
 

 

 

 

 

 

Gaming en gamification  

voor Justitiële Inrichtingen 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Managementsamenvatting 

Al ver voor de komst van computerspellen zijn de positieve effecten van spelenderwijs leren 

vastgesteld. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze effecten in het algemeen niet 

zouden gelden voor het spelen van video games in het bijzonder. Uit de literatuur blijkt dat ook 

video games veel potentie in zich lijken te hebben om te worden toegepast voor educatieve 

doeleinden en trainingsdoeleinden. Eind jaren ’80 worden dan ook de eerste games geïntrodu-

ceerd in het onderwijs, maar zonder succes. Debet daaraan is vooral dat in de meeste game 

designs van edutainment games het element van plezier en vermaak ondergeschikt is gemaakt 

aan het leerdoel. 

Rond de eeuwwisseling vindt een ommekeer in perspectief plaats: startpunt is nu niet het 

onderwijs, maar de video game zelf: serious games. Het initiatief ligt bij professionele game 

developers en het toepassingsgebied wordt nadrukkelijk buiten het onderwijs gezocht. Het 

belangrijkste onderscheid met entertainment (video) games is dat er bij serious games altijd een 

hoger doel is dat buiten het spel zelf ligt – het leert de gebruiker iets dat hij of zij in het dagelijkse 

leven kan toepassen. Het uitgangspunt blijft echter dat de game in staat moet zijn om de speler 

mee te slepen in het spelverloop (immersion) om zo de leerdoelen te kunnen bereiken. De 

kwaliteit van het game design staat dus voorop. Daarna ligt de grootste uitdaging in het 

overdragen van de geleerde ervaringen naar de ‘echte wereld’. Hierbij zal altijd een bepaald 

verlies bestaan, omdat de leeromgeving in video games virtueel is. 

Het is dit fundamentele nadeel van de inzet van video games dat het concept van gamification in 

toenemende mate ingang heeft laten vinden in de serious gaming community en daarbuiten. 

Gamification is het toepassen van spelprincipes op processen in de 'echte wereld' (zoals 

werkprocessen in een organisatie). Het grote voordeel van gamification is uiteraard dat het 

(dubbele) verlies van effecten bij transfer niet optreedt: de 'echte wereld' is de spelomgeving. Dit 

geeft dan ook weer meteen de inherente beperkingen van gamification: de storytelling, game 

play en user interface worden vrijwel volledig gedefinieerd door de bestaande processen. Er zijn 

dus veel minder mogelijkheden dan bij het ontwerp van video games, waar tabula rasa volledig 

nieuwe werelden kunnen worden gecreëerd. 

 

Succesvolle voorbeelden van serious games toegepast in het gevangeniswezen 

Er zijn voor zover ons bekend (nog) geen serious games ontwikkeld voor de specifieke 

doelgroep van gedetineerden, maar wel voor aanpalende terreinen als de verslavingszorg en 

psychiatrie. Nota bene, de mate waarin een video game geschikt is om toegepast te worden in 

het gevangeniswezen wordt niet zozeer bepaald door de overlap met het domein (de meer 

uiterlijke kenmerken in de narrative en vormgeving), maar vooral door de match tussen de 

onderliggende mechanismes in de werkprocessen en de (meer verborgen, ingebouwde) game 

mechanics van het spel. Wanneer de match wordt gemaakt op game mechanics (en niet op 

domeinen), wordt het bereik van de inventarisatie enorm uitgebreid. De meeste leereffecten zijn 

in meer of mindere mate relevant voor het gevangeniswezen. Denk bijvoorbeeld aan het 

verbeteren van cognitieve vaardigheden, van motivationeel gedrag, van regulering van emoties 

en van sociale vaardigheden. Nederland heeft een relatief goed ontwikkelde serious gaming 



 

industrie en het aanbod van relevante serious games uit Nederland was breder dan we hadden 

verwacht. 

  

Gekozen primaire processen en leerdoelen binnen DJI 

In principe komen alle primaire processen en deelprocessen binnen DJI in aanmerking voor het 

inzetten van (serious) games. De reden daarvoor is dat (serious) games voor een zeer brede 

range aan uiteenlopende (leer)doelen kunnen worden ingezet – en ook al ingezet worden. In dit 

onderzoek is de nadruk gelegd op gedragsveranderingen. Er zal echter van geval tot geval, op 

basis van een gedetailleerde requirement en task analysis, moeten worden bekeken of en op 

welke manier (serious) games en/of gamification geschikt zijn voor het proces in kwestie. 

De belangrijkste reden waarom (serious) games effectieve leermethodes zijn, is omdat ze de 

leerling annex speler beter kunnen motiveren en de stof gerichter kunnen overbrengen. Die 

motivatie is met name gelegen in het vermogen van video games om individuen in een ‘flow’ te 

krijgen; om ze mee te slepen in het spel. Daarmee hangt samen dat video games – in 

tegenstelling tot traditionele games – een dynamische game play kennen. Zo kunnen tijdens het 

spelen van het spel de leerdoelen en instructiemethoden automatisch op het niveau (en op de 

leerstijl) van de leerling worden aangepast. 

De inzet van games is met name effectief in de eerste fase van gedragsverandering, namelijk 

bewustwording. Video games geven, op een prikkelende manier, direct en onmiddellijk 

feedback op de keuzes van de speler en ze geven inzicht in de effecten van deze keuzes op de 

lange termijn. Op deze manier kunnen ze een wil om te veranderen triggeren. Ze zijn echter niet 

in staat om het gedrag van de leerling/speler zelf te veranderen. De invloed op het gedrag is dus 

altijd indirect. Het verbindingspunt tussen het leerdoel en de game zijn de game mechanics. 

Om tot vijf thema’s te komen die verder uitgewerkt zouden worden, hebben we een 

schematische weergave gemaakt van de primaire processen binnen DJI, inclusief de kerndoelen 

voor elk van de (deel)processen. Vervolgens zijn de verzamelde serious games op basis van de 

match met de game mechanics gekoppeld aan deze kerndoelen en geplot op de schematische 

weergave. Op basis van het vooronderzoek en in overleg met de begeleidingscommissie is 

uiteindelijk gekozen voor de volgende thema’s waar de case studies zich op richten: (1) 

gamification principes toegepast op DBT, (2) gaming toegepast binnen treatment van 

justitiabelen, (3) training Motiverende bejegening door middel van gaming en (4) ondersteuning 

eigen re-integratie activiteiten gedetineerden. 

 

Case 1. Gamification principes toegepast op DBT 

Door middel van het toepassen van gaming principes op het DBT-regime kan het bestaande 

promotie-degradatiesysteem veel effectiever worden ingericht. Het doel van deze case is goed 

gedrag te stimuleren, re-integratie te bevorderen door zelfstandigheid te verhogen en recidive te 

verminderen. Op basis van de inzichten uit de praktijk (sic!) van het game design zijn tien 

concrete aanbevelingen gedaan voor het (her)ontwerp van het promotie-degradatiesysteem. 

Deze hebben vooral betrekking op de timing, de omvang en het type van beloningen. 

 

 



 

Case 2. Gaming toegepast binnen treatment van justitiabelen 

Het doel van case 2 is om treatment readiness te stimuleren, waardoor er minder uitval optreedt 

en de behandelingen meer effect hebben. Op basis van het theoretische model van Ward et al. 

(2004) is een aantal factoren onderscheiden die van invloed zijn op treatment readiness. 

Video games kunnen in principe worden ingezet op elk van deze factoren, maar drie daarvan 

lijken de meeste invloed te hebben op (pre-) treatment: (a) cognitieve vaardigheden, (b) 

impulscontrole, (c) zelfreflectie. Voor elk van deze factoren zijn positieve effecten bekend van de 

inzet van video games. 

Er zijn reeds serious games ontwikkeld die zich specifiek richten op factor a (brain training 

games), factor b (biofeedback) en factor c (therapeutische toepassingen). Leereffecten treden wel 

op tijdens het spelen van brain training games (dus in game), maar de werking op de langere 

termijn (off game) is niet bewezen. Voor het spelen van sommige types video games is dat wel het 

geval. De inzet van biosensoren staat nog in de kinderschoenen. De directe koppeling met de 

user interface is heel krachtig, maar off game effecten zijn nog niet onderzocht. Zelfreflectie kan 

als een aparte game worden vormgegeven, maar integratie met factor b (en zelfs met factor a) 

ligt voor de hand. Zelfreflectie kan vaak ook worden bereikt buiten de game, door middel van 

nabespreking van de ervaringen die tijdens het spel zijn opgedaan (blended learning). 

 

Case 3. Training Motiverende bejegening door middel van gaming 

Een belangrijk inzicht in case 3 is dat bejegening zélf een 'spel' is dat gespeeld wordt tussen het 

personeelslid en de gedetineerde. In dit spel moet het personeelslid voortdurend kiezen tussen 

de legalistische en uniforme wijze van 'waakzaamheid' (security) en de persoonlijke aanpak van 

coaching en mentorschap (harmony). De uitdaging bij het toepassen van het laatste – 

motiverende bejegening – is om de juiste balans te vinden tussen security en harmony. 

Motiverende bejegening wordt op dit moment voornamelijk door middel van rollenspelen 

getraind. Die methode heeft echter een aantal inherente nadelen. Waakzaamheid en harmony 

worden niet tegelijkertijd getraind (terwijl juist het vinden van de balans de grootste uitdaging 

is), trainingen kunnen alleen incidenteel en gedurende een korte periode worden gegeven en ze 

laten de effecten van beslissingen op de lange termijn niet zien, evenmin als de effecten op 

groepsniveau. Het gebruik van games in de training kan al deze lacunes vullen. De open vraag is 

wel of games geschikt zijn om sociale vaardigheden te trainen. Gamification heeft dat nadeel niet. 

De belangrijkste werking van gamification is dat ze processen die niet tastbaar zijn (zoals het 

verbeteren van het leefklimaat op een afdeling door middel van Motiverende bejegening) 

zichtbaar en meetbaar kunnen maken. 

 

Case 4. Ondersteuning eigen re-integratie activiteiten gedetineerden 

Het doel in case 4 is om gedetineerden zelf primair verantwoordelijk te maken voor hun re- 

integratie. In theorie regelen gedetineerden alles zelf op de computers van het re- integratiecen-

trum (RIC) van een instelling, daarbij begeleid door case managers. In de praktijk is de capaciteit 

in de RIC's beperkt, kunnen gedetineerden zich niet goed voorbereiden en regelt de case 

manager daardoor nog steeds zelf de meeste zaken. De inzet van games is hier vooral praktisch 

van aard. De gedetineerde kan op cel in alle rust oefenen met het regelen van de praktische 

zaken. Er zijn ook didactische voordelen. De gedetineerde leert effectief, omdat hij met het 



 

(simulatie)spel actief, ervaringsgericht en probleemgestuurd leert, in context en met onmiddellij-

ke feedback. De 'missies' in het spel zijn het afhandelen van 'echte procedures' voor elk van de 

vijf leefgebieden. 

Een bijkomend voordeel van de inzet van een video game is dat in de narrative en de game play 

de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende administratieve procedures duidelijk kan 

worden gemaakt. De gedetineerde kan nu veel beter voorbereid naar het RIC komen, waardoor 

de case manager zich meer kan richten op coaching en mentale begeleiding. Ook leidt dit tot een 

vermindering van administratieve lastendruk bij de case manager: de vorderingen van de 

gedetineerde worden nu in het spel bijgehouden. Er kan in deze case ook een 'harde' koppeling 

worden gemaakt tussen de processen in de virtuele wereld (het spel) en de echte wereld (de 

procedures in het re-integratietraject). 

 

Serious gaming binnen DJI: voorwaarden en haalbaarheid 

De effectiviteit van video games hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van het ontwerp. 

Het maken van een goed game ontwerp is een ambacht dat veel ervaring vereist. De storyline 

moet kloppen, de game mechanics moeten tot een gebalanceerde game play leiden en de user 

interface moet natuurlijk aanvoelen. Daarnaast moet er ook nog geleerd worden: de leerdoelen 

moeten worden geïntegreerd in elke onderliggende laag van het spelontwerp en op elke laag zal 

de juiste balans tussen learning en play moeten worden gevonden. Ook moet er een duidelijke 

koppeling zijn met de bestaande werkprocessen en de game mechanics. De game moet daarnaast 

afgestemd zijn op de doelgroep (een specifieke groep van gedetineerden of medewerkers). 

Het op maat ontwerpen van een nieuwe of het aanpassen van een bestaande serious game 

vereist een grondig vooronderzoek en de betrokkenheid van professionele game designers. Dit 

gaat gepaard met aanzienlijke kosten; eerder in de ordegrootte van €100.000 dan €10.000. Dit 

betekent dat er alleen sluitende business cases kunnen worden gemaakt als er ook grote 

opbrengsten tegenover staan. Die zijn te bereiken door bestaande inefficiënte processen te 

vervangen (zoals de centrale training met rollenspellen in case 3) of door bestaande processen 

veel efficiënter te maken (zoals bij het re-integratieproces in case 4). Verder moet er dan altijd 

sprake zijn van grote aantallen (gedetineerden, personeelsleden) en/of moet er een directe 

koppeling met het terugdringen van recidive kunnen worden gemaakt. Om serious games op 

grote schaal te spelen is er ook een uitgebreide technische infrastructuur nodig, met grote 

aantallen devices (tablets voor gedetineerden, smartphones voor het personeel). 

De inzet van serious games kan bestaande processen nooit volledig vervangen, want ze is eerder 

supplementair dan complementair aan deze processen. Dat komt omdat video games stand 

alone weinig toegevoegde waarde hebben – de leereffecten moeten worden overgezet naar de 

'echte wereld’. Zonder deze transfer gaat het grootste deel van de leeropbrengsten verloren. Dit 

vereist dat het spel wordt ingebed in een langdurig traject van blended learning. 

Gamification kan veel laagdrempeliger worden ingevoerd (dus tegen beduidend lagere kosten). 

Bovendien treden de verliezen bij de (dubbele) transfer niet op. Het feit dat de 'echte wereld’ als 

technologie wordt gebruikt is ook tegelijkertijd het grootste nadeel van de inzet van gamificati-

on. Omdat de story line, game play en user interface vrijwel volledig worden bepaald door de 

bestaande processen, zijn er veel minder vrijheidsgraden dan bij het ontwerp van video games. 

Hooguit kunnen de 'mechanics' in de werkprocessen alleen minimaal worden aangepast en dan 



 

nog alleen binnen bestaande protocollen en wettelijke kaders. Gamification kan echter ook al een 

bijdrage leveren zonder de bestaande mechanics aan te passen, namelijk door bestaande 

processen meetbaar te maken (dat wil zeggen door de input, throughput en output van de 

processen zichtbaar te maken). 

Er zijn niet of nauwelijks negatieve neveneffecten te verwachten bij het inzetten van serious 

games binnen de DJI omgeving. In eerdere literatuur worden de afname van prosociaal gedrag 

en empathie bij het spelen van gewelddadige video games en het optreden van verslaving en 

aandachtsproblemen als negatief bijeffect genoemd. Effecten van gewelddadige games zijn 

inmiddels ontkracht en verslaving en aandachtsproblemen kunnen ondervangen worden door 

de schermtijd van gedetineerden te beperken. Voor gamification zijn er mogelijk drie typen 

negatieve bijeffecten: medewerkers kunnen zich strategisch gaan gedragen, de belofte van een 

externe beloning kan de intrinsieke motivatie van het individu verminderen en het meetbaar 

maken van gedrag en prestaties kan tot naming en shaming leiden. Door de onderlinge 

vergelijking mogelijk te maken kunnen individuen of afdelingen die relatief laag scoren als 

‘losers’ te boek komen te staan. Dit kan een demotiverend effect hebben op deze groep. Een 

uitgebalanceerd ontwerp met de nodige ingebouwde checks & balances kan de eventuele 

negatieve bijeffecten echter grotendeels mitigeren. 

De voordelen van games ten opzichte van bestaande (traditionele) leer- en instructiemethoden 

zijn zowel praktisch (tijd- en plaatsonafhankelijk, automatisering van begeleiding en monitoring 

etc.) als didactisch (met name immersion en dynamic game play) van aard. Voor een aantal cases 

is ter illustratie een business case opgesteld. 
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