelf. Tevens leent Facebook zich goed voor 
gamificationconcepten aangezien een aspect wat veel gamifi-
cation een succes maakt: het samen spelen (sociale interactie), 
de core business is van Facebook. 

Een recent voorbeeld van een gamification concept is de Space 
Race Blastoff van NASA. Spelers kiezen hun eigen avatar en 
kunnen vervolgens solo of tegen anderen het spel spelen. Je 
beantwoordt vragen met betrekking tot alles omtrent ruim-
te kennis en NASA. Goede antwoorden resulteren in punten 
en badges. Dit concept is een redelijk succes te noemen en 
creëerde al binnen een paar dagen positieve reacties, likes 
en “socialmention”, wat in principe neerkomt op het feit dat 
mensen positief praten over NASA (Wickel, 2012). Het con-
cept is simpel, maar weet door middel van een goede sfeer en 
context toch gebruikers te interesseren. NASA wou gebruikers 
op een leuke manier betrekken bij hun organisatie. Met dit 
concept worden gebruikers op een speelse manier getest om-
trent leuke feiten en kunnen in spelverband hun kennis testen 
tegen andere gebruikers. De visuele uitwerking sluit aan bij het 
thema en spelers kunnen spelen tegen andere astronauten of 
ruimtewezens.  Wanneer NASA simpelweg de feiten op een site 
of minisite had gezet, hadden ze zeker niet deze mate van be-
trokkenheid en aandacht kunnen genereren bij hun gebruikers

 Het is goed om te beseffen wat Facebook is, en bedrijven 
dienen hun aanwezigheid hierop af te stemmen. Grote bed-
rijven zoals Gamestop (verkoop games) en GAP (kleding) 
probeerden bijvoorbeeld om via Facebook daadwerkelijk pro-
ducten te verkopen. Ze zagen het platform als een potentieel 
groot marktplein waar mensen bijeenkwamen. Echter de juiste 
metafoor zou bijvoorbeeld een bar  zijn of een andere plek 
waar sociale interactie voorop staat. Mensen willen niet dat 
bedrijven hun dingen proberen te verkopen terwijl ze gezellig 
met hun vrienden kletsen in een bar (Lutz, 2012). Tenzij dit 
uiteraard om alcoholische versnaperingen gaat. En het social 
media gebied blijkt een enorme “bar” te zijn, waarbij volgens 
de verwachtingen in 2012 1,43 miljard gebruikers actief zullen 
zijn op social media. Adverteerders hebben met een eigen 
Facebook pagina een verzamelplaats voor hun fans. Grote bed-
rijven zoals Heineken, Coca Cola en Red Bull zorgen dan ook 
dat er vaak nieuwe content wordt geplaatst. Nieuwe media of 
uitnodigende berichten richting hun fans en de doelgroep. Ze 
proberen hierbij uiteraard in te spelen op recente ontwikkelin-
gen (Heineken speelt bijvoorbeeld  in op het eerste “zomerse” 
weer door een flesje bier te posten in de zon met daarbij de 
tekst NAAR BUITEN!, Heineken 2012). 

Er is meer nodig dan simpelweg wat media posten om echt een 
impact te maken. Een complete campagne heeft dan ook meer 
impact. En steeds vaker zien we succesvolle campagnes die 
gebruik maken van het Facebook platform om hun doelgroep 
te bereiken. Dit zijn campagnes die bijvoorbeeld gebruik maken 
van de tools die Facebook zelf al aan hun gebruikers biedt zoals 
de IKEA campagne. Deze succesvolle campagne maakte 
gebruik van het Facebook “tag principe”  een element dat 
gebruikers al lange tijd kennen.

6.3 De Adverteerder en Campagnes:

De komst van social media heeft de aandacht van 
adverteerders nog meer gefocust op de online wereld. Bedrijven 
moeten om relevant te zijn in deze tijd in een bepaalde mate on-
line aanwezig zijn. Binnen deze online wereld is social media de 
afgelopen jaren uiteraard een flink invloedrijke kracht geweest 
met betrekking tot het bereiken en betrekken van je klanten. 
Waar bedrijven eerst hun online aanwezigheid creëerden door 
middel van het opzetten van websites en het kopen van digi-
tale reclameruimte (banners etc.), zijn ze de afgelopen tijd meer 
gaan focussen op het social media spectrum. Logisch, gezien 
het feit dat de doelgroep al in grote  getallen aanwezig is op dit 
gebied en dus makkelijk is te bereiken. Gebruikers hoeven niet 
eerst op de hoogte te worden gebracht van een nieuwe URL of 
een specifieke site bezoeken en dan op de banner te klikken. 
Binnen hun eigen omgeving kunnen ze in contact gebracht 
worden met de bedrijven, en bedrijven kunnen op hun beurt weer 
snel en gemakkelijk acties communiceren en opinies van klanten 
verzamelen. Het is dan ook niet verrassend dat de prognoses 
zijn dat online advertising print advertising voorbij zal streven
(stijging naar 32 miljard in 2012 voor online, tegenover een 
daling naar 33.8 miljard voor print). Aldus eMarketer onder-
zoeksbureau gericht op commercie, digitale en online media 
(eMarketer, 2012). Adverteren is veranderd in de zin dat de con-
sument vaak zelf het kanaal bepaalt waarmee hij communiceert. 
Brian Wong, jonge ondernemer zegt dan ook terecht: als wij de 
keuze hebben wel mediakanaal wij gebruiken waarom hebben 
wij dan geen keus in de manier waarop wij communiceren met 
merken. Het mediagebied is tevens door de technologische 
veranderingen interactiever geworden en met de komst van so-
cial media etc. is er veel directer contact (Frankwatching, 2012). 

Het “taggen” van een foto is in principe een digitale omkader-
ing plaatsen op een plek in een foto, met daarbij de koppeling 
naar de gebruiker die op de foto staat. Dit principe werd echter 
ook al eerder gebruikt om bijvoorbeeld in een illustratie aan te 
geven wie van jouw vrienden het meest op een cartoon karak-
ter leek, door ze in de illustratie te taggen met het correspon-
derende cartoon karakter. 

IKEA bedacht in 2009 een campagne waarbij ze hun nieuwe 
showrooms als foto online zetten, gebruikers konden vervol-
gens producten taggen in de foto. Degene die als eerste een 
item getagged had won het desbetreffende item. Gebruikers 
begonnen uiteraard al snel de fotos te delen, erover te praten 
en actief mee te doen met de actie (Matyszczyk, 2009). 
Nike met hun Nike+ is uiteraard zeer succesvol als gamifica-
tion concept en met hun “tag”/tikkertje  principe (zie eerder 
hoofdstuk), gebruikten ze perfect de kracht van Facebook voor 
hun concept. Een ander sterk concept voor was de SCVNGR  
Facebook campagne voor Buffalo Wild Wings (BWW, een 
grillrestaurant keten in Amerika met tevens een focus op sport-
wedstrijden). De 1 jaar durende campagne liet gebruikers mee-
doen met custom challenges. De gebruikers moesten vooral 
door middel van foto’s uitdagingen voltooien. Denk hierbij aan 
het vastleggen van een feestmoment wanneer jouw team sco-
orde, of een foto van jouw voor een groep supporters van het 
rivaliserende team. Of een foto van de hotwing met de meeste 
saus. Uiteraard zaten alle sterke gamification elementen hierin 
waarbij het sociale competitieve aspect gecombineerd werd 
met iets wat de gebruikers in principe al wilden doen, namelijk 
gezellig eten en wedstrijden kijken en hun team aanmoedigen.

Adverteerders willen uiteraard succesvolle Facebook cam-
pagnes die zo veel mogelijk de aandacht trekken van de 
doelgroep. Facebook apps zijn daarmee een goede keuze. 
Campagnes willen de aandacht trekken van de doelgroep en en 
dat  gaat goed met iets wat opvalt of waar mensen over praten. 
Een succesvolle Facebook app kan deze dingen realiseren.

Media Repbulic heeft enige ervaring met het ontwikkelen 
van Facebook apps voor adverteerders en is tevens frequent 
bezig met Facebook toepassingen. Vanwege de affiniteit met 
Facebook Apps en mijn stageperiode bij Media Republic heb ik 
mijn gamification model specifieker  toegespitst op Facebook 
en zijn Apps. 

De extra laag zorgde er echter voor dat ze nu met deze han-
delingen extra prijzen konden winnen (gratis wings, gratis cola, 
korting etc.). Hetgeen wat het zo’n immens succes maakte 
(184 000 spelers aan het einde) was ook de flexibiliteit en 
instant feedback. De medewerkers van de keten waren vooraf 
getrained en op de hoogte gebracht van alle eigenschappen 
van het concept. Hierdoor konden ze klanten instant feedback 
geven, meedenken over prijzen en uitdagingen en klanten me-
teen hun prijs geven. Gebruikers wisten precies wat ze moesten 
doen om bepaalde badges of prijzen te verdienen, en deelden 
dit ook met hun vrienden. Als de gebruikers hierna uitdagingen 
van BWW voltooid hadden, konden ze tevens eigen uitdagin-
gen verzinnen. De meest populaire hiervan werden uiteraard 
ook gecommuniceerd via een leaderboard,  met tevens daarop 
top spelers en restaurants. 

Uiteindelijk kon de top speler zelfs een reis naar de NBA15  
finale winnen met voormalig NBA speler en Hall of Famer 
Scottie Pippen.  De Rihanna: UNLOCKED campagne was ook 
een succesvolle Facebook app campagne. Gebruikers werkten 
samen aan verschillende “missies” gebaseerd op Rihanna en 
haar muziek. Gebruikers/fans werden beloond met exclusieve 
content die nergens anders beschikbaar was, zoals exclusieve 
video’s of art. Gebruikers deelden de exclusieve content en 
probeerden hun vrienden te betrekken bij het missie proces. 
De app leidde tot 750 000 nieuwe Facebook volgers en tevens 
208 miljoen Facebook impressies(Peoples, 2011). Facebook 
apps blijken zeer geschikt als medium keuze bij het bedenken 
van een gamification concept. Er is met het opengraph systeem 
veel informatie uit te lezen en het platform biedt tevens al 
“gameplay” doordat acties en handelingen in Facebook vergeli-
jkbaar zijn met 
populaire game mechanismen. 

apps

15. NBA National Basketball Association basketball competitie in Amerika. De NBA is de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.
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Conclusie: 

Online sociale netwerken zijn de afgelopen jaren enorm succesvol. Een groot gedeelte (82%) van 
de wereld internetpopulatie is actief op social media. Facebook is een enorme speler met zijn 840 
miljoen gebruikers. Het is een enorme bron van gedetailleerde informatie over gebruikers en er is 
een parallel te trekken naar een gameomgeving.  Zo is Facebook  ook een gesloten omgeving met 
als gameplay het liken, frienden en posten, en naar mijn mening lijkt Facebook daarmee dan ook 
op een gameomgeving.  Ook is er van nature een sociale context en omgeving waarin gebruikers 
communiceren en elkaar aanzetten tot handelen. Het is om deze redenen een interessant platform 
voor gamification. Facebook gamification apps genereren vaak meer aandacht, blijven langer bij de 
doelgroep onder de aandacht en bieden tevens extra mogelijke inkomsten door hun freemium model. 

Het platform is daarnaast door zijn sociale context ideaal om te verspreiden, de gebruiker doet het 
namelijk zelf.  Adverteerders krijgen in plaats van aandacht nu betrokkenheid van hun doelgroep en 
weten met succesvolle Facebook campagnes de gebruiker nog beter te benaderen. De doelgroep 
is sociaal bezig op Facebook en kan met goede gamififcation apps in contact worden gebracht met 
merken. Adverteerders kunnen hun gebruikers met deze mediavorm directer benaderen en hen beter 
begrijpen. Likes kunnen naar mijn mening gezien worden als de “currency” van Facebook. En adverteerders 
met gamification apps worden vaak beloond met vele likes. In mijn model probeer ik dan ook rekening te 
houden met de kracht van Facebook en te kijken naar eventuele extra gameplay opties. 7Gamification

volledige
mijn model

voor
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7.1 Het model:

Mijn onderzoek heeft er toe geleid dat ik een duidelijke mening 
kan vormen omtrent gamification en wat het kan betekenen 
voor Facebook  apps voor adverteerders. Het is geen won-
dermiddel dat simpelweg uit niks een succesvol concept kan 
creëren. Als we ernaar kijken vanuit een commercieel oogpunt 
zien we dat, het toevoegen van een extra gamificationlaag of 
het bedenken van een concept met daarin gamification ele-
menten verwerkt zeer waardevol kan zijn. Gamification is geen 
gerecht op zichzelf, maar een saus die een bepaald gerecht kan 
verrijken of zelfs het verkooppunt zijn van het gerecht. 
Tevens is het een specifieke saus die niet bij elk gerecht zal 
passen. Net zoals gamification bij een advocatenbureau niet 
gewenst is, aangezien wij een advocaat die 10% korting zou 
geven bij een Facebook like minder serieus nemen. Wanneer wij 
als nieuwe media ontwerpers/bedenkers dus nadenken over 
een nieuwe Facebook App zou dit model een goede tool kun-
nen zijn om een concept te bedenken (basis) of te verrijken. 
Mijn model zal een verzameling zijn van bestaande theorieën 
gecombineerd met eigen inzichten omtrent het gamification 
principe. Ik zal refereren naar eerder gedefinieerde termen 
voor mechanismen en elementen. Daarnaast zal ik ook een 
koppeling maken tussen de mechanismen en elementen en de 
invloed op de betrokkenheid. Het model is mijn visie op hoe 
goede gamification eruit zou moeten zien. 

Vanwege de subjectiviteit van het begrip “goede” zal ik dit 
toetsen aan de hand van betrokkenheid realisatie (in hoeverre 
realiseert/versterkt mijn model betrokkenheid. Tevens kijk 
ik naar een succesvolle campagne van Media Republic en hoe 
deze campagne zich tot mijn model verhoudt.

Definieer de gebruiker en het doel:
Het begint allemaal met een doel. Wat is de beoogde doel-
stelling voor het concept ?, is het de bedoeling dat er meer 
vrienden komen op Facebook, meer likes, algemene social 
media aandacht of meer betrokkenheid. Het doel moet altijd 
op de achtergrond aanwezig blijven bij het bedenken van het 
concept.  Tevens moet er uiteraard rekening gehouden worden 
met het thema. Een gamification concept voor bijvoorbeeld 
het WNF zal weinig affiniteit hebben met het chaos/geweld 
gameplay element. Het kan ook slim zijn om het doel onder te 
verdelen in kleinere subdoelen waarbij er specifieker gekeken 
kan worden naar verschillende lagen van het concept om deze 
te bereiken. Kijk naar de gebruiker en zijn motivatie, is er al een 
connectie met het merk/product of moet deze uit het niets 
gecreëerd worden. Heeft de gebruiker al een reden om de app 
/ Facebook pagina te bezoeken? De Bartle player types kunnen 
hier een goede rol in spelen, voor een globale analyse. Is het 
doel socializen, ontdekken, competitiedrang of simpelweg 
andere verslaan. Denk na over wat voor soort type persoon de 
gebruiker is en wat hij graag doet in het dagelijks leven. Een 
klein gebruikersonderzoek kan enige basis bieden voor jouw 
uiteindelijke concept.

Het creëren van een persona kan een goed uitgangspunt 
creëren voor het concept. Houd ook rekening mee met hoeveel 
tijd je van de gebruiker vraagt, wanneer het concept groot is is 
het slim om voor sommige gebruikers het in gedeeltes te laten 
voltooien. Of bijvoorbeeld bij de Rihanna campagne, waar de 
uitdagingen over een langere tijdspanne speelden en tevens 
samenwerking vereiste. 

7. Mijn model voor volledige gamification

DEFINIEER  DE  GEBRUIKER 
EN  HET  DOEL

Bedenk een structuur:
Een goed gamification concept is afgebakend en geeft de gebruiker duidelijke regels. Het concept moet 
gebruikers mogelijkheden bieden om iets te winnen. Stel regels vast waarbinnen de gebruiker han-
delingen en acties kan uitvoeren. Er moet een duidelijke relatie zijn tussen de actie en de relatie met 
de spelwereld. Wat moet de gebruiker doen om een beloning te krijgen en tevens zeer belangrijk wat 
gebeurt er als hij iets fout doet. Bedenk hoe de resultaten gecommuniceerd worden naar de gebruiker en 
tevens hoe hij dit kan delen met zijn vrienden. Een leaderboard met daarop de laatst behaalde resultat-
en kan interessant zijn om het competitieve element te stimuleren. Bedenk waar en op welke punten 
er interactie kan of moet plaatsvinden met andere gebruikers. De kracht van Facebook zit hem in het 
sociale aspect, benut dit ook door hierop in te spelen met het gamification concept. Bij het geven van 
informatie en doelen is het slim om dit in te delen in verschillende stadia. Geef gebruikers niet meteen 
teveel opdrachten en handelingen en zorg ervoor dat gaandeweg het concept er meer van de gebruiker 
verwacht wordt. Verras gebruikers met verborgen elementen of laat er op basis van periode of actualite-
iten dingen plaatsvinden binnen de omgeving.  

Bedenk indien mogelijk een bijzondere spelwereld, waar gebruikers in op kunnen gaan. Het toevoegen 
van een verhaal kan ook die extra betrokkenheid creëren bij de gebruikers. Koichi Hayashida directeur 
van enkele bekende Super Mario games beschreef in een interview ook een bepaalde opbouw van levels 
in games. Een nieuw gameplay element werd in 4 stappen geïntroduceerd aan de gebruiker. In de eerste 
stap leer je een gameplay mechanisme te gebruiken, vervolgens komt er in het level een iets moeilijkere 
toepassing van het mechanisme, daarna komt er een verrassing waardoor je als gebruiker het gebruik en 
het mechanisme opnieuw evalueert en als laatst is er een gedeelte waar je kan laten zien in hoeverre je 
het mechanisme beheerst (Hayashida, 2012). BEDENK  EEN  STRUCTUUR
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Creeer Progressie:
Een sterk concept heeft enige vorm van progressie, gebruikers 
willen verder komen en tevens zich kunnen onderscheiden van 
anderen. Creëer hiervoor mogelijkheden. Maak de progres-
sie niet zinloos, maar koppel er bijvoorbeeld beloningen aan. 
Dit kan in de vorm van exclusieve content, of kortingen of 
meedoen met speciale acties. Denk hierbij aan de optimale 
flow (Csikszentmihalyi) waarbij de gebruiker precies tussen 
verveling en irritatie inzit. Wees niet bang om enige vorm van 
tegenslag te verwerken in je concept. Het toevoegen van een 
negatief gevolg kan extra spanning creëren, al moet wel de 
nadruk zijn dat winnen leuk is in plaats van dat verliezen pijn 
doet. Erg belangrijk is uiteraard de “Juicy Feedback”:
geef gebruikers continu informatie over hun handelen. 
Wanneer ze iets goeds doen, iets slechts doen of simpelweg 
waar ze zich op dit moment begeven in het proces.

Beloon de gebruiker:
Beloningen zijn divers, en daarmee vrij in vorm. Een simpel 
rangen en status systeem is een goede begin laag. Gebruikers 
willen zien waar zij staan tegenover hun vrienden of willen 
extra mogelijkheden krijgen als zij verder zijn in het spel. Belon-
ingen kunnen extra opties zijn, prijzen (virtueel of fysiek), ex-
tra privileges (het als eerste luisteren van een album/bekijken 
video) of customization elementen. Kijk verder dan simpelweg 
dingen weggeven. Het Obama gamification concept was hier-
van een goed voorbeeld waarbij telefoontjes of een diner als 
beloning erg relevant waren voor de doelgroep. Een vaak voor-
komend fenomeen uit games is het toepassen van meerdere 
“beloning-cyclussen”. De gebruiker wordt beloond en er vindt 
progressie plaats voor meerdere lagen. Zo is er in een game 
bijvoorbeeld de standaardlaag waarbij je leveled in een game 
en je vaardigheden en eigenschappen omhoog gaan, en de laag 
waarbij je door middel van acties je spullen (equipment/inven-
tory ) verbetert. Door deze lagen goed te laten aansluiten, kun 
je de aandacht van de gebruiker beter vast houden.

- Patronen herkenning
- Verzamelen
- Verrassing
- Organiseren
- Geven:
- Flirten/Romantiek

- Erkenning
- Teamverband
- Een alternatieve realiteit
- De held zijn
- Verzorgen, groeien
- Chaos geweld
- Racen

zorg voor progressie

bedenk de
Gameplay

Bedenk de gameplay:
Dit kan gezien worden als de kern van gamification toepassing. 
Welke handelingen van de gebruiker veroorzaken een reactie in 
de speelwereld. De gameplay moet aansluiten bij het concept 
en het beoogde doel. Gameplay waarbij de gebruiker een 
bepaalde (creatieve) vrijheid heeft is een sterk punt. 
De gebruiker waardeert het vaak als hij zelf iets kan creëren. 
Minecraft is een goed voorbeeld van een spel die puur draait 
om het creëren.

In het spel is het de bedoeling dat spelers verschillende blokken 
plaatsen en verwijderen in een driedimensionale wereld. Hier-
door is het voor de speler mogelijk om eigen creaties, bouw-
werken en kunstwerken te maken in verschillende speltypes. 
Het spel is een succes ondanks zijn “simpelheid” en ouderwetse 
uiterlijk (in vergelijking met de huidige generatie games, die 
vaak zeer gestileerd zijn en hoge resolutie beelden genereren). 
Er zijn een aantal basis gameplay elementen en mechanismen  
die vaak succesvol blijken in games en daarmee een goede 
inspiratiebron kunnen zijn voor het bedenken van gameplay 
(Voor specifiekere beschrijving zie hoofdstuk Gamification in 

Facebook biedt tevens een aantal standaard gameplay ele-
menten. Zo kan het  taggen van mensen vertaald worden 
naar een gameplay element binnen concepten. Maar zijn ook 
de andere handelingen vaak te combineren met een spelele-
ment. Gameplay kan ook ontstaan uit handelingen offline die 
daarna weer een online koppeling hebben. Denk hierbij aan 
het doe een opdracht en stuur een foto in spelprincipe. Denk 
bij het bedenken van de gameplay dus ook na over de context 
en waar de gebruiker zich bevindt. Een belangrijk punt is dat 
Facebook  app’s vaak ook niet te ingewikkeld zijn en relatief 
weinig tijd vragen  per sessie. Het is dan ook van belang om 
gebruikers de mogelijkheid te bieden voor korte oppervlak-
kige gameplay sessies, en daarnaast wanneer zij daar zelf voor 
kiezen diepergaande, moeilijkere, en langer durende gameplay. 
In deze tijd waarin wij overspoeld worden met Facebook posts 
en requests is het van belang om duidelijk naar de gebruiker te 
communiceren wat er precies gebruikt of gedaan wordt. Een 
onverwachte wallpost bij het halen van een level kan als zeer 
irritant ervaren worden en reden zijn om de app voortaan niet 
meer te gebruiken. Wees dus eerlijk en duidelijk over wat er 
precies gaat gebeuren.

Beloning en

$

Beloon  De
GEbruiker

16. Equipment en Inventory duiden op het vaak voorkomende principe in games, waarbij de virtuele karakters een inventaris hebben aan spullen die gebruikt kunnen worden in de game. Dit kan bijvoorbeeld bepantsering zijn of wapens, maar ook hulpmiddelen zoals  
       sleutels voor puzzels etc.
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7.2 Betrokkenheid

De betrokkenheid van de gebruiker is een gewenste reactie 
wanneer wij nieuwe media producten ontwerpen/bedenken. 
Als eerste stap willen wij natuurlijk de aandacht zien te pak-
ken van de gebruiker.Naarmate wij steeds meer interactieve 
producten ontwerpen en maken is dit meer verschoven richt-
ing de betrokkenheid van de gebruiker. Succesvolle concepten 
worden niet alleen gebruikt, de gebruiker is er betrokken bij. 
Ze investeren er tijd, aandacht en moeite  in en hebben vaak 
emotionele reacties erbij. (Attfield et al., 2011)Betrokken-
heid meten bij de doelgroep is moeilijk aangezien het een 
vrij subjectief begrip is dat moeilijk uit te drukken is in getal-
len. We kunnen kijken naar bijvoorbeeld online producten 
en  de mate waarin een gebruiker terugkeert, of de tijdsduur 
dat hij aanwezig is. Dit kunnen mogelijke maatstaven zijn. 

Wel kunnen we enkele karakteristieke eigenschappen zien die 
vaak samengaan bij de betrokkenheid van de gebruiker. Zo is 
er als eerst de geconcentreerde aandacht. Wanneer gebruikers 
betrokken zijn is er vaak sprake van een zeer geconcentreerde 
aandacht. De gebruiker kan zich afsluiten van zijn omgeving 
en zal in optimale staat een subjectief besef van tijd hebben. 
Hoe meer betrokken de gebruiker des te meer zullen ze het 
verloop van tijd onderschatten. Vaak is er ook een positief af-
fect17  waar te nemen bij de gebruiker en zal hij enige vorm van 
positiviteit ondervinden bij de handelingen. Affecte ervaringen 
kunnen gebruikers aanmoedigen tot actieve verkenning en 
ontdekking en zorgen daarmee voor emotionele betrokken-
heid. De esthetiek draait om het visuele aspect van de interface 
of het concept en is ook een belangrijk ingrediënt voor betrok-
kenheid. Een visueel aantrekkelijk product of interface zorgen 
voor meer aandacht en stimuleren nieuwsgierigheid (Jennings, 
2000).

Het belonen van het gewenste gedrag zorgt er ook uiteraard 
voor dat gebruikers betrokken kunnen blijven bij het product.
Dit principe kan uiteraard in grote lijnen herleid worden naar 
het skinnerbox experiment of zelfs het operante conditioneren 
(goed gedrag wordt beloond, en slecht gedrag wordt bestraft). 

Een ander aspect is de mate waarin een ervaring duurzaam  is. 
Hiermee doel ik op de mate waarin de gebruiker een ervaring 
zal herinneren en de bereidheid waarin hij de ervaring wil delen 
met anderen. Als laatste aspect is er de noviteit. Interactieve 
ervaringen creëren vaak betrokkenheid vanwege de nieuwe 
verrassende ervaring die ze gebruikers bieden. Nieuwe content 
en nieuwe innovatieve ideeën zorgen ervoor dat gebruikers 
vaak meer betrokken raken bij het concept (Attfield et al.,  
2011). 

Wanneer wij naar deze karakteristieke eigenschappen kijken 
kunnen we meteen zien dat deze vrijwel perfect aansluiten 
op games. Het is dan ook niet verrassend dat gamification 
gebruikt kan worden om meer betrokkenheid te genereren bij 
de doelgroep.

Gamification kan zoals blijkt uit eerdere hoofdstukken, een 
goede tool zijn om meer betrokkenheid te genereren.
In het algemeen kunnen we stellen dat betrokkenheid onder-
hevig is aan gedragsveranderingen bij de persoon. Wij mensen 
zullen vaak na een tijdje verveeld of simpelweg ongeïnteress-
eerd raken en overgaan op een andere handeling of taak. Een 
gamification concept kan gebruikers in de eerder genoemde 
flow brengen om zo optimaal de gebruiker betrokken te laten 
zijn. De mate waarin je met een goed gamification concept 
je gebruiker in verschillende stadia optimaal kan stimuleren 
(zodat het niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk is)zorgt 
voor de beoogde flow. Het aanpasbare van gamification (levels, 
verschillende beloningscyclussen, versassings elementen, 
sociale competitie etc.) kan ervoor zorgen betrokkenheid weer 
geïnitieerd of gefaciliteerd kan worden. 

Skinner box. Geraadpleegd op: http://www.visp-sports.com/
rat003web.jpg 8 Simyo

casestudy

17. Affect is een patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel tot uitdrukking wordt gebracht. Het affect kan gezien worden als het emotionele weer, waarbij de stemming van een persoon het klimaat is. (wikipedia, 2012)
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In mijn casestudy gedeelte heb ik geprobeerd mijn model 
te toetsen door een gamificationlaag te bedenken voor een 
adverteerder. Na overleg met werknemers van Media Republic 
is de keuze gevallen op Simyo een mobiele telefoon netwerk 
aanbieder. Simyo staat voor eenvoud, service en lage tarieven. 
Het maakt gebruik van het betrouwbare KPN netwerk, is 
maandelijks opzegbaar en de klant kan alles zelf online regelen. 
Om te kijken of mijn model daadwerkelijk goede gamification 
kan realiseren is er uiteraard een vergelijking nodig met een 
bestaand succesvol gamification concept. Hiermee kan ik een 
vergelijking trekken tussen het succesvolle bestaande concept  
en mijn model.

Na enig overleg is de keuze voor het succesvolle concept geval-
len op de Axe Heaven on Earth campagne. Deze campagne van 
Media Republic bevat enorm veel  gamificationelementen en is 
een groot succes. Niet alleen op basis van gebruikers resultaten, 
maar ook door de gewonnen prijzen. In de bijlage is dan ook 
een analyse te vinden van deze case en hoe mijn model aansluit 
(of in hoeverre niet) op de succesfactoren van deze campagne.

Pilaren voor Simyo zijn: Goedkoop, online, simpel, open en 
gewoon een goede dienst. Simyo had tevens een opdracht om 
hun Tip een Vriend campagne (TEV) nieuw leven in te blazen, 
en eventueel te verrijken (zie bijlage voor een completer beeld 
van deze campagne). Na het bestuderen van de case kon ik al 
enige gamification elementen constateren. Vandaar dat ik mijn 
model in de praktijk wou brengen met deze case als uitgang-
spunt. De case is een resultaat van het toepassen van mijn 
model en inzichten gebaseerd op mijn onderzoek en feedback 
van Media Republic.

- Het definiëren van een gebruiker en een doel
De gebruikers zijn mensen van 18 tot 88 jaar. De doelgroep is 
slim, ondernemend en gaat zelf online op onderzoek uit. Simyo 
heeft ook een grote online basis en dit sluit goed aan bij de 
doelgroep. De doelgroep zoekt namelijk niet alleen alles online 
uit, maar wil ook graag zelf hun zaken online beheren. Simyo 
gebruikers gaan voor de “beste deals”, dit hoeft dus niet altijd 
de “goedkoopste” deal te zijn. Ze willen kwaliteit en houden 
niet van teveel poespas.
Het doel van de campagne is om de TEV formule succesvoller 
te  maken en meer TEV klanten te genereren. Het gaat hier om 
een product/dienst gericht op mobiele telefonie. De gebrui-
ker is dus bezig met een mobiele telefoon. Het concept moet 
daarom relevant zijn voor de Nederlandse mobiele telefoon 
gebruiker. 

- Het bedenken van een structuur
De basisstructuur is een platform zowel op simyo als op Face-
book als een app die gebruikers van Simyo in staat stelt om 
mee te doen aan Simyo activiteiten. Dit is de TEV campagne 
(een vriend aanmelden via social media of email voor zegels). 
Wanneer de uitgenodigde vriend vervolgens het verzoek 
accepteert en klant wordt bij Simyo krijgen zowel hij als de TEV 
uitnodiger allebei 5 euro beltegoed in de vorm van een zegel. 
Deze kan ingewisseld worden voor 5 euro beltegoed extra voor 
de komende maand of de gebruiker kan doorsparen door meer-
dere TEV acties te voltooien en meerdere zegels te verdienen. 
Als extra toevoeging komt hier het Vriend op een Rij (VoR) 
spel bij waarmee gebruikers door vier op een rij te spelen ook 
extra zegels kunnen verdienen.

8. Casestudy Simyo

Het concept zal ook een klein leaderboard bevatten waar te 
zien is wie de 5 beste gebruikers zijn binnen in eerste instantie 
je vriendengroep, en daarnaast in heel Nederland. Hierdoor 
kunnen gebruikers zien wie van hun vrienden/simyo gebruikers  
meedoen, en hoeveel zij kunnen besparen/winnen. Gebruikers 
krijgen ook een profiel waarop hun statistieken te zien zijn, 
hoeveel ze hebben bespaard  en of ze eventuele  achievements  
hebben behaald. Dit kan eventueel motiverend werken voor de 
gebruiker wanneer zij zien dat ze zo geld kunnen besparen of 
prijzen winnen. Ook is er het extra competitief element dat de 
gebruiker zijn eigen vrienden ziet. Hij weet tevens in hoeverre 
hij zich verhoudt tot zijn vriendengroep.

*

Hier links is het bovenste gedeelte van de app te zien. Het bovenste 
gedeelte van de app is puur gericht op de oorspronkelijke Simyo: Tip een 
Vriend campagne. Deze laat een preview van het spaarboekje en een 
uitnodiging om mee te doen met de actie zien. Wanneer gebruikers al 
eerder een TEV actie hebben voltooid wordt in dit gedeelte meteen het 
spaarboekje getoond. En hiervanuit kunnen ze de TEV acties uitvoeren 
(vrienden uitnodigen voor Simyo om zo spaarzegels te verdienen). De 
app bestaat uit 3 delen. De 2 onder het TEV gedeelte zijn het VoR portal 
en de Vriend op een Rij gameomgeving.

- Optioneel: 
De TEV / VoR concepten kunnen interessanter worden door actu-
aliteiten toe te voegen.  De VoR acties die eventueel nodig zijn om 
het Vriend op een Rij spel te spelen, kunnen een thema krijgen dat op 
dat moment speelt. Denk bijvoorbeeld aan het EK, en dat voor een 
Simyo EK tweet/FB post de gebruiker een VoR munt kan verdienen.

- Het creëren van een progressie
Progressie is nu vooral gericht op het sparen van zegels. De gebruiker 
kan zien hoeveel zegels hij al gespaard heeft en waar hij nog meer 
voor kan sparen. Extra toevoegingen zouden bijvoorbeeld rangen en 
status kunnen zijn. Elke TEV/VoR gebruiker heeft een klein profiel 
waarin naast het aantal voltooide TEV/VoR acties ook eventuele spe-
ciale achievements kunnen worden weergegeven. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een TEV/VoR gebruiker die binnen een tijdsbestek van 
een week 4 vrienden lid heeft kunnen maken -> snelle tipper achieve-
ment. Ook kunnen hier actualiteiten bij betrokken worden zoals bijv. 
Moederdag/Vaderdag. De gebruiker kan dan tijdens moederdag een 
een simyo tweet posten waarmee hij zijn moeder/vader bedankt. Dit 
kan dan eventueel 5 minuten gratis bellen opleveren zodat hij deze 
dan kan bellen. 
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Hier links is het welkomsscherm te zien van het VoR gedeelte van de 
facebook app. Gebruikers kunnen vanaf hier het spel gaan spelen of 
naar het VoR portal gaan. 

- Het belonen van de gebruiker
Naast de reguliere beloningslaag (het sparen van zegels systeem) 
is hier ook een secundaire laag aangebracht die meer gericht is op 
sociale interactie. Spelers kunnen door Simyo VoR acties te voltooien 
(Tijdens het EK een Simyo EK Tweet) Simyo Vriend op een Rij munten 
verdienen. En het VoR spel spelen bij 1 tot 4  VoR munten (afhan-
kelijk van wat de klant zou willen, veel acties vereist voor het spelen 
van het spel of laagdrempelig weinig acties). Met dit spel kunnen zij 
vervolgens weer extra zegels verdienen, door tegen ¬¬¬hun vrienden 
te spelen.. Zo verdienen zij bij winst 2 zegels en de verliezer 0. En bij 
gelijkspel winnen beiden speler 1 extra zegel. De zegels kunnen ech-
ter alleen gebruikt worden wanneer de gebruiker lid is van Simyo. Er 
is dus een motivatie om na het spelen ook daadwerkelijk lid te worden 
van Simyo aangezien je al zegels gewonnen hebt die ingewisseld 
kunnen worden voor beltegoed of prijzen.

- Het bedenken van de gameplay
Het spaarmechanisme is nu de hoofdgameplay. De gebruiker kan 
zegels sparen door zijn vriend te tippen, indien de vriend vervolgens 
ook een Simyo gebruiker wordt. De “vriend op een rij” is een extra 
belongings spel waarmee Simyo gebruikers extra zegels kunnen verd-
ienen met hun vrienden. 

Hier rechts is het portal gedeelte te zien voor de VoR campagne. Wan-
neer de gebruiker op doe mee komt hij hier terecht. Hij kan meedoen 
met de acties om de munten te winnen, kijken naar top tippers of zijn 
eigne profiel bekijken.

Door de Simyo VoR acties te voltooien kunnen ze ter inwisseling 
van een bepaald aantal  munten een spel spelen tegen een (Simyo) 
vriend. Hiermee kunnen ze de eventuele extra zegels verdienen. Dit 
zal bijv. 1x per maand extra te behalen zijn door een aantal maan-
delijkse TEV acties (tweet, fb post gebaseerd op actualiteiten etc.) 
te voltooien. Met bijvoorbeeld 4 vriend op een rij munten kunnen 
gebruikers dan het “Vriend op een Rij” spel spelen wat in principe 
een online potje 4 op een rij is. Dit bekende spel zal dan uiteraard in 
Simyo stijl worden vormgegeven. De munten van het VoR spel zijn 
ook munten met daarin de profielfoto van de gebruikers die het spel 
spelen/of zijn vrienden. Simyo gebruikers willen vaak niet teveel 
poespas en goede deals. Deze korte games kunnen in ruil voor wat 
sociale acties en een klein beetje tijd een leuke manier zijn om extra 
voordeel/ prijzen te verdienen.  

Het prototype is een enigzins klikbare versie van mijn casestudy 
(Simyo App) die de flow van de applicatie zal illustreren.
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Hierboven is het top tippers gedeelte te zien zodat gebruikers precies weten hoe andere VoR gebruikers besparen/winnen. Rechts is 
een overzicht van de app in zijn totaal met de 3 panelen. Boven het specifieke TEV gedeelte, daaronder het VoR portal en als laatste de 
daadwerkelijke VoR gameomgeving.
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Gamification is een onderwerp waar veel over gediscussieerd 
kan worden. Mensen verschillen in mening over de definitie, 
het doel en de mogelijke potentie en effecten die het kan 
hebben. Wat vast staat is dat het een begrip is dat in 2012 bijna 
niet meer weg te denken is uit de online wereld. Op zijn best is 
gamification een mooie samenwerking tussen een concept dat 
een extra betrokkenheid en plezier laag kan toevoegen door 
game elementen, mechanismen en theorieën toe te passen. 
Ik zie gamification dan ook als een goede saus die bepaalde 
gerechten kan verrijken, of een saai gerecht dat net dat beetje 
extra kan geven zodat het opvalt. Gamification heeft vaak 
als kritiek dat het de echte diepgang mist die bijvoorbeeld in 
games aanwezig zijn. Ik ben het hiermee eens en denk dat het 
ook niet reëel is om games met gamification te vergelijken. Het 
doel en de uitwerking zijn namelijk enorm verschillend. Games 
vragen zoveel mogelijk van de tijd van de gebruiker. 
Ze proberen hem letterlijk zo lang mogelijk te laten spelen door 
een ervaring te bieden waarbij de immersie enorm is. Gamifi-
cation is echter een goede manier voor adverteerders om een 
social media campagne extra kracht te geven. Interactie, com-
petitieve elementen, en het in het algemeen “leuker”  maken 
van een concept is iets wat gebruikers kunnen waarderen.

Facebook en de social media golf die in de afgelopen jaren 
het internet hebben overspoeld zijn een interessant platform 
voor gamification. Het is een enorme bron van informatie 
voor adverteerders en andere bedrijven over hun (potentiële) 
doelgroep. Gebruikers geven in grote schaal gedetailleerde 
informatie over hun leven, hun passies hun hobby’s en hun 
opinies. Het is dan ook geen verrassing als we zien dat er een 
verschuiving is te constateren van reguliere advertising naar 
steeds vaker vormen van online advertising.

Met zijn 840 miljoen gebruikers en hoge mate van activiteit 
is Faceook een geschikt medium. Facebook biedt daarnaast 
specifieke opties aan voor bedrijven zodat zij hun consument 
nog beter kunnen benaderen. Een optie die eruit springt voor 
gamification zijn de Facebook apps. Adverteerders kunnen hier 
interactieve applicaties bedenken om zo hun merk of prod-
uct te promoten. Gamification is uitermate geschikt voor dit 
platform aangezien veel gebruikers Facebook al gebruiken als 
een vorm van tijdverdrijf en amusement, en er zijn parallellen 
te trekken tussen een MMORPG game omgeving zoals WOW 
en Facebook zelf. 

Mijn onderzoek heeft geleid tot mijn gamification model waar-
mee ik heb aangetoond dat door toevoeging van deze kernele-
menten van gamification er extra betrokkenheid gerealiseerd 
kan worden. Betrokkenheid is door zijn subjectiviteit moeilijk 
te meten, maar op basis van de karakteristieke eigenschappen 
kunnen we toch kijken of een ervaring betrokkenheid kan 
realiseren. 

Zo is er de geconcentreerde aandacht: gamify ervaringen bie-
den een  enorme immersie, en vallen zelfs binnen het “escap-
isme spectrum”. 

Het onderschatten van tijdsverloop: ook hier is weer de enorme 
immersie een oorzaak voor deze eigenschap. Als we tevens 
dan ook kijken naar de beoogde flow die in gamification/game 
ervaringen gerealiseerd worden (door een ervaring niet te 
moeilijk of te makkelijk te maken). Zien we dat gebruikers com-
pleet opgaan en hierdoor tijdsverloop zullen onderschatten.

9. Conclusie

Het positieve affect:  gamification maakt taken leuk en 
plezierig en er ontstaan vaak hevige gemoedstoestanden 
tijdens het “spelen. De visuele aantrekkingskracht en verschil-
lende elementen die uitnodigen (ook geheimen etc.) zorgen 
ervoor dat gebruikers actief op verkenning/ontdekking gaan, 
en tevens vinden gebruikers aantrekkelijke concepten leuker 
en interessanter. Gamification zorgt ook voor dat de ervaring 
duurzamer is (mensen praten erover en willen de ervaring 
delen met hun vrienden) een duurzame ervaring veroorzaakt 
meer betrokkenheid.
Als laatste is de mate waarin gamification concepten “nieuw”  
en actueel kunnen zijn iets, wat de betrokkenheid helpt. 
Mensen zijn vaak betrokken bij innovatie en vernieuwing. 

Met mijn casestudy heb ik vervolgens mijn model kunnen 
testen door via het doorlopen van mijn model een gamification 
laag te bedenken voor Simyo. Het resultaat is daarmee een 
goed voorbeeld van de kracht van gamification. Het geeft de 
gebruiker naast zijn intrinsieke motivatie ook een extra stimu-
lans om gebruik te maken van het product of de dienst. Op een 
speelse wijze wordt de Simyo gebruiker beloond voor zijn be-
trokkenheid en is daarnaast sociaal actief bezig met het merk. 
Het illustreert dat gamification natuurlijk geen wondermiddel 
is, maar wel goed gebruikt kan worden om bepaalde concepten 
te verrijken of op te laten vallen. Iets wat zeker interessant 
kan zijn in een tijd waarin wij overspoelt worden met apps en 
andere vormen van nieuwe media. 10Bijlagende
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Met de “Heaven on Earth” campagne wil mannenmerk AXE op 
een spraakmakende wijze haar doelgroep bereiken. Naast de 
TV-commercial waarin beeldschone engelen slechts fantasie 
blijven, blaast het merk de engelen in dit live branded content 
project echt leven in. Drie engelen nemen vandaag hun intrek in 
Heaven on Earth, een luxe villa waar het hen aan niets ontbreekt. 
Het enige wat nog mist is de ideale man. Op de site van AXE kun-
nen deze engelen via 7 video streams 24/7 gevolgd worden. Ook 
op YouTube kan het hemelse leven van de dames gevolgd worden.

Voor de Excite geur van Axe creerde Media Republic een 
campagne rondom het Heaven on Earth thema. Het idee 
hierachter was dat de geur zo onweerstaanbaar was dat zelfs 
engelen voor je zouden vallen. Gebruikers konden de Engelen 
twee weken lang, 24/7 en overal in de villa volgen. Zeven video 
streams gaven de gebruikers ogen in alle kamers van de villa. 
Ook waren interactieve polls, en interactie met de “engelen” via 
de bekende social networks een eigenschap van de campagne. 
Bezoekers werden beloond voor het doorbrengen van tijd op 
de site in de vorm van Halo’s die ook verdiend konden worden 
door het delen van content via de sociale netwerken of via 
het kopen van Axe producten. De Halo’s konden ingewisseld 
worden voor bijv. skype calls met de engelen, spotify muziek 
in de villa draaien of de bestuurbare Robo-cam bedienen. Als 
laatste was er de dagelijkse  uitverkorene die Heaven on Earth 
mocht bezoeken  om de Engelen te verleiden tijdens de Petrus-
test. Deze test is uiteraard door iedereen live te volgen én te 
beïnvloeden. Degene die de test het beste doorstaat wint de 
ultieme sleep-over in Heaven on Earth. Zonder camera’s.
Vervolgens kunnen we kijken naar mijn gamification model.

De gebruiker en het doel:
De doelgroep voor de nieuwe Axe geur waren jongens tussen 
de 12-21 jaar oud. Jongens die op zoek zijn naar hun  eigen stijl 
maar niet te veel willen opvallen binnen hun vriendengroep. Ze 
willen graag getypeerd worden als mannelijk en aantrekkelijk. 
Het doel was om de nieuwe geur te introduceren (bekendheid) 
en ook betrokkenheid te realiseren.

Het bedenken van een structuur:
De basis structuur van de campagne was de mogelijkheid om via 
sitebezoek, social media posts of kopen van producten halo’s te 
verdienen die vervolgens konden worden uitgegeven aan ver-
schillende acties. Acties die relevant zijn voor de doelgroep en 
gebaseerd waren op een bigbrother achtige manier van kijken in 
een huis. De doelgroep kon zo in contact komen met de 
“engelen” en daadwerkelijk invloed uitoefenen op het concept. 
Door de doelgroep dus te belonen voor sitebezoek, kopen van 
Axe Excite producten en het sharen van content kregen zowel 
de marketeer als consument een win-win situatie.

Het creeren van progressie:
The Road to Win liet gebruikers precies zien wat ze konden “un-
locken” en hoeveel halo’s ze ervoor nodig hadden. Daarnaast 
bevat de interface rechtsboven een dubbele cirkel die volloopt 
,zodat de gebruiker weet hoelang hij moet wachten om nog 
meer halo’s te verdienen.Deze kunnen dan simpelweg uitge-
geven worden bij the road to win.  De gebruiker weet dus waar 
in het concept hij staat en wat hij moet doen om verder te gaan. 
De feedback had wel wat “Juicier” gemogen waarbij er misschien 
meer extra effecten toegevoegd zouden kunnen worden bij het 
behalen van een aantal halo’s. Ook zouden er misschien een 
rangensysteem /leaderboard leuk zijn geweest om te kijken in 
hoeverre jij scoort t.o.v. jouw vrienden.

10. Axe, Heaven on Earth case

Het belonen van de gebruiker:
Het belonen van de gebruiker was goed uitgedacht en tevens 
relevant voor de doelgroep. Het “babes thema” staat centraal 
voor Axe en is al jaren een van de bekende insteken. 
De beloningen waren dan ook vooral extra mogelijkheden of 
exclusieve mogelijkheden. Het besturen van de Robo-Cam of 
bepaalde invloed uitoefenen op het concept (de muziek in het 
huis, vragen tijdens chats en Petrus test), zijn allemaal relevant 
voor de doelgroep. De gebruiker kon tevens ook beloond 
worden door het kopen van het product of het sharen van 
media op zijn sociale netwerken. Hij word beloondt voor zijn 
betrokkenheid. Dit ook in combinatie met de tijd die hij door-
brengt op de site. Dit onderdeel vond ik persoonlijk sterk aan 
het concept. Eventuele extra kansen zouden misschien gericht 
kunnen zijn op het “samenspel”. In zijn huidige status was het 
concept misschien teveel gericht op individueel spelen. Terwijl 
er misschien ook samenspel mogelijkheden bedacht kunnen 
worden. Waarin meerdere gebruikers samen konden werken of 
tegen elkaar spelen om bepaalde beloningen te verdienen. 

Het bedenken van de gameplay:
De gameplay van Axe HoA was redelijk divers. Er zaten ver-
zamelelementen in (halo’s), er zat wat verrassing in (je wist 
niet wat je ging ontdekken met de nieuwe camera’s, of wat de 
engelen gingen doen) en uiteraard was het flirten/romantiek 
een aspect dat terugkwam in de gameplay. De gebruiker kon 
flirten met de engelen (via social media of skype video chat) en 
uiteindelijk zelfs een bezoekje realiseren. Gemiste kansen zijn in 
mijn opzicht misschien de offline/online koppeling. Er zouden 
bijvoorbeeld gameplay mechanismen bedacht kunnen worden 
die meer de gebruikers zouden kunnen stimuleren tot fysieke 
offline handelingen. Tevens had de gameplay weinig tot geen 
competitief aspect. 

Behaalde resultaten
Deze case bevat in principe dus alle elementen die ook in mijn 
model terugkomen en is enigszins een succes te noemen. Dit 
laten de cijfers dan ook zien.

Unieke bezoekers BeNeLux
600.000

Unieke bezoekers NL
440.000
 
Time on Site
gemiddeld: 09:00 minuten
Laatste 3 dagen: 16:00 minuten

Met dit gegeven kunnen wij dan ook zien dat gebruikers niet 
eenmalig gebruik maken, maar zelfs in een later stadium nog 
een keer komen kijken en zelfs langer aanwezig zijn op de site. 
Dit uiteraard ook vanwege het element dat gebruikers nieuws-
gierig zijn naar wat er die dag zal gebeuren in het huis. Dit laat 
een positieve mate van betrokkenheid zien van de gebruikers.

Twitter Followers:
Gaella: 1.300
Isabella: 1.300
Victoria: 1.100
Tijdens de campagneperiode zijn de Engelen de meest 
getweete persoonlijkheden binnen Nederland en laten hiermee 
zelfs Ben Saunders en Marco Borsato ruim achter zich. 

Hyves 
Friends:
Gaella:  2.100
Isabella: 1.690
Victoria: 1.600 
Nieuwe Brand page AXE: 199.385 vrienden

Youtube
bezoek aan Axe Excite kanaal: 79.025
Total gekeken video’s: 241.443

Deze social-media cijfers laten zien dat gebruikers ook hun er-
varing willen delen en daarmee ook een karakteristieke eigen-
schap van betrokkenheid laten zien.
 
Sales
Excite was het best verkochte product binnen de Axe portfolio 
voor een bepaalde tijd.
 
PR Waarde
€ 850.000

Daarom een SpinAward waardig
Axe Heaven on Earth is een twee weken durend, live, 24/7, in-
teractief video format. Door de doelgroep te belonen voor time 
on site, kopen van producten en het sharen van de content bin-
nen hun social media platforms is Axe Heaven on Earth een win-
win situatie voor zowel marketeer als consument.
Axe Heaven on Earth is een sterk creatief concept, dat uit zich-
zelf veel PR oplevert. Door verschillende social media platforms 
te integreren gaat de interactie met de Engelen door tot op het 
schoolplein en in de kroeg.
Axe Heaven on Earth is een interactief platform waar de grenzen 
tussen off- en online vervagen (Spinawards, 2012).
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