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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 geïntroduceerd 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 vaardighe-
den. Nederland heeft een relatief goed ontwikkelde serious gaming industrie en het aanbod van 
relevante serious games uit Nederland was breder dan we hadden verwacht.  
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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.  
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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-
integratiecentrum (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 
onmiddellijke 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 
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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 gamification. 
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 
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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.  

Management summary 
Long before the advent of computer games, the positive effects of learning through playing were 
established. There is little reason to suppose that these effects generally would not apply for 
playing video games in particular. The literature shows that video games seem to have a lot of 
potential to be used for educational and training purposes. Thus in the late 80s the first games 
were introduced in education, yet without success. Mainly because in the game designs of these 
so-called edutainment games the element of fun and entertainment was subordinated to the 
learning objective.  

However, around the turn of the century a change in perspective took place: starting point is not 
education, but the video game itself: enter serious games. The initiative now lay with professional 
game developers and the field of application shifted outside education. The main distinction with 
entertainment (video) games is that in serious games there is always a higher goal beyond the 
game itself – it teaches the user something that he or she can apply in everyday life. The premise 
remains that the game should be able to immerse the player into the gameplay in order to achieve 
the learning objectives. The quality of the game design is therefore paramount. Subsequently the 
greatest challenge lies in transferring the learned experiences into the real world. However, 
because the learning environment in video games is virtual there will always be a certain loss in 
the transfer.  

It is due to this fundamental disadvantage of the use of video games that the concept of 
gamifications has increasingly found inroad in the serious gaming community and beyond. 
Gamification is applying game principles to processes in the ‘real world’ (such as work processes 
in an organization). The big advantage of gamification is obviously that the (double) loss of 
securities with transfers does not occur: the real world is the game environment. This also 
immediately shows the inherent limitations of gamification: the storytelling, game play and user 
interface are almost entirely defined by the existing processes. So there are far fewer opportuni-
ties than in the design of video games where entirely new worlds can be created from a scratch. 
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Examples of serious games successfully used in the prison system 

To our knowledge no serious games has yet been designed for the specific target group of 
detainees. However games have been applied in adjacent areas such as addiction care and 
psychiatry. In fact, the extent to which a video game is suitable for use in the prison system is not 
so much determined by the overlap with the domain (the more visual appearances in the 
narrative and design), but mostly by the match between the underlying mechanisms in work 
processes and (more hidden, built-in) game mechanics of the games. When the criterion is a 
match on game mechanics the scope of the inventory is vastly expanded. Most learning effects are 
more or less relevant for the prison system. Think, for example, of improving cognitive skills of 
motivational behaviour, regulation of emotions and social skills. The Dutch serious gaming 
industry is well developed and the supply of relevant serious games from the Dutch home 
market turned out to be larger than expected. 

Selected primary processes and learning goals within DJI 

As a matter of fact, all main processes and sub-processes within DJI are eligible for the 
deployment of (serious) games. The reason is that (serious) games can be used for a very wide 
range of different (learning) goals – and are in fact already being deployed. In this study, the 
emphasis lies on behavioural changes. However, based on a detailed requirement and task 
analysis, one should consider case by case whether and how (serious) games and/or gamification 
are suitable for the process at hand. 

The main reason why (serious) games are effective learning methods, is because they can better 
motivate the student-cum-player and transmit the contents more targeted. That motivation is 
particularly situated in the ability of video games to get individuals into a 'flow'; in immerse them 
into the game. This relates to a distinctive trait of video games, namely their dynamic game play. 
Hence while playing a video game the learning objectives and instructional methods can 
automatically be adapted to the level (and the learning styles) of the student. 

The use of games is particularly effective in the initial stage of behavioural change, namely 
creating awareness. Video games provide, in a provocative way, direct and instant feedback on 
the choices made by the player and insight into the impact of these choices on the long term. Thus 
they can trigger a will to change. However, they are not able to change the behaviour of the 
pupil/player itself. The influence on the behaviour is always indirect. The connection between the 
learning objective and the game are the game mechanics. 

In order to selected the (four) themes which were further elaborated we first created a schematic 
representation of the primary processes within DJI, including the key objectives for each of the 
(sub) processes. Consequently, identified serious games were linked to these core objectives based 
on the match with the game mechanics, and were plotted on the diagram. Based on the 
preliminary research and in consultation with the advisory committee the following themes were 
eventually selected: (1) gamification principles applied to DBT, (2) gaming applied in 
(pre)treatment of inmates, (3) training Motivational Treatment through gaming and (4) support 
reintegration activities by inmates. 
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Case 1. Gamification principles applied to DBT 

By applying gaming principles to the DBT-regime the current promotion and degradation system 
can be implemented much more effectively. The purpose of this case is to encourage good 
behaviour, to promote reintegration by increasing self-reliance and to reduce recidivism. Based 
on the insights from the practice (sic!) of game design concrete recommendations have been 
drafted for the (re)design of the promotion-degradation system. They relate mainly to the timing, 
scope and type of rewards. 

Case 2. Gaming applied to the (pre)treatment of offenders 

The purpose of case 2 is to encourage treatment readiness in order to reduce sortie rates and 
increase the effectiveness of treatments. On the basis of the theoretical model of Ward et al. (2004), 
a number of factors have been identified that affect treatment readiness. Video games can be used 
in virtually any of these factors, but three of them seem to have the most impact on (pre-) 
treatment: (a) cognitive skills, (b) impulse control, (c) self-reflection. For each of these factors, 
positive effects have been found for the use of video games. 

Serious games have already been developed that focus specifically on factor a (brain training 
games), factor b (bio feedback) and factor c (therapeutic applications). Learning effects do occur 
while playing brain training games (in game effects), but the effect in the long run (off game) is 
not yet proven. However for certain types of video games off game effects have been found. The 
use of bio sensors is still in its infancy. The direct connection with the user interface is very 
powerful, but off game effects have not been studied. Self-reflection can be designed as a stand 
alone game, but integration with factor b (and even with factor a) is self evident. Self-reflection 
can often be reached outside the context of the game, especially through ex post discussion of the 
experiences gained during the game (blended learning). 

Case 3. Training Motivational Treatment through gaming 

An important insight in case 3 is that treatment in itself is a ‘game’ played between the staff and 
inmates. In this game, the staff must constantly choose between the legalistic and uniform way of 
'vigilance' (security) and the personal approach to coaching and mentoring (harmony). The 
challenge in applying the latter - Motivational Treatment - is to find the right balance between 
security and harmony. Motivational Treatment is currently mainly being trained through role 
playing. However, this traditional method has a number of inherent disadvantages. Vigilance and 
harmony are not trained simultaneously (while finding the right balance is exactly the biggest 
challenge), training can only be given occasionally and during a short period of time, the impact 
of decisions in the long term can not be shown, nor the effects at group level. The use of games in 
the training can fill all these gaps. However, the question remains whether games are suitable to 
train social skills. Gamification does not have this disadvantage. The main benefit of gamification 
is that it can make processes that are not tangible (such as improving the quality of life in a unit 
through Motivating Treatment) visible and measurable. 

Case 4. Support own reintegration activities detainees 

The goal in case 4 is to make prisoners themselves primarily responsible for their reintegration. In 
theory the prisoners arrange everything on the computers of the reintegration centre (RIC) of a 
detention centre, while seconded by case managers. In practice, the capacity of the RICs are 
restricted, detainees cannot properly prepare themselves and subsequently the case manager is 
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still arranges all the paper work for the detainee. The deployment of games here is mainly 
practical in nature. The detainees can practice arranging all the practicalities on their own in their 
cells. There are also didactic advantages. The detainee learns effectively because the learning 
process of the (simulation) game is active, experiential and problem-based, in-context and with 
immediate feedback. The 'missions' in the game are dealing with ‘real-life procedures' for each of 
the five habitats. 

An additional advantage of using a video game is that the interdependence of the various 
administrative procedures can be made clear in the game play. The detainee can now show up 
much better prepared at the RIC. This enables the case manager to focus more on coaching and 
mental coaching. This also leads to a reduction in the administrative burden of the case manager, 
for instance because the progress of the detainees are now automatically recorded in the game. In 
this particular case a 'hard' link can also be made between the processes in the virtual world (the 
game) and the real world (the actual administrative procedures in the re-integration process). 

Serious gaming DJI: preconditions and feasibility 

The effectiveness of video games depends first and foremost on the quality of the design. Making 
a good game design is a craft that requires a lot of experience. The storyline has to be right, the 
game mechanics should lead to a balanced game play and user interface should feel natural. In 
addition, there must also be learned: the learning objectives should be integrated into every layer 
of the underlying game design and each layer needs the right balance between learning and 
playing. Also, there must be a clear link with existing processes and the game mechanics. The 
game must be adapted in addition to the target group (a specific group of inmates or employees). 

The custom-made design of a new or the modification of an existing serious game requires 
thorough research and the involvement of professional game designers. This comes at 
considerable costs; in the order of € 100,000 rather than € 10,000. This means that feasible business 
cases can only be made if there are high yields in return. These can be achieved by replacing 
existing inefficient processes (such as the central training with role-play in case 3) or by making 
existing processes more efficient (as in the reintegration process in case 4). Consequently, there 
must always be large numbers involved (in terms of prisoners or staff) and/or a direct link with 
the reduction of recidivism should be established. The implementation of serious games on a 
larger scale also requires an extensive technical infrastructure, involve large numbers of devices 
(tablets for detainees, smartphones for the staff). 

The use of serious games can never fully replace existing processes, because it is complementary 
rather than supplementary to these processes. That is because a stand alone video game has little 
added value - the learning effects need to be transferred to the real world. Without this transfer 
the major part of the learning results are lost. This requires that the game is embedded in a long 
trajectory of blended learning. 

Gamification can be introduced much more accessible (thus at significantly lower costs). 
Moreover, there is no (double) transfer hence no losses occur. The fact that the 'real world' is used 
as the technology is at the same time the biggest disadvantage of the use of gamification. Because 
the storyline, game play and user interface are almost entirely determined by the existing 
processes, there are far fewer degrees of freedom than in the design of video games. At most, the 
'mechanics' of the work can be minimally adjusted and then only within existing (rigid) protocols 
and legal frameworks.  
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However, gamification can already have added value without having to adapt the existing 
mechanics, namely, by making existing processes measurable (i.e., by making the inputs, 
throughout and output of the processes visible). 

There are hardly any negative side effects with the use of serious games in the DJI environment. 
In existing literature, decreases in empathy and prosocial behaviour are being attributed to the 
playing of violent video games. However such side effects of violent games have now largely 
been debunked. Furthermore, addiction and attention problems can be overcome by limiting the 
screen time of detainees. For gamification, three types of possible negative side effects occur: 
employees can start behaving strategically, the promise of an external reward may crowd out the 
intrinsic motivation of the individual and the measurability of behaviour and performance can 
lead to naming and shaming. By enabling comparison, individuals or departments that score 
relatively low can be designated as 'losers’. This can have a de-motivating effect on this group. A 
balanced design with built-in checks and balances can however largely mitigate these possible 
negative side effects. 

The advantages of gaming over existing (traditional) learning and instruction methods are both 
practical (time and location independent, automation guidance and monitoring, etc.) and 
educational (especially immersion and dynamic game play) in nature. To give some indication of 
the order of magnitude of the costs and benefits for a number of case studies a preliminary 
business case has been drafted. 
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1 Inleiding 
Serious games zijn mogelijk één van de ICT-toepassingen die effectief zijn in het bereiken van een deel van 
de doelstellingen van het Masterplan DJI. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (hierna WODC) heeft Dialogic een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van serious gaming voor Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna DJI). Hieronder gaan we 
kort in op de aanleiding van het onderzoek (paragraaf 1.1). Daarnaast behandelen we de doel- en 
vraagstelling (paragraaf 1.2) en de onderzoeksaanpak (paragraaf 1.3). 

1.1 Aanleiding  

In het kader van de opgelegde bezuinigingen in de justitiële sector is het Masterplan DJI 2013-
2018 opgesteld. Hierin worden maatregelen beschreven waarmee de bezuinigingsvoornemens 
moeten worden bereikt, zoals goedkopere detentiemodaliteiten, reductie van detentiecapaciteit 
en reservecapaciteit, tariefkortingen en kostprijsverlagingen bij particuliere aanbieders en 
kortingen op ondersteunende diensten en het hoofdkantoor (DJI, 2013). Het doel is een 
toekomstvast DJI, waarbij meer maatwerk wordt aangeboden voor beveiliging, zorg en 
begeleiding en meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van justitiabelen. Een bredere 
toepassing van ICT en technologie speelt hierbij een belangrijke rol (DJI, 2014).  

Uit onderzoek van Afman en Beijleveld (2014) blijkt dat serious games kansrijk kunnen zijn 
binnen de DJI-omgeving. Om dit pad verder te verkennen heeft WODC (2014) zelf een 
literatuurstudie uitgevoerd, maar de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek zijn weinig 
eenduidig. Enerzijds lijken serious games in een educatieve context een (extra) bijdrage te 
kunnen leveren aan het ontwikkelen en vasthouden van kennis, en aan de motivatie om kennis 
op te doen. Anderzijds is de wijze waarop serious games worden ingezet bepalend voor het 
effect. De implementatie lijkt dus minstens zo belangrijk als het ontwerp van de game zelf. 
Verder is de toegevoegde waarde van serious games niet altijd duidelijk. Bepaalde doelen (zoals 
het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en het verbeteren van probleemoplossend 
vermogen) kunnen ook met andere (traditionele) leermethoden worden bereikt. 

Vanwege de bovenstaande argumenten is in dit onderzoek de nadruk gelegd op het zo concreet 
mogelijk uitwerken van een viertal mogelijke cases waar de inzet van games en/of gamification 
een bijdrage kan leveren aan bestaande werkprocessen binnen het gevangeniswezen. Het 
onderzoek is nadrukkelijk praktijkgericht. Het doel van het onderzoek is om kennis te verwerven 
over het verbeteren van het handelen in de onderzochte specifieke situaties (hier: het verbeteren 
van de effectiviteit en/of efficiency van bestaande werkprocessen door middel van gaming en/of 
gamification). 

1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Dit verkennende onderzoek maakt duidelijk welke toegevoegde waarde serious games nu echt 
voor DJI kunnen hebben in het kader van het Masterplan. 

De volgende hoofdvragen worden behandeld: 
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Welke doelen kunnen met serious gaming gerealiseerd worden? 

Voor welke doelgroepen binnen DJI is serious gaming het meest interessant? 

In hoeverre kan serious gaming voor DJI een effectief instrument zi jn (om de 
doelstell ingen van het Masterplan te bereiken)? 

Om de hoofdvragen te kunnen beantwoorden zijn onderstaande onderzoeksvragen opgesteld. 

Onderzoeksvragen 
1. Zijn er in de ons omringende landen voorbeelden bekend van succesvolle serious 

games of andere educatieve games die worden toegepast in het gevangeniswezen of 

in aanpalende terreinen daarvan zoals verslavingszorg en psychiatrie? 

2. Welke primaire processen binnen DJI of deelprocessen komen in aanmerking voor het 
inzetten van serious games en waarom is dat? 

3. Wat zijn de vijf voornaamste leer- of ontwikkelingsdoelen binnen DJI die met serious 
games bereikt zouden moeten worden? 

4. Ontwikkel voor de vijf geselecteerde leer- ten ontwikkelingsdoelen theoretische 

modellen voor een serious of educatief game die de werking/bijdrage en potentiële 
effectiviteit van de game inzichtelijk maken. 

5. Aan welke voorwaarden zou voldaan moeten worden voordat serious games binnen 
de DJI setting effectief kunnen worden? In welke mate is dit ook praktisch haalbaar? 

6. Hoe zou de effectiviteit van de game kunnen worden gekwantificeerd (in termen van 

het opdoen van kennis, ervaring, vaardigheden, het vasthouden van al deze zaken, en 
het motivatie-effect)? 

7. In hoeverre moet er rekening worden gehouden met (negatieve) neveneffecten bij het 
inzetten van serious games binnen de DJI omgeving? 

8. In hoeverre zouden de potentiële (positieve) effecten van serious games en 

educatieve games voor DJI ook bereikt kunnen worden met ‘gewone games’ dan wel 
andere (traditionele) leer- en instructiemethoden? 

 

De bovenstaande zeven vragen zijn samen te vatten in de concluderende eindvraag: 

Bij welke leer- en instructiedoelen binnen de DJI-omgeving kunnen serious 
games een bijdrage leveren? Zijn er bestaande games die hiervoor geschikt zi jn 

of met weinig middelen geschikt gemaakt kunnen worden? Welke voorwaarden 
gelden er dan? Welke effectiviteit mag worden verwacht van de inzet van serious 

games binnen DJI?  

1.3 Onderzoeksaanpak 

Feitelijk kunnen we spreken van twee typen onderzoeken, namelijk een verkennend onderzoek 
en een ontwerpopdracht (onderzoeksvraag 4). De volgende onderzoeksmethoden zijn ingezet in 
dit onderzoek: 
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• Literatuuronderzoek: In deze verkenning is gebruik gemaakt van (wetenschappelijke) 
literatuur rond de psychologische aspecten van gaming, van vakliteratuur over game 
development en van beleidsdocumenten over de structuur en werking van DJI en GW.  

• Interviews: Om een beter beeld te krijgen van de praktijk en (ontwerp)mogelijkheden zijn 
drie interviewrondes gehouden: de eerste met game developers (n=8), de tweede met 
vertegenwoordigers van DJI (n=6), en de derde met leden van de begeleidingscommissie 
(n=3).1  

• Case studies: Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de interviews zijn vier cases 
gekozen om verder uit te werken. Voor elk van deze geselecteerde specifieke toepassingen is 
inzichtelijk gemaakt hoe en op welke manier de inzet van games en/of gamification voor de 
gekozen doelgroep of activiteit bijdraagt een het gestelde (leer)doel. De eerste versie van de 
cases is opgesteld op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie en de interviews. De 
case beschrijvingen zijn daarna ter validatie en aanvulling voorgelegd aan mensen uit het 
veld die direct betrokken zijn bij de betreffende case. In het geval van de treatment case is 
dat gebeurd aan de hand van een rondetafelgesprek in de Pompekliniek, met vertegenwoor-
digers van de Pompekliniek, een gaming bureau en een wetenschapper. In het geval van de 
case Motiverende bejegening heeft er een oriënterende sessie plaatsgevonden in PI Vught, 
met vertegenwoordigers van DJI/GW, WODC en van een vijftal gaming bureaus.2 

Om de onderzoeksvragen 5 t/m 8 te beantwoorden is op hoofdlijnen een business case opgesteld 
per case. Het gaat hier immers in essentie om een investeringsvraag (vraag 5) waarbij de kosten 
(vraag 7) en baten (vraag 6) van een mogelijke investering van DJI in één of meer serious games 
worden afgezet tegen het nul-scenario (=niet investeren en dus gebruik blijven maken van 
traditionele leer- en instructiemethoden; vraag 8).  

1.4 Verantwoording 

In de ondertekende offerte werd een meer theoretische aanpak voorgesteld dan in dit rapport is 
aangehouden. Bij de start van dit project was er nog maar weinig bekend over het effect van 
gaming en gamification in een setting als DJI. Na een eigen literatuurstudie en enkele interviews 
leek het nuttiger om de praktijk meer centraal te stellen. In overleg met de begeleidingscommis-
sie is besloten voor deze aanpak te kiezen en de nadruk te leggen op de cases. 

1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk staan we stil bij de concepten serious gaming en gamification. We 
behandelen de afbakening van het onderwerp, geven classificaties en benoemen kenmerken van 
succesvolle serious games. In hoofdstuk 3 gaan we na hoe die games ingezet kunnen worden 
binnen DJI.  

Hoofdstuk 4 bevat de vier uitgewerkte case studies. We gaan na hoe gamification of gaming 
toegepast kan worden op de onderwerpen (1) Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat 
(DBT), (2) (pre-)treatment, (3) motiverende bejegening en (4) het re-integratiecentrum (RIC). 

 
                                                             

1 Zie bijlage 1 voor een overzicht van interviewrespondenten. 
2 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de deelnemers aan de bijeenkomst in PI Vught. 
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2 Games, video games, serious 
gaming en gamification 
In dit hoofdstuk behandelen we de diverse type games en introduceren we de belangrijkste concepten. 
Vanuit verschillende hoeken zijn al positieve effecten vastgesteld van spelenderwijs leren (paragraaf 2.1). 
Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat deze effecten niet zouden gelden voor video games. Sinds 
het succes van de eerste game consoles worden video games inmiddels ook voor educatieve doeleinden 
gebruikt (paragraaf 2.2). Serious games volgen eenzelfde stramien, maar houden ook vanaf het begin 
expliciet rekening met de beoogde leeropbrengsten. De kwaliteit van het game design is daarbij 
doorslaggevend (paragraaf 2.3). Tot slot is de grootste uitdaging het overbrengen van het geleerde in de 
‘echte wereld’ (paragraaf 2.4). 

2.1 Spelenderwijs leren 

Al ver voor de komst van computerspellen zijn de positieve effecten van spelen – in de algemene 
zin van het woord – uitvoerig beschreven. In evolutionaire psychologie is met name gewezen op 
de adaptieve functies van spelen (Bjorklund & Pellegrini, 2010). In ontwikkelingspsychologie op 
emotionele ontwikkeling (Piaget, 1962) en sociale cognitie (Piaget, 1962) (Vygotsky, 1978). Eén 
van de belangrijkste functies van (rollen)spelen is dat kinderen ‘spelenderwijs’ (sic!) kunnen 
oefenen met het ‘echte’ leven (Gottman, 1986). Spelen en spellen zijn een veilige context om te 
experimenteren met emoties en sociale settings (Erikson, 1977). Nota bene, kinderen (en 
adolescenten en volwassen) spelen spellen omdat ze het leuk vinden, niet omdat ze er iets van 
willen leren. Deze gaming belevenis (Experiencee) is het resultaat van een goed ontworpen game 
design. Als het game design leerelementen bevat, dan kan via de gaming Experiencee het 
leerdoel worden bereikt (Experiencel). Met andere woorden, het plezier en vermaak staan voorop 
– de leereffecten zijn een positief bijeffect. Schematisch kunnen we dit dan, in termen van game 
design (Hunicke, Leblanc, & Zubek, 2004), als volgt weergeven: 

 

Figuur 1. Leereffecten als bijeffecten van het spelen van een spel3 

                                                             

3 Hunicke et al. onderscheiden een achttal types van Experiencee (‘affects’) die kunnen optreden: Sensation (game as 
sense-pleasure), Fantasy (game as make-believe), Narrative (game as drama), Challenge (game as obstacle course), 



 17 

Er is geen reden om te veronderstellen dat de bewezen positieve effecten van spelen (van 
spellen) in het algemeen niet zouden gelden voor het spelen van video games in het bijzonder. 
De inherente karakteristieken van een video game lijken zich ook uitstekend te lenen voor 
leerdoeleinden (Lieberman, 2006)4 – al hangt het er dan natuurlijk van af hoe deze leerdoelein-
den worden gedefinieerd (Prensky, 2001). Let wel, het gaat hier om de potentie die video games 
hebben voor allerhande leeropbrengsten, die vooral op basis van conceptuele artikelen naar voren 
wordt gebracht (Gee J. P., 2003; Shaffer, Squire, Halverson, & Gee, 2005; Steinkuehler C. A., 2005; 
O'Neill, Wainess, & Baker, 2005; Squire, 2008). Er is tot voor kort echter nog maar weinig direct 
empirisch bewijs voor de vermeende positieve leeropbrengsten van het spelen van videogames 
(Kirriemuir & McFarlane, 2006). 

In een recent overzichtsartikel waarin de voordelen van het spelen van video games wordt 
beschreven vatten Granic et al. de bevindingen van een groot aantal recente empirische studies 
samen (Granic, Lobel, & Engels, 2014). De bevindingen zijn over het algemeen positief, maar er 
zijn wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen.  

Ten aanzien van het verbeteren van cognitieve vaardigheden zijn er veelvuldig bewijzen dat 
video games zowel het waarnemingsvermogen als de efficiëntie van het verdelen van aandacht 
verbeteren (Green & Bavelier, 2012). Deze verbeteringen blijven ook na langere tijd nog 
zichtbaar. Ze zijn bovendien vergelijkbaar met de verbeteringen die optreden na – veel langere – 
formele trainingen in het traditionele VO en WO onderwijs (Uttal, et al., 2013). Ze treden echter 
alleen op voor een bepaald soort video games, namelijk shooter games (Green & Bavelier, 2012). 
Laat dit nu net het type games zijn dat zwaar onder vuur ligt vanwege de vermeende relatie met 
agressie (zie onder andere (American Psychological Association, 2015)). Wat betreft een tweede 
type cognitieve vaardigheid – probleemoplossend vermogen – is het empirische bewijs (nog) niet 
overtuigend. Er zijn meerdere studies die een positief verband vinden tussen het spelen van 
video games (vooral strategy games) en het probleemoplossend vermogen van de spelers 
(Steinkuehler & Duncan, 2008). In de meeste studies is de volgorde tussen oorzaak en verband 
echter niet duidelijk. Zelfselectie ligt hier op loer: individuen met een relatief hoog probleemop-
lossend vermogen spelen dit type spelen relatief vaak. Eenzelfde zelfselectie lijkt zich voor te 
doen voor studies die een positief verband vinden met een derde type cognitieve vaardigheid: 
creatief vermogen (Jackson, et al., 2012). 

In termen van motivationeel gedrag zijn er sterke aanwijzingen dat het spelen van video games 
kan bijdragen tot een volhardende, optimistische motivationele leerstijl. Die stelling is met name 
gebaseerd op het feit dat video games gebruik maken van exact dezelfde beloningsmechanismes 
waarvan in behavioristisch onderzoek al lang is aangetoond dat ze het meest effectief zijn voor 
het aanleren van nieuwe gedragspatronen (Kendall, 1974). Individuen die opgaan in een video 
game leren dat doorzetten in moeilijke situaties uiteindelijk tot beloningen leidt (Ventura, Shute, 
& Zhao, 2013). Belangrijker nog, als in een gaming context een doel (missie, level) niet gehaald 
wordt, leidt dit niet tot woede, frustratie of verdriet maar juist tot opwinding, interesse en 
blijdschap (Salminen & Ravaja, 2008). Spelers zijn zeer gemotiveerd om het doel alsnog te 

                                                                                                                                                                                    

Fellowship (game as social network), Discovery (game as uncharted territory), Expression (game as self-discovery), en 
Submission (game as pastime) (Hunicke, Leblanc, & Zubek, 2004). 

4 De bekende game developer Matt Leblanc is nog stelliger in zijn opinie: “[since video games] (1) brings goals to the user 
and (2) evokes emotion while (3) leaving space for emergent behaviour they are perfectly fit for learning purposes.” 
(LeBlanc, 2004) 
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behalen, en ze zijn daar "relentlessly optimistic" over (McGonigal, 2011). Er zijn tot nu toe echter 
geen empirische studies waarin de relatie tussen het spelen van video games en volhardendheid 
in het echte leven is getest. De transfer van de vaardigheid van een gaming naar de non-gaming 
context is nu juist een kritisch punt (zie hierna, paragraaf 2.4)  

In termen van de regulering van emoties stellen Granic et al. zelf dat het spelen van video games 
het vermogen om flexibel om te gaan met emotionele ervaringen mogelijkerwijs zou kunnen 
verbeteren (Granic, Lobel, & Engels, 2014). De redenatie is gebaseerd op het tegendeel, namelijk 
dat de snelheid van de game play spelers meestal geen tijd geeft om te lang in hun negatieve 
emoties te blijven hangen. Met andere woorden, de meeste video games laten weinig ruimte tot 
minder adaptieve strategieën zoals het herkauwen van emoties ('rumination'). Er is tot nu toe 
geen studie gedaan die de stelling van Granic et al. zou kunnen onderbouwen (of weerleggen). 

Het vierde en laatste domein, sociale vaardigheden, is een betwist gebied. In de APA Resolution 
wordt verklaard dat er een verband is aangetoond tussen het spelen van gewelddadige video 
games en een afname van prosociaal gedrag, empathie en moreel engagement (American 
Psychological Association, 2015).5 Longitudinale experimentele studies tonen echter aan dat het 
spelen van prosociale video games prosociaal gedrag voorspelt in een non-gaming context 
(Gentile, 2009). De effecten blijven ook op de langere termijn zichtbaar en gelden voor elk type 
prosociaal video game, inclusief gewelddadige games. De kritische factor is dus niet of een spel 
gewelddadig is maar in hoeverre het coöperatief (versus competitief) gedrag vereist. Spelers die 
een gewelddadig maar coöperatief video spel spelen vertonen zowel online als offline meer 
hulpvaardigheid dan spelers die een vreedzaam maar competitief spel spelen (Ferguson & 
Garza, 2011) (Ewoldsen, et al., 2012). 

Samengevat kunnen we zonder meer stellen dat video games veel potentie in zich lijken te 
hebben om te worden toegepast voor educatieve doeleinden en trainingsdoeleinden. Ze bieden 
uitdagende opdrachten voor vaardige spelers (competence), ze geven de speler de mogelijkheid 
om de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden (autonomy), en ze geven de speler de mogelijkheid 
om zichzelf te onderscheiden en te definiëren ten opzichte van andere spelers (self-realization) 
(Korteling, Helsdingen, Sluimer, Emmerik, & Kappé, 2011). Daar komt nog eens bij dat de laatste 
generatie video spellen in termen van relevante functionaliteiten steeds meer gelijkenis tonen 
met de traditionele rollenspelen uit de inleiding, of deze spellen zelfs overstijgen in termen van 
grootschalige sociale interactie en 'immersion' (Granic, Lobel, & Engels, 2014). De spellen worden 
steeds complexer, diverser, natuurgetrouwer en rijker in sociale interacties (Ferguson & Olson, 
2013). Met andere woorden, de Experiencese worden steeds rijker en diverser. 

Gegeven deze potentie dringt zich de vraag op waarom video games nog niet op grote schaal 
worden toegepast buiten het toepassingsgebied van entertainment. Welnu, dat heeft grotendeels 
te maken met historische ontwikkelingen. 

2.2 Enter Edutainment en Serious games 

Met het fenomenale succes van de eerste generatie game consoles (Atari, Nintendo) aan het 
begin van de jaren ’80 ligt het voor de hand dat video games ook voor educatieve doeleinden 

                                                             

5 Tear en Nielsen vinden in hun recente studie naar een aantal zeer gewelddadige video games (Grant Theft Auto IV, Call 
of Duty) echter geen enkele afname van prosociaal gedrag (Tear & Nielsen, 2013). 
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zouden worden gebruikt: edutainment. De introductie van spellen in het primaire en secundaire 
onderwijs in de VS loopt eind jaren ’90 echter op een grote mislukking uit (Salen & Zimmerman, 
2004). 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 (Experiencel). Het 
spel dient alleen als een beloning achteraf nadat een leerdoel is gehaald. In game developers 
jargon: ‘chocolate covered broccoli’ (Bruckman, 1999; Green, 2014).  

Tegelijkertijd blijft de markt voor video games zich stormachtig ontwikkelen en schuiven de 
standaarden wat betreft de gaming Experiencee voortdurend omhoog. Het contrast met de saaie 
edutainment games wordt steeds groter. De spellen zijn simpelweg niet onderhoudend genoeg, 
de speler is snel verveeld en daardoor worden ook de leerdoelen niet behaald.  

 
Figuur 2. Achterwege blijven van leereffecten als bijeffecten van het spelen van een spel 

De discrepantie tussen de ‘gemiste kans’ van de edutainment en het grote succes van de nieuwe 
generatie video games zorgt rond de eeuwwisseling voor een omkering van het perspectief 
(Susi, Backlund, & Johannesson, 2007). Startpunt is nu niet het onderwijs, maar de (video) game 
zelf (‘serious games’ in plaats van ‘edutainment’, dus als in Figuur 1). Hierdoor verschuift niet 
alleen het initiatief naar de groep van (professionele) game developers, maar wordt het 
toepassingsgebied ook nadrukkelijk buiten het onderwijs gezocht. 

Veel auteurs noemen als onderscheidend kenmerk van serious games ten opzichte van reguliere 
video games (hierna entertainment games) dat leren het voornaamste doel is (zie onder andere 
(Michael & Chen, 2006)). Dat ‘leren’ moet echter zeer breed worden opgevat. Ook het aan- of 
afleveren van bepaalde primaire reacties (bijvoorbeeld angsten of fobieën) of het ‘beleren’ van de 
spelers (moral games) vallen hier onder. Anders gezegd, bij serious games is er altijd een hoger 
doel dat buiten het spel zelf ligt – het leert de gebruiker iets aan dat zij of hij in het dagelijkse 
leven kan toepassen (Bergeron, 2006).  

Het verschil met entertainment games is echter gradueel. Serious games zullen net zo goed als 
voor entertaiment games in staat moeten zijn om de speler mee te slepen in het spelverloop 
(Velde, Brennenraedts, Kaashoek, & Segers, 2007). Doordat de speler wordt ondergedompeld 
(‘immersed’) worden de educatieve doelen grotendeels aan het zicht onttrokken en leert de 
speler dus inderdaad ‘spelenderwijs’. Juist het feit dat serious games zowel cognitieve als 
affectieve dimensies van leren zouden aanspreken, onderscheidt ze in positieve zin van 
conventionele instructiemethoden (O'Neill, Wainess, & Baker, 2005).  
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Dit onderscheidt serious games echter niet van entertainment games. Zoals in de vorige 
paragraaf is beschreven kunnen deze spellen net zo goed leeropbrengsten hebben als serious 
games, ook al zijn ze niet expliciet ontworpen met de ’hogere doelen’ à la Bergeron in gedachten. 
Sterker nog, in termen van Experiencese zijn commerciële entertainment games meestal 
superieur aan dedicated serious games – voor alle acht typen affects (zie voetnoot 3). Daarmee 
zouden ook de leeropbrengsten Experience'l van deze games hoger kunnen zijn, omdat deze 
immers deels een afgeleide van Experiencee zijn (zie Figuur 1). De positieve bijeffecten van het 
spelen van een video game vertalen zich echter niet vanzelf in de gewenste leereffecten. Ten 
eerste is de transfer van de ervaringen naar de 'echte wereld' bepaald geen sinecure (zie hierna). 
Ten tweede zijn commerciële entertainment games niet zo maar 1:1 in te zetten in een bestaand 
(conventioneel) les- of trainingsprogramma (Kirriemuir & McFarlane, 2006). En ontwikkelaars 
van entertainment games zijn, om commerciële redenen, veelal niet bereid om te investeren in 
aanpassingen van hun games voor 'hogere doeleinden'.  

Dit pleit voor het (voort)bestaan van een niche markt voor Serious games. Dit zijn games die 
volgens het stramien van professionele entertainment games zijn ontworpen maar waarbij vanaf 
het begin expliciet rekening wordt gehouden met de beoogde leeropbrengsten. Dat betekent dat 
de lesstof in de structuur van het spel geïntegreerd moet worden, en dat de game play de 
leerdoelen moet reflecteren (Halverson, 2005; Winn, 2008). De balans tussen play en learning 
blijft echter precair. Als het spel niet onderhoudend en uitdagend genoeg is, zal de vereiste 
immersion achterwege blijven en zullen ook de leerdoelen niet worden bereikt. Serious games 
die niet door professionele game developers worden ontwikkeld, eindigen daardoor (nog steeds) 
vaak als ‘chocolate covered broccoli’ (Granic, Lobel, & Engels, 2014; Green, 2014). 
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Journey 
The meaning of life 

Een voorbeeld van een video game waarin play en learning succesvol zijn geïntegreerd is de adventure 

game Journey – dat met recht een cross-over tussen entertainment game en serious game kan worden 
genoemd. De ontwikkelaars van het spel hebben vanaf het begin expliciet een 'hoger doel' nagestreefd in 
het ontwerp. Hun doel was om bij spelers een gevoel van ontzag en verwondering op te roepen, en om 

een emotionele band te smeden tussen henzelf en de anonieme medespelers die ze in het landschap van 

het spel ontmoeten. 

 

De gehele game play van Journey is afgestemd op deze ‘hogere doelen’. Het spel kent één hoofddoel: 
het bereiken van een berg in de verte. Op hun tocht naar de berg leiden spelers een figuurtje in rode 
mantel door een eindeloze woestijn met bevreemdende bouwwerken en ruïnes. Aan de horizon doemt 

telkens de berg op die ze zullen beklimmen. Het contrast tussen het kleine figuurtje en de open 
landschappen creëert een gevoel van nietigheid en verbijstering. Instructies worden in het spel louter 
visueel en auditief (de achtergrondmuziek reageert op handelingen) overgebracht. Het in rood gehulde 

personage draagt ook een sjaal die − wanneer hij gloeit en opgeladen is − de speler toestaat om voor een 
korte tijd te vliegen. De sjaal kan opgeladen worden door opname van zwevende stukjes stof. Onderweg 
ontmoeten en ondersteunen spelers elkaar, maar ze kunnen niet verbaal of tekstueel communiceren. Door 

elkaar te benaderen kunnen ze hun sjaals opladen. Spelers kunnen elkaar niet hinderen en zien er 
behoudens enkele details allemaal hetzelfde uit. Ze kunnen elkaar helpen in het zoeken naar de juiste weg 
of om stukjes stof te activeren. 

Journey is als commercieel entertainment game ontwikkeld en is als console game uitgebracht op de PS3 
en PS4. Het spel blijkt echter ook een sterke therapeutische werking te hebben. Honderden spelers 

hebben aan de ontwikkelaars laten weten dat het spelen van Journey ze heeft doen herstellen van 
depressiviteit.  

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Journey_(computerspel), http://www.ebgd.be/journey-out-of-depression/ 
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In weerwil tot de vermeende grote potentie van video games voor non-entertainment 
doeleinden laten de meeste studies naar het effect van serious games ambigue resultaten zien. 
De kwaliteit van het evaluatieonderzoek naar games is over het algemeen slecht. Hier wreekt 
zich het feit dat game developers geen onderzoekers zijn, en onderzoekers geen game-
ontwikkelaars. Daardoor zijn de games die wel volgens wetenschappelijke standaarden zijn 
onderzocht – en die in-house zijn ontworpen – vaak niet van professionele kwaliteit. Er zijn 
weliswaar ook off-the-shelf games onderzocht, maar de resultaten hiervan zijn niet eenduidig. 
Andersom is er een bias-gevaar in evaluatieonderzoek (door developers) van professionele 
games, en zijn ook de conclusies op dit terrein niet eenduidig. Hoewel er geen hard bewijs is 
voor de validiteit van de verschillende evaluaties,  is het denkbaar dat evaluaties door academici 
met eigengemaakte games de effecten onderschatten, terwijl effecten door game developers 
mogelijk eerder overschat worden (de slager keurde immers zijn eigen vlees).  

Zo hebben de wetenschappers Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp en Van der Spek 
onlangs de assumptie onderzocht dat de inzet van serious games leren op twee manieren 
beïnvloedt - door het veranderen van cognitieve processen en door het beïnvloeden van 
motivatie (Wouters, Nimwegen, Oostendorp, & Spek, 2013). Het bleek dat serious games 
effectiever waren in termen van leren en retentie, maar ze werkten niet motiverender dan 
conventionele methoden. Daarnaast bleek dat men door serious games meer leerden als de game 
aangevuld werd met andere instructiemethoden, als er sprake was van meerdere trainingen en 
als er in groepen werd gewerkt (zie hierna, paragraaf 2.3). Deze bevindingen staan deels haaks 
op die van Granic et al. maar die hadden betrekking video games in het algemeen (lees: 
entertainment games), en niet op serious games in het bijzonder (Granic, Lobel, & Engels, 2014). 

Ofwel: de mate waarin een video game (positieve) effecten heeft buiten vermaak en plezier 
hangt meer af van de kwaliteit van het ontwerp van het spel dan of het spel expliciet als serious 
game was bedoeld of niet. Of en in welke mate een video game leeropbrengsten heeft hangt 
verder niet alleen van de kwaliteit van het ontwerp of maar ook van de manier waarop het spel 
wordt ingezet.  

2.3 Game design 

De (boude) bewering die hiervoor is gedaan is dat er relatief weinig effecten bij serious games 
worden gevonden, doordat de kwaliteit van de ontwerpen vaak niet goed genoeg is om de 
speler mee te slepen in het spelverloop – en dat is een noodzakelijke voorwaarde om wat voor 
Experiences dan ook teweeg te brengen (inclusief leeropbrengsten, Experiencel). Het ontwerpen 
en ontwikkelen van een video game is een ambachtelijk vak op zich en vereist veel ervaring. 
Veel ontwikkelaars van serious games – zeker in de begintijd – waren geen professionele game 
developers.  

Eén van de belangrijkste redenen waarom het zo moeilijk is om een spel te ontwerpen dat werkt, 
dat wil zeggen dat de gewenste uitwerking op de speler heeft, is dat de ontwerper slechts een 
indirecte invloed heeft op de uitkomst van de spelervaring. Tussen de Design en Experience van 
Figuur 1 zit het feitelijke spel (Play). Dit spel (in de enge zin van het woord) is altijd een 
combinatie van de regels die de ontwerper aan het spel meegeeft (game mechanics) en de wijze 
waarop een speler met die regels omgaat; "er mee speelt''. Met andere woorden, het spel (Play) is 
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een bemiddelde ervaring. In de woorden van LeBlanc: een game (als ontworpen artefact) is een 
systeem dat gedrag doet ontstaan via interactie (Hunicke, Leblanc, & Zubek, 2004). Dat gedrag is 
vooraf niet goed te voorspellen. De enige manier waarop het ontwerp kan worden afgestemd op 
de specifieke karakteristieken van de speler is door de uitkomst (het feitelijke spelgedrag) te 
observeren en het ontwerp vervolgens bij te stellen. Het ontwerpen van een spel is dus een 
hogelijk iteratief proces. 

 

Figuur 3. Het spelontwerp als bemiddelde ervaring  

Het bestaan van een bemiddelde relatie is niet uniek voor game design. Ook een didacticus 
bijvoorbeeld zal voor de succesvolle overdracht van lesstof rekening houden met de specifieke 
achtergrondkenmerken en leerstijl van de leerling. Bij gaming staat echter niet de overdracht van 
de lesstof centraal, maar het doen opgaan van de speler in het spel – het opwekken van een 
bepaalde ervaring (Experiencee). Een goede game developer is dus veel meer een regisseur dan 
een constructeur: "game designers are wizards of engagement" (Granic, Lobel, & Engels, 2014).  

De bemiddelde relatie Design ! Play ! Experience geldt voor alle onderdelen van het 
spelontwerp; dat zijn de lagen Storytelling, Gameplay en User experience (Winn, 2008). De 
ontwerper heeft alleen rechtstreeks invloed op het Design. Dan gaat het respectievelijk om de 
verhaallijn, karakters en de omgeving, de game mechanics en de user interface.  
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Figuur 4. Lagen in game design  

Wat betreft storytelling zijn er twee verhaallijnen: die van de ontwerper en die van de speler. 
Die laatste is wederom de combinatie van het verhaal van de ontwerper (plot, karakters, 
omgeving/setting), de inbeelding van de speler en de keuzes die de speler maakt binnen de 
gameplay. De mate waarin een story is uitgewerkt verschilt in hoge mate van spel tot spel. In 
klassieke arcade games zoals Pacman en Mario Bros is de storytelling minimaal, in adventure 
games (zoals The Elder Scrolls of Assassin's Greed) en role playing games (zoals Final Fantasy of 
Mass Effect) is ze soms zeer ver uitgewerkt. In narrative games (zoals Gone Home of Journey) 
staat het verhaal zelfs helemaal centraal. Dit speltype wordt veel toepast in serious games (zie 
paragraaf 4.3.3). 

De game mechanics vormen het hart van elk spel. Dit zijn letterlijk de regels van het spel: ze 
bepalen hoe de virtuele wereld in het spel werkt, wat de speler wel en niet kan doen, welke 
opdrachten de speler krijgt en wat voor doelen zij moet halen. Bij game play staat interactiviteit 
centraal. Game play en storytelling worden daarom vaak tegenover elkaar gezet omdat het in 
een krachtige verhaallijn om voorbestemming (predestination) draait (Mataes & Stern, 2005). Dat 
is echter niet noodzakelijkerwijs het geval. Een verhaallijn kan immers ook emergent zijn: de 
boodschap van het verhaal zit dan in de game mechanics ingebouwd. Journey is daar een goed 
voorbeeld van: de gehele interactie in het spel is gericht op het tot stand brengen van 
verbondenheid tussen mensen (de medespelers) – en dat is het centrale thema in de verhaallijn. 
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Vigilance 1.0 
Protect a city from immorality while trying to maximize your score 

In Vigilance – een serious game annex kunstwerk – ziet de speler een wand met beelden van 
beveiligingscamera’s voor zich. De regels van het spel zijn extreem simpel: hij moet alle overtredingen die 

hij zit, aanklikken. Met andere woorden, hij moet de burgers in de stad censureren. Hoe meer 
overtredingen hij meldt, hoe meer punten hij verzamelt. Het aantal punten hangt af van de ernst van de 

overtreding. Illegaal afval dumpen = +1, openbare dronkenschap +2, prostitutie +5 enzovoort. Echter, 
elke keer als hij onterecht een burger aanklikt zal deze hem aanklagen voor ‘smaad’ en gaat de score naar 
beneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spel geeft de speler de gelegenheid om te experimenteren met ‘procedurele rechtvaardigheid’ (Tyler, 

1990) (zie paragraaf 4.3). Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zich te concentreren op de meest ernstige 
overtredingen (waar de meeste punten mee te verdienen zijn). Dan zal het aantal minder ernstige 
overtredingen echter toenemen waardoor de stad als geheel ontwricht wordt (vuilnis hoopt zich op, 

meutes dronkenlappen zwerven door de stad enzovoort). Al na een paar minuten spelen – en na de 
nodige valse meldingen – dringt de vraag zich op bij de speler of het onbeperkt (en schaamteloos) in de 

gaten houden van burgers wel opweegt tegen het ‘bestrijden van immoraliteit’ – wie is hij om zijn 
medeburgers te beoordelen (Bogost, 2007)? Ook de ingebakken (sic!) blinde procedurele rechtvaardig-
heid roept vragen op: 1 pedofiel wordt gelijkgesteld aan 3 dronkaards (en die weer aan 6 vervuilers), maar 

zowel de handeling zelf als de context (waarom is iemand dronken?) blijven buiten beschouwing (Bogost, 
2007). Het zijn exact dit soort morele vragen die de maker van het spel, de Franse kunstenaar Martin le 
Chevallier, heeft willen oproepen met het spel: “[Prevented] from using his critical sense by the lure of 

success, the player faces a double bind: while he still plays the part of the unrelenting lover of justice, he 
becomes conscious that to play the game is in a way to play against the discourse of the game. At the 
end, the denunciation of a controlled society, the total visibility and spying, puts him in a position of self-

denunciation.” 



 26 

Bron: http://www.martinlechevallier.net/english/A_vigilance.html 

 

De grootste uitdaging bij het ontwerpen van game mechanics is om ervoor te zorgen dat de 
speler voortdurend geïnteresseerd blijft in het spel. Eén van de belangrijkste zaken daarbij is om 
de juiste balans in de game play te vinden: om de speler in de ‘flow’ te houden moet het spel 
noch te moeilijk noch te makkelijk zijn. Dit betekent onder andere dat de moeilijkheidsgraden in 
het spel zich voortdurend zullen moeten aanpassen aan de vaardigheden van de speler, want 
deze zullen door het spelen van het spel verbeteren. Bij een uitgebalanceerde gameplay is de 
vaardigheid van de speler de meest bepalende factor om voortgang te boeken in het spel 
(Rollings & Adams, 2003). De timing van de ‘beloningen’ in het spel zullen bijvoorbeeld de 
leercurve moeten volgen, met relatief veel beloningen in het steile stuk van de curve (Winn, 
2008). Het aantal keuzes volgt idealiter weer een ander verloop, namelijk die van de ‘dramatic 
arc’ (LeBlanc, 2004).6 Het is deze dynamische gameplay die videospelen onderscheidt van 
klassieke (bord)spelen, die over het algemeen een statische gameplay hebben (Granic, Lobel, & 
Engels, 2014).  

 

 

Figuur 5. Twee voorbeelden van de dynamische ontwikkeling van game play   

Ook de juiste balans in het verloop van het drama is een belangrijke dimensie om de speler in het 
spel mee te slepen. Drama moet goed gedoseerd worden: het moet langzaam toenemen tot aan 
een climax en daarna weer rustig afbouwen (nota bene: in een complexe verhaallijn kunnen 
meerdere cycli optreden binnen een grotere cyclus). Om deze dramatische spanning te bereiken 
zijn er twee parameters waarop het ontwerp van de game mechanics zich op kan richten: 
onzekerheid (de uitkomst is ambigue) en onvermijdelijkheid (de uitkomst is imminent) (LeBlanc, 
2004). Onzekerheid kan bijvoorbeeld worden ingebouwd door een complexe structuur 

                                                             

6 De relatie tussen drama en keuzevrijheid is als volgt: een noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van dramatische 
spanning is onzekerheid. Hoe meer keuzemogelijkheden er zijn hoe meer onzekerheid. Ofwel, keuzes kunnen bestaan 
zonder onzekerheid maar onzekerheid kan niet bestaan zonder meerdere keuzemogelijkheden (LeBlanc, 2004). Nota 
bene, het verloop van de ‘dramatic arc’ van LeBlanc wijkt af van de originele (symmetrische) curve van Freytag. 
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(waardoor de speler in eerste instantie het overzicht verliest) of door beperkte informatie te 
geven, door negatieve feedback, of door toenemende inzetten (zoals bij poker). Onvermijdelijk-
heid kan worden ingebouwd door niet-omkeerbare processen toe te passen of door een eindige 
voorraad grondstoffen (tijd, energie, ‘levens’, ammunitie) te gebruiken. Bij gebalanceerde 
ontwerpen van game mechanics is er genoeg onzekerheid (maar niet te veel), wordt de 
onvermijdelijkheid voortdurend gevoeld (maar overheerst ze niet) en komt de climax op het 
juiste moment (dus niet te vroeg of te laat) (LeBlanc, 2004).  

De user interface is de meest zichtbare laag – het is de technologie waarmee de speler 
‘communiceert’ met het spel – maar het zou uit functioneel oogpunt juist het meest onzichtbaar 
moeten zijn (Winn, 2008). Dat wil zeggen, de user interface zou de speler zo min mogelijk 
moeten afleiden van de gameplay en het verhaal van het spel. Als de user interface teveel afleidt 
en/of te ingewikkeld is om te bedienen kan het zelfs zo zijn dat de gewenste ‘onderdompeling’ 
(immersion) in het spel helemaal niet optreedt. Bij de serious games die we presenteren in 
hoofdstuk 4 is dit zeker een issue. Ten eerste zullen veel spelers weinig of geen eerdere ervaring 
hebben met het spelen van video games. De bediening van het spel zal dan zo laagdrempelig 
mogelijk moeten zijn7. Ceteris paribus voor het gebruik van bio feedback. Dit is een krachtige 
manier om het spel te besturen – de speler hoeft immers niet meer met de hand input in te 
voeren – maar de noodzakelijke meetinstrumenten (hartmeters etc.) leiden wel af. De voor- en 
nadelen van het gebruik van bio feedback zullen telkens zorgvuldig moeten worden afgewogen. 

De allergrootste uitdaging bij het ontwerpen van serious games is nu dat er bovenop deze drie 
lagen nog een extra laag komt, namelijk de laag van het leren. Dit is de laag waarin de leerdoelen 
en de ‘hogere doelen’ in worden geoperationaliseerd. Het ontwerp van een effectieve serious game 
vereist dus dat het spel zowel boeiend als vermakelijk moet zijn voor de speler om te spelen terwijl het 
tegelijkertijd moet voldoen aan de serieuze doeleinden waarvoor het is ontworpen (Winn, 2008). Beide 
doelen kunnen alleen worden bereikt als de leerdoelen zijn geïntegreerd in alle lagen van het 
spelontwerp, dus zowel in de verhaallijn als in de game mechanics als in de user interface 
(Korteling, Helsdingen, Sluimer, Emmerik, & Kappé, 2011). Op elke laag zal een trade off moeten 
worden gemaakt tussen Play en Learning, waarbij de Learning nooit ten koste mag gaan van de 
Play. Eenzelfde integratie en afweging zal ook integraal moeten plaatsvinden, dus over alle 
lagen heen (Winn, 2008). 

                                                             

7 Vergelijk de vierdubbele bediening van moderne shooters waarbij de speler tegelijkertijd en met verschillende knoppen 
moet rennen, schieten, de camera moet voeren, en de status/positie moet controleren.  
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Figuur 6. Learning als additionele laag in het geïntegreerde ontwerp van serious games  

De laag van storytelling ligt het dichtste bij de laag van learning, is daar meestal ook het nauwst 
mee verbonden en is bovendien relatief makkelijk aan te passen aan de leerdoelen. Dit verklaart 
waarom relatief veel serious games als narrative games zijn ontworpen. Game play en user 
experience liggen verder van de learning laag, zijn (veel) minder makkelijk aan te passen, maar 
zijn uiteindelijk wel bepalend voor het succes van het spel. De user interface functioneert daarbij 
als dissatisfier (die moet vooral heel laagdrempelig worden ontworpen) – de game play bepaalt 
uiteindelijk of een speler het spel blijft spelen – en dus of de leerdoelen uiteindelijk worden 
bereikt. Het (impliciet) verwerken van de leerdoelen in de game play is het moeilijkste onderdeel 
van het ontwerpen van een effectieve serious game. Idealiter vallen de trainingsdoelen samen 
met de doelen van de game play (Korteling, Helsdingen, Sluimer, Emmerik, & Kappé, 2011). 

2.4 Het sluitstuk: de transfer van leerervaringen 

Video games lijken het walhalla voor de experimentele sociale wetenschapper. De mogelijkhe-
den om testomgevingen te bouwen zijn onbeperkt, het gedrag van de testpersonen kan 
automatisch en continue worden gemeten, stimuli kunnen snel en flexibel worden toegediend, 
feedback op basis van het getoonde gedrag kan onmiddellijk worden gegeven en de testpersoon 
vertoont al die tijd spontaan gedrag – dat wil zeggen vergeet al snel dat hij of zij wordt 
geobserveerd.  

De snelle voortgang van de techniek maakt het mogelijk om steeds mooiere en fantastischere 
omgevingen te creëren, met bijna fotorealistische animaties, stereo surround geluid en – 
binnenkort – 3D-beelden. Spelers kunnen en worden steeds meer ondergedompeld in het spel en 
de spelervaringen (Experiencese) worden steeds intensiever beleefd. Dit is de kracht van 
moderne video games.  

Vanuit didactisch oogpunt is het tegelijkertijd hun grootste zwakte. De ervaringen zijn namelijk 
niet 'echt' – ze worden alleen in de virtuele omgeving van het spel (in game) beleefd en doorleefd. 
De grootste uitdaging is nu om deze ervaringen over te dragen naar de 'echte wereld' (off game). Al is de 
speler nog zo meegesleept in het spel en al zijn de leerdoelen nog zo goed geïntegreerd in de 
speldoelen, dan nog zal vaak het grootste deel van het effect verloren gaan bij de transfer van de 
(in game) leeropbrengsten naar de 'echte wereld'. Dat verlies is zelfs dubbel omdat de 'echte 
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wereld' eerst in het spel moet worden gebracht (dat wil zeggen moet worden nagebouwd c.q. 
gesimuleerd). Hoe groter de verschillen tussen de virtuele wereld en de 'echte wereld' in termen 
van validiteit en waarheidsgetrouwheid (fidelity), hoe groter de verliezen (Korteling, Helsdingen, 
Sluimer, Emmerik, & Kappé, 2011).  

Fidelity verwijst naar de mate waarin het spel de fysiek meetbare kenmerken van de 'echte 
wereld' nabootst. Dit omvat niet alleen de grafische vormgeving, het geluid en de animaties, 
maar ook het gedrag van de objecten in het spel (zoals zwaartekracht en traagheid bij simulaties, 
en emotionele reacties en sociaal gedrag in role playing games). Validiteit is een noodzakelijke 
voorwaarde, fidelity is dat niet. Een spel kan valide zijn zonder dat het een hoge mate van 
fidelity heeft. Zolang die aspecten waarheidsgetrouw zijn weergegeven waar de leerdoelen zich 
op richten, is een spel valide. Sterker nog, juist door de niet-relevante aspecten niet waarheidsge-
trouw weer te geven, wordt de aandacht van de speler gevestigd op de relevante aspecten en 
verloopt de transfer meer effectief. 

Waarheidsgetrouwheid is niet voor elk type leerdoel van even groot belang. Als het doel van het 
spel is om keuzegedrag te beïnvloeden (zoals in therapieën) dan speelt inderdaad het probleem 
dat het aanleren van nieuw gedrag verloopt via associaties: gedragskeuze is sterker afhankelijk 
van conditionering. Een verslaafde die na het afkicken (met of zonder game) terugkeert naar zijn 
vrienden op straat vertoont geen transfer doordat de oude associaties van de straat met de drugs 
sterker blijken te zijn dan de nieuw aangeleerde associaties tijdens de rehab. Het verhaal over 
waarheidsgetrouwheid gaat echter niet op wanneer een game beoogt om de structuur van brein, 
cognitie, actie en strategie te verbeteren. Wanneer een game bijvoorbeeld in staat zou zijn om de 
werkgeheugencapaciteit of reactiesnelheid te vergroten, zal die capaciteit ook in een volledig 
andere reële setting kunnen worden benut.8  

  

Figuur 7. Transfer bij video games (Dialogic, 2015) 

                                                             

8 Denk bijvoorbeeld ook aan een game waarmee een speler leert typen door onder tijdsdruk te vechten tegen zombies 
(Typing of the Dead). Niemand zal beweren dat de typvaardigheden geen transfer hebben naar een kantooromgeving 
omdat die niet lijkt op een situatie met zombies.  
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In één van de zeldzame empirische artikelen over de effectiviteit van 'instructional games' 
concludeert Hays dat instructional games meer effectief zijn als (1) ze zijn ingebed in een breder 
instructieprogramma (inclusief debriefing en feedback en (2) er tijdens het spel instructieve 
ondersteuning wordt gegeven (Hays, 2005). Dit ligt in lijn met de eerder aangehaalde conclusies 
van Wouters et al. dat men door serious games meer leerde als de game aangevuld werd met 
andere instructiemethoden, als er sprake was van meerdere trainingen en als er in groepen werd 
gewerkt (Wouters, Nimwegen, Oostendorp, & Spek, 2013). Het laatste punt wordt ook bevestigd 
door Korteling et al. in hun 'Job Oriented Training' aanpak: training gebaseerd op de inzet van 
video games zou zowel coöperatief als reflexief moeten zijn (Korteling, Helsdingen, Sluimer, 
Emmerik, & Kappé, 2011). Door samen te werken met medeleerlingen worden de spelers annex 
studenten gedwongen om zichzelf uit te leggen en om hun beslissingen expliciet te motiveren. 
Minstens zo belangrijk is dat spelers achteraf hun gedragingen tijdens het spel overdenken en zo 
de mogelijkheid krijgen om de meest relevante informatie te conceptualiseren (Korteling, 
Helsdingen, Sluimer, Emmerik, & Kappé, 2011).  

Door al deze maatregelen kunnen de verliezen bij de transfer van de leerervaringen terug 
worden gebracht. Er zal echter altijd een bepaald verlies blijven bestaan, omdat dit inherent is aan het 
gebruik van video games – de leeromgeving zal altijd virtueel blijven. Of gaming in het algemeen of 
een bepaald game ontwerp in het bijzonder voor een specifieke training kan worden ingezet 
hangt af van de mate waarin de kritische leeropdrachten goed kunnen worden weergegeven in 
het spel. 

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. 

 
Figuur 8. Populariteit van de zoektermen "serious games" en "gamification" in Google (bron: Google 
Trends)  

Gamification is het toepassen van principes uit gaming design (zoals hiervoor beschreven) op 
processen in de 'echte wereld' (zoals werkprocessen in een organisatie) (Deterding, Dixon, 
Khaled, & Nacke, 2011). Het grote voordeel van gamification is uiteraard dat het (dubbele) 
verlies van effecten bij de transfer niet optreedt: de 'echte wereld' is de spelomgeving. De enige 
transfer die plaats vindt is het inbrengen van spelprincipes in processen uit de 'echte wereld'. 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 
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dus veel minder mogelijkheden dan bij het ontwerp van video games, waar tabula rasa volledig 
nieuwe werelden kunnen worden gecreëerd.  

 
Figuur 9. Transfer bij gamification (Dialogic, 2015) 

Een vorm van gamification die al decennia lang bestaat zijn de zogenaamde ‘token economies’. Het 
systeem werd veelal toegepast in een gedragstherapeutische context, bijvoorbeeld bij 
schizofrenie of verslavingszorg. Een token economy is een systeem van straffen en belonen, 
waarbij tokens verdiend kunnen worden met bepaalde taken of gedragingen. Deze tokens 
kunnen vervolgens ingeleverd worden voor beloningen. De tokens zijn een betaalmiddel, en 
kunnen gezien worden als een alternatief systeem voor geld, waarbij het systeem sterk beïnvloed 
kan worden (ontwerpers/therapeuten kunnen bijvoorbeeld kiezen waar patiënten tokens voor 
kunnen krijgen). De effecten van een dergelijk systeem zijn niet eenduidig vastgesteld, maar er 
zijn wel verschillende aanwijzingen voor positieve effecten (Hackenberg, 2009). Ook nu staat 
wederom ter discussie of effecten binnen de token economy ook kunnen worden overgedragen 
naar de ‘echte’ wereld. 

Hoewel gamification verschillende toepassingen kent, wordt gamification tot nu toe vooral 
gebruikt binnen de marketing en beperkt het zich meestal tot de introductie van allerhande 
creatieve beloningssystemen. Het concept (of beter: het label) gamification is vanwege de 
eenzijdige focus op marketing ('exploitationware', (Bogost, 2011)) en beloningen (Robertson, 2010) 
bekritiseerd. Deze kritiek snijdt onzes inziens op bepaalde punten zeker hout. Anderzijds 
moeten we het kind ook niet met het badwater weggooien: gamification staat nog maar aan het 
begin van zijn ontwikkeling en we hebben eenzelfde soort patroon in de beginjaren van serious 
gaming gezien. Edutainment is ten onder gegaan aan het feit dat gaming slechts oppervlakkig 
werd toegepast. Wat dat betreft lijkt gamification dezelfde soort sugar coating technieken toe te 
passen. Of gamification processen eindigen als chocolate covered broccolis is echter geen 
gegeven. Ook hier hangt de effectiviteit uiteindelijk af van de kwaliteit van het ontwerp en van 
de integratie van de game principes in de bestaande processen uit de 'echte wereld'. Dat laatste 
kan alleen als gamification bij de spelers/leerlingen/werknemers de moraal versterkt die ten 
grondslag ligt aan het echte proces, en deze niet naar de achtergrond dringt (Kim, 2014).  

In de onderstaande tabel zijn de verschillen en overeenkomsten tussen entertainment games, 
serious games en gamification samengevat. De tabel geeft een algemeen beeld van de voor- en 
nadelen van de verschillende typen van games.  
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Tabel 1 Typering entertainment games, serious games en gamification 

 Entertainment games Serious Games Gamification 

Primaire doel Entertainment Hogere leerdoelen Hogere leerdoelen 

Immersion Hoog Middelmatig Middelmatig 

Context Virtueel Virtueel Real life 

Transfer Laag Middelmatig Hoog 

Ontwerp-vrijheid Hoog Hoog Laag 

Uitwerking & 
implementatie 

Standalone (game) Standalone (game) Inbedding bestaande 
processen 

 

 

 

 



 33 

3 Inzet gaming in context Dienst Justitiële 
Inrichtingen 
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de context waarin serious gaming mogelijk toegepast wordt 
(paragraaf 3.1). DJI bestaat uit verschillende takken en heeft te maken met een diverse groep justitiabelen. 
Een deel van deze justitiabelen mag deelnemen aan een gedragsinterventie en ook voor het DJI-personeel 
worden verschillende trainingen ontwikkeld. In paragraaf 3.2 worden het primaire proces dat een 
gedetineerde doorloopt en de bijbehorende randvoorwaarden weergegeven. Bestaande games worden geplot 
op dit schema, evenals de geselecteerde cases. 

3.1 Context en processen DJI 

3.1.1 DJI 

DJI is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bestaat uit vier 
sectoren/directies en een aantal landelijke diensten (zie Figuur 10).  

Minister van 
Veiligheid en Justitie

Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI)

Sector 
Gevangeniswezen

Sector Justitiële 
Jeugdinrichtingen

Directie Forensische 
Zorg

Directie Bijzondere 
Voorzieningen

Landelijke diensten: 
• Dienst Vervoer en 

Ondersteuning 
(DV&O)

• Dienst Geestelijke 
Verzorging (DGV)

• Nederlands 
Instituut voor 
Forensische 
Psychiatrie en 
Psychologie (NIFP)

• Bureau Integriteit 
en Veiligheid 
(BI&V) 

• Opleidingsinstituut 
DJI (OI)

29 Penitentiaire 
Inrichtingen op 55 

locaties

4 Rijks 
Jeugdinrichtingen

5 Particuliere 
Jeugdinrichtingen

2 Forensische 
Psychiatrische Centra

3 Detentiecentra 1 Gesloten 
Gezinsvoorziening

Dienst Terugkeer & 
Vertrek (DTV)

GGZ Nederland

Immigratie- en 
Naturalisatiedienst

Leger des Heils 
Jeugdzorg en 
Reclassering

Openbaar Ministerie

Politie

Raad voor de 
Kinderbescherming

Reclassering 
Nederland

Stichting 
Verslavingsreclasseri

ng GGZ

 

Figuur 10. Overzicht DJI en ketenpartners. Bron: Dialogic op basis van www.dji.nl 
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De sectoren en directies zijn elk verantwoordelijk voor een ander werkveld9: 

• Sector Gevangeniswezen: verantwoordelijk voor penitentiaire inrichtingen voor volwassen 
gedetineerden (Huis van Bewaring en gevangenis). 

• Sector Justitiële Jeugdinrichtingen: verantwoordelijk voor jeugdinrichtingen voor jongeren 
in detentie. 

• Directie Forensische Zorg: verantwoordelijk voor forensisch psychiatrische centra voor 
patiënten in forensische zorg. 

• Directie Bijzondere Voorzieningen: verantwoordelijk voor detentie- en uitzetcentra voor 
vreemdelingen.  

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met ketenpartners, zoals de politie, het Openbaar 
Ministerie, GGZ Nederland en de Reclassering. Gezamenlijk hebben zij de verantwoordelijkheid 
om justitiabelen goed te laten terugkeren in de samenleving en de kans op recidive zo klein 
mogelijk te maken.  

DJI heeft als missie "[een] bijdrage [te leveren] aan de veiligheid van de samenleving door de 
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze 
zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te 
bouwen.10 Vooral deze laatste zinsnede sluit goed aan bij de mogelijkheden van serious gaming. 
Wanneer we ervan uitgaan dat de gemiddelde gedetineerde niet zoveel zin heeft om aan zichzelf 
te werken, dan biedt spelenderwijs leren een uitkomst. Uit Hoofdstuk 2 bleek al dat het spelen 
van video games kan bijdragen aan een motivationele leerstijl en prosociaal gedrag. Hoewel er 
nog onvoldoende bewijzen zijn om met zekerheid te kunnen zeggen dat video games 
daadwerkelijk een positief effect hebben, lijken ze zonder meer veel potentie te hebben. Van 
belang is dan dat de games vooral onderhoudend zijn (anders wordt het te weinig gespeeld en 
wordt het leerdoel niet behaald) en aansluiten bij de doelgroep (zie hoofdstuk 2). De inzet van 
serious gaming binnen DJI kan dan twee kanten opgaan: het ‘vergamen’ van bestaand materiaal 
of het aanpakken van andersoortige processen. In hoofdstuk 4 worden verschillende cases 
gepresenteerd die op beide kanten ingrijpen. 

3.1.2 Justitiabelen en gedragsinterventies 

De vier sectoren/directies die hierboven zijn genoemd hebben duidelijk andere doelgroepen, 
maar ook binnen een sector/directie is het relevant justitiabelen verder in te delen in typologieën. 
Enerzijds maakt dit de justitiabelen gemakkelijker te bestuderen, anderzijds heeft het een hele 
praktische reden: gedragsinterventies (en dus ook serious games) werken het beste als ze zijn 
afgestemd op de specifieke doelgroep. Vaak wordt dit aan de hand van het type delict gedaan. 
De onderstaande cijfers van CBS geven een overzicht van de belangrijkste typen delicten. 

                                                             

9 www.dji.nl 
10 www.dji.nl 
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Tabel 2. Aantal gedetineerden in Nederland per delict, 2013 (Bron: CBS). 

Delicten Totaal 
Totaal 

(%) 
minderjarig  
(15-20 jaar) 

minderjarig 
(%) 

minderjarig  
(als % totaal) 

Vermogensmisdrijven 3.670 33% 205 61% 5,6% 

Vernieling en openbare orde 325 3% 10 3% 3,1% 

Gewelds- en seksuele 

misdrijven 
2.785 25% 60 18% 2,2% 

Overige misdrijven, Wetboek 

van Strafrecht 
320 3% 5 1% 1,6% 

Verkeersmisdrijven 75 1% - 0% 0,0% 

Drugsmisdrijven 1.650 15% 10 3% 0,6% 

Vuurwapenmisdrijven 105 1% - 0% 0,0% 

Misdrijven overige wetten 95 1% 5 1% 5,3% 

Niet bekend 2.145 19% 40 12% 1,9% 

Totaal misdrijven 11.170 100% 335 100% 3,0% 

 

De overgrote meerderheid van de gedetineerden in Nederland zijn dus meerderjarig en zitten 
een straf uit voor vermogensmisdrijven, gewelds- en seksuele misdrijven of drugsmisdrijven. 
Onder de kleine subgroep van minderjarige gedetineerden zijn vermogensmisdrijven verreweg 
de grootste categorie delicten.  

Het moge, op basis van het vorige hoofdstuk, duidelijk zijn dat het professioneel ontwerpen en 
ontwikkelen van een (serious) game veel tijd en geld kost. Er kan, met andere woorden, een 
stevig prijskaartje hangen aan de inzet van een game. Vanuit economisch oogpunt betekent dit 
dat er relatief grote besparingen per gedetineerde of personeelslid moeten optreden, en/of dat de 
game zich moet richten op grote aantallen gedetineerden of personeelsleden. Bij de selectie en 
uitwerking van de case studies in het volgende hoofdstuk is hier dan ook rekening mee 
gehouden. 

Verder is de selectie van de cases – op verzoek van DJI – vooral gericht op gedragsinterventies 
(en dus minder op onderwerpen zoals crisismanagement). Niet elke gedetineerde komt in 
aanmerking voor een gedragsinterventie – hij of zij moet daarvoor minimaal zes maanden een 
straf uitzitten. Het doel van deze interventies – en het doel van serious gaming in DJI (dit levert 
immers het meeste op) – is tertiaire preventie. Dit is een systematische poging om recidive te 
voorkomen door het werken met veroordeelde justitiabelen binnen het strafrechtelijk systeem 
(Gendreau & Andrews, 1990). Voor het gevangeniswezen zijn al veel interventies ontwikkeld, 
waarvan de meeste gericht zijn op geweldsdelicten, economische delicten en misdaden tegen de 
openbare orde. Naast het type delict is ook het onderscheid tussen volwassenen, jongeren en 
verslaafde justitiabelen van belang voor de opzet en het succes van de interventie.  
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Een justitiële gedragsinterventie is een programmatisch en gestructureerd geheel van 
methodische handelingen. Dat geheel is gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of 
omstandigheden en heeft als doel het voorkomen van recidive. De beoordeling van risico's is 
daarbij cruciaal. Die beoordeling is meestal gebaseerd op het criminele verleden, zoals de leeftijd 
waarop iemand voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd en hoeveel misdrijven iemand al heeft 
gepleegd. In Nederland wordt de RISc (Recidive Inschattings Schalen) gebruikt door de 
reclassering bij het formuleren van adviezen voor justitie en gevangeniswezen en het opstellen 
van een plan van aanpak in het kader van reclasseringstoezicht. RISc is een diagnostisch 
instrument en geeft inzicht in het recidiverisico, criminogene factoren (factoren die bijdragen aan 
het overtredende gedrag) en welke mogelijkheden er zijn om het gedrag van een delinquent te 
veranderen door gedragsinterventies. Deze aanpak sluit aan bij de ‘What Works’-benadering: 
een verzamelnaam van onderzoeken over de effectiviteit van interventies en de principes die 
daaraan ten grondslag liggen. Het risicoprincipe stelt dat de interventie moet aansluiten bij het 
recidiverisico van de justitiabele (Andrews & Bonta, 2010). Logisch ook, want de baten moeten 
opwegen tegen de kosten. In het geval van serious gaming: we ontwikkelen liever geen serious 
game van een paar ton voor personen die toch niet meer de fout in gaan. Een dergelijke 
interventie heeft pas nut als er werkelijk recidive mee wordt voorkomen. Dit principe heeft dan 
ook veel steun gekregen in de wetenschappelijke literatuur (o.a. Lowenkamp, Latessa & 
Holsinger, 2006).  

Hieraan gerelateerd is er het behoefteprincipe dat stelt dat interventies zich alleen moeten richten 
op de criminogene factoren die bij de justitiabele zijn vastgesteld (Andrews & Bonta, 2010). Ook 
hier geldt dat het weinig nut heeft om factoren aan te pakken die weinig te maken hebben met 
de problematiek van de gedetineerde. Ook richten interventies zich op dynamische criminogene 
factoren, ofwel de factoren die veranderbaar zijn. De laatste twee principes van de ‘What 
Works’-benadering zijn het principe van responsiviteit en het principe van programma-integriteit. Het 
principe van responsiviteit stelt dat de interventie qua stijl en vorm moet aansluiten bij de 
delinquent en dat deze gemotiveerd moet worden om actief deel te nemen aan het programma. 
Precies dit principe geldt ook voor eigenlijk elke ontworpen game (zie hoofdstuk 2). Iedere 
developer wil dat zijn game, of dit nu een serious game is of een entertainment game, gespeeld 
wordt. Het principe van programma-integriteit houdt tenslotte in dat een interventie 
onderbouwd en evidence-based moet zijn (Bernfeld, 2001).  

Voor wat betreft gedragsinterventies geldt in Nederland dat de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie de kwaliteit van de interventies voor jeugdigen en volwassenen 
toetst. Van goedgekeurde interventies mag worden verwacht dat zij recidive verminderen of 
voorkomen. De status ‘erkend’ betekent dat een interventie aan de kwaliteitscriteria voldoet en 
daarmee het vertrouwen is gerechtvaardigd dat sprake is van een interventie die bijdraagt aan 
het terugdringen van het delictgedrag. In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de verschillende 
typen interventies. Het gaat hier enkel om interventies die uitvoerig zijn getoetst en effectief zijn 
bevonden.  
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Tabel 3. Overzicht van type interventies. Bron: Dialogic. 

Doelgroep op type delict

Interventie Gewelds-
delicten

Economische 
delicten

Misdaden 
tegen de 
openbare 

orde

Agressietraining (ART, Agressieregulatie op Maat*) ���
Algemene cognitieve gedragsinterventies (R&R-programme, ETS 
programme, Think First programme, Thinking Skills Programme, 
CoVa*)

� � �

Functionele gezinstherapie en multisysteem therapie (FFT*) � � �
Therapeutische communities �
Training gedragsvaardigheden en 
verantwoordelijkheid/zelfmanagement (YOUTURN/TOPs!*)

� � �

Interpersoonlijke vaardigheidstraining (Sova op Maat*) � � �
‘Covert sensitisation’ �
Programma’s voor interpersoonlijke geweld (Training 
Agressiebeheersing (TAB) Huiselijk Geweld)

�

Cognitieve gedragstherapie voor specifieke doelgroepen (Out of the 
Circle*, Leren van Delict*, programma’s voor licht verstandelijk 
beperkten, Brains4Use*)

��� ��� ���

Re-integratieprogramma’s (Buitenprogramma Work-Wise*, Betere 
Start*)

�� �� ��

* = Erkend in Nederland � = Volwassenen (veelplegers)

� = Jeugdige justitiabelen

� = Verslaafde justitiabelen
 

De Nederlandse programma’s zijn in de meeste gevallen afgeleid van buitenlandse initiatieven. 
Er is dan dus sprake van een vertaling van de interventie. Dit is een logische link met de 
mogelijke vertaling naar een serious game. Het is gebleken dat cognitieve gedragsinterventies 
het grootste effect hebben, wat ook te zien is aan het aanbod. De meeste interventies hebben 
cognitieve vaardigheden als basis. Percentages recidivevermindering van cognitieve 
gedragsinterventies schommelen rond de 13% wanneer de interventiegroep wordt vergeleken 
met een controlegroep (Robinson, 1995; Lowenkamp, Hubbard, Makarios & Latessa, 2009; Tong 
& Farrington, 2006). In Nederland worden interventies voor volwassenen uitgevoerd door de 
reclassering.  

3.1.3 Trainingen voor personeel 

Naast de groep justitiabelen is ook het DJI-personeel een interessante doelgroep voor serious 
gaming. De werkwijze binnen DJI is de afgelopen jaren sterk veranderd (zie ook paragraaf 4.3) 
en het takenpakket van het personeel verandert mee. DJI heeft een eigen opleidingsinstituut 
waar penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) en andere DJI-personeelsleden trainingen kunnen 
volgen. Trainingen grijpen in op thema’s als toezicht, omgaan met agressie en geweld, veiligheid 
(waaronder drugsherkenning, celinspectie, etc.), crisismanagement, intercultureel vakmanschap, 
begeleiding aan specifieke doelgroepen en motiverende bejegening. Net als voor gedetineerden 
geldt dat een gedragsinterventie vertaald zou kunnen worden naar een game-omgeving. Zo zou 
een vaak gegeven training voor personeel een gaming variant kunnen krijgen. In de derde case 
besteden we hier aandacht aan (zie paragraaf 4.3). 
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3.2 Primaire proces DJI 

Wanneer iemand een straf uit moet zitten, doorloopt deze als het ware een aantal fases van het 
primaire detentieproces.11 De gedetineerde start bij de intake en krijgt na een bepaalde periode 
mogelijk een gedragsinterventie aangeboden. In de tussentijd zijn er bepaalde aspecten van 
invloed op de manier waarop de gedetineerde begint aan de gedragsinterventie. Denk hierbij 
aan aspecten als zijn persoonlijke achtergrond, denkwijze, attitude, maar ook de (nieuwe) 
omgeving waarin de gedetineerde is geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat met name cognitieve 
vaardigheden, impulscontrole en zelfreflectie van invloed zijn op de mate waarin de 
gedetineerde gemotiveerd is en het vermogen heeft om succesvol aan de slag te gaan met de 
gedragsinterventie (zie paragraaf 4.2 voor de theoretische achtergrond). Dit noemen we 
‘treatment readiness’.  

Wanneer de gedragsinterventie is afgerond en het einde van de straf in zicht komt, werkt de 
gedetineerde volgens zijn detentie & re-integratieplan (D&R-plan)12 aan zijn zelfredzaamheid 
met als doel een succesvolle re-integratie. Het uitgangspunt is dat de gedetineerde zelf 
verantwoordelijk is voor zijn re-integratie. Het Gevangeniswezen en gemeenten zijn er om de 
(ex-)gedetineerde hierbij optimaal te faciliteren. Zo zijn er case managers werkzaam in de PI’s 
die de gedetineerde bij binnenkomst screenen op vijf basisvoorwaarden: ID, onderdak, inkomen, 
schulden en zorg. Dit zijn de basisvoorwaarden voor re-integratie die de kans op criminaliteit 
vermindert. Als een gedetineerde dan een half jaar (maar korter dan drie jaar) zit, zet de 
reclassering het instrument RISc in. Dit is de basis voor het detentie en re-integratieplan van de 
gedetineerde. Iedere gedetineerde heeft een dergelijk plan. Daarin staat aan welke van 
bovengenoemde gebieden hij moet werken. Het betreft altijd maatwerk; wat aangepakt moet 
worden verschilt dus per gedetineerde. 

Het primaire proces kent diverse randvoorwaarden. Zo heeft de gedetineerde bepaalde 
achtergrondkenmerken die mogelijk bijdragen aan het succes van het proces (Fischer, Captein, 
Zwirs, 2012). De RISc is gebaseerd op deze statische en dynamische criminogene factoren. Denk 
aan verslavingen, geestelijke gezondheid, denkpatronen, houding en niet-criminogene factoren 
zoals cultuur en taal. Daarnaast heeft detentie bepaalde inherente negatieve effecten, zoals het 
versterken van passiviteit. Een bekend concept in de gevangeniswereld is de zogenaamde 
‘kelnerfunctie’ van de piw’ers. Uit interviews blijkt dat gedetineerden erg passief worden in 
detentie en dat piw’ers vaker in een kelnerfunctie worden geduwd. Als voorbeeld wordt vaak de 
‘wc-rol kwestie’ genoemd. Hoewel de gedetineerde natuurlijk prima zelf zijn eigen wc-rol kan 
halen, wordt dit nog altijd aan de piw’er gevraagd. Enerzijds een verspilling van tijd (de piw’ers 
heeft immers wel belangrijkere dingen te doen), anderzijds ervaart de gedetineerde een gebrek 
aan autonomie en wordt steeds passiever.  

Een ander mogelijk negatief effect van detentie is het effect op de geestelijke gezondheid van de 
gedetineerde. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland in een reguliere populatie gedetineerden 
PTSS regelmatig voorkomt. Bulten (2003) vond een percentage van 4,7%. Op de gehele populatie 
zijn dit meer dan 500 mensen. PTSS kent ook een detentievariant: PTSS als onderdeel van het 
zogenaamde post incarceration syndrome (PICS, ook wel 'bakschade' genoemd) (Kunst, 2011). 
Hierbij gaat het om PTSS die het gevolg is van een vrijheidsbeperkende straf of maatregelen of 
                                                             

11 Gebaseerd op interviews. 
12 Dit is het persoonlijke plan over de gedetineerde. Zie ook paragraaf 4.4. 
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PTSS die daardoor is verhevigd in ernst en duur. Ook depressie komt relatief vaak voor onder 
gedetineerden (Muller & Vegter, 2009). 

Het management en personeel kunnen invloed uitoefenen op het primaire detentieproces en de 
inherente negatieve effecten van detentie. Uit onderzoek van Molleman (2014) blijkt dat de 
percepties van gedetineerden met betrekking tot het leefklimaat in de gevangenis sterk 
verschillen tussen afdelingen. Ook blijkt dat op afdelingen waar de bejegening van personeel 
naar gedetineerden ondersteunend is, gedetineerden hun situatie positiever inschatten. Door 
middel van personeelstrainingen zou zo indirect invloed kunnen worden uitgeoefend op het 
leefklimaat (zie paragraaf 4.3). 

Het primaire detentieproces en de besproken randvoorwaarden zijn schematisch weergegeven 
in Figuur 11. Nota bene, dit model dient enkel ter illustratie. Het is hoofdzakelijk gebaseerd op 
interviews en is niet wetenschappelijk getoetst.  

Uit onze zoektocht naar bestaande serious games blijkt dat tientallen bestaande games zijn die 
ingezet zouden kunnen worden en/of aanhaken op één of meer van de onderliggende aspecten. 
Deze zijn weergegeven in Figuur 12. Een aantal van deze games worden uitgelicht in de case 
studies of zijn al de genoemd in hoofdstuk 2. De longlist van bestudeerde games is weergegeven 
in Bijlage 3. In Figuur 13 is in rood weergegeven op welke specifieke processen de vier cases zich 
richten, en op welke aspecten ze betrekking hebben.  
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Figuur 11. Processen DJI. Bron: Dialogic. 
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Figuur 12. Bestaande serious games geplot op de DJI-processen. Bron: Dialogic. 
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Figuur 13. Selectie case studies. Bron: Dialogic
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4 Case studies 
In dit hoofdstuk werken we de geselecteerde case studies uit. In paragraaf 4.1 passen we gamification toe op 
Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT). Paragraaf 4.2 gaat over serious gaming in het 
kader van treatment van justitiabelen. Gaming wordt toegepast op motiverende bejegening in paragraaf 
4.3 en tot slot kijken we naar de mogelijkheden van games binnen het re-integratiecentrum (RIC; 
paragraaf 4.4). 

4.1 Gamification toegepast op Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT) 

4.1.1 Inleiding 

Dagprogramma, Beveil iging en Toezicht op maat 

Dienst Justitiële Inrichtingen werkt aan het doorvoeren van verschillende veranderingen in het 
gevangeniswezen binnen het kader van het programma ‘Modernisering van het gevangeniswe-
zen (MGW)’. Eén van de centrale pijlers binnen dit programma is het invoeren van een 
persoonsgerichte aanpak. Een uitvoering van dit principe heeft (onder andere) vorm gekregen in 
het beleidskader ‘Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT)’, dat sinds 1 maart 
2014 is doorgevoerd. 

De kern van DBT is dat er binnen het gevangeniswezen onderscheid gemaakt wordt tussen een 
basisprogramma en een plusprogramma. In het plusprogramma krijgen gedetineerden meer 
verantwoordelijkheden en vrijheden, die zich onder andere vertalen in meer beschikbare uren 
voor activiteiten en meer tijdsbesteding buiten de cel. Daarnaast is er meer ruimte voor bezoek. 
Bij vertoning van goed gedrag kunnen gedetineerden promoveren naar het plusprogramma. 

Door het aanbrengen van gedifferentieerde programma’s is het mogelijk om (nieuwe) incentives 
te creëren voor gedetineerden. Deze incentives worden gebruikt om goed gedrag te stimuleren, 
re-integratie te bevorderen, en uiteindelijk ook om een recidivevermindering te realiseren. Het 
mes snijdt hiermee aan twee kanten: enerzijds kan het systeem helpen met ordehandhaving 
(intern) en anderzijds recidive te vermindering (extern). 

Binnen deze context wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe inzichten vanuit de gaming 
literatuur en praktijk gebruikt zouden kunnen worden om het promotie-degradatie-systeem 
effectiever in te richten. 

Het proces van promotie-degradatie 

Alvorens we ingaan op het inzetten van (inzichten vanuit) gaming en gamification binnen DBT, 
is het nuttig om kort het proces van promotie-degradatie te beschrijven. Aan de hand van dit 
proces zullen we later aangeven op welke onderdelen binnen dit proces gaming-elementen 
ingezet kunnen worden. Voor een gedetailleerde beschrijving van het proces, verwijzen we naar 
de ‘Handleiding Toetsingskader promoveren en degraderen’ (Dienst Justitiële Inrichtingen, 
2013). 

Het proces start met de zogenaamde ISS: Inkomsten, Screening en Selectie. In deze fase komt de 
gedetineerde binnen, wordt informatie over de gedetineerde verzameld, en wordt bepaald of de 
gedetineerde op de goede plek is geplaatst. Indien de gedetineerde op de goede plek is geplaatst 
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én als hij een zogenaamde zelfmelder is13, wordt hij direct in het plusprogramma geplaatst. 
Indien de gedetineerde zich niet zelf heeft gemeld, wordt hij in het basisprogramma geplaatst. 
Stelselmatige daders (veelplegers) blijven in het basisprogramma, en komen niet in aanmerking 
om te promoveren naar het plusprogramma. Voor de overige niet-zelfmelders wordt bekeken of 
de gedetineerde wil starten met de Reflector en module ‘Kies voor Verandering’. Indien de 
gedetineerde hiermee wil starten wordt vervolgens het gedrag van de gedetineerde geobser-
veerd en beoordeeld op de drie gebieden: (1) veiligheid, (2) re-integratie & resocialisatie, en (3) 
zorg & begeleiding. Voor deze beoordeling wordt het zogenaamde ‘Stoplichtmodel’ gehanteerd 
(Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013): een model dat aan de hand van een checklist op deze drie 
hoofdthema’s beschrijft wat voor gedrag wordt geclassificeerd als goed gedrag (groen), 
verbeterbaar gedrag (oranje) en ongewenst gedrag (rood). Indien de gedetineerde structureel 
groen gedrag vertoont, kan hij promoveren naar het plusprogramma. 

Hieronder is het proces gesimplificeerd weergegeven. Er zijn vijf plekken binnen het proces 
waar inzichten vanuit gaming volgens ons veel potentie hebben om het promotie-degradatie-
systeem effectiever in te richten. Deze vijf mogelijke toepassingen van gaming worden in de 
volgende sectie nader toegelicht. 

Plusprogramma
(Additionele) rewards

Bejegening
Nieuwe stijl

Basisprogramma

Gedetineerde

Gedetineerde

Gedrag

Gedrag

Personeel
(MDO)

Gedetineerde

Vastgesteld 
gedrag

Toewijzing 
Basisprogramma

Toewijzing 
Plusprogramma

Intake Verblijf Evaluatie en toewijzing

1

1

1

3

2

Directe feedback

Van gedrag naar beloning

4

4

3 Reward-structuur plusprogramma

4 Spelregels gedrag

Toewijzing 
Basisprogramma

Toewijzing 
Plusprogramma

2

 
Figuur 14. Schematische weergave relevante processen binnen DBT 

                                                             

13 Een zelfmelder is een veroordeelde met een onherroepelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, die zich, na een daartoe 
ontvangen oproep, zelf heeft gemeld bij een penitentiaire inrichting of bij de politie voor het ondergaan van de 
opgelegde vrijheidsstraf. 
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4.1.2 Toepassingen gaming in DBT 

Directe feedback 

De kracht van games is dat ze in staat zijn om direct feedback te geven aan de speler. Een 
bepaalde handeling of actie kan dus meteen worden geëvalueerd, beloond of verwerkt. Dit zorgt 
ervoor dat handelingen en uitkomsten waarneembaar worden (Salen & Zimmerman, 2004); dat 
ze een gevoel van voltooiing en waarde kunnen genereren (Gee J. , 2007) (Koster, 2005), en ze 
betrokkenheid van spelers kunnen vasthouden (Gartner, 2011). Directe feedback en beloning 
zorgt voor een aantrekkelijke omgeving en creëert een ervaring waar ‘flow’ in zit (Wang & Sun, 
2011).  

In games bestaan talloze voorbeelden van directe feedback. Denk bijvoorbeeld aan pop-up-
berichtjes zoals “Great” of “Perfect!”, het direct terugkoppelen van gemaakte progressie door 
meldingen als “+20 experience points”, of het weergeven van splittijden (tussentijden) binnen het 
afleggen van een ronde in een race.  

De directe terugkoppeling kan op zichzelf al een beloning zijn. Zo kan de directe feedback een 
stuk erkenning geven voor de handelingen van de speler. Tegelijkertijd hoeft de directe feedback 
niet per se een beloning te zijn in de zin dat het de game of de positie van de speler direct 
verandert (Yee, 2007). Zo verandert het pop-up-berichtje “Great” op zichzelf niets aan het spel of 
de positie van de speler.  

In de meeste games werkt de speler wel toe naar een bepaald doel, zoals het bereiken van een 
nieuw level of het behalen van een bepaald puntenaantal. De directe (tussentijdse) feedback 
biedt mogelijk geen (substantiële) directe beloning, maar het geeft wel input terug aan de speler 
over de progressie die hij boekt richting dit einddoel. Een belangrijk onderdeel van games is het 
plezier dat men haalt uit het anticiperen op beloningen, zeker wanneer de speler weet wat er van 
hem gevraagd wordt om deze beloningen te verkrijgen (Rozin, 1999). De directe feedback maakt 
de route naar de (mogelijke) toekomstige rewards expliciet en voelbaar. Volgens Wang & Sun 
(2011) is een veelvoorkomend probleem bij games dat de lange-termijn doelen zeer helder zijn, 
maar dat de korte-termijn doelen ambigu zijn. Het bieden van heldere korte-termijn doelen met 
feedback hierop kan dus positief uitwerken op het plezier en de betrokkenheid van de speler. 

De directe koppeling tussen handelingen en uitkomsten kan ook gebruikt worden om aan de 
speler aan te geven dat zij of hij handelingen vertoont die juist niet toewerken naar de 
beloningen. In games zijn voorbeelden berichten zoals “- €20,-“, “-1 life” of “killing an innocent 
person has increased your wanted level”. Een goed voorbeeld van dit principe toegepast binnen 
gamification is de case van Wupperman Staal Nederland. Developer Ranj heeft hier bedrijfspro-
cessen gegamificeerd waarbij feedback aan het personeel een centrale rol speelt. 

Voor het voorkomen van verwarring is het wel belangrijk dat de feedback relevante en 
duidelijke informatie biedt, en dat dit aanbieden op een logische manier gebeurt. Daarmee 
samenhangend moet de feedback consequent zijn. Willekeur kan een enorme frustratiefactor 
voor een speler zijn. De speler moet te allen tijde weten waar hij aan toe is. Vergelijk de 
bevinding uit de praktijk van het gevangeniswezen dat gedetineerden op zich kunnen leven met 
strenge straffen, zolang ze maar consequent worden toegepast (Molleman T. , 2014). 
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Immediate feedback binnen DBT 

Binnen DBT is het principe van onmiddellijke feedback relevant, omdat deze feedback in staat is 
het gedrag van de gedetineerden (positief) te kunnen beïnvloeden. Momenteel wordt er om de 
zes weken bepaald of iemand de opvolgende periode in het basis-, dan wel plusprogramma 
wordt geplaatst. Gegeven dat deze (mogelijke) beloning of straf vrij ver in de toekomst ligt, kan 
het geven van tussentijdse (directe) feedback de gedetineerden ondersteunen en stimuleren om 
toe te werken naar deze beloning, waarvoor ze structureel groen gedrag dienen te vertonen.  

Hoewel de daadwerkelijke (mogelijke) beloning maar eens per zes weken plaatsvindt, kan 
feedback veel vaker gegeven worden om de betrokkenheid en de engagement van de 
gedetineerden te optimaliseren. Zo valt te denken aan het direct of snel terugkoppelen van 
handelingen en activiteiten van de gedetineerde: 

• De gedetineerde is present bij zijn verplichte dagactiviteiten. Dit wordt afgevinkt door 
een medewerker. De gedetineerde ziet in zijn game-omgeving (direct) dat hij die dag op 
dit punt goed gedrag heeft vertoond. 

• De gedetineerde werkt goed mee met zijn persoonlijke behandeling. De medewerker 
observeert dit, en geeft in het systeem aan dat deze persoon zich goed heeft ingezet. De 
gedetineerde kan in zijn gamingomgeving zien dat zijn inzet goed is beoordeeld. 

• De gedetineerde is betrokken geweest bij een incident. In zijn game-omgeving ziet hij 
direct dat dit gedrag niet door de instelling wordt getolereerd, en ziet direct dat een der-
gelijk voorval zijn route naar promotie in de weg staat. 

• De gedetineerde ruimt zijn cel netjes op. Een medewerker observeert dit, en vinkt dit 
onderdeel als ‘goed’ af voor die dag in het systeem. De gedetineerde ziet direct in zijn 
game-omgeving dat hij die dag weer heeft toegewerkt aan een positieve beoordeling op 
het gebied van ‘Zorg en begeleiding’. 

Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd waar (directe) feedback ingezet zou kunnen 
worden. De onderliggende gedachte is dus om tussenstapjes in het langdurige proces zichtbaar 
te maken, en deze kleine handelingen en acties betekenisvol te maken voor de gedetineerde. Een 
belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de tussentijdse handelingen toewerken naar de 
uiteindelijke beoordeling van de gedetineerde. 

Snellere feedback kan nog steeds variëren in de tijd tussen gedrag en feedback. Zo kunnen 
sommige zaken onmiddellijk worden teruggekoppeld (terugkoppeling door de therapeut dat 
een sessie goed is verlopen), terwijl andere zaken bijvoorbeeld wekelijks teruggekoppeld 
worden (voortgang richting plus-programma in plaats van feedback na zes weken). Directe 
feedback gaat uit van reinforcement learning. Feedback die sneller is dan in de status quo, maar 
die nog steeds de nodige tijdsspan kent, gaat vooral uit van het reflexief vermogen van de 
gedetineerde. De eerste methode is mogelijk krachtiger, maar is niet altijd eenvoudig binnen de 
context van DJI te implementeren. Een combinatie van de twee methodes ligt daardoor het meest 
voor de hand. 

Sommige onderdelen van het stoplichtmodel zullen zich beter lenen voor het geven van directe 
feedback dan andere onderdelen. Zo zijn onderdelen die reeds aan bestaande administratiesys-
temen te koppelen zijn relatief eenvoudig te implementeren, omdat hier geen additionele 
systemen voor ingericht hoeven te worden. Een voorbeeld is het onderdeel ‘dagprogramma 
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uitvoeren’. Aanwezigheid bij het dagprogramma zou bijvoorbeeld direct aan de game-omgeving 
gekoppeld kunnen worden. 

Een onderdeel als ‘contact maken met gedetineerden’ zal moeilijker te beoordelen zijn op basis 
van een dagelijkse (of anderzijds frequente) basis. Toch zou maandelijkse feedback al een 
vooruitgang zijn ten opzichte van bijvoorbeeld tweemaandelijkse feedback. Hoewel de kracht 
van directe feedback mogelijk niet (even goed) voor ieder element van het gewenste groene 
gedrag ingezet kan worden, kan het netto toch bijdragen aan het stimuleren van groen gedrag.  

Game-omgeving 

De feedback zou gebundeld kunnen worden in een digitale game- of monitoromgeving. In deze 
omgeving zou de gedetineerde op eenvoudige en plezierige wijze toegang hebben tot de ‘micro-
feedback’ op de verschillende onderdelen van het stoplichtmodel. 

Technisch gezien zou de achterkant van de game-omgeving een koppeling kunnen zijn van 
bestaande databases (administratiesystemen) met een extra design- en presentatielaag daar 
overheen. De front-end zou gerealiseerd kunnen worden door middel van tablets bij 
gedetineerden (op cel), centrale zuilen of andere soorten digitale access points voor gedetineer-
den. 

4.1.3 Van gedrag naar beloning 

Een belangrijk onderdeel van reward systems is de tijd die benodigd is om een beloning te 
verkrijgen (Ducheneaut & Moore, 2004) (Yee, 2007). Goed getimede beloningen kunnen een 
gevoel van voltooiing en waarde creëren, terwijl slecht getimede beloningen ertoe kunnen leiden 
dat de speler opgeeft (Gee J. , 2007) (Koster, 2005). Een bijkomende complexiteit is dat er 
verschillen bestaan in de individuele bereidheid om uitgestelde beloningen te accepteren. Om 
een breed publiek aan te spreken is het hoe dan ook van belang om een goede balans te vinden 
tussen de benodigde toewijding van de speler en de kwaliteit van de beloning (Juul, 2010). 
Volgens Wang & Sun (2011) geldt de algemene vuistregel: hoe langer het uitstel van de beloning, 
hoe groter de noodzaak om een kwalitatief hoogwaardige en bruikbare beloning te geven. 

Time delay tussen gedrag en beloning binnen DBT 

Momenteel duurt het zes weken voordat het gedrag van een gedetineerde formeel beoordeeld 
wordt. Deze relatief lange periode vraagt dus een aanzienlijke individuele bereidheid om een 
uitgestelde beloning te accepteren. Daarbij is voor de gedetineerde ook niet volledig duidelijk of 
er na de periode van zes weken ook daadwerkelijk een beloning volgt (dit raakt aan feedback, 
zie vorige sectie). 

De huidige manier waarop beloningen binnen DBT worden ingezet vraagt zeer veel toewijding 
van de gedetineerde. Dat zal in veel gevallen teveel gevraagd zijn. Daardoor is de werking van 
het plusprogramma als incentive voor gedragsverandering waarschijnlijk niet effectief. 
Verondersteld kan worden dat het verkorten van de tijdsduur tussen opeenvolgende 
beoordelingen een positief effect heeft op de motivatie van gedetineerden om hun gedrag aan te 
passen. 

Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre een reductie van tijdsduur in de praktijk haalbaar is. 
Een belangrijk probleem is dat er voor de integrale beoordeling input vereist is van een breed 
MDO – van meerdere personeelsleden dus. Omdat capaciteit en tijd schaars zijn, kan het in de 
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praktijk moeilijk of zelfs onmogelijk blijken om voor alle gedetineerden de beoordelingen korter 
op elkaar te laten plaatsvinden.  

Een mogelijke oplossing om het beoordelingsproces sneller te laten verlopen zonder dat de 
kwaliteit van de beoordelingen daar onder leidt, is door het gedrag van gedetineerden te 
objectiveren. Zo kan het gedrag ook centraal worden gemonitord. Een herinrichting van het 
beoordelingsproces volgens deze lijnen kan significante tijdswinst opleveren (zie ook de vorige 
sectie). Door het gedrag te objectiveren zijn mogelijk minder mensen nodig voor de integrale 
beoordeling, of kost het andersom minder tijd voor hetzelfde aantal mensen om tot een integrale 
beoordeling te komen. 

Inzetten game-omgeving voor assessment van gedrag 

De game-omgeving die opgebouwd zou kunnen worden voor het bieden van meer en directe 
feedback zou tegelijkertijd kunnen worden gebruikt om de assessments van het gedrag van 
gedetineerden te ondersteunen. Momenteel is één van de kritiekpunten op het systeem dat het te 
veel ruimte toelaat aan willekeur. Een gedetineerde is voor zijn beoordeling grotendeels 
afhankelijk van de perceptie die één of enkele mensen hebben over zijn gedrag. Door het gedrag 
te codificeren en in een centraal systeem te registreren wordt er een objectieve basis gecreëerd 
om het gedrag te beoordelen. De informatie in het systeem kan worden gebruikt om accurate(re) 
inschattingen te maken. Het gebruik van een centraal systeem maakt het ook mogelijk om 
grotere aantal medewerkers, ook op afstand, beoordelingen te laten geven. Het huidige D&R-
plan is uitstekend meetbaat te maken. Wel moet er altijd rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid dat er strategisch gedrag ontstaat omdat beoordelingen nu uitsluitend (of althans 
voornamelijk) aan meetbaar gedrag worden gekoppeld. What gets measured gets done.  

4.1.4 Reward-structuur plusprogramma 

Er is in de gaming literatuur veel geschreven over het ontwerpen van effectieve reward 
structures (beloningssystemen). We noemen in deze paragraaf vier factoren die met name 
relevant lijken binnen de context van DBT: de balans tussen inspanning en beloning, beloningen 
op maat, collectieve beloningen en beloningen op de korte versus lange termijn.  

Balans tussen inspanning en beloning, en het opbouwen van beloningen 

In een game moet een goede balans bestaan tussen de inspanning die een speler moet leveren en 
de beloning die de speler hiervoor krijgt. Wanneer de beloning te klein is voor de inspanning 
kan dit frustratie oproepen. Andersom, wanneer de beloning te makkelijk te behalen is wordt de 
beloning in mindere mate geapprecieerd (Wang & Sun, 2011). Ofwel, kleine inspanningen 
zouden tot kleine beloningen moeten leiden, en grote inspanningen tot grote beloningen. Dit 
raakt direct aan de elementen directe feedback en geaccumuleerde feedback. 

Directe feedback zorgt voor een ervaring waar 'flow' in zit. Geaccumuleerde feedback zorgt juist 
voor een gevoel van voldaanheid die zich op de lange termijn richt (Wang & Sun, 2011). In game 
designs wordt daarom vaak gekozen voor een combinatie van de beide soorten feedback.  

Binnen DBT is de relatie tussen inspanning en beloning nogal binair. Een gedetineerde moet 
groen gedrag vertonen op verschillende deelelementen (volgens het stoplichtmodel), en indien 
hij een voldoende level van dit gedrag vertoont op het deelelement, wordt het onderdeel 
‘afgevinkt’ en geclassificeerd als groen gedrag. In gaming termen is er dus sprake van een 
bepaalde threshold die de gedetineerde moet bereiken over de linie van het stoplichtmodel, en 
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zodra deze treshold is bereikt worden alle rewards (hier: promotie naar het plusprogramma) 'ge-
unlocked. Dit betekent dat na het vertonen van voldoende groen gedrag, er geen additionele 
rewards meer zijn voor goed of extra goed gedrag. Dit kan zowel betrekking hebben op extra 
goed gedrag op deelelementen van het stoplichtmodel, als op elementen die mogelijk niet 
binnen het stoplichtmodel zijn opgenomen. Dit is conceptueel weergegeven als de zwarte lijn in 
de onderstaande grafiek. 

  

Figuur 15 Relatie inspanning en beloning 

Een concrete aanknopingspunt om de reward-structuur binnen DBT te verbeteren is om in plaats 
van een binaire beloningsstructuur een transitie te maken naar een structuur met meerdere 
stappen, of zelfs naar een continue beloningsstructuur (de blauwe lijn in de grafiek). De 
beloningen kunnen meer gradueel opgebouwd worden. Meerdere stappen in de beloningsstruc-
tuur werkt vermoedelijk beter om gedetineerden richting goed gedrag te sturen, en excellent 
gedrag van gedetineerden zou ook aangejaagd kunnen worden door expliciet en voelbare 
waardering te uiten in de vorm van beloningen. 

Voorbeelden binnen serious gaming waar het principe van meer continue beloning zijn 
toegepast zijn onder andere: Moodbot (doelen bereiken door kleine stappen met zelfmonitoring), 
Balance-it (jongeren minder laten snacken en meer laten bewegen), en Changamoto (aanpak 
cannabisgebruik onder jongeren door ze dagelijks een dagboek bij te laten houden). 

Ter inspiratie geven we hieronder enkele voorbeelden van hoe er invulling gegeven kan worden 
aan dit principe in de praktijk van DBT: 

• Wanneer een gedetineerde groen gedrag vertoont op één van de drie onderdelen (bijv. 
zorg en begeleiding) ontvangt hij 25% van de huidige totaalbeloning. Bij groen gedrag 
op twee onderdelen ontvangt hij 50% van de huidige totaalbeloning, en bij groen gedrag 
op alle drie de onderdelen ontvangt hij 100% van de huidige totaalbeloning. 

• Bij het vertonen van excellent gedrag - beter gedrag dan waar strikt om gevraagd wordt - 
ontvangt de gedetineerde die week twee extra uren tijd buiten de cel. Excellent gedrag 
kan bijvoorbeeld zijn dat de gedetineerde extreem behulpzaam is geweest naar andere 
gedetineerden en/of het personeel. 
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• Wanneer de gedetineerde gedurende een lange periode (bijv. een jaar) frequent excellent 
gedrag vertoont, wordt hem de optie aangeboden om eerder op proefverlof te gaan. 

• Naast een basis- en plusprogramma worden meerdere programma’s ingesteld met 
oplopende rewards (basis, plus, plus+, plus++ enzovoort). De gedetineerde moet in prin-
cipe altijd het gevoel hebben dat er nog meer "te halen valt". 

Verschil lende effectiviteit van beloningen op individueel niveau 

Een relevante notie uit de gaming-literatuur is dat individuen kunnen verschillen in hun 
speelstijl en in de waarde die ze toekennen aan verschillende typen beloningen. Door de mate 
waarin spelers gericht zijn op het spel ('Players') of op de 'echte' wereld ('World') te combineren 
met de mate waarin spelers gericht zijn op zichzelf ('Acting') of op andere spelers ('Interacting') 
definieert Bartle op basis van hun motivatie vier typen van spelers (Bartle, 1996). 

  
Figuur 16 Bartle's typologie van (MUD)-spelers (Bartle, 2006) 

De dichotome indeling van Bartle gaat altijd uit van bepaalde vaste categorieën. Yee heeft 
daarom betoogt dat een meer continue benadering een sterkere verklarende kracht heeft (Yee, 
2007). Op basis van een factoranalyse groepeert hij een negental factoren – die opvallend veel 
overeenkomsten vertonen met de acht typen van affects ('aesthetics') die Hunicke et al. (2004) 
onderscheiden, zie paragraaf 2.1 – in drie componenten: archievement, social en immersion.  

Tabel 4. Yee's indeling van motivatie van spelers (Yee, 2007) 

Achievement Social Immersion 

Advancement 

Progress, Power, Accumulation, 
Status 

Social izing 

Casual chat, Helping others, 
Making friends 

Discovery 

Exploration, Lore,  
Finding hidding things 

Mechanics 
Numbers, Optimization, 
Templating, Analysis 

Relationship 
Personal, Self-disclosure,  
Find and give support 

Role-playing 
Story line, Character history, 
Roles, Fantasy 

Competit ion 
Challenging others, Provocation, 
Domination 

Teamwork 
Collaboration, Groups,  
Group achievements 

Customization 
Appearances, Accessories, Style, 
Color schemes 

  

Escapism 
Relax, Escape from reality,  

Avoid real(ity) problems 



 51 

Niet iedere speler triggert op dezelfde beloningen. In het model van Yee kan de motivatiestijl 
van een speler worden uitgedrukt als een functie van de drie componenten.14 In veel game 
designs is de driedeling van Yee is terug te vinden, met name in games die een complexe reward 
structure hebben en veel verschillende beloningen bieden. Zo is binnen de game Destiny 
bijvoorbeeld het onderscheid te zien tussen mensen die het spel primair leuk vinden vanwege 
het sociale element (bijv. met teams van zes mensen raids spelen), de immersie (o.a. de 
verhaallijn en de ‘lore’) en de competitie (opnemen tegen andere spelers in een speciaal 
ontwikkelde arena). Verschillende genres hebben hierin vaak een verschillende focus: zo zijn 
role-playing games typisch gericht op immersion, progressie en (in het geval van MMO-RPG) 
sociale interactie, terwijl bijvoorbeeld first-person shooters doorgaans meer gericht zijn op 
competitie en competentie. 

Het feit dat niet ieder persoon dezelfde waarde hecht aan dezelfde beloning, betekent dat 
differentiatie in beloningen er toe kan bijdragen dat beloningen effectiever worden ingezet in een 
brede doelgroep. Binnen de context van DBT zou men kunnen stellen dat verschillende 
gedetineerden verschillende waarden hechten aan verschillende beloningen. Zo kan 
gedetineerde A een uur extra re-integratie-activiteit erg belangrijk vinden, terwijl gedetineerde B 
meer waarde hecht aan een uur extra tijd om te kunnen sporten. Over het algemeen geldt dat 
hoe beter een beloningssysteem aansluit bij de belevingswereld van de 'speler', hoe hoger de 
effectiviteit is.  

Meer personalisering op het gebied van de invulling van de beloningen zou in theorie tot 
effectievere incentives kunnen leiden. Om deze personalisering vorm te geven zou de 
gedetineerde kort bevraagd kunnen worden over zijn voorkeuren ten aanzien van beloningen. 
Deze voorkeur zou in een gepersonaliseerde beloningsstructuur verwerkt kunnen worden. Van 
de beloningen van het plusprogramma zou bijvoorbeeld een uniform basisdeel kunnen worden 
gedefinieerd (voor iedereen hetzelfde), met daar bovenop een module die deels kan worden 
afgestemd op de individuele voorkeuren van de gedetineerde. 

Merk op dat binnen de context van het systeem van straffen en belonen de nadruk ligt op relatief 
‘harde’ beloningen. ‘Softe’ beloningen kunnen echter minsten zo effectief zijn. Denk hierbij aan 
het bieden van erkenning, het geven van complimenten of het tonen van empathie. Deze softe 
beloningsvormen passen goed binnen Motiverende bejegening, en zullen in meer detail aan bod 
komen in de derde case (zie paragraaf 4.3). Binnen het huidige systeem is het wel mogelijk om 
autonomie, of in ieder geval de perceptie van het hebben van autonomie te bieden, bijvoorbeeld 
door meer verantwoordelijkheden aan de gedetineerde te geven. Binnen de gevangenis is (het 
gebrek aan) autonomie namelijk een probleem; zelfs als je ‘als beloning’ een stukje vrijheid hebt 
verdiend weet je als gedetineerde dat die vrijheid ook snel weer kan worden afgepakt.  

Het bieden van autonomie gebeurt momenteel al, en zou ook in de toekomst goed in het oog 
gehouden moeten worden. Het is ook mogelijk om het bieden van autonomie wat radicaler in te 
brengen, bijvoorbeeld door gedetineerden de vrijheid te geven om zelf te bepalen waar ze op 
worden beoordeeld (en welke beloning of ze straf ze vervolgens verdienen)15. Dit leidt tot 

                                                             

14 Dus f(x)= a"Achievement + b"Social + c"Immersion + e. 
15 Een relevant voorbeeld hier is een ‘goal setting app’. Het game element hier is dat je kunt gokken (!) op jezelf. Dat wil 

zeggen, de app vraagt de speler om een inschatting te maken van de kans dat zij of hij een bepaald doel haalt. 
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zelfreflectie op het eigen gedrag. Juist dit soort inzichten op meta-niveau ("hoe gedisciplineerd 
ben ik eigenlijk") zijn goed over te dragen vanuit een game naar de ‘echte wereld’.  

Collectieve beloningen en sociale interactie 

Reward systems kunnen ook zodanig vormgegeven worden dat ze sociale interacties en relaties 
stimuleren (Juul, 2010). Om dit te bewerkstelligen kan het verkrijgen van beloningen afhankelijk 
gemaakt worden van sociale interactie (Sun, Lin, & Ho, 2006). Ook kunnen collectieve rewards 
ingezet worden om spelers naar een gezamenlijk doel toe te laten werken. 

De koppeling van sociale interactie aan beloningen is bijvoorbeeld terug te vinden in het spel 
Candy Crush Saga, waar extra levens verkregen kunnen worden door deze van andere spelers te 
vragen. Binnen Diablo 3 kunnen spelers cadeautjes vinden voor andere spelers (items speciaal 
bedoeld voor een specifieke ‘vriend’ van de speler), wat uitwisseling en interactie stimuleert. 

Ook het principe van collectieve rewards is terug te vinden in vele games. Zo kan in Destiny een 
extra item worden verkrijgen als niemand van het team doodgaat, kan men in World of Warcraft 
extra items verdienen als het team binnen een bepaalde tijd het doel behaalt, en krijgt men bij 
Halo ( in de variant ‘Team death match’) als speler rankingpunten binnen wanneer het team 
wint waar op dat moment mee speelt wordt. Binnen bedrijven worden vaak bonusstructuren 
gehanteerd, waarbij de hoogte van de bonus (deels) afhankelijk is van het presteren van het 
bedrijf als geheel. Al deze vormen van collectieve rewards creëren in enige vorm een sociale 
relatie of interactie. 

Deze principes zou je binnen de context van DBT kunnen inzetten om gedetineerden elkaar aan 
te laten moedigen om collectief goed gedrag te bevorderen. Zo zouden beloningen voor een 
individu deels op basis van individueel gedrag kunnen worden vastgesteld (bijv. 6 uur 
activiteiten) en deels op basis van het ‘opgetelde’ gedrag van twee celgenoten (bijv. 1 uur 
activiteiten). Gegeven dat gedetineerden waarde hechten aan de beloning zouden ze elkaar 
kunnen motiveren om goed gedrag te vertonen. Wel moet goed rekening gehouden worden met 
mogelijke neveneffecten (er kan ruzie ontstaan op het moment dat één van de gedetineerden 
slecht gedrag vertoont en hiermee dus ook een deel van de beloning van de ander wegneemt). 
Het is dus raadzaam om het collectieve deel niet te groot te maken. 

In plaats van een koppeling tussen gedetineerden zou in theorie ook een koppeling gemaakt 
kunnen worden tussen een gedetineerde en een piw’er. Door beloningen van hen te koppelen 
aan gezamenlijke prestaties zouden prestaties/gedrag van beide gestimuleerd kunnen worden. 
Ook hier geldt dat neveneffecten goed in kaart gebracht moeten worden, om strategisch gedrag 
tegen te gaan (zoals een piw'er die "zijn" gedetineerde standaard goed beloond om zijn eigen 
beloning te maximaliseren).  

Lange termijn versus korte termijn 

De beloningsstructuur binnen DBT heeft impact op het verblijf van de gedetineerden. Hoewel dit 
verblijf een periode van meerdere jaren kan bestrijken, is de verblijfsperiode in verhouding met 
de volledige levensperiode van de gedetineerde relatief kort. Het promotie-degradatiesysteem 
richt zich met name op de korte termijn, en in mindere mate op de lange termijn (periode na 
vrijlating). De zogenaamde ‘transfer’ naar het leven buiten de PI is echter essentieel voor het 
realiseren van recidivevermindering. 
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Door middel van straffen en belonen kan men bijsturen in het ‘hier en nu’. Bijsturen van gedrag 
en ordehandhaving behoren dan ook tot de mogelijke effecten van het DBT-regime. De 
gedetineerden blijven tijdens de detentie echter te allen tijde in de ‘magic circle’ van het spel – de 
detentie. Buiten deze ‘kunstmatige’ wereld gelden de spelregels niet meer, en wordt de kans op 
vertoning van gewenst gedrag kleiner. Voor een duurzaam therapeutisch effect op de lange 
termijn zal er dus zoveel mogelijk naar de ‘echte wereld’ moeten worden verwezen (elementen 
uit de ‘echte wereld’ in je game mechanics stoppen). Met andere woorden, de 'echte' wereld zal 
zoveel mogelijk moeten worden geëmuleerd binnen de muren van de gevangenis.  

Waar extrinsieke motivatie goed kan werken voor het bereiken van doelen op de korte termijn, is 
altijd intrinsieke motivatie nodig voor het bereiken van doelen op de lange termijn. Gedragsver-
andering op de lange termijn lijkt moeilijk te realiseren door middel van de inzet van games. 
Games lijken wel goed te werken in een eerste fase van gedragsverandering, namelijk 
bewustwording: games kunnen gevolgen van ‘fout’ gedrag goed laten zien, en kunnen een wil om 
te veranderen triggeren (zie ook de case treatment). Het beïnvloeden van gedrag op de langere 
termijn is wel deels mogelijk door iemand voortdurend een zetje in de goede richting te geven. 
Door frequent bij te sturen zouden idealiter nieuwe (betere) gewoontes inslijten, waardoor deze 
gewoontes ook standhouden in de periode na vrijlating. Games zijn uitermate geschikt voor 
deze vorm van bijsturen ('nudging'), bijvoorbeeld door onmiddellijk korte feedback te geven 
zodra iemand richting ‘fout’ gedrag neigt. Het veranderen van diepgeworteld gedrag blijft 
echter een zeer heikele onderneming, maar dit is niet uniek voor games als middel voor 
gedragsverandering. 

4.1.5 Spelregels gedrag 

Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004) introduceren het Mechanics-Dynamics-Aesthetics-model 
(MDA-model) als middel om games mee te beschrijven16. Mechanics (Design) hebben betrekking 
op de (harde/programmeerbare) regels van het spel. Dit zijn zaken die binnen een game te 
programmeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan de huizenprijzen bij Monopoly, of de zwaartekracht 
binnen een shooter. De Dynamics (Play) hebben betrekking op de werking van het systeem als 
geheel (dit wordt niet geprogrammeerd). Zo zal een extra hoge prijs voor het landen op een hotel 
van de Kalverstraat spelers ertoe aanzetten om deze straat eerder te (willen) kopen. Een lagere 
zwaartekracht in een shooter zal ertoe leiden dat spelers langer zullen zweven; springen zal in 
dit geval selectiever ingezet worden, omdat zweven door de lucht weinig ruimte om je baan te 
veranderen – hierdoor is de speler erg kwetsbaar in de lucht. Tenslotte zijn er de Aesthetics 
(Experiences); dit is wat de speler uiteindelijk ervaart.  

De hele game-ervaring start dus met de mechanics; hoe zit het spel fundamenteel in elkaar? Hoe 
werkt het? Dit creëert in beginsel uiteindelijk de game-ervaring. Veel game developers bieden 
actief mogelijkheden aan om als speler zelf veranderingen aan te brengen in de mechanics. Denk 
bijvoorbeeld aan custom instellingen zoals moeilijkheidsgraad, start-instellingen (bijv. het wapen 
waar men een spel mee begint), verschillende speltypen, of het patchen van de balancing van 
wapens of items.  

                                                             

16 Een vergelijkbare driedeling is gemaakt door Winn (2007), die vergelijkbare concepten Design, Play en Experience 
gebruikt. Zie voor een uitgebreidere behandeling van het MDE/DPE-model hoofdstuk 2. 
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In de context van DBT is dit niet anders. Een belangrijk onderdeel van de mechanics van DBT 
zijn de gedragsregels zoals zij beschreven worden in het stoplichtmodel. Net zoals de makers 
van Super Mario Bros 1 hebben bepaald dat men in een vlag moet springen om naar een volgend 
level te kunnen gaan, kunnen de ‘developers’ van DBT een gedragsdoel invoeren dat de 
gedetineerde moet behalen om naar het volgende level (plus-programma) te komen. 

Momenteel is het stoplichtmodel relatief ingestoken als een ‘one-size-fits-all-approach’; de 
mechanics staan vrijwel vast, ongeacht de specifieke context van de gedetineerde of de 
verblijfsfase waar de gedetineerde zich in bevindt. Een kracht van games is nu juist dat de game 
play zich dynamisch kan aanpassen aan de speeltijd van de speler (zie hoofdstuk 2). Deze 
‘adaptability’ kan ingezet worden om de juiste input en output te creëren voor een individuele 
speler. Twee belangrijke vormen van aanpassing in de context van DBT zijn (1) het ‘niveau’ van 
de gedetineerde en (2) de detentiefase waar de gedetineerde zich in bevindt. 

Koster (2005) stelt dat plezier van een speler op de grens zit zijn vermogen bij het aanvliegen van 
een probleem. Wanneer het te makkelijk is, is het geen uitdaging meer en zullen spelers zich al 
snel vervelen. Wanneer het te moeilijk is, zullen spelers aanvankelijk proberen hun vaardighe-
den te verbeteren maar als dat niet lukt, zullen opgeven of de uitdaging makkelijker proberen te 
maken. Dat laatste wordt doorgaans ook als iets negatiefs beschouwd.  

Binnen DBT wordt een bepaalde lat gelegd voor de doelpopulatie. Niet iedereen zal echter even 
makkelijk in staat zijn om zijn gedrag aan te passen aan de groene gedragscode. Gedetineerden 
voor wie om wat voor reden dan ook deze lat te hoog ligt, zullen mogelijk gefrustreerd raken, 
hun motivatie verliezen en uiteindelijk helemaal niet meer gaan proberen om 'groen gedrag' te 
vertonen. Het is dus effectief om de moeilijkheid van ‘het spel’ aan te passen aan het niveau van 
de gedetineerde. Bepaalde onderdelen van het stoplichtmodel zouden (in eerste instantie) 
minder streng opgelegd kunnen worden aan deze gedetineerden. Denk bijvoorbeeld aan een 
soepeler beoordeling op het gebied van sociale interactie voor een gedetineerde die gediagnosti-
seerd is met een vorm van autisme, of het soepeler beoordelen van sporadisch gebruik van 
softdrugs voor een gedetineerde met een zware hard-drugs-verslaving. Het is wel verstandig om 
de beloningen zodanig aan te passen, dat uiteindelijk volledig groen gedrag behalen nog steeds 
belonend is; je wilt gedetineerden geen ‘free pass’ geven voor suboptimaal gedrag. Een 
combinatie van flexibele regels (mechanics) en flexibele beloningen (zie vorige sectie over 
reward-structuur) zou uitkomst kunnen bieden. 

De tweede vorm van aanpassing van de regels heeft betrekking op de fase waar de gedetineerde 
zich in bevindt. Momenteel is het stoplichtmodel een statisch model dat gedurende de gehele 
verblijfsduur constant blijft. Het zou echter denkbaar zijn dat je zwaartepunten wilt aanbrengen 
in gewenst gedrag van gedetineerden al naar gelang hun positie in het re-integratieproces (zie 
figuur 5). Indien de gedetineerde bijvoorbeeld dicht bij vrijlating komt (bijvoorbeeld laatste 3-6 
maanden) zou actieve deelname aan RIC-activiteiten of het daadwerkelijk regelen van een ID-
kaart expliciet aan de lijst toegevoegd kunnen worden, om zo op zeer gerichte wijze specifiek 
gedrag te stimuleren. Bij binnenkomst zou het goed doornemen van de huisregels gekoppeld 
kunnen worden aan de route naar promotie.  
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4.1.6 Game-ontwerp: principes uit gaming toegepast op DBT 

In bovenstaande sectie is toegelicht hoe principes uit gaming ingezet zouden kunnen worden om 
het systeem van promoveren-degraderen binnen DBT effectiever in te richten. Hieronder vatten 
we de aanknopingspunten kort samen in tien punten: 

1. Bied meer directe feedback aan de gedetineerden. 
2. Verkort de tijd tussen gedrag en beloning. 
3. Implementeer een goede balans tussen inspanning en beloning. 
4. Bouw beloningen op. 
5. Maak ruimte voor gepersonaliseerde beloningen. 
6. Maak goed gebruik van ‘softe’ beloningen. 
7. Overweeg implementatie van collectieve beloningen en/of beloningen die sociale 

interactie aanjagen. 
8. Koppel gedrag en beloningen binnen DBT zoveel mogelijk aan gedrag en beloningen in 

de ‘buitenwereld’. 
9. Creëer persoonlijke adaptability binnen de regels en eisen (mechanics) om gewenst 

gedrag beter te sturen. 
10. Gebruik meetbare en presenteerbare factoren voor de assessment van gedetineerden. 

4.2 Gaming toegepast binnen treatment van justitiabelen 

4.2.1 Conceptuele uitwerking mechanisme  

Het doel van deze case is het bewerkstelligen van ‘treatment readiness’: de persoon is gemoti-
veerd, vindt de gedragsinterventie relevant en heeft het vermogen om succesvol deel te nemen 
aan de behandeling en deze af te ronden (Mossière & Serin, 2014). Het uitvalpercentage voor 
gedragsinterventies in justitiële context ligt hoog en deelnemers zijn vaak niet echt betrokken. 
Lage betrokkenheid kenmerkt zich door afwezigheid, slechte medewerking binnen sessies, niet 
bereid zijn om problemen te bespreken, minimale bijdrage aan de sessies en een afwijzende 
attitude. Het is essentieel dat justitiabelen zich inzetten voor hun behandeling omdat afronding 
geassocieerd wordt met een lager recidiverisico en er een robuuste relatie bestaat tussen recidive 
en uitval (Cann, Falshaw, Nugent, & Friendship, 2003; Hanson et al., 2002; Hollin et al., 2008; van 
Voorhis, Spruance, Ritchey, Listwan, & Seabrook, 2004; Wormith & Olver, 2002). Justitiabelen die 
een gedragsinterventie niet afmaken recidiveren eerder dan voltooiers. Of het om een causaal 
verband gaat is nog onduidelijk, maar recidive en uitval worden wel voorspeld door veel van 
dezelfde variabelen. In een meta-analyse van Olver, Stockard en Wormith (2011) werden naast 
demografische en criminogene factoren ook negatieve attitudes jegens behandeling, motivatie en 
bereidheid als sterke voorspellers aangetoond. 

Uit een review van McMurran en Theodosi (2007) blijkt dat uitvallers zelfs eerder recidiveren dan 
onbehandelden. Voorzichtige interpretatie is belangrijk: voor veel studies zijn er methodologische 
beperkingen. Een veilige conclusie is wel dat uitval zoveel mogelijk moet worden voorkomen en 
dat betrokkenheid moet worden gestimuleerd. De treatment en pre-treatmentfase zijn dus zeer 
belangrijk, echter niet strikt lineair. Het betreft eerder een voortdurende cyclus.17 Immers, niet 
willen en niet kunnen versterken elkaar. Door mensen een ‘leuke’ test te laten doen, kun je ze 
                                                             

17 Conclusie op basis van interviews. 
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bijvoorbeeld laten zien dat ze weldegelijk iets ‘kunnen’, waardoor hun motivatie toeneemt, etc. 
Daarnaast is motivatie dynamisch: ontwijkend gedrag neemt toe naarmate datgene waar men 
tegenop ziet dichterbij komt.18 Een afspraak met de tandarts over een jaar is zo gemaakt, maar de 
dag van te voren ben je ziek, zwak en misselijk. 

In het onderstaand schema zijn de elementen die hierboven zijn genoemd met elkaar in verband 
gebracht. Merk op dat dit geen wetenschappelijk getoetst wetenschappelijk model is. We merken 
verder op dat het uiteindelijke effect van een verandering vóór in de keten (pre-treatment) op het 
einddoel (recidivevermindering) altijd bescheiden zal zijn – er zitten immers nog vele stappen 
tussen. 

Pre-treatment

Treatment

Treatment 
heeft meer 
effect/slaat 
beter aan

Doel van 
treatment 

wordt vaker 
behaald (e.g. 
beter omgaan 

met 
agressiviteit)

Recidive-
vermindering

Treatment 
readiness

 
Figuur 17. Treatment-keten. Bron: Dialogic. 

De vraag is nu hoe we treatment readiness kunnen stimuleren. Een bekend model is dat van 
Ward, Day, Howells en Birgden (2004). Zij hebben het ‘model of offender treatment readiness’ 
ontwikkeld waarin de individu, de gedragsinterventie en contextfactoren worden meegenomen. 
Al deze aspecten hebben invloed op elkaar.  

Er is weinig empirische validatie voor het model in de literatuur en geen consensus over of het 
een goed model is (Mossière & Serin, 2014), maar dit model wordt wel beschouwd als één van de 
meest uitgebreide en dynamische theorieën op het gebied van treatment readiness in justitiële 
context (Harris & Derkzen, 2011). Daarnaast passen de mogelijkheden van serious gaming goed 
op de verschillende aspecten en daarmee is het bruikbaar als illustratief kader in deze case. 

Readiness Conditions Required

Internal

• Cognitive
• Affective
• Volitional
• Behavioural
• Identity

External

• Circumstances
• Location
• Opportunity
• Resources
• Support
• Programme
• Timing

Programme
Engagement

• Attendance
• Participation
• Therapeutic
• Alliance
• Low attrition

Programme
Performance

• Change in 
criminogenic
needs

Target Factors

 
Figuur 18. Readiness Model (MORM). Bron: Ward, Day, Howells en Birgden (2004) 

                                                             

18 Conclusie op basis van interviews. 
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Er zijn dus legio mogelijkheden voor de toepassing van een serious game. Aangezien de externe 
en programma factoren al grotendeels bepaald zijn in detentie, worden de volgende drie interne 
aspecten verder uitgewerkt: 

• Cognitieve vaardigheden: Ward et al. (2004) verstaan onder cognitieve vaardigheden 
hoofdzakelijk attitudes, denkstijlen, verwachtingen, percepties en het concept self-
efficacy plaatsen. In veel gamingliteratuur beperkt men zich tot de werkgeheugenfunc-
ties, maar er zijn steeds meer onderzoeken die cognitieve vaardigheden in bredere zin 
behandelen.19 

• Impulscontrole: Deze categorie valt onder de noemer affectieve factoren in bovenge-
noemd model. De nadruk ligt op de emotionele reactie van de justitiabele. 

• Zelfreflectie: Dit concept past binnen de gedragsfactoren van Ward et al. (2004). Denk 
hierbij aan het erkennen van het probleem en de bereidheid om hulp te gaan zoeken. 
Ook onder wilskracht (volitional) past deze categorie. Er is motivatie om te veranderen. 

Deze selectie is gemaakt op basis van de gevoerde interviews en de mogelijke verbanden met de 
gamingliteratuur. Bovenstaande aspecten zijn, naast dat ze van invloed zijn op treatment 
readiness in de pre-treatmentfase, vaak ook onderdeel van de gedragsinterventie (treatment) zelf. 
Impulscontrole staat bijvoorbeeld centraal in agressiebeheersingstrainingen, net als zelfreflectie. 
Ook is er een training cognitieve vaardigheden. Probleemoplossend vermogen komt in een 
bepaalde mate in elke interventie aan bod. Deze case is dus niet enkel gericht op de pre-
treatmentfase, maar de games zouden ook toegepast kunnen worden binnen de latere 
gedragsinterventie (treatment) zelf. 

Overige factoren

Pre-treatment

Treatment

Treatment 
heeft meer 
effect/slaat 
beter aan

Doel van 
treatment 

wordt vaker 
behaald (e.g. 
beter omgaan 

met 
agressiviteit)

Recidive-
vermindering

Treatment 
readiness

Cognitieve 
vaardigheden

Zelfreflectie

Impuls-
controle

Pre-treatment

 
Figuur 19. Onderwerp case treatment. 

 

                                                             

19 Zie ook Wouters, et al. (2013) en Wouters & Van Oostendorp (2012). 
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Cognitieve vaardigheden 

Wat mist in het model van Ward et al. (2004) is dat ook executieve functie-deficiënties een 
risicofactor voor recidive is (Hancock et al., 2010; Langevin & Curnoe, 2011; Ross & Hoaken, 
2011). Met de term executieve functies wordt een verzameling van hogere orde cognitieve 
vaardigheden bedoeld, waaronder planning, werkgeheugen, initiatief nemen, flexibiliteit in taak 
switching, aandacht en impulscontrole (Jurado & Rosselli,2007; Diamond, 2013).  

Ook het probleemoplossend vermogen is een onderdeel van de executieve functies. Deze 
functies zijn cruciaal voor zelfregulatie (Hofmann et al., 2012). In een uitgebreide meta-analyse 
van Ogilvie et al. (2011) is al eerder een robuuste positieve relatie gevonden tussen criminaliteit 
en executieve functie-deficiënties. Jeugdige gedetineerden laten beperkingen in werkgeheugen 
en planning zien (Syngelaki et al., 2009). Meijers, Harte, Jonger en Meynen (2015) concluderen 
dat executieve functies als aandacht en flexibiliteit in het wisselen tussen taken (switchen) zwak 
zijn in de algemene gevangenispopulatie. Dit geldt zowel voor gewelddadige gedetineerden 
(vooral flexibiliteit in taak switching en werkgeheugen) als voor niet-gewelddadige gedetineer-
den (vooral inhibitie, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen). Ook uit het onderzoek 
van Cornet et al. (2015) blijkt dat gedetineerden die relatief slechte concentratieprestaties 
vertonen (gemeten met de D2-taak) eerder uitvallen als het gaat om gedragsinterventies. Deze 
variabele voorspelt uitval zelfs nog beter dan motivatie. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat videogames een positieve invloed hebben op cognitieve 
vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan meer efficiënte toewijzing van aandacht (Bavelier et al., 
2012) en verbeteringen in probleemoplossende vaardigheden (Adachi & Willoughby, 2013). Er is 
ook bewijs gevonden dat serious games een positief effect hebben op cognitieve vaardigheden 
als breder concept (Wouters, et al. 2013; Wouters & Van Oostendorp, 2012). Denk dan aan 
cognitieve processen als selecteren en actief organiseren en integreren van nieuwe informatie 
(zie ook hoofdstuk 2). 

Een groot deel van de studies naar de bijdrage van games is echter op methodologische gronden 
ontoereikend (Boot, Blakely & Simons, 2011). Waar randomized controlled trials de beste aanpak 
zijn, rapporteren veel studies slechts een verschil in cognitieve prestaties tussen gewoonte-
gamers en niet-gamers. Dit sluit de mogelijkheid van een causale relatie in omgekeerde richting 
niet uit: mensen ontwikkelen de gewoonte om te gamen doordat ze beschikken over goede 
cognitieve vermogens, waarmee games meer belonend zijn (zie ook hoofdstuk 2). Meta-analyses 
die hier rekening mee houden laten evenwel enig effect zien: Powers et al. (2013) rapporteerden 
reële effecten op informatieverwerking, maar concludeerden ook dat: 

 “Whereas the quasi-experimental studies yielded small to large effect sizes across domains, the 
true experiments yielded negligible effects for executive functions”. Bisoglio et al. (2014) vatte het 
samen als “Convergent lines of behavioral and neurophysiological evidence tentatively support 
the efficacy of training, but the magnitude and specificity of these effects remain obscure. Causal 
inference is thus far limited by a lack of standardized and well-controlled methodology. ” 

Of videogames werkelijk een positieve bijdrage aan cognitieve vaardigheden kunnen leveren is 
dus nog onbepaald. Vooral de transfer van wat er in de games geoefend wordt naar andere 
vaardigheden is een bottleneck (zie hoofdstuk 2). Brain training in de traditie van Nintendo 
Brain training leidt beslist niet altijd tot transfer naar andere vaardigheden dan dat wat in de 
games werd geoefend. Een bekend negatief resultaat is dat van Owen et al. (2010). Bekende 
positieve resultaten zijn er zeker ook wel, zoals die van Green en Bavelier (o.a. 2003), Anguerra 
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et al. (2013), Jaeggi et al. (2008) en Klingberg et al. (2005). Wouters en Van Oostendorp (2012) 
stellen dat educatieve ondersteuning nodig is om kennis en vaardigheden te verwerven in plaats 
van enkel in-game prestaties te verhogen. Van bovengenoemde studies kun je je daarnaast 
afvragen of ze allemaal het label ‘game’ verdienen. Klingberg’s en Jaeggi’s interventies zijn 
eigenlijk primair cognitieve trainingen waar een goede motivatie voor nodig is. 

Relatief veel onderzoek naar de waarde van brain training games is gedaan bij ouderen, in de 
hoop dat game training tegenwicht kan bieden aan de effecten van veroudering. Ook voor deze 
groep zijn de resultaten gemengd. Om stelling te nemen tegen de vertroebelend positieve 
boodschap die commerciële ontwikkelaars van brain games uitdragen heeft een grote groep 
vooraanstaande gameonderzoekers in 2014 (Max Planck Instituut) de volgende gezamenlijke 
boodschap afgegeven: 

 “We object to the claim that brain games offer consumers a scientifically grounded avenue to 
reduce or reverse cognitive decline when there is no compelling scientific evidence to date that 
they do. The promise of a magic bullet detracts from the best evidence to date, which is that cogni-
tive health in old age reflects the long-term effects of healthy, engaged lifestyles. In the judgment 
of the signatories below, exaggerated and misleading claims exploit the anxieties of older adults 
about impending cognitive decline. We encourage continued careful research and validation in 
this field.”  

Met andere woorden, zolang de werkzaamheid van een specifieke game of het achterliggende 
mechanisme niet gevalideerd is, is het voorzichtigheid geboden bij het trekken van generalise-
rende conclusies over de waarde van brain training games op basis van individuele gevallen. 

Bekende onderzochte serious games zijn: Portal 2, Nintendo Brain Age: Concentration Training, 
Captain’s Log Personal Trainer, Lumosity Personalized Training Program, Cogmed (zie 
illustratiebox) en Play Attention. Enkele van deze games zijn specifiek gericht op kinderen of 
volwassenen met ADHD. Voor toepassing in detentie moet echter goed gekeken worden naar de 
moeilijkheidsgraad van de game.  



 60 

 

Cogmed 
Werkgeheugen training 

Cogmed is een computertraining met als doel de werkgeheugencapaciteit te verhogen en daarmee 
andere cognitieve functies zoals aandacht en probleemoplossend vermogen te versterken. De training 

wordt onder begeleiding van een coach toegepast bij kinderen en volwassenen met concentratiepro-
blemen (e.g. ADHD). Een serie oefeningen wordt adaptief aangeboden, waardoor het 
trainingsprogramma zich aan het prestatieniveau aanpast. Het is een intensief programma van 25 

trainingssessies in een periode van 5 weken. Elke training duurt gemiddeld 50 minuten en wordt 
begeleid door een coach. Hier is een pc of tablet voor nodig.  

 

Er is veel onderzoek gedaan naar Cogmed. De uitkomsten lopen nogal uiteen. Sommige studies zien 
verbeteringen in werkgeheugenscores (e.g. Green et al., 2012) of korte termijn vermindering in ADHD-

gedrag (e.g. Beck et al., 2010) bij kinderen met ADHD of leerachterstanden. Ook voor jongvolwassenen 
(20-30 jaar) zijn verbeteringen in werkgeheugentaken geregistreerd. Deze verbeteringen bleken drie 
maanden later nog steeds aanwezig (Brehmer, Westerberg & Bäckman, 2012). Op veel van deze 

studies is echter iets aan te merken, bijvoorbeeld dat er geen gebruik is gemaakt van controlegroepen. 
Uit een meta-analyse van Melby-Lervåg en Hulme (2013) blijkt dat gevonden effect sizes sterk 
verschilden, vooral korte termijn en specifieke opbrengsten gevonden werden en dat niet 

gegeneraliseerd kon worden naar andere vormen van leren. Er is ook de mogelijkheid dat transfer enkel 
betrekking heeft op de taak en modaliteit (e.g. computer). 

Bron: cogmed.com; Green, C. T., Long, D. L., Green, D., Iosif, A. M., Dixon, J. F., Miller, M. R., Schweitzer, J. B. 

(2012). Will working memory training generalize to improve off-task behavior in children with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Neurotherapeutics, 9, 639-648. doi:10.1007/s13311-012- 0124-y; Beck, S. J., Hanson, 
C. A., Puffenberger, S. S., Benninger, K. L., & Benninger, W. B. (2010). A controlled trial of working memory training 
for children and adolescents with ADHD. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39, 825- 836. 
doi:10.1080/15374416.2010.517162; Brehmer, Y., Westerberg, H., & Bäckman, L. (2012). Workingmemory training in 
younger and older adults: Training gains, transfer, and maintenance. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 1-7. 
doi:10.3389/fnhum.2012.00063; Melby-Lervåg, M., & Hulme, C. (2013). Is working memory training effective? A 
meta-analytic review. Developmental Psychology, 49, 270-291. doi:10.1037/a0028228 
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Een andere interessante serious game is RESET. De scope hiervan is beperkt, namelijk enkel 
assessment van cognitieve vaardigheden.  

 

Impulscontrole 

De relatie tussen affectieve factoren en betrokkenheid bij een gedragsinterventie kan op drie 
manieren geïnterpreteerd worden: de toegang die de justitiabele heeft tot zijn emotionele staat, 
de bekwaamheid dit te uiten en de bereidheid dit te doen in een therapeutische setting (Howells 
& Day, 2006). Wat betreft het bewust worden van een emotionele staat blijkt biofeedback 
belangrijk. Uit interviews blijkt dat gewelddadige gedetineerden de aanloop naar woede vaak 
niet opmerken. Door gebruik te maken van biofeedback apparaten zoals een EEG-headset 
(twijfelachtige betrouwbaarheid) of een hartslagmeter (al bij lage kosten voldoende betrouw-
baar) kan directe feedback worden gegeven aan de justitiabele. Daarmee wordt bewustzijn 
gecreëerd en kan hij/zij mogelijk eerder ingrijpen, bijvoorbeeld door ademhalingstechnieken toe 
te passen om rustig te worden. 

Slechte zelfbeheersing wordt gezien als één van de belangrijkste bijdragen aan antisociale of 
criminele gedragingen (o.a. Baumeister, 2013). Zelfbeheersing kan echter getraind worden. Een 
bekende anti-agressietraining is de Aggression Regulation Therapy (ART) die in aangepaste 
vorm ook in Nederland wordt gegeven20. Het doel van deze interventie is het verbeteren van de 
zelfbeheersing. Er wordt onder andere gewerkt aan beheersingsvaardigheden, impulscontrole en 

                                                             

20 Erkend als ‘goed onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. 

RESET 
Assessment cognitieve vaardigheden 

De serious game RESET is ontwikkeld door BlueMarbleGame Co en evalueert aandacht, executieve 
functies en geheugen bij personen met verminderde cognitieve vaardigheden. De game kan gebruikt 
worden door professionals als instrument in het observeren en evalueren van hun patiënten. De 

software is ontwikkeld om uitdagingen geassocieerd met observatie te overwinnen door testjes om te 
zetten in games. Na afloop genereert het spel objectieve uitkomsten over de cognitieve vaardigheden 

van een speler. Tijdens het spelen traint men tevens deze vaardigheden. De game kan gespeeld 
worden op pc en tablet.  

 

Bron: Evidence Based Game Design (ebgd.be) 



 62 

inzicht in triggers. Zelfcontrole moet worden verbeterd door oefening. Het is aannemelijk dat dit 
ook (deels) in een game-omgeving kan plaatsvinden. Er zijn al verscheidene serious games voor 
impulscontrole ontwikkeld. In onderstaande boxen zijn twee voorbeelden uitgewerkt.  

 

Dojo 
Emotieregulatie 

De serious game Dojo is een meeslepend biofeedback spel ontwikkeld door GameDesk met als 

hoofddoel spelers te helpen in het herkennen van veranderingen in hun eigen emotionele en 
fysiologische staat, en ze te leren hoe ze deze emoties kunnen reguleren in verschillende situaties. Het 
richt zich op drie emoties: angst, frustratie en boosheid. Spelers krijgen in de game verschillende 

strategieën en oefeningen aangereikt om emotieregulatie-technieken te ontwikkelen. Als ze hun 
emoties onder controle kunnen houden komen ze verder in het spel. Met een simpele hartslagmeter 

(op de vingertoppen) wordt huidgeleiding en hartslag bijgehouden.  

 

Het spel is gericht op jongeren. De speler speelt een avatar die verschillende dojo masters tegenkomt. 
In elke dojo moeten ze opdrachten voltooien, zoals een boze geest verslaan. Om emotieregulering aan 
te moedigen worden de opdrachten moeilijker als de huidgeleiding of hartslag verhoogt. Uit een kleine 

pilotstudie (n=8) blijkt dat patiënten het spel leuk vinden en de emotieregulatie-technieken ook in het 
echte leven gebruiken. Ook werd een lagere score (door de testsubjecten zelf en door behandelaar) 
waargenomen op het externaliseren van problemen en op angst. Binnenkort wordt een randomized 

controlled trial uitgevoerd. Het spel is te downloaden voor de pc. 

Bron: Evidence Based Game Design (ebgd.be) 

 



 63 

 

Zelfreflectie 

In het MORM-model worden drie type gedragsfactoren onderscheiden die invloed hebben op 
treatment readiness (Ward et al., 2004): (1) de dader moet zijn gedrag evalueren als zijnde een 
probleem; (2) de dader moet hulp zoeken; (3) de dader moet de competenties hebben om mee te 
kunnen doen aan de behandeling. Het proces begint dus met probleemerkenning. Zelfrelfectie 
ligt daaraan ten grondslag. Pas daarna is de motivatie om te veranderen en het geloof dat men in 
staat is te veranderen (interne ‘locus of control’) van belang.  

PlayMancer 
Psychische stoornissen 

PlayMancer is een Europees project met het doel een serious game te ontwikkelen als een aanvullend 
hulpmiddel voor de behandeling van patiënten met specifieke psychische stoornissen. In diverse mini-

games krijgen spelers interactieve scenario’s voorgeschoteld. Het uiteindelijke doel is om emotionele 
vaardigheden voor zelfbeheersing en zelfbeheersing over hun algemene impulsieve gedrag te 
verbeteren. Het spel bevat innovatieve componenten, zoals gebruik van biosensoren en emotieherken-

ning gebaseerd op gezichtsuitdrukkingen en spraak. Die systemen zorgen voor detectie van de emoties 
van de spelers als ze worden geconfronteerd met specifieke situaties in het spel. Patiënten leren hun 
emoties onder controle te krijgen, omdat de game play zich aanpast aan de biosignalen – emoties 

hebben invloed op de voortgang binnen het spel. Het scenario van de games is gebaseerd op het idee 
dat de patiënt op verschillende eilanden speelt met verschillende activiteiten met passende 

moeilijkheidsgraden (vgl. de dojo's in Dojo). Spelers moeten opdrachten voltooien om hun 
vaardigheden en attitudes op het gebied van problemen oplossen, impulscontrole, frustraties, etc. te 
verbeteren. Het doel van het spel is om meer zelfcontrole ontwikkelen.  

 
Het spel is getest op speelbaarheid, maar heeft verder alleen een theoretische onderbouwing. Serious 

games voor psychische stoornissen kunnen effectief zijn in het behandelen van dwangmatigheid, 
emotionele regulering en frustratie. Daarnaast maken de kenmerken van games ze geschikt om 
technieken als intensieve blootstelling, reinforcement en real-time monitoring van fysiologische en 

emotionele reacties toe te passen.  

Voor dit spel heeft men een pc en biosensoren nodig. 

Bron: Fernández-Aranda, F., Jiménez-Murcia, S., Santamaría, J.J., Gunnard, K., Soto, A., Kalapanidas, E., et al. 
(2012). Video games as a complementary therapy tool in mental disorders: PlayMancer, a European multicentre 
study. Journal of Mental Health, 21(4), 364–374; Kostoulas, T., Mporas, I., Kocsis, O., Ganchev, T., Katsaounos, N., 
Santamaria, J.J., et al. (2012). Affective speech interface in serious games for supporting therapy of mental disorders. 
Expert Systems with Applications, 39, 11072–11079; Evidence Based Game Design (ebgd.be) 
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In het Gevangeniswezen worden standaardactiviteiten ingezet om vast te kunnen stellen of een 
gedetineerde voldoende gemotiveerd is om deel te nemen aan activiteiten en programma’s die 
gericht zijn op re-integratie (VenJ & VNG, 2014). Er wordt altijd gestart met een vragenlijst (‘de 
Reflector’). Deze vragenlijst helpt gedetineerden om een duidelijk zelfbeeld te vormen. Het 
resultaat wordt nabesproken, waardoor de deelnemer wordt aangezet tot nadenken over 
zichzelf. Dit kan zijn zelfbeeld beïnvloeden en hem motiveren om zaken anders aan te pakken. 
Vervolgens volgt de gedetineerde de training ‘Kies voor Verandering’ die ze helpt de eerste stap 
naar positieve verandering te zetten. De gedetineerde bouwt tijdens deze training aan een 
persoonlijk plan waarin hij vastlegt waar hij aan wil werken en welke overige terugkeeractivitei-
ten hij nog zou willen verrichten.  

Vooral als er een ander medium gebruikt wordt tijdens de training (e.g. een film of een game) is 
nabespreken van belang. Dit heet blended learning en is naar verwachting erg belangrijk voor het 
bereiken van substantiële leeropbrengsten.21 Uit leertheorieën blijk dit ook: leren is het effectiefst 
wanneer het actief, ervaringsgericht, in context, probleemgestuurd en met onmiddellijke 
feedback gedaan wordt (Boyle, Connolly & Hainey, 2011). Nabespreken zorgt ervoor dat de 
educatieve content actief verwerkt wordt (Erhel & Jarnet, 2013). 

Ook binnen een game kan zelfreflectie een plek krijgen, bijvoorbeeld na afronding van een 
opdracht. Een goed voorbeeld hiervan is de serious game Keer je Kans. 

 

                                                             

21 Conclusie op basis van interviews. Zie ook Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp & Van der Spek (2013) en 
Wouters & Van Oostendorp (2012). 

Keer je Kans 
Zelfreflectie voor TBS'ers 

Keer je Kans is een spelomgeving die in eigen beheer is ontwikkeld door de afdeling forensische 

psychiatrie van de Pompestichting. In de spelomgeving zitten meerdere modules, zoals Verslaving en 
Jezelf in de hand houden. Voor men in de spelomgeving komt, wordt een eigen avatar aangemaakt 
waar later dingen voor gekocht kunnen worden met de verkregen beloningen. In de modules werkt 

de speler aan zijn problemen. Het spel is getest onder 20 patiënten. Vooral het reflecteren na een 
opdracht is erg belangrijk gebleken. Patiënten vonden dit zeer nuttig. 

 
Bron: Keerjekans.nl; interviews. 
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4.2.2 Game design 

We hebben de case voorbesproken met een aantal zeer ervaren (serious) game-ontwikkelaars. 
Uit dit vooroverleg kwam een duidelijke boodschap naar voren: er is nog nooit een professionele 
game ontwikkeld voor gedetineerden. De ontwikkeling staat dus nog niet eens in de 
kinderschoenen. Het is volgens deze ontwerpers daarom (nog) niet opportuun om in dit stadium 
al met het ontwerpen van games te beginnen. Ook van de bestaande games die hiervoor 
genoemd zijn, is het nog maar zeer de vraag is ze geschikt zijn voor de (zeer) specifieke 
doelgroep van gedetineerden, dat wil zeggen in hoeverre ze zo zijn aan te passen dat ze een 
duurzaam positief effect hebben op het gedrag van de spelers. Onze respondenten pleiten 
daarom voor een grondig vooronderzoek, alvorens één of meerdere game concepten te gaan 
ontwerpen.  

Een tweetal aspecten zijn hieronder al wel kort benoemd. 

Doelgroep 

Pre-treatment is van toepassing op het gehele DJI-domein en een grote groep gedetineerden 
komt in aanmerking voor een gedragsinterventie. De doelgroep is heterogeen (denk aan 
volwassenen detentie, jeugddetentie, tbs), dus het is van belang dat de moeilijkheidsgraad van 
het spel adaptief is. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie gedetineerden is licht 
verstandelijk beperkt (LVB) (Kaal, Negenman, Roeleveld & Embregts, 2011). De stereotype 
gedetineerde is daarnaast frustratiegevoelig en slecht gemotiveerd.22 De game moet dus vooral 
leuk zijn (in tegenstelling tot een traditionele brain training game zoals Cogmed of Brain Trainer, 
waarbij expres de frustratiegrens wordt opgezocht).  

Gameconcept 

Het trainen van cognitieve factoren staat los van de andere twee factoren en kan redelijk 
gemakkelijk worden geïmplementeerd. Er zijn immers legio aan brain training games die off the 
shelf toegepast kunnen worden.  

Impulscontrole en zelfreflectie kunnen heel goed samen in een game terugkomen. Bij het trainen 
van zelfbeheersing (met of zonder biofeedback) is vanzelfsprekend al enige mate van reflectie 
nodig. Dan blijft de zelfreflectie echter beperkt tot het onderwerp van de game. Er zou een aparte 
fase voor evaluatie over het gedrag in het algemeen kunnen worden ingebouwd.  

De game moet tevens een goede assessment bevatten. Met assessment wordt bedoeld: het 
inschatting/inschalen van de vaardigheden aan het begin van het game (nulmeting) en terugblik 
achteraf op de geboekte vooruitgang (nameting). De data dient tijdens het spelen te worden 
opgeslagen en raadpleegbaar te zijn voor de justitiabele en/of de behandelaar. Op deze wijze kan 
de behandelaar na gaan of de speler vooruitgang boekt en of bepaalde onderwerpen extra 
oefening vergen. Daar kan in een gedragsinterventie dan extra aandacht voor zijn. De game 
maakt dus maatwerk mogelijk.  

                                                             

22 Conclusie op basis van interviews. 
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4.2.3 Business case 

Drie implementatieroutes zijn mogelijk: 

1. Inzetten van bestaande games 

Voor alle drie de behandelde aspecten zijn al games ontwikkeld. Voor het trainen van cognitieve 
vaardigheden kunnen zo een aantal brain training games worden aangeschaft. Voor 
impulscontrole en zelfreflectie geldt hetzelfde. In dit scenario zijn de kosten beperkt. Voor de 
meeste games is enkel een computer of tablet nodig, maar de games die zich richten op 
impulscontrole maken vaak gebruik van biosensoren. Ook deze zijn echter relatief goedkoop aan 
te schaffen. Een losse hartcoherentiemeter kost bijvoorbeeld ca. €200, maar er zijn ook al diverse 
apps ontwikkeld waarmee je een iPhone of iPad tot biofeedback apparaat omtovert. Het spel 
Dojo is gratis te downloaden23 en het gebruikte biofeedback interface kost circa €500. Wanneer 
we ervan uitgaan dat elke gedetineerde een tablet op cel krijgt, blijven alleen de aanschafkosten 
voor de spellen en eventuele biosensoren over. Een aantal biosensoren in een computerlokaal 
zouden al voldoende kunnen zijn om iedere gedetineerde de gelegenheid te geven om het spel 
regelmatig te spelen.  

2. Inzetten van bestaande games + coaching 

Zoals hierboven al toegelicht is blended learning belangrijk voor het bereiken van leeropbrengsten 
buiten de game-omgeving. Door opgedane ervaringen in het spel na te bespreken wordt het 
geleerde actief verwerkt in de ‘echte wereld’. Hiervoor kan overwogen worden om een coach of 
behandelaar actiever in te zetten. Wanneer een game wordt ingezet in een gedragsinterventie zal 
de extra tijdsinvestering beperkt blijven. Het betreft dan immers een nieuw onderdeel in een 
bestaande training waar al tijd voor is gereserveerd vanuit de reclassering. Nauwe afstemming 
met reclassering is dan uiteraard wel nodig. 

3. Ontwerpen van een nieuwe game (evt. + coaching) 

Er kan ook voor worden gekozen om een nieuwe game te ontwikkelen. Het voordeel daarvan is 
dat de game kan worden afgestemd op de doelgroep en de specifieke leerdoelen. Het nadeel zijn 
de kosten. Het ontwikkelen van een professionele game vergt een aanzienlijke investering. Dat 
geldt onverkort voor een serious game (zie ook paragraaf 4.4.5). Een goede game kost al snel een 
paar ton. Daar komen dan de kosten voor eventuele apparatuur (route 1) en coaching (route 2) 
nog bij. 

De opbrengsten van deze case zijn van te voren moeilijk vast te stellen. Op theoretische gronden 
kan worden verwacht dat de inzet van de games bijdragen aan recidivevermindering. Een 
sluitende business case kan alleen gemaakt worden wanneer de kosten opwegen tegen de 
opbrengsten. Andersom geredeneerd hoeven de opbrengsten maar minimaal te zijn bij lage 
kosten om het rendabel te maken. Een grote doelgroep draagt bij aan het verhogen van de 
opbrengsten en voor deze case is de doelgroep inderdaad erg breed: in principe zou iedere 
gedetineerde baat kunnen hebben bij het spelen van deze games. Zelfs al zouden we alleen uit 
gaan van de groep die een gedragsinterventie volgt – de te trainen aspecten versterken treatment 
readiness, maar zijn ook toe te passen binnen de treatment fase – dan komen we nog op grote 

                                                             

23 Zie bijvoorbeeld http://gamedesk.org/project/dojo/ 
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getallen uit. Vanuit Reclassering Nederland zijn er in 2014 802 en in 2013 1.047 gedragsinterven-
ties aangeboden (Reclassering Nederland, 2015). De verslavingsreclassering (SVG) heeft in 2014 
402 gedragsinterventies geleverd. Hiernaast biedt ook het Leger des Heils nog trainingen aan.  

De opbrengsten zijn op te delen in directe opbrengsten en indirecte besparingen. Directe 
opbrengsten zijn gebaseerd op kostenbesparingen die worden bereikt wanneer een game ter 
vervanging van een gedragsinterventie wordt ingezet. Dit is af te raden, omdat gedragsinterven-
ties veel meer behandelen dan enkel de hier uitgewerkte aspecten. Deze optie werken we dus 
niet uit.  

Indirecte besparingen zijn gebaseerd op kwaliteitsverbeteringen in de treatmentfase. De 
aanname is dat een verhoogde treatment readiness als gevolg heeft dat de treatment beter 
aanslaat met als uiteindelijk gevolg dat de recidivecijfers verminderen. Verreweg de grootste 
besparingen zitten bij het niet beslag leggen op detentiecapaciteit. Daarnaast zullen vermoedelijk 
ook de kosten van overlast door ex-gedetineerden afnemen (maatschappelijke baten). Zelfs met 
een pessimistische correctie dat alle ex-gedetineerden in de bijstand (WWB) zitten en de 
conservatieve aanname dat het recidivepercentage met slechts 0,5% af zal nemen (dit staat gelijk 
aan 8 personen van de doelgroep), komen de totale besparingen al uit op bijna 200.000 euro.



 68 

 

Indirecte besparingen (kwaliteit)   

aantal gedetineerden in treatment (schatting) 1.500 

Type 1 (minder maatschappelijke overlast)   

gemiddelde kosten maatschappelijke overlast (a)  €               424  

H: 10% gedetineerden met 10% minder overlast  €          6.360  

Type 2 (minder kosten DJI voor detentie recidivisten)   

H: % gedetineerden dat nu niet in recidive gaat 0,5% 

gemiddelde kosten recidive (b)(c)  €          29.344  

besparingen voorkomen recidive  €        220.080  

minus besparingen WWB (bijstand) (d)  €          33.600- 

netto besparingen uit voorkomen recidive  €      186.480  

TOTAAL  €      192.840  

 

  

(a) €1272 over een periode van drie jaar. Bron: Verwey Jonker (2014)  
(b) kosten strafrechtelijk intramuraal: €262 per dag. Bron: Jaarverslag DJI (2013)  
(c) bij een gemiddelde detentieduur totale uitstroom van 112 dagen. Bron: Gevangeniswezen in 
cijfers 2008-2012.  
d) bij een gerealiseerde gemiddelde uitkeringsprijs van €1225. Bron: gemeenteloket SZW, 4 juli 
2014 

 

We kunnen ook vanuit de kostenkant rekenen. Wanneer we uitgaan van de goedkoopste optie 
(enkel games en apparatuur aanschaffen) en de aanname maken dat bij alle PI’s vijf gamesets 
komen te staan, dan komen de totale kosten ongeveer op 140.000 euro.24 Dat houdt dus in dat 
deze business case uit kan als er minimaal vijf personen minder recidiveren. 

Kentallen   

Aantal PI's 28 

Aantal gamesets per PI 5 

Prijs per gameset (cognitieve vaardigheden, impulscontrole en 
zelfreflectie) € 1.000 

Totale kosten gamesets € 140.000 

Aantal personen die niet recidiveren 5 

 

Deze berekeningen gaan alleen van minimale monetaire baten uit, namelijk minder recidive en 
minder maatschappelijke overlast. Andere kwalitatieve baten zoals verbeterde leefbaarheid en 
minder incidenten in de inrichting zijn nog niet meegenomen in deze berekeningen. 

                                                             

24 Dit getal is gebaseerd op een schatting. Bij verdere uitwerking van deze case is het aan te bevelen de precieze bedragen 
op te zoeken. Dit hangt echter af van de keuzes die gemaakt worden. 
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4.3 Gaming toegepast op motiverende bejegening door personee 

4.3.1 Context 

Bij detentie speelt de inherente spanning tussen vrijheidsbeperking en rehabilitatie. De uitdaging 
ligt bij het personeel om in een gecompliceerde, spanningsvolle omgeving te zorgen voor een 
leefbaar klimaat (Molleman & Leeuw, 2012). Dit klimaat dient gericht te zijn op resocialisatie, 
maar ook op veiligheid en rechtvaardigheid. Binnen DJI heeft dit de afgelopen jaren geleid tot de 
introductie van de zogenaamde ‘motiverende bejegening’: omgaan met gedetineerden op een 
manier die hen motiveert om te werken aan een toekomst zonder criminaliteit (Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 2015).  

Deze beleidslijn hangt nauw samen met het ‘Dagprogramma Beveiliging en Toezicht op maat 
(DBT) dat sinds 1 maart 2014 binnen het Gevangeniswezen is ingevoerd (zie paragraaf 4.1). De 
eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde voor het verloop van zijn detentie (focus DBT) 
en re-integratie (focus motiverende bejegening) staan in beide gevallen centraal en beide 
beleidslijnen zijn gericht op het stimuleren van goed gedrag van de gedetineerde. Bij DBT is het 
gedrag vooraf genormeerd en geeft het programma duidelijke handvatten over wanneer gedrag 
gewenst en ongewenst is (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015). Met andere woorden, er 
zijn duidelijk omschreven uniforme regels om per gedetineerde een dagprogramma op maat aan 
te bieden. Bij motiverende bejegening zijn de normen onduidelijker. Motiverende bejegening is 
gebaseerd op het toepassen van vijf waarden: respect, menswaardigheid, vertrouwen, ondersteuning 
en interactie (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014). De invulling van de waarden wordt echter pas 
concreet in de sociale interactie tussen een personeelslid en een gedetineerde in de dagelijkse 
praktijk van de detentie. 

De effecten van motiverende bejegening zijn tweeledig: er is een direct bewezen positief effect op 
de detentiebeleving van gedetineerden. Dit leidt tot minder onvrede, agressie en geweld. Het 
indirecte positieve effect is dat agressie en geweld tegen personeel afneemt en dat het 
veiligheidsgevoel onder het personeel toeneemt. Wat betreft de ervaring van de werkomstan-
digheden is er overigens ook een directe relatie: de inspanning die wordt geleverd ten aanzien 
van het internaliseren van een motiverende bejegening komt in het medewerkerstevredenheids-
onderzoek (MTO) van 2014 tot uitdrukking in een positievere score op arbeidsbeleving 
(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015). 

Het (leren) werken met de nieuwe manier van bejegening is niet makkelijk. Het personeel moet 
gedrag leren beoordelen en krijgt daarnaast een veel duidelijker mentorfunctie (motiverende 
bejegening). De rol van coach en mentor gaat zeker niet iedereen gemakkelijk af en vraagt heel 
veel geduld, zelfreflectie en sociale vaardigheden bij het personeelslid. Het personeelslid zal 
steeds opnieuw in ieder concreet geval de afweging moeten maken tussen het consequent 
toepassen van uniforme regels enerzijds en het rekening houden met de specifieke situatie en 
persoonlijke kenmerken van de gedetineerde anderzijds. In plaats van rücksichtslos een regime 
af te dwingen zal een personeelslid met zachte hand moeten proberen om een gedetineerde zelf 
initiatief te laten nemen, zelf (de juiste) beslissingen te laten nemen en zelf (weer) richting aan 
zijn leven te laten geven. Tegelijkertijd zal het primaat bij de veiligheid moeten blijven liggen 
(‘waakzaamheid’). Zo zou een al te persoonlijke benadering tot willekeur kunnen leiden en een 
al te “softe” bejegening tot een erosie van de veiligheid in de instelling. Dit is een kwetsbare 
balans (Molleman & Broek, 2014). 
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Gemotiveerde bejegening wordt ingevoerd in een context met stringente randvoorwaarden. De 
bezuinigingen op het gevangeniswezen zullen de komende jaren waarschijnlijk verder worden 
doorgezet (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013). Het aantal instellingen zal worden 
geconsolideerd (Justitie, 2013). Dit betekent dat het bestaande personeelsbestand eerder zal 
afnemen dan toenemen en dat personeel op grote schaal zal worden overgeplaatst (Dienst 
Justitële Inrichtingen, 2013). Omdat er niet of nauwelijks ruimte zal zijn voor het aannemen van 
nieuw personeel zal de nieuwe manier van werken door het bestaand personeel moeten worden 
aangeleerd en uitgevoerd. Tegelijkertijd is er, door de voortgaande optimalisering van de 
werkprocessen (waarin bijvoorbeeld looplijnen op basis van minuten staan ingepland), 
waarschijnlijk steeds minder ruimte voor spontane directe sociale interactie met een 
gedetineerde.25 Tenslotte is er weinig tijd en geld beschikbaar voor bijscholing en opleiding. 

Desalniettemin wordt er in de huidige situatie binnen de Basis Beroepsopleiding van het 
personeel al de nodige aandacht besteed aan motiverende bejegening en kernonderdelen 
daarvan, zoals motiverende gespreksvoering26 (Opleidingsinstituut DJI, 2015). Deze trainingen 
vinden gedurende enkele dagen centraal in het land plaats, bij het Opleidingsinstituut DJI. De 
trainingen gebeuren in de vorm van kringgesprekken en rollenspelen (Opleidingsinstituut DJI, 
2015). Hier doet zich het praktische probleem voor dat personeelsleden enkele dagen afwezig 
zijn. Deze manier van scholing legt dus het nodige beslag op de capaciteit van instellingen. Wat 
betreft de effectiviteit van de huidige manier van bijscholing kunnen vraagtekens worden gezet 
bij het korte tijdsbestek (drie dagen) waarin een nieuwe werkwijze moet worden aangeleerd en 
met name bij de mate waarin de eventueel verworven vaardigheden op langere termijn zullen 
beklijven. 

De vraag is nu in hoeverre door de inzet van games en/of gamification het bestaande personeel 
efficiënter en effectiever kan worden getraind in het werken met motiverende bejegening. 
Kunnen games tijd- en plaatsonafhankelijk worden gespeeld en kan gamification worden 
gebruikt om de leermomenten in de werkprocessen – dus tijdens het werk – expliciet te maken?  

In het vervolg van deze paragraaf wordt een eerste uitwerking gegeven van de mogelijke inzet 
van games en gamification. Deze uitwerking is gebaseerd op desk research en op de uitkomsten 
van de oriënterende sessie die op 15 september 2015 in PI Vught heeft plaatsgevonden. 
Deelnemers waren ontwerpers van vijf verschillende serious game developers, vertegenwoordi-
gers van DJI, WODC/NSRC en enkele wetenschappelijke experts.27 

4.3.2 Conceptuele uitwerking mechanisme 

Security versus harmony 

Bejegening is de wijze waarop een ingeslotene wordt behandeld door de overheid. Die overheid 
wordt dan belichaamd door de gevangenisdirecteur en vooral door het personeel waar hij of zij 
dagelijks contact mee heeft. Een belangrijk inzicht is dat (het proces van) bejegening zélf een ‘spel’ is dat 
tussen een personeelslid en een gedetineerde ‘wordt gespeeld’. In dit spel moet het personeelslid 
voortdurend kiezen tussen de legalistische en uniforme werkwijze van waakzaamheid 
                                                             

25 Het feit dat de looproutes (en andere taken van het personeel) nu strakker en efficiënter zijn ingeroosterd zou ook tijd 
kunnen opleveren. 

26 Motiverende bejegening is gebaseerd op Motivational Interviewing. (Miller & Rollnick, 2002).  
27 Voor een volledige lijst van deelnemers zie Bijlage 2. 



 71 

(‘security’) en de persoonlijke aanpak van coaching en mentorschap (‘harmony’) (Liebling, 
Arnold, & Straub, 2011). Het is deze spanning die centraal staat in het gameontwerp. 

In de oorspronkelijke betekenis zoals die door de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) aan bejegening is gegeven, is het begrip als volgt gedefinieerd: 
“[bejegening is] de uitvoering van een straf of maatregel in al zijn aspecten.” (Jeugdbescherming, 
2012) Volgens het grondbeginsel kan elke ingeslotene altijd en overal aanspraak maken op 
‘goede bejegening’. Om te kunnen beoordelen wanneer er wel (of niet) sprake is van goede 
bejegening heeft RSJ een achttal principes geformuleerd (Commisie van Toezicht, 2013). De 
principes geven de directeur van een inrichting en het personeel aanwijzingen om concreet 
invulling te geven aan het begrip bejegening.  

Het probleem is dat de principes elkaar soms lijken tegen te spreken en dat er zelfs binnen één 
principe tegenstrijdigheden lijken te bestaan. Zo wordt in principe #1 (“Het beginsel van 
fatsoenlijke omgang: kwaliteit van de dagelijkse bejegening”) gesteld dat van medewerkers mag 
worden verwacht dat zij professioneel met de ingeslotenen omgaan en dat er zonder aanzien des 
persoons wordt opgetreden (Commisie van Toezicht, 2013). Tegelijkertijd staat in principe #6 (“het 
beginsel van individualisering”) dat er met de individuele belangen, behoeftes en omstandigheden van 
elke ingeslotene rekening moet worden gehouden. Vanuit therapeutisch oogpunt vereist goed 
bejegenen dus maatwerk, maar vanuit het oogpunt van orde en veiligheid (principe #5) zou het 
regime juist consequent en “zonder aanzien des persoons” moeten worden gehandhaafd.28  

De crux is dat gedetineerden de bejegening door het personeel als ‘procedureel rechtvaardig’ 
moet worden ervaren (Reisig & Mesko, 2009). In sommige gevallen krijgen gedetineerden liever 
een ‘nee’ te horen dan dat ze ‘aan het lijntje worden gehouden’ (Hulley, Liebling, & Crewe, 
2011). Procedurele rechtvaardigheid is de sleutel om legitimiteit tot stand te brengen (Tyler, 
1990). Naast respect (voor de rechten van gedetineerden; in de wijze van omgang) is neutraliteit 
volgens Tyler één van de factoren van procedurele rechtvaardigheid (Tyler, Procedural Justice 
and the Courts, 2007). 29  Ook hier zien we weer de tegenstelling tussen het subjectieve 
onderscheidende van respect (op een menselijke manier als een uniek persoon worden erkend) 
en het objectieve uniformerende van neutraliteit.  

Het probleem met de creatieve workaround van principe #5 (zie voetnoot 28) is dat '[de] gegeven 
omstandigheden ' nooit volledig uniform zijn en dat geen persoon hetzelfde is. Het blijft dus aan 
het personeelslid om in elk individueel geval een afweging te maken tussen het belang van 
neutraliteit (de algemene regel) en de kwaliteit van bejegening (uitzonderingen maken om 
maatwerk te leveren). Volgens de RSJ betekent dit dat een medewerker de situatie kan inschatten 
en daar rekening mee kan houden, maar daarnaast dat hij of zij grenzen stelt aan het gedrag van 
de ingeslotenen en de ingeslotenen daarop aanspreekt. De uitdaging ligt bij het personeel om in 

                                                             

28 In de formulering van principe #5 komt de RSJ er als volgt uit:  

“[Indien] er een uitzondering op een algemene regel wordt gemaakt welke onder de gegeven omstandigheden voor ieder 
andere ingeslotene zou worden gemaakt is er geen sprake van willekeur. Wanneer bij vrijheidsbeneming disciplinaire 
straffen of ordemaatregelen aan de orde zijn, dient niet alleen te worden gelet op de overtreding maar ook op de 
persoon van de ingeslotene en de achtergronden van het handelen.” 

29 De andere twee factoren zijn ‘voice’ (gedetineerden de mogelijkheid geven om hun visie uit te leggen), neutraliteit 
(beslissingen zijn gebaseerd op objectieve regels en niet op persoonlijke meningen) en vertrouwen (gedetineerden 
moeten het gevoel hebben dat personeel eerlijk en open zijn over hun handelingen en oprecht in het belang van de 
gedetineerden handelen en niet vanuit persoonlijke vooroordelen). 
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een gecompliceerde, spanningsvolle omgeving te zorgen voor een leefbaar klimaat. Dit klimaat 
dient gericht te zijn op resocialisatie, maar altijd onder binnen het regime van veiligheid en 
rechtvaardigheid (Jeugdbescherming, 2012). Met andere woorden, als een ingeslotene (nog) geen 
motivatie toont om deel te nemen aan activiteiten en (re-integratie)programma’s dient om die 
reden de bejegening niet minder positief of respectvol te zijn (Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, 2015). Kort door de bocht: de ruimte zit vooral bij het belonen, niet bij het straffen.30  

Bejegening is het spel dat gespeeld wordt tussen een personeelslid en een gedetineerde. In de 
uitgangspositie wordt er altijd geredeneerd vanuit de principes van ‘security’: het personeelslid 
is waakzaam en wantrouwt de gedetineerde. Motiverende bejegening introduceert een 
verandering van spelregels. Door een persoonlijke band op te bouwen – door (tijdelijk) de 
‘human game’ te spelen – kan het personeelslid gedragsveranderingen bij de gedetineerde 
teweeg brengen die in het ‘prison guard game’ niet mogelijk zouden zijn geweest. ‘Ontzag voor 
gezag’ ontstaat immers niet zozeer door het sec toepassen van de regels maar door de wijze 
waarop de regels worden toegepast c.q. afgedwongen. Het personeelslid zal zich wel altijd 
bewust moeten zijn van het feit dat het spelen van de human game haar of hem in een kwetsbare 
positie kan brengen en dat daar door de gedetineerde misbruik van kan worden gemaakt. De 
twee spelers moeten op hetzelfde moment hetzelfde spel spelen en dat ook van elkaar weten. 
Juist het voortdurend moeten switchen tussen de deels conflicterende uitgangspunten van 
‘security’ (‘prison guard game’) en ‘harmony’ (‘human game’) maakt ‘goede bejegening’ zo 
moeilijk.  

In de huidige opzet van cursussen Motiverende bejegening en Motiverende gespreksvoering 
wordt vooral gebruik gemaakt van rollenspelen. Rollenspelen zijn al decennialang een 
veelgebruikt instrument om specifieke sociale vaardigheden aan te leren of te trainen (Robinson, 
2004). In een trainingscontext zoals die bij de cursussen van het Opleidingsinstituut DJI (maar 
ook die bij sales en communicatietrainingen waar rollenspelen veelvuldig worden ingezet) is er 
meestal sprake van een 1:1 interactie tussen twee individuen. Beide rollen kunnen worden 
gespeeld door cursisten of één rol door een professionele acteur. Een belangrijk voordeel van 
rollenspelen is de rijke manier van communicatie. Een ander voordeel is dat van rol kan worden 
gewisseld (in dit geval: het personeelslid wordt de gedetineerde). Juist het wisselen van rollen 
kan verhelderend werken in het aanleren van het ‘switchen’ tussen de ‘prison guard game’ en 
‘human game’. 

Traditionele rollenspelen hebben echter ook een aantal inherente nadelen:  

- Ze richten zich altijd op één bepaald aspect. Bij ‘motiverende gespreksvoering’ staat 
‘harmony’ voorop. ‘Macht en professioneel handelen’ (‘security’) wordt in een andere 
cursus gegeven (Opleidingsinstituut DJI, 2015). 

- De sessies zijn beperkt tot 1:1 interacties tussen twee individuen. Daardoor blijft de 
groepsdynamiek geheel buiten beschouwing. Een praktische beperking is dat rollenspe-
len niet goed schalen. Het kan alleen in een kleine groep worden gedaan, onder 

                                                             

30 Echter, het aanbieden van extra verworvenheden bij goed gedrag, of het ontnemen van deze extra verworvenheden 
valt nog steeds onder ‘goede bejegening’. In de bewoordingen van Molleman (p.33-34): “The belief in the beneficial effect 
of humane treatment and rehabilitation activities seems to be back, although the drift of the argument is that the expensive services 
and efforts of the prison should only be offered to motivated inmates who want to change their behavior.” (Molleman T. , 2014) 
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begeleiding van een deskundige trainer. Daardoor is het een relatief dure trainingsme-
thode. 

- Sessies zijn kort en richten zich daardoor slechts op één klein deelaspect van sociale 
interactie. De effecten van interacties op de langere termijn blijven buiten beschouwing.  

- Cursisten voelen zich vaak ongemakkelijk bij het spelen van een rol (omdat ze iemand 
moeten zijn die ze zelf niet zijn) en dat wordt versterkt door het feit dat de meeste rol-
lenspelen in een groep worden gespeeld. 

- Het spelen van een rol kan het leerproces belemmeren omdat cursisten zich, tijdens het 
aanleren van een nieuwe vaardigheid, tegelijkertijd moeten concentreren op het (kunst-
matig) spelen van de rol. 

- De effectiviteit van een training met rollenspelen wordt in hoge mate bepaald door de 
kwaliteit van de feedback die door de trainer aan de cursisten wordt gegeven. Er is dus 
altijd een deskundige en ervaren trainer nodig. 

Een belangrijk voordeel van een video game ten opzichte van een traditioneel rollenspel is dat ze 
een veel rijkere verhaallijn kan bieden. In die verhaallijn zou juist de spanning tussen ‘security’ 
en ‘harmony’ centraal kunnen worden gesteld. Een ander voordeel is dat de verhaallijn veel 
langer en complexer kan worden gemaakt, waardoor effecten van beslissingen op de langere 
termijn kunnen worden geïllustreerd. Zo kan een geleidelijke verslapping van de waakzaamheid 
verderop in het spel opeens tot een plotselinge omslag leiden. In een complexere verhaallijn 
kunnen ook meerdere karakters voorkomen die op de langere termijn op de handelingen van de 
speler én op elkaar gaan reageren. Zo kunnen er ook sociale processen op groepsniveau worden 
gesimuleerd. Aan de kant van de speler kan er eveneens sprake zijn van een groep. De speler 
acteert dan binnen een collectief van andere spelers (multiplayer game). Zij of hij is dan 
afhankelijk van de inbreng van andere spelers om bepaalde gezamenlijke opdrachten (missies) te 
kunnen voltooien (zie hiervoor, paragraaf 4.1.4, onder Collectieve beloningen). Het bekendste 
voorbeeld daarvan zijn massive multiplayer online games zoals World of Warcraft waarin 
honderden spelers verenigd in een clan of guild honderden andere spelers (PvP: player versus 
player) of computergestuurde agents (PvE: player versus environment) bestrijden. Maar met het 
trainen van sociale vaardigheden heeft dit allemaal nog weinig van doen.  

Hierin openbaart zich dan ook de grote zwakte van games, namelijk het gebrek aan rijke 
communicatie tussen de spelers en de andere spelers en/of computergestuurde karakters. Games 
zijn wat dat betreft niet het meest geschikte instrument om complexe sociale processen zoals 
motiverende bejegening aan te leren. Er zijn echter (meer of minder) geslaagde uitzonderingen – 
we komen daar later op terug. Games zijn wél bij uitstek geschikt om bepaalde deelaspecten van 
de problematiek te trainen zoals waakzaamheid of om de lange termijn gevolgen van bepaalde 
normatieve beslissingen te laten zien. In de volgende tekstboxen worden een aantal bestaande 
serieus games van Nederlandse bodem uitgelicht die elk een bepaald deelaspect bestrijken. 
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Zeker van je Zaak 
Waakzaamheid en veiligheid 

Zeker van je Zaak is een serious game over veiligheid die IJsfontein voor het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie heeft gemaakt. Werknemers van bedrijven met een verhoogd risico kunnen oefenen met het 
herkennen van, en correct reageren op, potentiële bedreigingen in hun eigen bedrijf. 

 

 

De speler kruipt steeds in de huid van een ander beroep, van servicebaliemedewerker tot beveiliger. In elk 
scenario doorloopt de speler door middel van een aantal foto’s een werkdag op een bedrijf. Bij elke foto 

wordt onder tijdsdruk gevraagd: Wat zie je? Is er een risico? Wat is de correcte handeling die bij dit risico 
hoort? In het spel zitten bewust maar enkele momenten met échte risico’s, en een aantal instinkers. Na elk 
scenario volgt een highscore lijst van alle collega’s. Ook is er per scenario ruimte om reacties achter te 

laten en te discussiëren. 

Bron: http://www.ijsfontein.nl/projecten/zeker-van-je-zaak 

 

Zeker van je Zaak emuleert in zekere zin een rollenspel. Het kent een vrij simpel spelverloop, 
met een opeenvolging van instant situaties (foto’s). Net als bij rollenspelen lijkt de grootste 
meerwaarde niet te zitten in het spel maar in de discussie achteraf over het spel. Voordeel van Zeker 
van je Zaak ten opzichte van traditionele rollenspelen is dat het veel beter opschaalt en dat er 
geen ervaren trainer bij nodig om de training te kunnen doen. De feedback is daardoor wel 
minder rijk en minder op de persoon van de cursist gericht. 
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The Compliance Experience 
Training en assessment van integriteit 

The Compliance Experience is een serious game concept voor de training en assessment van compliance 

en integriteit ontwikkeld door &Ranj in samenwerking met het HR-adviesbureau GITP en de Universiteit 
Utrecht. Compliance is “de neiging van het individu om mee te gaan met voorstellen, vragen of instructies 
om een bepaald voordeel te behalen”. Dit slaat aan de ene kant aan het zich houden aan regels, wetten 

en gedragsnormen van de organisatie om straf te ontlopen worden verstaan. Aan de andere kant slaat het 
op het inwilligen van verzoeken van anderen om zo confrontaties uit de weg te gaan. Compliance heeft 
dan ook vooral betrekking op het omgaan met – en het uitoefenen van – sociale druk. 

In het spel worden herkenbare situaties gecreëerd waarin dilemma's van alledag kunnen worden 
gespeeld. The Compliance Experience is een zogenaamde narrative serious game: de (rijke) verhaallijn 
staat centraal. Die is weliswaar statisch (het is een boomdiagram), maar kleine beslissingen die aan het 

begin worden genomen (zoals het plegen van onschuldige overtredingen) kunnen op de lange termijn tot 
grote negatieve gevolgen leiden. Omdat de speler in het spel wordt gezogen (immersed) voltrekt deze 
‘normatieve inflatie’ zich sluipenderwijs. Anders dan in traditionele rollenspelen kunnen cursisten niet 

alleen geconfronteerd met de korte termijn effecten van hun keuzes, maar wordt ook voelbaar wat die 
beslissingen op de langere termijn teweeg kunnen brengen. 

 

The Compliance Experience heeft nog een tweede relevante toepassing, namelijk als assessment-

instrument om het gedrag van medewerkers (mate van compliance) in kaart te brengen. Het doel van het 
spel is dan om persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden en capaciteiten (of het gebrek daaraan) bij 
individuen te meten. Persoonlijkheidstesten worden al lange tijd gebruikt voor screening en selectie van 

werknemers. Traditionele manieren van het afnemen van de test (enquêtes, interviews) hebben als nadeel 
dat ze veel ruimte laten voor sociaal wenselijke antwoorden. Het idee achter de inzet van gaming is om 
een rijkere, afwisselender en minder voorspelbare context bieden waar de spelers in op kunnen gaan. De 

aanname is dat de geteste personen zich natuurlijker en intuïtiever (en dus minder strategisch) gaan 
gedragen tijdens het afnemen van de meting (c.q. het spelen van het spel), waardoor de validiteit van de 
testresultaten uiteindelijk zal toenemen (Nimwegen, Oostendorp, Serlie, & Modderman, 2012). 

Bron: http://www.ranj.com/nl/educatie/compliance-en-integriteit 
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The Compliance Experience is relevant voor het game ontwerp van Motiverende bejegening 
vanwege het thema van het spel: omgaan met en het uitoefenen van sociale druk. Het feitelijke 
ontwerpproces van het spel laat wel zien hoe moeilijk het is om bestaande psychologische testen 
om te zetten in een game (Nimwegen, Oostendorp, Serlie, & Modderman, 2012). Het probleem 
zit vooral in het vinden van de juiste balans tussen de meting en de game play. Hoewel de game 
play slechts een middel is om het doel (de meting) te bereiken, kan de game play niet al te zeer 
ondergeschikt worden gemaakt aan de meting omdat anders de onderdompeling in het spel 
(immersion) niet optreedt. Bij The Compliance Experience is dat wel het geval: de narrative moet 
lineair worden gemaakt (omdat alle kandidaten op dezelfde manier op alle items moeten 
worden gescoord om de resultaten onderling vergelijkbaar te maken). Verder moeten er veel en 
lange dialogen in het spel worden ingebouwd om alle items te kunnen dekken.31  

Dossier Hendriksen 
Medewerkers vertrouwd maken met een nieuwe werkwijze 

Dossier Hendriksen is een game die door &Ranj ontwikkeld is voor Agentschap NL, de uitvoeringsorgani-
satie van het Ministerie van Economische Zaken. Dossier Hendriksen wordt gebruikt om financieel 
economische medewerkers bekend te maken met ‘Het Nieuwe Uitvoeren’.  

 

Het Nieuwe Uitvoeren is een nieuwe werkwijze waarmee subsidieaanvragen sneller en voor lagere 
uitvoeringskosten kunnen worden uitgevoerd. Medewerkers hebben in het nieuwe uitvoeren meer vrijheid, 

maar ook meer verantwoordelijkheid. Ze moeten zelf risico’s inschatten en de juiste mensen inschakelen. 
De game helpt bij het veranderingsproces en maakt de speler bewust van zijn huidige gedrag. Centraal in 

de game staan de thema’s zelfstandig keuzes maken, weten wanneer je iemand moet inschakelen en oog 
hebben voor de consequenties van je eigen keuzes voor de klant en interne organisatie. 

Dossier Hendriksen is, net als The Compliance Experience, een narrative serious game. Door middel van 

een meeslepende, enigszins filmische verhaallijn (gebaseerd op een fictieve aanvraag over energiezuinige 

                                                             

31 Bron: interview met ontwikkelaar. 
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accu’s) ervaren spelers de consequenties van hun keuzes en raken ze vertrouwd met de nieuwe werkwijze 

binnen Agentschap NL. Daarna wordt in een workshop onder begeleiding van een trainer de ervaring 
besproken en transfer naar het dagelijks werk gemaakt. De feitelijke transfer van de leerervaringen vindt 

dus met name achteraf plaats, in de feedback op de spelervaringen. Anders dan bij Zeker van je Zaak is 
hier nog wel een (menselijke) trainer bij betrokken. Het economische voordeel van het opschalen vervalt 
daardoor grotendeels. 

Bron: http://www.ranj.com/nl/content/werk/dossier-hendriksen 

 

De thematische overlap met Motiverende bejegening ligt hier voor de hand: ook hier is sprake 
van een nieuwe manier van werken die organisatiebreed wordt ingevoerd en die meer 
vrijheidsgraden geeft aan c.q. verlangt van de medewerkers.  

Wat ontbreekt in alle spellen die hierboven zijn beschreven is de rijke sociale interactie tussen de 
spelers en de karakters in het spel. Dit is in ons geval wel noodzakelijk omdat in Motiverende 
bejegening deze directe sociale interactie tussen het personeelslid en de gedetineerde juist van 
essentieel belang is. Eén van de weinige spellen waarin deze sociale interactie wél centraal staat 
is het game ontwerp ‘SoftSkills’ van Grendel Games. 

SoftSkil ls 
Trainen van sociale vaardigheden van projectmanagers 

SoftSkills is een 3D-game voor projectmanagers, met als doel het trainen van soft skills. Het spel is 

gesitueerd in een ruimtestation. De speler is de commandant van het ruimtestation en moet een aantal 
bemanningsleden in het schip aansturen. De commandant staat er grotendeels alleen voor – er is alleen 
sporadisch contact met het grondstation op aarde. Deze contacten worden gebruikt om de speler 

feedback te geven over de manier waarop ze communiceert met de andere bemanningsleden. 

Centraal in het spel staan de conversaties tussen de speler (in haar rol als projectleider) en een aantal 
computergestuurde karakters (de projectleden). Dit zijn ‘round characters’ in de zin dat ze allemaal unieke 

karaktertrekken hebben en daarom op een specifieke wijze communiceren met en reageren op de 
handelingen van de speler. Om zoveel mogelijk van de rijkheid van de sociale interactie te behouden – om 
de gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en emoties van de karakters zo realistisch mogelijk te maken – 

is in de productie van het spel gebruik gemaakt van gedetailleerde facial capturing en full body motion 
capturing. 

Voor het modelleren van de communicatie – de unieke wijze waarop een karakter reageert op de 
handeling van de speler – is gebruik gemaakt van het Circumplex Model of Interpersonal Interaction 
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(Gurtman, 2009). Het model plot persoonlijkheden op een cirkel die doorsneden wordt door twee assen: 

gemeenschapszin (‘communion’) op de x-as (van vriendelijk tot vijandig) en dominantie (‘agency’) op de y-
as (van dominant tot onderdanig).  

 

Op basis van het model kan voorspeld worden hoe bepaalde typen persoonlijkheden reageren op 

bepaald gedrag: een karakter zal altijd welvallig (agreeable) reageren op gedrag dat op de ‘communal (x) 
axis’ overeenkomt, maar zal gedrag op de ‘agentic (y) axis’ juist spiegelen. In SoftSkills is het model 
gebruikt om realistische scenario’s te creëren waarin de speler niet alleen bewust moet zijn van de 

specifieke context waarin zij zich op dat moment bevindt, maar ook van de lichaamshouding en het unieke 
karakter van het projectlid waarmee zij of hij in die context communiceert (Severs & Weegenaar, 2014). 
Door de projectleden tijdens de loop van het spel beter te leren kennen (op basis van de interacties met 

die spelers en achtergrondinformatie die additioneel wordt aangeboden), leert de speler hoe zij het beste 
kan communiceren en reageren. Andersom is in de game play ingebouwd dat de projectleden hun gedrag 

ook aanpassen aan de communicatiestijl van de speler. De relatie tussen de speler en de karakters is dus 
niet statisch, maar dynamisch en ontwikkelt zich verder tijdens het spel.  

Een belangrijke overeenkomst met Motiverende bejegening is dat de speler tijdens het spel voortdurend 

een afweging moet maken tussen het behouden (of uitbouwen) van een goede relatie met een karakter 
(‘harmony’) en het gedaan krijgen van zaken (‘security’). Zo zal een meer koude en afstandelijke omgang 
met een karakter – los van directe negatieve reacties – ervoor zorgen dat deze de opgedragen taak 

daadwerkelijk zal uitvoeren, maar zal het karakter in latere ontmoetingen minder toegenegen reageren op 
de speler. 

In de huidige versie van het spel ligt de nadruk echter, net als bij rollenspellen, op de onmiddellijke 

effecten van de wijze van communiceren. De speler krijgt directe feedback door de gezichtsuitdrukking en 
lichaamshouding van het karakter. Daarnaast wordt de gemoedstoestand van het karakter getoond in twee 
tellers. Deze geven respectievelijk de hoeveelheid stresshormonen en oxytocine in het fictieve bloed van 

het karakter weer (Severs & Weegenaar, 2014). De hoeveelheid oxytocine is een proxy voor de mate van 
genegenheid die het karakter voelt voor de speler.  

 

SoftSkills lijkt op het eerste oog de nodige aanknopingspunten te bieden voor het aanleren en 
trainen van Motiverende bejegening. Het spel is immers ontworpen om sociale vaardigheden (en 
vooral communicatievaardigheden) te trainen – en dit is ook waar het in Motiverende bejegening 
om draait. Alle basiselementen zijn ook reeds in de huidige (bèta) versie van het spel 
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beschikbaar: de relatie personeelslid (space commander) en gedetineerde (bemanningsleden), de 
groepsdynamiek binnen de groep van gedetineerden waar het personeelslid voor verantwoorde-
lijk is (de karakters reageren op elkaar) en de relatie tussen het personeelslid en de directie 
(grondstation aarde). De bestaande setting en 3D-omgeving (ruimtestation) benadert de 
omgeving van een PI (de karakters zitten ook opgesloten in het ruimtestation).32 De verhaallijn 
van het spel zal uiteraard wel geheel op maat moeten worden herschreven voor de case 
Motiverende bejegening. De huidige story line is nog relatief beperkt – de karakterontwikkeling 
is nog niet zover ontwikkeld. Dat geldt eveneens voor de ontwikkeling van de relaties tussen de 
bemanningsleden. 

Het fundamentele verschil tussen SoftSkills en narrative serious games zoals The Compliance 
Experience is dat de interactie is gebaseerd op een ‘social interaction engine’. Die zorgt ervoor 
dat karakters dynamisch reageren op de manier waarop de speler met hun communiceert. Bij 
spelontwerpen zoals dat van The Compliance Experience wordt gebruik gemaakt van korte 
videofragmenten. Die kunnen weliswaar binnen een dynamisch spelverloop worden ingebed, 
maar de fragmenten zelf blijven statisch – ze reageren niet op de handelingen van de speler. Een 
belangrijke kanttekening daarbij is wel dat de lipsynchronisatie in de huidige versie van 
SoftSkills nog niet automatisch gebeurt. Voor een nieuw script moeten alle emoties en 
lichaamstaal dus opnieuw worden uitgebeeld door een acteur en worden opgenomen. Er treden 
pas echt schaalvoordelen op in de productie als de lipsynchronisatie wel volautomatisch zou 
verlopen. De scriptschrijver kan dan zinnen en emoties in code programmeren en deze worden 
dan meteen door het computergestuurde karakter uitgesproken en uitgebeeld. 

Een andere component die nog ontbreekt in SoftSkills is de koppeling tussen de emoties van de 
speler zelf en de interactie met het spel. Dit is een optie die relatief eenvoudig kan worden 
ingebouwd door gebruik te maken van basale bio feedback technieken zoals het meten van de 
hartslagvariabiliteit (zie paragraaf 4.2.1, tekstbox Dojo) en van het stemgeluid (hoogte en 
volume). 

Een laatste relevante mogelijke uitbreiding is die van single player naar multiplayer game. In de 
huidige versie staat de speler er als commandant alleen voor. In de praktijk van GW zijn er altijd 
meerdere personeelsleden samen (en tegelijkertijd) verantwoordelijk voor een groep van 
gedetineerden. De arbeidsverdeling en afstemming tussen personeelsleden, met andere woorden 
het collectieve handelen van de personeelsleden vis-à-vis een bepaalde groep gedetineerden, 
heeft immers ook veel invloed op de perceptie van het algehele leefklimaat in de unit door de 
gedetineerden en kleurt ook de perceptie van 1:1 relaties met individuele personeelsleden. 
Idealiter wordt deze groepsdynamiek aan de kant van de spelers dus ook geëmuleerd in het 
spelverloop. 

                                                             

32 Uit de praktijk blijkt het beter is om voor vormgeving van een spel niet de bestaande omgeving zo precies mogelijk na 
te bouwen. De spelers annex werknemers zullen namelijk altijd verschillen blijven zien met de ‘werkelijke’ omgeving 
en zullen daar snel door worden afgeleid of zelfs geïrriteerd door raken. Beter is het dan om een andere (maar wel 
enigszins vergelijkbare) omgeving te kiezen. De (3D-)omgeving moet niet op de voorgrond treden - ze dient hier 
slechts als decor voor de sociale interactie met de karakters. De achtergrond wordt in SoftSkills daarom ook expres 
vager weergegegen (geblurred) op het moment dat er interacties plaatsvinden met een karakter). De mimiek etcerera 
van de karakters worden juist wel zo helder en natuurgetrouw mogelijk weergegeven (Severs & Weegenaar, 2014). 
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4.3.3 Game design 

Op 15 september 2015 heeft er een oriënterende sessie plaatsgevonden in PI Vught. Deelnemers 
aan de sessie waren vertegenwoordigers van DJI/GW, WODC, universiteiten en een vijftal 
gaming bureaus (zie Bijlage 2). Ter voorbereiding op de bijeenkomst is aan alle deelnemers een 
korte notitie over Motiverende bejegening gestuurd. In deze notitie zijn ter referentie ook (onder 
andere) de vier games genoemd die in de vorige paragraaf zijn uitgelicht. 

In de eerste ronde van de sessie zijn de doelgroep en randvoorwaarden voor de mogelijke inzet 
van een game besproken. Uit deze ronde kwamen twee ontwerpsporen naar voren: inzet in de 
vorm van een game (à la SoftSkills) of van een gamification proces (zie paragraaf 4.1). In de 
tweede ronde zijn beide sporen in twee subgroepen in een eerste ontwerp verder uitgewerkt.  

De kosten en opbrengsten van de inzet van een game zijn niet ter sprake gekomen tijdens de 
oriënterende sessie. Daarvoor was de tijd te beperkt. 

Doelgroep 

De game richt zich op alle personeelsleden die direct contact hebben met gedetineerden, met 
andere woorden op alle personeelsleden die te maken hebben met de bejegening van 
gedetineerden. Een belangrijke aantekening die is gemaakt tijdens de eerste ronde is dat niet alle 
personeelsleden zondermeer open zullen staan voor de nieuwe werkwijze. Men moet niet alleen 
motiverende bejegening kunnen, maar ook willen toepassen. Een game zou zich specifiek op de 
groep van medewerkers kunnen richten die afwachtend tegenover motiverende bejegening 
staan. Het spelen van een video game is namelijk een laagdrempelige en veilige manier om een 
nieuwe werkwijze te introduceren – men kan immers letterlijk ‘spelen’ met de nieuwe 
werkwijze. Dit is ook de manier waarop Dossier Hendriksen is ingezet.  

De game zou zich anderzijds ook juist kunnen richten op de groep van personeelsleden die wél 
gemotiveerd zijn om de nieuwe werkwijze toe te passen. Het idee is dat het spelen van de game 
deze (voorloper)groep extra motiveert en met nieuwe situaties leert om te gaan, en dat ze hun 
enthousiasme en ervaringen tijdens gesprekken met collega’s op de werkvloer zullen overdragen 
– ofwel: motiveer de motiveerders.  

Gaming kan ook worden gebruikt om leden van deze voorlopergroep (early adopters) te 
selecteren, of beter: te identificeren. Het gaat dan om een brede inzet van de game onder 
personeelsleden. Games worden al veelvuldig ingezet voor de selectie en beoordeling van nieuw 
personeel. In de nabije toekomst van GW zullen er echter weinig nieuwe personeelsleden 
worden aangenomen. Het gaat dan dus veeleer om het testen van het bestaande personeel. The 
Compliance Experience is daar een voorbeeld van. Het doel van de inzet van de game zou in dit 
geval zijn om alle personeelsleden te scoren op de specifieke (sociale) vaardigheden die nodig 
zijn voor Motiverende bejegening. Op basis van de resultaten kan dan een gericht opleidingstra-
ject worden ingericht.  

Overigens is de groep van personeelsleden waar gedetineerden direct contact mee hebben veel 
breder dan het bewakend personeel alleen. Een belangrijke subgroep is bijvoorbeeld die van de 
werkplaatsbegeleiders. Gedetineerden die werken, hebben – althans in termen van tijd – meer 
contact met de werkplaatsbegeleiders dan met bewakers. Het spel zal dus ook voor werkplaats-
begeleiders geschikt moeten worden gemaakt, of in elk geval zal de werkplaatsbegeleider als een 
karakter in het spel moeten voorkomen (en zal een werkplaats in de 3D-omgeving moeten 
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worden gemodelleerd). De overdracht van informatie tussen de verschillende groepen 
personeelsleden is een belangrijk punt in de praktijk (met betrekking tot de gesteld-
heid/gemoedstoestand van gedetineerden, verdacht gedrag enzovoort) en zal ook in de game 
moeten voorkomen. 

Randvoorwaarden 

Een existentiële opmerking die werd gemaakt tijdens de eerste ronde is dat de inzet van een 
game geen bijdrage kan leveren aan de oplossing als de feitelijke oorzaak van het probleem 
buiten schot blijft. Motiverende bejegening vereist tijd en aandacht van personeelsleden voor 
gedetineerden. In de huidige context van GW is daar waarschijnlijk betrekkelijk weinig ruimte 
voor. Dit is een organisatorische kwestie. De inzet van gaming lost dit probleem niet op. 
Anderzijds kan ook geredeneerd worden dat de inzet van gaming medewerkers bewuster kan 
maken van de sociale interacties die ze hebben met gedetineerden, en dat ze zo effectiever 
gebruik kunnen maken van de beperkte contacttijd die ze wel hebben. 

Een vergelijkbaar existentieel punt is de mogelijke taalbarrière tussen personeelsleden en 
gedetineerden. De populatie gedetineerden telt relatief veel allochtonen (DJI, 2015). Een aantal 
daarvan is de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig. Communicatie in een wereldtaal 
(Engels, Frans, Spaans) is alleen mogelijk als beide partijen die voldoende beheersen. Het aantal 
personeelsleden dat Frans en Spaans spreekt, is beperkt, laat staan het aantal dat overige talen 
spreekt (zoals Arabisch, Papiamento, Pools of Turks). Uit de praktijk van GW blijkt dat voor de 
taalbarrière basale communicatie geen onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. 33  Echter, 
motiverende gespreksvoering vereist een relatief hoog taalniveau. Deze kwestie kan wederom 
alleen organisatorisch worden opgelost (door nieuwe personeelsleden aan te nemen die overige 
talen machtig zijn).34 De inzet van een game lost dat probleem niet op. De user interface van het 
spel zal dan ook in eerste instantie uitsluitend in het Nederlands zijn. 

De stringente context van GW heeft ook gevolgen voor de bandbreedte voor de tijd die en het 
geld dat beschikbaar is. Voor een medewerker zijn gemiddeld drie dagen per jaar beschikbaar 
voor opleidingen en is een opleidingsbudget beschikbaar van gemiddeld €1.000. Zelfs als het 
gehele opleidingsbudget aan de ontwikkeling van een game besteed zou worden (in plaats van 
bijvoorbeeld aan cursussen bij het Opleidingsinstituut DJI), dan gaat het nog steeds om zeer 
bescheiden bedragen. Wat betreft de beschikbare tijd: in drie dagen kan geen nieuwe werkwijze 
worden aangeleerd. Daarvoor zal de scholing over langere tijd moeten worden uitgesmeerd. 
Verder is het niet waarschijnlijk dat medewerkers bereid zullen zijn om buiten werktijd aan 
scholing te gaan werken. De inzet van gaming zal dus tijdens werktijd moeten plaatsvinden, in 
de idle time (bijvoorbeeld tijdens nachtdiensten), of in kleine brokken (bv. van 10-15 minuten) 
gedurende een langere periode. Voor het game ontwerp betekent dit dat het spel discontinue 
moet kunnen worden gespeeld. Een turn-based gameplay ligt dan voor de hand.35 

Een aanname is wel dat alle gedetineerden binnenkort over tablets op cel zullen beschikken en al 
het toezichthoudend personeel over smartphones (in plaats van de traditionele piepers). Deze 

                                                             

33 Informatie op basis van interviews. 
34 Overigens zijn er legio games om talen te leren. Bekende voorbeelden zijn Duolingo (vanuit Engels als basistaal), 

FluentU (alleen wereldtalen) en MindSnacks (Spaans en Frans vanuit Engels). 
35 Het bekendste voorbeeld van een turn-based game is de strategy game Civilization. 
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smartphones zouden uitstekend als platform kunnen worden gebruikt voor het spelen van 
(multiplayer) turn-based games, of voor gamification processen (invoeren en doorgeven van 
metingen). 

Bij het ontwerpen van de game (user interface, complexiteit game play) zal terdege rekening 
moeten worden gehouden met de specifieke samenstelling van het personeelsbestand van DJI. 
Er is traditioneel weinig verloop; de gemiddelde leeftijd ligt daardoor relatief hoog en 
medewerkers zijn over het algemeen waarschijnlijk nogal behoudend. Het gemiddelde 
opleidingsniveau is relatief laag, personeelsleden zijn over het algemeen sterk op de praktijk 
gericht en digitale vaardigheden (meer in het bijzonder: ervaringen met games en gaming) zijn 
waarschijnlijk beperkt.  

Game concept I:  inzet van een serious game 

Het game concept hangt af van het doel waarvoor de gaming wordt ingezet. Als het doel is om 
de sociale vaardigheden van personeelsleden in kaart te brengen (screening) ligt het voor de 
hand om een standalone spel te ontwerpen dat in relatief korte tijd (max. 1 uur) kan worden 
uitgespeeld. Een ontwerp volgens de lijnen van Dossier Hendriksen ligt dan voor de hand, 
gecombineerd met de assessmentmodules van The Compliance Experience.  

Als het doel is om de vaardigheden die nodig zijn voor Motiverende bejegening aan te leren, te 
trainen of te verdiepen, zijn er twee mogelijke richtingen. De eerste richting is om een game te 
ontwerpen dat de rollenspelen die nu centraal worden gespeeld, grotendeels vervangt. Het spel 
moet dan wel in staat zijn om de rijke sociale interactie tussen twee individuen zo natuurge-
trouw mogelijk na te bootsen en daarnaast de sociale dynamiek op groepsniveau (zowel aan de 
kant van het personeel als aan de kant van de gedetineerden) weer te geven. Dit vereist een 
geavanceerd (dus relatief duur) game ontwerp, met een rijke verhaallijn en een relatief complexe 
social interaction engine om de persoonlijkheden van individuele karakters door de tijd heen te 
laten ontwikkelen en de handelingen van de karakters op elkaar te laten reageren. De 
gebeurtenissen in het spel hoeven geen betrekking te hebben op grootschalige incidenten en 
rampen – dan treden beveiligingsprotocollen in werking – maar juist op kleine, alledaagse en 
herkenbare gebeurtenissen (een gedetineerde die recalcitrant gedrag vertoond en/of weigert een 
bepaald bevel op te volgen enzovoort).36  

Aansturing door middel van simpele bio feedback technologie kan relatief eenvoudig worden 
toegevoegd, vereist geen dure investeringen in hardware (sensoren) en zal de sociale interactie 
aanzienlijk rijker (en realistischer) maken.  

Omdat de afstemming en wisselwerking tussen personeelsleden van groot belang is zullen 
andere collega-personeelsleden (andere beveiligers, inrichtingswerkers zoals werkplaatsbegelei-
ders) ook in het spel moeten voorkomen. Deze karakters kunnen zowel computergestuurd zijn, 
als worden aangestuurd door andere spelers. In het laatste geval is er sprake van een turn-based 
multiplayer game. Spelers nemen dan ieder voor zich een beslissing, die het spelverloop op de 
langere termijn beïnvloedt. Het voordeel van een turn-based game is dat de spelers niet 

                                                             

36 Voor het oefenen van incidenten en rampen worden door veiligheidsdiensten (met name door brandweer) al op grote 
schaal simulatiespellen/-omgevingen ingezet. Voorbeelden van dergelijke omgevingen voor brandweer en BHV zijn 
RescueSim van Vstep en XVR van E-semble. Een andere relevante tool voor DJI is de Crowd Control Trainer die Vstep 
voor politie en ME heeft ontwikkeld. 
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tegelijkertijd hoeven te spelen. Dit zou immers een groot beslag leggen op de capaciteit van de 
inrichting. Tegelijkertijd is voor het oefenen van sociale interactie directe feedback een must. 
Conversaties met karakters dienen real-time te worden gespeeld. Er is dus een combinatie nodig 
van een asynchroon en real-time gameplay: de 1:1 conversaties zijn dan minigames waarin het 
tijdsverloop zich tijdelijk verdicht (wordt ‘bevroren’). De uitkomsten van deze minigames 
worden vervolgens als input in het asynchrone deel gebruikt. 

Game concept I I :  inzet van gamification 

De tweede richting gaat uit van gamification. Dit betekent dat in de bestaande werkprocessen 
spelelementen worden ingebouwd (zie paragraaf 4.1). In de meest basale variant worden 
medewerkers voortdurend op de hoogte gehouden van het leefklimaat op hun afdeling. Met 
andere woorden, het effect van bejegening wordt gemeten en zichtbaar gemaakt. Al naar gelang 
het ontwerp kunnen de metingen tussen afdelingen (en zelfs tussen afdelingen van verschillende 
PI’s) onderling worden vergeleken (benchmarking). Het leidende idee is dat medewerkers trots 
zijn op ‘hun afdeling’ en op motiverende bejegening gaan concurreren met andere afdelingen. In 
een uitgebreidere variant worden er opdrachten uitgezet die medewerkers dan moeten 
uitvoeren in de communicatie met de gedetineerden.37 Dit vereist een zorgvuldig ontwerp omdat 
deze ‘extra’ taken de bestaande sociale processen niet moeten verstoren (maar juist moeten 
versterken of ondersteunen). 

De drie verschillende doelen sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar juist versterken. De 
screening game kan worden gebruikt om de medewerkers en/of afdelingen te identificeren die 
het meest geschikt zijn om de gamification pilot mee te starten. Een uitgebreide versie van een 
game ontwerp volgens het voorbeeld van SoftSkills kan als onderdeel binnen deze pilot worden 
ingezet. Het grote voordeel van de inzet van de game is dat in de virtuele omgeving situaties 
kunnen worden gespeeld die in de werkelijkheid (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Een 
radicaal voorbeeld daarvan is een verwisseling van rollen: het personeelslid speelt dan in het 
spel een gedetineerde. Ook kunnen toekomstige gebeurtenissen/situaties alvast worden 
geoefend.38 De transfer naar de feitelijke praktijk vindt dan plaats in het gamification proces. 

Interface 

De interfaces verschillen voor de games en voor het gamification proces. 

Voor de screening game volstaat de huidige tekstgebaseerde input die in SoftSkills en The 
Compliance Experience is gebruikt. De speler krijgt daarbij telkens een keuzemenu gepresen-
teerd waaruit zij dan kan kiezen.  

Voor de geavanceerde versie van SoftSkills volstaat dit niet meer. Het computergestuurde 
karakter zou niet alleen moeten reageren op de tekstinput, maar ook op de feitelijke emoties die 
de speler tijdens het gesprek voelt. Dat kan door de interface te laten reageren op fysieke reacties 

                                                             

37 Het gaat hierbij om een (tijdelijke) verandering van de ‘spelregels’ tussen personeelsleden of tussen personeelsleden en 
gedetineerden. Denk hierbij aan opdrachten zoals het observeren van bepaalde gedragingen bij gedetineerden (of bij 
collega’s), of het overdrijven van een bepaalde sociale handeling of gedraging (elke conversatie afsluiten met een 
compliment, een dag niet lachen, een dag geen stemverheffingen gebruiken enzovoort) – de verwijzing is hier naar de 
beroemde ‘breaching experiments’ uit de ethnomethodologie (Garfinkel, 1986). 

38 Zoals de ingebruikname van de nieuwe PI Zaanstad, die is ingericht op het gebruik van meerpersoonscellen en op 
flexibel capaciteitsbeheer. 
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van de speler. Voor het automatisch herkennen en doorgeven van emoties (bio feedback) zijn al 
verschillende systemen beschikbaar. De meest basale systemen maken gebruik van hartslagme-
ters en geluidsmeters. Een verhoging (of herstel) van de hartslag geeft een bepaalde staat van 
opwinding weer (zie paragraaf 4.2.1, tekstbox Dojo). Uit het volume, spraaksnelheid en de 
hoogte van een stem kunnen bepaalde emoties zeer snel en betrouwbaar worden afgeleid. Dit 
geldt met name voor negatieve basisemoties zoals woede (Sanden, 2011). Sensoren die dit soort 
metingen kunnen uitvoeren zijn al proven technology, robuust en relatief goedkoop. Met een 
moderne smartphone kan de hartslag en stemintonatie ook worden gemeten.39 Voordeel van de 
laatste optie is dat er geen aparte sensoren hoeven te worden aangeschaft en dat de speler het 
spel op een willekeurige PC (of zelfs op de smartphone zelf – in het geval van een mobiele 
versie) zou kunnen spelen. De mobiele versie maakt de speler plaats- en tijdonafhankelijk. Zij 
hoeft dan niet gebruik te maken van de vaste opstelling in het trainingscentrum (waar de PC’s 
met sensoren staan).40  

Voor het gamification proces is de interface eenvoudiger. Voor het terugkoppelen van metingen 
aan deelnemers zijn grosso modo twee opties mogelijk: een batchgewijze versie, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van email (de deelnemer ontvangt elke avond een bericht met feedback over de 
dag) en een realtime versie waarbij gebruik wordt gemaakt van de smartphone die elke 
medewerker bij zich heeft.  

Het nadeel van de smartphone-optie is dat de gamification meldingen mogelijk kunnen 
interveniëren met ‘echte’ meldingen uit het feitelijke werkproces (die moeten dus te altijd 
voorrang krijgen) of daarmee verward kunnen worden. Het verschil tussen de twee soorten 
meldingen moet te allen tijde duidelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld door middel van de 
vormgeving en/of geluidssignalen. De smartphone is wel weer bij uitstek geschikt voor het 
invoeren van data, zoals het doen van meldingen of het invullen van een simpele survey. Als de 
rapportage wordt uitgesteld, wordt ze vaak vergeten of simpelweg niet meer gedaan.  

Game mechanics 

Zowel in het ontwerp van de game als van het gamification proces staat, nogmaals, de trade-off 
centraal tussen controle (prison guard game) en het behouden en uitbouwen van een goede 
relatie met de gedetineerden (human game). In beide gevallen gaat het om vertrouwen (of het 
gebrek daar aan). De prestaties c.q. vorderingen moeten dan ook worden uitgedrukt in 
‘eenheden vertrouwen’.  

In de huidige versie van SoftSkills wordt de gemoedstoestand van het computergestuurde 
karakter uitgedrukt in eenheden stresshormonen en oxytocine. Ze laten zien in hoeverre het 
karakter zich, tijdens de communicatie met de speler, op zijn gemak voelt. In het huidige game 
concept zijn dit de uitkomsten van de mini-games op de korte termijn. Deze uitkomsten hebben 
een intermediërende invloed op de scores op de lange termijn: het vertrouwen tussen de 
gedetineerde en de speler. Dat wil zeggen dat een toekomstige beslissing in het asynchrone turn-
based spel meer of minder geaccepteerd wordt al naar gelang de wijze waarop de speler in de 

                                                             

39 Er bestaan legio apps om de hartslag te meten (zoals Runtastic Heartbeat). Dat gebeurt door een vinger een tijdje op de 
camera van de telefoon te houden. De metingen zijn uiteraard niet volgens medische standaarden maar ze zijn redelijk 
betrouwbaar en zonder meer goed genoeg om te gebruiken als input in de game.  

40 Zie de business case van het spel Underground waarmee chirurgen in opleiding thuis kunnen trainen (zie hierna, 
voetnoot 54). 
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conversaties tijdens de verdichtingen in het spelverloop de beslissingen neemt. In het spel zijn 
een aantal opeenvolgende scenario’s (missies) verwerkt. Deze zijn niet vooraf duidelijk aan de 
speler. Ze ontvouwen zich langzamerhand tijdens het spel. Bij de start van het spel is het 
vertrouwen tussen de speler en de gedetineerden minimaal. Doel van het spel is om aan het eind 
van elke missie telkens een zo hoog mogelijke score op ‘vertrouwen’ te halen. Dat is alleen 
mogelijk als hij het vertrouwen wint van de gedetineerden. Dat kan alleen door de juiste 
beslissingen te maken (dat wil zeggen de juiste balans vindt tussen de prison guard game en de 
human game) én door tussentijds deze beslissingen op de juiste manier te communiceren met de 
juiste persoon (de gedetineerden moeten zich altijd voldoende op hun gemak voelen). 

Ook in het gamification proces staat vertrouwen centraal. Dit wordt gemeten aan de hand van 
proxies die zijn gebaseerd op gegevens uit de feitelijke werkprocessen. Als directe neerslag kan 
het aantal incidenten in de afdeling worden gebruikt, of het aantal ziekmeldingen onder het 
personeel dat verantwoordelijk is voor de afdeling. In het laatste geval is de veronderstelling dat 
ook het personeel zich beter op zijn gemak voelt als het leefklimaat in een afdeling goed is (dat 
wil zeggen als de mate van vertrouwen relatief hoog is), en dat het ziekteverzuim dan relatief 
laag zal zijn. De data die afkomstig is van directe neerslag kan worden aangevuld met data op 
basis van zelfrapportage. Gedetineerden kunnen dagelijks, op hun tablet, aangeven hoe zij de 
dag hebben ervaren. Ceteris paribus voor personeel op hun smartphone. Het gaat dan dus om 
een uiterst gesimplificeerde versie van respectievelijk de gedetineerdensurvey en het 
medewerker-tevredenheidsonderzoek. Het doel van het ‘spel’ is om de scores op vertrouwen zo 
hoog mogelijk te krijgen en zo hoog mogelijk te houden. De scores van een afdeling kunnen met 
zichzelf (door de tijd) worden vergeleken of met andere afdelingen (op elk moment). Wanneer er 
in het gamification proces eventueel extra opdrachten worden gedaan, tellen de scores op deze 
opdrachten uiteraard niet mee bij de scores op vertrouwen. Die zijn immers gebaseerd op de 
uitkomst van de reguliere werkprocessen. Als een opdracht succesvol is voltooid, levert dit 
bonuspunten op in de vergelijking met andere afdelingen. De opdrachten zijn echter dusdanig 
geformuleerd dat ze alleen kunnen worden voltooid als het vertrouwen op de afdeling in het 
reguliere sociale verkeer al hoog is.  

Transfer 

De transfer van de leerervaringen naar de feitelijke werkzaamheden bepaalt in hoge mate de 
effectiviteit van de training. Dit is de achilleshiel van de huidige opzet: de kans dat de 
leerervaringen die tijdens een driedaagse cursus – off site – worden opgedaan lang beklijven is 
klein. Het aanleren van een nieuwe manier van werken vereist veel meer tijd en vraagt om een 
langdurig proces van voortdurende feedback en bijsturing. 

In de opzet zoals die hiervoor is geschetst is dit langdurige proces geborgd in een langlopend 
gamification proces. Het spelen van het spel (de geavanceerde versie van SoftSkills) is onderdeel 
van dit proces. De feitelijke transfer van leerervaringen vindt plaats in de sociale interactie 
tussen collega’s, dat wil zeggen tijdens werkoverleggen en informele bijeenkomsten (idle time 
tijdens gezamenlijke diensten, lunch, rookpauzes). Medewerkers proberen nieuwe situaties uit in 
het spel, nemen de ervaringen in de virtuele wereld mee in hun dagelijkse werk, zien aan de 
hand van de metingen in het gamification proces in hoeverre hun gedragsveranderingen 
bijdragen aan het leefklimaat in hun afdeling en praten daarover met hun collega’s. Op deze 
manier vindt er ook een transfer plaats van ervaringen van collega’s die al wel deel uitmaken 
van de pilot naar collega’s die dat nog niet doen. De ervaringen met Motiverende bejegening 
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worden zo geleidelijk aan, van binnen uit, binnen de organisatie GW verder verspreid. Dit is een 
veilige manier van overdracht, omdat de meest ervaren spelers (die in de eerste plaats voor de 
pilot waren geselecteerd omdat ze tijdens de screening hoog scoorden op sociale vaardigheden) 
een aantal scenario’s al in de praktijk hebben uitgevoerd – zij weten dus wat er werkt en wat er 
niet werkt. Andersom kan de bredere verspreiding binnen de organisatie als een (informeel) 
beloningsmechanisme werken voor de spelers van het eerst uur – zij worden als voorbeelden c.q. 
voorlopers in het toepassen van Motiverende bejegening (h)erkend door andere medewerkers en 
door de organisatie – motiveer de motiveerders.41 Ze kunnen ook expliciet een rol krijgen als 
‘coaches Motiverende bejegening’ binnen de organisatie – bijvoorbeeld door in koppels te gaan 
werken met medewerkers die laag scoorden op de screening. 

4.4 Games binnen het re-integratiecentrum (RIC) 

4.4.1 Context 

Veel penitentiaire inrichtingen (PI’s) hebben een re-integratiecentrum (RIC). Een RIC is bedoeld 
om volwassen gedetineerden te ondersteunen bij een goede terugkeer naar de maatschappij. 
Jaarlijks gaat het immers om zo’n 30.000 personen die uitstromen.42 De ervaring leert dat 
investeren in basisvoorwaarden voor re-integratie de kans op criminaliteit vermindert, overlast 
in gemeenten voorkomt en daarmee bijdraagt aan de recidivereductie. 

De basisvoorwaarden waar gedetineerden op worden ondersteund zijn: 

1. een geldig identiteitsbewijs. 
2. onderdak direct na ontslag uit detentie. 
3. inkomen uit werk of een (tijdelijke) uitkering om na ontslag uit detentie in het eerste 

levensonderhoud te kunnen voorzien en indien arbeid niet beschikbaar is een vorm van 
dagbesteding. 

4. inzicht in schuldenproblematiek. 
5. het realiseren van (continuïteit van) zorg en een zorgverzekering. 

In het Convenant Re-integratie van (ex-)gedetineerden ondertekend door het Ministerie van 
VenJ en de VNG (2014), wordt de (ex-)gedetineerde zelf primair verantwoordelijk gemaakt voor 
zijn re-integratie. Het Gevangeniswezen en gemeenten zijn er om de (ex-)gedetineerde hierbij 
optimaal te faciliteren. Zo zijn er case managers werkzaam in de PI’s die de gedetineerde bij 
binnenkomst screenen op de vijf basisvoorwaarden. Als een gedetineerde langer zit43, zet de 
reclassering het instrument RISc in. Dit is de basis voor het detentie en re-integratieplan van de 
gedetineerde. Iedere gedetineerde heeft een dergelijk plan. Daarin staat aan welke gebieden hij 
moet werken. Het betreft altijd maatwerk; wat aangepakt moet worden verschilt dus per 
gedetineerde. Bepaalde procedures (e.g. aanvragen ID) kunnen direct al in gang gezet worden, 
maar meestal wordt drie maanden voor vrijlating gestart. 

                                                             

41 Nota bene, de deelnemers aan de oriënterende sessie hebben expliciet gemeld dat het geen goed idee is om de prestaties 
in een game/gamification proces te koppelen aan formele beoordelingen (functioneringsgesprekken etc.). Beloningen in 
natura (bijvoorbeeld in de vorm van waardering door collega’s) werken volgens hun juist wel goed. 

42 www.dji.nl 
43 Langer dan een half jaar maar korter dan drie jaar. 
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Terugkeeractiviteiten (TRA) bestaan uit resocialisatie- en re-integratieactiviteiten. Er wordt altijd 
gestart met de vragenlijst ‘de Reflector’ (zelfkennis) en de training ‘Kies voor Verandering’ 
(gedragsverandering, traditionele groepstherapie) om na te gaan of de gedetineerde voldoende 
gemotiveerd is en om hem aan te zetten tot het anders aanpakken van zaken.44 Daarna wordt 
gekeken of er andere trainingen (e.g. sollicitatietrainingen, omgaan met geld) worden 
aangeboden. Een gedetineerde wordt ca. 4 uur per week ingeroosterd voor re-
integratieactiviteiten.45 Als de gedetineerde met één of meer van de basisvoorwaarden aan de 
slag moet, helpt de case manager hem daarbij. Er zijn op dit moment circa 275 case managers 
actief.46 

Het RIC is een computerzaal waar gedetineerden – met ondersteuning van stagiai-
res/vrijwilligers en medewerkers – terecht kunnen om zelf te werken aan de basisvoorwaarden 
voor re-integratie. Ze hebben daar beschikking over internet (beperkte toegang) en een telefoon. 
Het RIC is bedoeld voor de praktische regelzaken. De prikkel is dat zelfredzaamheid wordt 
bevorderd en passiviteit wordt tegengegaan. Van oorsprong was het RIC één ochtend in de week 
open. Inmiddels is dit uitgebreid naar de hele week en is er een wachtlijst.47 Gemiddeld wordt 
een gedetineerde een half uur per week ingepland. Deze tijd komt uit het eigen activiteitenpro-
gramma. De gedetineerde dient zich terdege voor te bereiden op zijn bezoek aan het RIC omdat 
hij volgens case managers anders te weinig tijd heeft om iets zinnigs uit te kunnen voeren. 
Bijkomend praktisch nadeel is dat het RIC, om redenen van IT security, gebruik maakt van een 
white list van websites. Dat wil zeggen dat alleen die sites kunnen worden bezocht die vooraf 
zijn goedgekeurd. Als de gedetineerde iets wil regelen, dan moet de case manager hem dus 
meestal op de juiste website wijzen. Verder is doorklikken van een goedgekeurde website naar 
een externe (nog niet goedgekeurde) website niet mogelijk. 

De workload van een case manager is groot: ca. 40-45 gedetineerden. Dit komt neer op 30 tot 60 
minuten contacttijd per week. De overige circa 10 uur gaat op aan administratie en rapportage. 
Case managers geven aan dat er geen tot weinig tijd overblijft voor het monitoren, stimuleren en 
motiveren van de doelgroep. Voor (ongeplande) informele gesprekken – waar uiteindelijk vaak 
de meeste informatie uit komt – is sowieso geen tijd. In de beperkte contacttijd die de case 
manager heeft, moet zij of hij heel veel informatie overbrengen. Dat kost echter relatief veel tijd 
omdat ingewikkelde administratieve procedures in heel eenvoudige taal moet worden uitgelegd.  

4.4.2 Conceptuele uitwerking mechanisme  

De meeste zaken die een gedetineerde moet regelen voor zijn re-integratie kunnen online 
worden afgedaan (denk aan het aanvragen van een uitkering of zorgverzekering). Handigheid 
hierin is dus van belang en dat kan aangeleerd worden.  

Uit een literatuurreview van Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey en Boyle (2012) blijkt dat 
serious games uitermate geschikt zijn om kennisverwerving en begrip van content te stimuleren. 
                                                             

44  Vergelijk case #2, Treatment, en in het bijzonder de zelfkennis-game KeerJeKans die is ontwikkeld door de 
Pompekliniek (zie einde paragraaf 4.2.1). 

45 Dji.nl 
46 Lang niet alle 30.000 uitstromers komen in aanmerking voor begeleiding door een casemanager. Wij zijn bij de 

berekening van het totaal van 275 uitgegaan van de landelijke capaciteit (11.000) en een case load van 40 gedetineerden 
per casemanager. Het getal van 275 is gevalideerd door onze informant; zelf een casemanager. 

47 Informatie op basis van interviews. 
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Leertheorieën stellen dat leren het effectiefst is wanneer het actief, ervaringsgericht, in context, 
probleemgestuurd en met onmiddellijke feedback wordt gedaan (Boyle, Connolly & Hainey, 
2011). Deze aspecten kunnen allemaal worden verwerkt in games met als bijkomend voordeel 
dat de speler gemotiveerder is om iets te leren (Molins-Ruano et al., 2014). Een kanttekening 
hierbij is wel dat als leren aan de hand van ‘entertainment instructies’ (in plaats van traditionele 
‘learning instructions’) – en dat is het geval bij de inzet van games – alleen effectief is als spelers 
regelmatige feedback ontvangen over hun prestaties (Erhel & Jarnet, 2013). Met andere woorden, 
de educatieve content moet actief worden verwerkt. 

Een bijkomend voordeel van een game is dat de speler in een veilige omgeving verschillende 
gedragingen kan uitproberen, zonder dat dit echte gevolgen heeft. Een evident praktisch 
voordeel is dat de gedetineerde een game alleen kan spelen, zonder begeleiding, en dat hij veel 
tijd alleen heeft om te oefenen.48 De aanname is dan uiteraard wel dat hij in zijn cel beschikking 
heeft over een elektronisch device (tablet). 

In onderstaande tekstboxen worden enkele voorbeelden van bestaande serious games uitgelicht. 
Het eerste voorbeeld (Op jezelf!) is als referentie gebruik bij het opstellen van het game ontwerp 
in de afsluitende paragraaf. 

 

                                                             

48 16 uur per dag minus 8 uur slaap = 8 uur verblijf in de cel. 

Op jezelf!  
Sociale en financiële verantwoordelijkheden 

Grendel heeft voor twee woningbouwverenigingen in Nederland de serious game Op jezelf! ontwikkeld. In 

het spel leren jongeren omgaan met de sociale en financiële verantwoordelijkheden die horen bij het 
zelfstandig wonen. Spelers kunnen uit vier personages kiezen. De game is een introductie van sociale 
waarden die onmisbaar zijn in het leven in een georganiseerde samenleving. De consequenties van elke 

actie worden op ludieke wijze in het spel weergegeven. Communicatie (naar de buren toe), initiatief tonen 
(huis regelmatig schoonmaken) en een probleemoplossende houding (woningbouwvereniging bellen bij 

een defect) hebben een positief effect op de gameplay (zie verder hierna, einde paragraaf 4.4.3).  

 

Bron: Grendel-games.com 
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Bovenstaande voorbeelden zijn breed en generiek. Er zijn echter ook games ontworpen die 
gericht zijn op een enkel onderwerp, zoals leren omgaan met geld. Volgens het Nibud en DJI 
(2011) hebben veel gedetineerden schulden en vinden zij het lastig om te gaan met geld. Een 
online budgetcursus kan dan een oplossing bieden.49 

                                                             

49 Een succesvol voorbeeld van een brended learning omgeving voor ‘financial literacy’ is het Praxis®-programma van 
het Singaporese bedrijf Eduwealth (http://eduwealth.com). Dit is een flexibel format voor een workshop van 1-2 dagen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een klassiek bordspel.   

SKILLVILLE 

Oefenen van levensvaardigheden 

SKILLVILLE is een online multimediatool voor de PC die leerlingen in het voortgezet onderwijs helpt om 
competenties te realiseren die nuttig zijn in hun verdere leven. Er is een aangepaste versie beschikbaar voor 

volwassenen. De game is ontwikkelt door de Katholieke Hogeschool Limburg (nu: UC Leuven Limburg) uit 
België en is opgebouwd uit meerdere pakketten, namelijk: financiële educatie (incl. werk en arbeidsmarkt, 
verzekeringen, etc.), actua-politiek, alcohol-, tabak- en drugspreventie, techniek en sociale vaardigheden. 

Spelers krijgen onmiddellijk feedback en in een backoffice worden resultaten geregistreerd. Het doel is om 
spelers vaardigheden aan te leren waarmee ze op een gerichte wijze op betrouwbare websites (met name 
overheidssites) op het juiste moment de benodigde informatie kunnen raadplegen. 

 

Bron: Skillville.be 
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Op basis van interviews concluderen we dat de inzet van dergelijke games – in een aangepaste 
vorm die geschikt is voor de specifieke populatie van gedetineerden – van grote toegevoegde 
waarde kan zijn. De huidige wijze van informatieoverdracht is inefficiënt (kost relatief veel tijd) 
en weinig effectief. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om na afloop van het contactmoment 
met de case manager informatie op papier mee te geven omdat deze informatie toch niet zal (of 
zelfs kan) worden gelezen. Het gevolg daarvan is dat de gedetineerde sterk afhankelijk blijft van 
ondersteuning door een case manager en/of vrijwilliger.  

Door middel van de inzet van een laagdrempelige game – met verschillende modules voor elk 
van de leefgebieden – kan een gedetineerde op cel in alle rust en in zijn eigen tempo praktische 
vaardigheden oefenen en informatie verwerken. Idealiter hoeft de case manager dan alleen nog 
maar gerichte vragen van de gedetineerde te beantwoorden. Zij of hij kan zich dan veel meer 
richten op haar of zijn coachende rol.  
 

4.4.3 Game design 

Doelgroep 

Re-integratieactiviteiten zijn voor elke gedetineerde belangrijk. De doelgroep is dus groot maar 
daardoor ook zeer heterogeen. De game zal daarom modulair moeten worden ontworpen zodat 
het met relatief weinig extra aanspanningen aan een specifieke subgroep kan worden aangepast. 
Gemene deler van de doelgroep is een laag intelligentieniveau – een aanzienlijk deel van de 

Life Skil ls Budget Game 

Budgetcursus 

Het eLearning bedrijf Sealund heeft voor USA Funds de serious game Budget Game ontwikkeld om 
studenten persoonlijke financiële concepten bij te leren. Onderwerpen als creditcards, budgettering, 

schulden en administratie komen voorbij. Het spel leert gebruikers om op een actieve manier hun budget 
te beheren. De spelers krijgen een vast maandelijks inkomen en moet vervolgens met beleid beslissingen 
(hoe en waar ze leven enzovoort) binnen de mogelijkheden van hun budget. Aan het einde van elke ronde 

(een maand) krijgt de speler een gedetailleerd overzich van de kosten die zij heeft gemaakt. Om de game 
play realistischer te maken kunnen er tijdens het spel allerhande onvoorziene omstandigheden plaatsvinden 
waar kosten voor moeten worden gemaakt. 

 

Bron: Sealund Serious Games & Simulations (sealund.com) 
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Nederlandse populatie gedetineerden is bijvoorbeeld licht verstandelijk beperkt (Kaal, 
Negenman, Roeleveld & Embregts, 2011). Daarnaast zijn velen frustratiegevoelig.50 De game(s) 
moet(en) dus zeer laagdrempelig zijn (informatie in kleine stappen geven, met veel herhaling en 
in ‘Jip en Janneke taal’51) en leuk zijn om te spelen. De ‘fun’-factor is dus een belangrijk element. 
Daar staat tegenover dat de meeste gedetineerden, zeker naar het einde van detentie toe, 
gemotiveerd zijn en ook de behoefte hebben om (weer) zelfstandig taken op te pakken.  

Infrastructuur en registratie 

Voor deze case geldt de aanname dat het plan om elke gedetineerde een tablet te verstrekken, 
doorgaat. De gedetineerde zou de game(s) dus, in idle time, op zijn cel kunnen spelen.  

Een belangrijke beperking is dat het Gevangeniswezen met een whitelist werkt. Alleen 
goedgekeurde website kunnen bezocht worden, nadat alle doorverwijzingen etc. afgeschermd 
zijn. Zelf zoeken is dus lastig. Alle RIC’s in Nederland maken gebruik van deze whitelist. Een 
bijkomende overweging is dat de werkwijze per gemeente kan verschillen (e.g. de manier van 
aanleveren). Ook daar moet rekening mee gehouden worden. 

Informatie wordt goed bijgehouden. Zaken besproken in het intakegesprek worden opgenomen 
in een persoonlijk dossier, dat gaandeweg het proces steeds verder wordt uitgebreid door de 
case manager. Dit dossier wordt tevens gedeeld met de case manager van de gemeente. Ook aan- 
en afwezigheid wordt geregistreerd en case managers overleggen regelmatig met elkaar.  

Game concept52 

Deze case is vooral gericht op praktische vaardigheden in elk van de vijf basisvoorwaarden. 
Daar kunnen aparte modules voor worden ontwikkeld. Voor alle leefgebieden is reeds content 
beschikbaar (zie VenJ en de VNG, 2014 voor de specifieke invulling53). De crux is om deze 
informatie op een andere manier te ontsluiten zodat de gedetineerde zich al vooraf, in zijn eigen 
tijd op de cel, voor zijn bezoek aan het RIC kan voorbereiden. Case managers zijn daardoor 
uiteindelijk minder tijd kwijt aan ondersteuning en uitleg en de informatie wordt veel beter 
overgedragen en ingesleten.  

Op het moment lijkt een geïntegreerd platform met verschillende modules (gebaseerd op de vijf 
basisvoorwaarden) de beste optie. Op die wijze kan rekening worden gehouden met de 
maatwerktrajecten per gedetineerde. Op basis van de intake zou bepaald kunnen worden welke 
modules gevolgd worden. Het doel van de game-omgeving is het verschaffen van informatie en 
aanzetten tot actie (motivatie). Elke module zou minigames (bijvoorbeeld een budgetspel 
gebaseerd op trade-offs) of filmpjes kunnen bevatten. Het is voor de game mechanics van groot 
belang dat de vijf modules niet op zichzelf staande onderdelen zijn maar ook onderling met 
elkaar zijn verbonden. 

                                                             

50 Conclusie op basis van interviews. 
51 Quote uit interview. 
52 Dit concept is verder uitgewerkt in samenwerking met Tim Laning, oprichter van de serious game developer Grendel 

Games (www.grendel-games.com). 
53 https://www.dji.nl/Onderwerpen/Volwassenen-in-detentie/Re-integratie-en-nazorg/convenant-re-integratie/ 
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Interface 

Voor de meeste leefgebieden zijn al serious games ontwikkeld. Die moeten nog wel op de 
specifieke doelgroep worden aangepast. Dat betekent niet alleen dat de game dynamics en 
narrative van het verhaal heel toegankelijk moeten worden gehouden maar ook de interface heel 
laagdrempelig moet zijn. De moeilijkheid van een spel zit namelijk niet alleen in de game 
dynamics (de ‘regels’ van het spel) maar ook voor een deel in de bediening van het spel. Die 
bediening moet zichzelf wijzen. De interface moet vergevensgezind zijn door een ruime 
foutmarge te hanteren en/of foute invoer automatisch te corrigeren of door suggesties te doen. 
Van groot belang bij het laatste is dat de toonzetting volstrekt niet belerend is.  

Gegeven de laaggeletterdheid en meertaligheid van de doelgroep dient de interface sterk visueel 
te zijn. Daartoe zal er een beeldtaal moeten worden ontwikkeld die universeel is maar die 
tegelijkertijd rijk genoeg is om complexe bureaucratische processen realistisch weer te geven. Dat 
realisme zit dan vooral in de complexiteit (en onderlinge afhankelijkheid, zie hierna) van de 
bureaucratische processen waarmee reclasserende gedetineerden mee te maken krijgen. Deze 
complexiteit moet 1:1 in de game mechanics worden vertaald. Een realistische visuele weergave 
van de handelingen en activiteiten is minder van belang en leidt eerder af van het hoofddoel van 
het spel (inzicht geven in administratieve processen). Grendel Games kiest bijvoorbeeld vaak 
voor een comic-achtige visuele uitvoering om op een luchtige en soms komische toon serieuze 
boodschappen over te kunnen brengen. Dit voorkomt ook dat boodschappen belerend 
overkomen. 

Figuur 20. Screenshot van de comic style vormgeving van het spel Underground54 

                                                             

54 Underground is een game waarin beginnende chirurgen basisvaardigheden in laparoscopie aangeleerd krijgen (zie ook 
https://www.youtube.com/watch?v=rm8YpSUXnDk). De game wordt momenteel gebruikt door een aantal 
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De speler moet zich kunnen identificeren met het karakter (de avatar) in het spel. Een 
veelgebruikte optie is om spelers de mogelijkheid te geven om het uiterlijk van de avatar aan te 
kunnen passen.55 

Game mechanics 

Het is bij elk game ontwerp van belang om spelers een horizon te bieden: een duidelijk einddoel 
waar ze stap voor stap naar toe kunnen werken. In dit geval ligt deze horizon na de fase dat de 
gedetineerde is vrijgelaten. Het einddoel is om duurzaam zelfstandig te kunnen leven in de 
samenleving. De manier waarop dat “zelfstandig leven” in het spel moet worden ingericht kan 
voor elke speler anders zijn, al naar gelang de levensdoelen die voor hem het meest van belang 
zijn. Voor de één bestaat die eindsituatie in rustig kunnen vissen samen met vrienden, voor de 
ander in het hebben van een baan waarmee geld kan worden verdiend, voor de derde in het 
stichten van (of de hereniging met) een gezin. Het is van belang dat een speler zich kan 
identificeren met de horizon in het spel. Voor het gameontwerp betekent dit dat de game een 
open einde moet hebben (of althans verschillende uitkomsten moet kennen). 

Het voltooien van de administratieve taken voor elk van de vijf leefgebieden is dus slechts een 
tussenstap. Het spel is pas “uitgespeeld” als de speler in het spel in staat is om gedurende 
langere tijd (dus tijdens meerdere speelrondes) zelfstandig te kunnen wonen. Het is de uitdaging 
van het spel om dat doel te bereiken. Dit vereist niet alleen dat de speler de praktische 
achtergrondkennis over alle vijf leefgebieden afzonderlijk in de vingers moet krijgen maar ook 
en vooral dat hij de onderlinge afhankelijkheid en volgordelijkheid van de verschillende 
administratieve processen leert begrijpen (zonder identiteitsbewijs kan men zich niet inschrijven 
voor woonruimte, zonder woonruimte kan men geen uitkering aanvragen, zonder uitkering kan 
met geen schulden aflossen enzovoort). Op dit moment lopen veel gedetineerden vooral op dit 
punt vast. In de game mechanics moeten de onderlinge afhankelijkheden realistisch worden 
gemodelleerd. Dat betekent voor de opbouw van de game dat de vijf leefgebieden eerst als 
afzonderlijke ‘missies’ kunnen worden gespeeld maar dat daarna, in de volgende missie, de 
onderlinge verwevenheid juist centraal staat. In alle missies geldt dat de informatie altijd in 
hapklare brokken moet worden aangeboden, in kleine, duidelijke stappen met veel terugkoppe-
ling. In die terugkoppeling moet wel steeds de verbinding worden gelegd met de horizon zodat 
de speler beseft dat hij weer een stapje dichter bij ‘zijn’ einddoel is gekomen.56 

In Op jezelf! zijn de verschillende leefgebieden vanaf het begin geïntegreerd in de game play. 
Het spel is ontwikkeld in opdracht van twee woningcorporaties. Die hadden veel schade door 
overlast van jeugdige gebruikers. Dit waren huurders die vanuit een moeilijke gezinssituatie op 
(zeer) jonge leeftijd op zichzelf waren gaan wonen, maar die in feite nog niet goed in staat waren 
om op zichzelf te wonen. Qua achtergrondkenmerken sluit dit waarschijnlijk goed aan bij de 
doelgroep van gedetineerden waardoor er relatief weinig aanpassingen in de game nodig zijn.  

                                                                                                                                                                                    

ziekenhuizen als trainingsmiddel voor chirurgen. De bediening geschiedt door middel van een standaard low end 
game consule (Wii U). Hierdoor kan de chirurg in opleiding het spel zelf aanschaffen en thuis spelen – in plaats van 
steeds naar een centrale (en dure) centrale opstelling in het opleidingscentrum te moeten gaan. Het spel is uitvoerig 
getest. Het proefschrift van Jalink (2014) aan de UMC Groningen is er volledig aan gewijd. 

55  Het aanpassen van de avatar is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel (en hogelijk gewaardeerd) van het 
zelfreflectiespel KeerJeKans (zie case #2: Treatment, einde paragraaf 4.2.1). 

56 Dit aspect is uitgebreid beschreven in case #1: Gamification toegepast op DBT (paragraaf 4.1). 
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De overlast bestond met name uit fysieke schade aan de woning (met name door verslonzing en 
onzorgvuldige omgaan met het huis en het interieur) en overlast in de buurt (geluidsoverlast, 
verwaarlozing van de tuin).57 De game richt zich tegelijkertijd op drie verschillende onderwer-
pen die allen ook voor de doelgroep van RIC van belang zijn: 

1. Het vergroten van de zelfredzaamheid. 
2. Het leren omgaan met geld. 
3. Het aanleren van verantwoordelijkheden en het leren vinden van een balans tussen 

vermaak en plichten. 

De centrale uitdaging van Op jezelf! is om de verschillende terugkerende taken op tijd, in de 
juiste volgorde (het is een real-time spel – de klok loopt daadwerkelijk mee) en binnen een 
gegeven budget (de tweede teller in het spel) te voltooien. Als een speler bijvoorbeeld het huis 
niet regelmatig schoonmaakt verslonst het huis automatisch. Wordt een kritische waarde 
overschreden dan komt de woningcorporatie in het spel de schade herstellen. Ze brengen dit in 
rekening bij de huurder. Deze heeft daardoor minder budget over om eten aan te schaffen, of om 
uit te gaan. Wie de huur niet betaalt en/of het huis ernstig verwaarloost wordt uiteindelijk uit 
zijn of haar huis gezet. In het spel komen de ouders je dan weer ophalen. Dit is de ultieme 
vernedering voor de doelgroep waar het spel voor is ontwikkeld. Andersom, wie zorgvuldig 
met zijn of haar budget omgaat, houdt geld over en kan, bij wijze van beloning, in het spel 
allerhande rekwisieten kopen.  

4.4.4 Transfer 

De integratie van het spel in het RIC-traject is een vorm van blended learning. Nauwe 
afstemming tussen de game en de daadwerkelijke re-integratiesporen is zeer goed mogelijk. In 
het intakegesprek kan de case manager – op basis van de specifieke situatie van de gedetineerde 
– op maat opdrachten geven om bepaalde taken in het spel te voltooien. De case manager kan 
deze modules aan of uit zetten. De gedetineerde heeft dus alleen toegang toe de leefgebie-
den/missies die voor hem van belang zijn. Pas als hij een bepaalde missie heeft uitgespeeld, zal 
de case manager de volgende missie in het spel ontsluiten. De case manager kan tussentijds de 
vorderingen van de gedetineerde in het spel volgen en zo bijvoorbeeld zien met elke 
onderwerpen/taken de gedetineerde de meeste moeite heeft. Zo kan hij op basis van deze 
‘metrics’ uit de game ook gericht een terugkoppelingsgesprek met de gedetineerde voeren. 

Case managers houden op dit moment al een persoonlijk dossier bij van elk van hun ‘klanten’. 
Ze delen dit dossier ook met de contactpersoon aan de andere kant – de case manager van de 
gemeente waar de gedetineerde na vrijlating komt te wonen. Dit dossier wordt gaandeweg het 
RIC-proces steeds verder uitgebreid. De vordering in het spel zouden ook kunnen worden 
opgenomen in dit dossier (bv. welke missies de gedetineerde als speler heeft voltooid). 
Andersom kan de aanwezigheid van gedetineerden bij RIC-activiteiten, die ook in het dossier 

                                                             

57 Eén van de zaken die tijdens het vooronderzoek van Op jezelf! naar voren kwam was dat gesprekken tussen 
beheerders van de woningcorporatie en de probleemhuurders bijna altijd in een spraakverwarring eindigden omdat de 
huurders zich van geen kwaad bewust waren over de overlast die ze bezorgden. Dat gold bijvoorbeeld voor de 
geluidsoverlast naar buren. Op basis van het vooronderzoek is een extra doel aan het spel toegevoegd, namelijk de 
speler bewust maken van de negatieve impact van zijn gedrag op de buurt. In het spel is dat onder andere 
vormgegeven door de rollen om te draaien (de buren veroorzaken veel geluidsoverlast). De speler moet dat in het spel 
dan in den minne oplossen. 
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wordt bijgehouden, ook weer in het spel worden verwerkt (bijvoorbeeld in de vorm van 
meldingen en/of meer geavanceerd door bepaalde sub-missies of mini-games te ontsluiten). 

In het ideale geval komen de (type) websites die in de werkelijke administratieve processen 
moeten worden bezocht, en de formulieren die moeten worden ingevuld, 1:1 terug in het spel. 
Met andere woorden, de gedetineerde vult daadwerkelijk de gegevens in die hij later ook in het 
werkelijke proces zal moeten invullen.  

4.4.5 Business case 

Het ontwikkelen van een professionele game vergt een aanzienlijke investering. Dat geldt 
onverkort voor een serious game. In de studie die Dialogic bijna een decennium geleden heeft 
uitgevoerd (2006) lag het gemiddelde – zonder de outliers – reeds op 400.000 euro. De orde van 
grootte is 100.000 euro, niet 10.000 euro zoals vaak wordt gedacht. Wat in dat rapport werd 
gesteld over de afnemers van serious games geldt tot op heden nog onverkort.58 Omdat de 
kosten al snel in de tonnen lopen betekent dit simpelweg dat er alleen sluitende business cases 
kunnen worden gemaakt voor die gevallen dat er ook grote opbrengsten zijn te verwachten.  

De kosten van het vooronderzoek worden over het algemeen sterk onderschat. In een 
professioneel ontwikkeltraject bedragen deze voorinvesteringen circa 30-40% van het totale 
budget. Daarbij kan dan wel de aantekening worden gemaakt dat de opdrachtgever in deze 
verkennende fase zelf veel kan bijdragen. Naar schatting 40% van deze kosten (dus circa 15% 
van het totaal) kunnen in natura door de opdrachtgever worden ingebracht, door capaciteit van 
medewerkers beschikbaar te stellen. In de feitelijke ontwikkelfase is de potentiële rol van de 
opdrachtgever beperkt tot het mee helpen (uit)testen van de game. Een realistische schatting 
komt uit op 5% van het totaal. Bij maximale bijdrage van de opdrachtgever kan er, bij een totaal 
budget van €400.000, dus €80.000 in kind worden ingebracht. Rest een netto budget van €320.000. 

In het specifieke geval van de doorontwikkeling van Op jezelf! naar een breed inzetbaar ‘RIC-
game’ zijn de aanpassingskosten relatief laag omdat de kenmerken van de oorspronkelijke 
doelgroep redelijk veel gelijkenis vertonen met de kenmerken van de doelgroep van 
gedetineerden. Wel moet er nog aanzienlijk veel extra content worden omgezet naar de game 
omgeving en die moet worden doorontwikkeld totdat de feitelijke administratieve processen 
realistisch kunnen worden weergegeven. Verder is er een rijke verhaallijn nodig met meerdere 
varianten. Dat vereist aanzienlijke inspanningen maar in dit specifieke geval lijkt de bovengrens 
van 40% eigen inzet van de opdrachtgever zeker haalbaar. Extra technische ontwikkelkosten zijn 
er wel bij de bouw van de back end. Die is nodig om de vorderingen van de gedetineerde in het 
spel op een makkelijke manier toegankelijk te maken voor de case managers, en andersom is er 
een gebruiksvriendelijke interface nodig waarmee de case managers de game op maat kunnen 
maken voor een individuele speler. Dit is inclusief de invoer van data over het gedrag van de 
                                                             

58 “Omdat de meeste afnemers nog redeneren vanuit het traditionele customised model – en ze dus zelf de 
kosten dragen voor de (door)ontwikkeling van de game – zijn de (gepercipieerde) kosten nu vaak de 
beperkende factor. In het merendeel van de cases is mede daarom gekozen voor een relatief beperkte 
opzet van de game. Achteraf kan dat altijd worden gerechtvaardigd door de doelstellingen in te perken. 
Het is echter de vraag of hier ook niet een gebrek aan overzicht over de markt en onbekendheid met de 
technische (on)mogelijkheden van games en game technologie een rol spelen (bijvoorbeeld met reeds 
bestaande applicaties, of met de mogelijkheden van middleware zoals game engines).“ (Velde, 
Brennenraedts, Kaashoek, & Segers, 2007)(p.77) 
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gedetineerde in het daadwerkelijke RIC-proces. In het ideale geval wordt er een automatische 
koppeling gemaakt tussen de bestaande registratiesystemen en de back end van de game.  

De opbrengsten van de game bedragen, in alle scenario’s, een veelvoud van de geschatte netto 
kosten van 300.000 euro. Er kunnen twee soorten opbrengsten worden bereikt.  

Het eerste type zijn directe opbrengsten. Deze zijn gebaseerd op kostenbesparingen die worden 
bereikt omdat de case managers in minder tijd meer cliënten kunnen bedienen. Met andere 
woorden, door de inzet van kapitaal (hier: de game) kan de gemiddelde case load worden 
verhoogd. Bij een tijdsbesparing van 5 minuten op een oorspronkelijk totaal van 45 contactminu-
ten levert dat op jaarlijkse basis, op een totaal van 275 case managers, op landelijk niveau een 
besparing op van ruim 1.8 miljoen euro.  

Het tweede type zijn indirecte besparingen. Deze zijn gebaseerd op kwaliteitsverbeteringen die 
worden bereikt omdat case managers – bij dezelfde case load – gemiddeld meer tijd aan hun 
cliënten kunnen geven. De aanname is nu dat deze kwaliteitsverbetering zich op twee manieren 
terugbetaalt in een vermindering van kosten. Ten eerste zullen de gemiddelde kosten van de 
overlast van ex-gedetineerden afnemen. Ten tweede zullen er minder gedetineerden opnieuw in 
de fout gaan en opnieuw in detentie moeten worden genomen. Met andere woorden, er worden 
kosten bespaard op detentiecapaciteit die anders door deze recidivisten zou zijn gebruikt. 
Omdat de gemiddelde kosten van de tweede soort (29.344 euro per jaar) een factor 70 hoger 
liggen dan de gemiddelde kosten van het eerste soort (424 euro per jaar) zijn de totale 
besparingen bij het tweede type veel groter – zelfs als daar de pessimistische correctie op wordt 
uitgevoerd dat alle recidivisten anders in de bijstand (WWB) hadden gezeten. Nota bene, het 
eerste type besparingen is moeilijk te kwantificeren – de 424 euro is gebaseerd op een dappere 
poging van het Jonker Verwey instituut (2014) maar omdat het hier om een relatief gering 
totaalbedrag gaat heeft een afwijking in de gemiddelde besparingen uiteindelijk maar weinig 
invloed op de totale indirecte besparingen. Verreweg de grootste besparingen zitten bij het niet-
beslag leggen op detentiecapaciteit.  

De directe besparingen en indirecte besparingen sluiten elkaar grotendeels uit: de vrijgekomen 
tijd van de case managers wordt óf gebruikt om de gemiddelde case load te verhogen (zelfde 
contacttijd, minder case managers) óf om meer contacttijd te hebben (zelfde aantal case 
managers, meer contacttijd). De twee bedragen mogen dus niet bij elkaar worden opgeteld. 
Omdat de indirecte besparingen zelfs bij een zeer conservatieve aanname van een afname van 
het recidivepercentage met 1% 1,5x zo hoog zijn als de directe besparingen ligt het voor de hand 
om vooral in te zetten op een kwaliteitsverbetering. In dat geval bedragen de totale besparingen 
ruim 2,7 miljoen euro – tegen 0,3 miljoen euro aan totale (netto) kosten. 
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Tabel 5: Overzicht van de uitwerking van de business case voor case IV 

Basisgegevens   

aantal gedetineerden in RIC 30.000 

waarvan door case manager begeleid 11.000 

    

Scenario I: Directe besparingen (tijdsbesparing)   

aantal case managers 275 

aantal klanten per case manager 40 

tijd per klant/week (minuten) 45 

bruto uurloon case manager  €                 50  

tijdsbesparing door game per contactmoment (minuten) 5 

totale tijdsbesparing per jaar (minuten) 8.000 

in geld/per case manager  €            6.667  

in geld/alle case managers  €   1.833.333  

    

Scenario II: Indirecte besparingen (kwaliteit)   

   gedetineerden in RIC door case manager begeleid 11.000 

Type 1 (minder maatschappelijke overlast)   

gemiddelde kosten maatschappelijke overlast (a)  €               424  

H: 10% gedetineerden met 10% minder overlast  €        46.640  

Type 2 (minder kosten DJI voor detentie recidivisten)   

H: % gedetineerden dat nu niet in recidive gaat 1,0% 

gemiddelde kosten recidive (b)(c)  €          29.344  

besparingen voorkomen recidive  €     3.227.840  

minus besparingen WWB (bijstand) (d)  €        492.800- 

netto besparingen uit voorkomen recidive  €   2.735.040  

TOTAAL type 1 + type 2  €   2.781.680  

    

(a) €1272 over een periode van drie jaar. Bron: Verwey Jonker (2014) 
(b) kosten strafrechtelijk intramuraal: €262 per dag. Bron: Jaarverslag DJI (2013) 
(c) bij een gemiddelde detentieduur totale uitstroom van 112 dagen. Bron: Gevangeniswezen in 
cijfers 2008-2012.  
(d) bij een gerealiseerde gemiddelde uitkeringsprijs van €1.225. Bron: gemeenteloket SZW, 4 juli 

2014 

 



 98 

5 Conclusies en aanbevelingen 
Bij welke leer- en instructiedoelen binnen de DJI-omgeving kunnen serious games een bijdrage leveren? 
Zijn er bestaande games die hiervoor geschikt zijn of met weinig middelen geschikt gemaakt kunnen 
worden? Welke voorwaarden gelden er dan? Welke effectiviteit mag worden verwacht van de inzet van 
serious games binnen DJI? 

5.1 Inleiding 

In de conclusies beantwoorden we de acht onderzoeksvragen die in paragraaf 1.2 zijn 
geformuleerd. We doen dat op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek uit hoofdstuk 
2, de overzichten uit het (schakel)hoofdstuk 3 en vooral op basis van de vier uitgebreide 
casebeschrijvingen uit hoofdstuk 4.  

We behandelen hieronder puntsgewijs de acht onderzoeksvragen. Halverwege en aan het eind 
van het blok wordt een overzicht gegeven van de vier cases op alle dimensies die in de 
onderzoeksvragen voorkomen. 

5.2 Antwoorden op de onderzoeksvragen 

Zijn er in de ons omringende landen voorbeelden bekend van succesvolle serious 

games of andere educatieve games die worden toegepast in het gevangeniswe-
zen of in aanpalende terreinen daarvan zoals verslavingszorg en psychiatrie? 

Er zijn voor zover ons bekend (nog) geen serious games ontwikkeld voor de specifieke 
doelgroep van gedetineerden (paragraaf 4.2.2). Voor aanpalende terreinen is wel een groot 
aantal games ontwikkeld, zowel in het buitenland als in het binnenland. 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. In principe kunnen met video games in het algemeen 
(dus ook met entertainment games) leereffecten worden bereikt die ook relevant zijn voor het 
gevangeniswezen. We hebben de positieve effecten van het spelen van video games uitgebreid 
beschreven in de literatuurstudie in hoofdstuk 2. Al deze effecten (verbeteren van cognitieve 
vaardigheden, van motivationeel gedrag, van regulering van emoties en van sociale 
vaardigheden) zijn relevant voor de context van DJI. Zoals in datzelfde hoofdstuk wordt betoogd 
is het onderscheid tussen entertainment games en serious games enigszins gekunsteld (paragraaf 
2.2). De vraagstelling zou zich dan ook moeten richten op de mogelijke inzet van video games in 
het algemeen en niet die van serious games in het bijzonder. 

Echter, in de zoektocht naar relevante voorbeelden hebben we ons beperkt tot serious games. We 
hebben ons daarbij in eerste instantie gericht op serious games die in Nederland zijn ontwikkeld. 
Daaraan ligt een pragmatische afweging ten grondslag. Het uiteindelijke doel van dit 
praktijkgerichte onderzoek is om een aantal games daadwerkelijk te implementeren binnen het 
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gevangeniswezen. Op basis van onze kennis en ervaring van softwareontwikkeling weten we 
dat dit soort complexe toepassingen een grondige kennis van de Nederlandse context vereisen 
en nauwe samenwerking – ter plaatse – tussen de opdrachtgever en de ontwikkelaars. 
Nederland heeft een relatief goed ontwikkelde serious gaming industrie (zie onder andere de 
Dutch Games Association). Wanneer er geen goede alternatieven in Nederland voorhanden 
waren, hebben we de zoektocht naar het buitenland uitgebreid. Het aanbod van relevante 
serious games uit Nederland was breder dan we hadden verwacht. Van de 50 serious games op 
de longlist (zie Bijlage 3) komt ruim de helft (56%) uit Nederland. 

Welke primaire processen binnen DJI of deelprocessen komen in aanmerking 

voor het inzetten van serious games en waarom is dat? 

Dit is een open vraag waarop ook een open antwoord kan worden gegeven: 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. Zo is in dit 
onderzoek, op verzoek van de begeleidingscommissie, de nadruk gelegd op gedragsveranderin-
gen. Maar er bestaat buiten dit specifieke toepassingsgebied al een lange traditie van de inzet 
van serious games voor trainingsdoeleinden. Met name simulaties worden al decennialang 
gebruikt om operationele en tactische vaardigheden te trainen (zoals het oefenen in oorlogssitua-
ties of van rampenbestrijding, of het oefenen met bedrijfsvoering – management games). Deze 
type toepassingen zijn buiten beschouwing gebleven in dit onderzoek, maar ze zijn zeker ook 
relevant voor DJI (simulaties kunnen bijvoorbeeld worden ingezet in instellingen om 
beveiligingsprotocollen te trainen, zie voetnoot 36).  

Bij de mogelijke inzet van (serious) games in processen binnen DJI geldt wel de stelregel: the devil 
is in the detail. Er zal 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 (Korteling, Helsdingen, Sluimer, Emmerik, & Kappé, 
2011), zie ook hierna, vraag 3). 

Wat zi jn de vi j f  voornaamste leer- of ontwikkelingsdoelen binnen DJI die met 

serious games bereikt zouden moeten worden? 

Omdat er aan de aanbodkant in principe weinig beperkingen zijn (zie vraag 2) hangt het 
antwoord op deze vraag voornamelijk af van de vraagzijde. Met andere woorden, van de 
prioriteiten die DJI stelt. Wel is het zo dat het ene leer- of ontwikkelingsdoel beter is te bereiken 
met (serious) games dan het andere. Of gaming in het algemeen of een bepaald game ontwerp in 
het bijzonder voor een specifieke training kan worden ingezet hangt af van de mate waarin de 
kritische leeropdrachten goed kunnen worden weergegeven in het spel (paragraaf 2.4). 
Gamification is belangrijke uitbreiding van het domein – maar heeft ook weer inherente 
beperkingen (paragraaf 2.4 en paragraaf 4.1). 

Bij de uitvoering van het onderzoek is de keuze voor de leer- of ontwikkelingsdoelen als volgt 
gemaakt: we hebben eerst een schematische weergave gemaakt van de primaire processen 
binnen DJI, inclusief de kerndoelen voor elk van de (deel)processen (figuur 11). Vervolgens 
hebben we de serious games van de longlist (Bijlage 3) op basis van de match met de game 
mechanics gekoppeld aan deze kerndoelen en geplot op de schematische weergave (figuur 12). 
Op basis van ons vooronderzoek (interviewrondes onder game developers en instellingsdirec-
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teuren en vertegenwoordigers van DJI, literatuurstudie) hebben we een voorselectie gemaakt 
van zeven specifieke thema’s (combinaties van leerdoelen en deelprocessen) waar de case 
studies zich op zouden kunnen richten: 

1. Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT) 
2. Treatment (grote case met veel modules, incl. COVA en therapietrouw) 
3. Motiverende bejegening (binnen kaders van de taak, zie 6) 
4. Zelfredzaamheid RIC (ID, werk, schulden, onderdak, zorg) 
5. Mitigatie negatieve effecten detentie 
6. Toezicht/controle 
7. (Beroeps)opleidingen 

De begeleidingscommissie heeft vervolgens vijf thema’s uit deze lijst gekozen. Thema #6 is 
daarbij samengevoegd met thema #3 (zie paragraaf 4.3.2). Thema #5 is uit pragmatische 
overwegingen niet opgenomen in de selectie, omdat daar al een pilot voor de inzet van een game 
voor wordt ontwikkeld (leefklimaat JJI, programma TOPs!).  

In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de vier cases, de (vijf) doelen binnen DJI waar de case 
zich op richt en de manier waarop de inzet van het spel bij kan dragen aan het bereiken van het 
doel. 

Tabel 6: Overzicht cases I (thema, type, doel en werking) 

Thema Case 1. Gamification principes toegepast op DBT 

Type Gamification 

Doel 
Goed gedrag stimuleren, re-integratie bevorderen (door zelfstandigheid te verhogen), 
recidive verminderen. 

Werking 
Effectiviteit DBT verhogen door het promotie-degradatiesysteem te herontwerpen op basis 
van inzichten uit game design (met name reward systems). 

Thema Case 2. Gaming toegepast binnen treatment van justit iabelen 

Type Games 

Doel 
Treatment readiness verhogen waardoor er minder uitval optreedt en de behandelingen 

meer effect hebben. 

Werking 

Drie onderliggende kritische factoren [1]. cognitieve vaardigheden, [2] impulscontrole, [3] 
zelfreflectie beïnvloeden door middel van de inzet van games in bestaande behandelingstra-

jecten (blended learning). [1] door middel van de inzet van professionele brain games, [2] 
door middel van de inzet van games met bio feedback, [3] in combinatie met [2] (en [1]). 

Thema Case 3. Training Motiverende bejegening door middel van gaming 

Type Games, gamification 

Doel 
Door middel van continue coaching (motiverende bejegening) goed gedrag bij 

gedetineerden stimuleren en ze meer eigen verantwoordelijkheid te laten namen (vgl. DBT). 

Werking 

Door middel van een combinatie van de inzet van games (preselectie deelnemers en training 

van scenario’s) en gamification (zichtbaar maken positieve effecten Motiverende bejegening) 
personeel effectiever en efficiënter trainen in de nieuwe werkwijze. 

Thema Case 4. Ondersteuning eigen re-integratie activiteiten gedetineerden 
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Type Games (gamification) 

Doel 
Gedetineerden zelf primair verantwoordelijk maken voor hun re-integratie door ze zelf de 
basisvoorwaarden (vijf leefgebieden) op orde te laten krijgen. 

Werking 

Door een simulatiespel op cel te spelen kan een gedetineerde zich in alle rust op een 
effectieve wijze voorbereiden op zijn bezoek aan het RIC. Hierdoor kan de case manager zich 
meer richten op coaching van de gedetineerde (in plaats van diens regelwerk over te nemen). 

De vorderingen in het spel kunnen ook ‘hard’ gekoppeld worden aan het feitelijke re-
integratieproces. 

 

Ontwikkel voor de vi if  geselecteerde leer- en ontwikkelingsdoelen theoretische 

modellen voor een serious of educatief game die de werking/bijdrage en 

potentiële effectiviteit van de game inzichteli jk maken. 

We hebben dit onderzoek nadrukkelijk op de praktijk gericht. Daarom hebben we het meeste 
gewicht gegeven aan het zo concreet mogelijk uitwerken van de vier cases (4+1 doelen) uit Tabel 
6. In de cases is de mogelijke inzet van een game en/of gamification beschreven volgens een vast 
stramien. In het eerste deel wordt de problematiek in een specifiek werkproces binnen het 
gevangeniswezen uitgewerkt. De nadruk ligt op de onderliggende mechanismes die een rol 
spelen bij de problematiek. Deze mechanismes vormen de brug met het tweede deel, waarin 
game mechanics worden geanalyseerd van een of meerdere bestaande (serious) games die 
verwant zijn aan de mechanics uit het eerste deel. In het derde en laatste deel worden vervolgens 
deze mechanics verder uitgewerkt in een eerste game ontwerp. 

Hoewel elke case beschrijving volgens dit stramien is opgesteld, kent elke case een specifieke 
focus (game mechanics, user interface, business case enzovoort). Zo kunnen we voor elk 
specifiek aspect putten uit één of meerdere concrete voorbeelden. 

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 (paragraaf 2.3). Daarmee hangt samen dat video games – 
in tegenstelling tot traditionele games – een dynamische game play kennen (paragraaf 2.3). Zo 
kunnen tijdens het spelen van het spel de leerdoelen en instructiemethoden 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: ze 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 (zie paragraaf 4.2). Ze zijn echter niet 
in staat om het gedrag van de leerling/speler zelf te veranderen (zie paragraaf 4.1.4). De invloed 
op het gedrag is dus altijd indirect. 

Het verbindingspunt tussen het leerdoel en de game zijn steeds de game mechanics. De 
doorwerking van de game op het leerdoel wordt hieronder kort voor elke case beschreven (zie 
Tabel 6 voor een overzicht). 
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Case 1 

Door middel van het toepassen van gaming principes op het DBT-regime kan het bestaande 
promotie-degradatiesysteem veel effectiever worden ingericht. Dit staat uitgebreid beschreven in 
de eerste case (paragraaf 4.1). Op basis van de inzichten uit de praktijk van het game design zijn 
tien concrete aanbevelingen gedaan voor het (her)ontwerp van het promotie-degradatiesysteem 
(par 4.1.6). Deze hebben vooral betrekking op de timing, de omvang en het type van beloningen. 

Case 2 

Het doel van case 2 is om treatment readiness te stimuleren. Op basis van het theoretische model 
van Ward et al. (2004) zijn een aantal factoren onderscheiden die van invloed zijn op treatment 
readiness (paragraaf 4.2.1). 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 (paragraaf 4.2.1).  

Er bestaan ook al serious games die zich specifiek richten op factor a (brain training games), 
factor b (biofeedback) en factor c (therapeutische toepassingen zoals KeerJeKans). 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 (al is in de meeste studies zelfselectie niet uit te sluiten, zie bijvoorbeeld paragraaf 
4.2.1). 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 (KeerJeKans), maar integratie met factor b (en zelfs 
met factor a) ligt voor de hand (PlayMancer). 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   

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. 
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Case 4 

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-
integratiecentrum (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 nog steeds zelf de meeste zaken. De inzet van games is hier vooral praktisch van 
aard. De gedetineerden 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 (simula-
tie)spel actief, ervaringsgericht en probleemgestuurd leert, in context en met onmiddellijke 
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 game play de onderlinge 
afhankelijkheid van de verschillende 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 (vergelijk case 3). 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).  

Aan welke voorwaarden zou voldaan moeten worden voordat serious games 

binnen de DJI setting effectief kunnen worden? In welke mate is dit ook 

praktisch haalbaar? 

De effectiviteit van video games (in termen van Experience) hangt in de eerste plaats af van de 
kwaliteit van het ontwerp (paragraaf 2.2). 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. De drie 
lagen in het ontwerp moeten ook nog goed op elkaar worden afgestemd. Voor serious games 
komt er een extra laag bij – leren – waarin de leerdoelen worden geoperationaliseerd. 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 (zie paragraaf 
2.3).  

Vervolgens zal de serious game echt geïntegreerd moeten worden in de bestaande werkproces-
sen. Het moet dus geen oppervlakkige laag blijven (chocolate covered broccoli), maar de 
onderliggende mechanismes in het werkproces zullen gereflecteerd moeten worden in de game 
mechanics (paragraaf 2.3). 

Het op maat ontwerpen van een nieuwe of het aanpassen van een bestaande serious game 
vereist een grondig vooronderzoek (paragraaf 4.2.2) en de betrokkenheid van professionele 
game designers. Dit gaat gepaard met aanzienlijke kosten; eerder in de ordegrootte van 100.000 
euro dan 10.000 euro (paragraaf 4.4.5). 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, personeelsle-
den) en/of van een directe koppeling met het terugdringen van recidive. Om serious games op 
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grote schaal te spelen is er ook een uitgebreide technische infrastructuur nodig, met grote 
aantallen devices (tablets voor gedetineerden, smartphones voor het personeel). In de cases is de 
aanname gemaakt dat deze infrastructuur al aanwezig is.  

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 
(paragraaf 2.4). 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 (paragraaf 2.4). Het feit dat de 
'echte wereld’ als technologie wordt gebruikt is ook tegelijkertijd het grootste nadeel van de inzet 
van gamification. 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 minimaal worden 
aangepast en dan nog alleen binnen bestaande protocollen en wettelijke kaders. De 'harde' 
koppeling met de bestaande processen blijft daardoor vaak achterwege. Het is bijvoorbeeld een 
open vraag in hoeverre de aanbevelingen uit case 1 daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd 
in de bestaande DBT-processen. Case 4 lijkt wat dat betreft een uitzondering. 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). 

Hoe zou de effectiviteit van de game kunnen worden gekwantif iceerd ( in termen 
van het opdoen van kennis, ervaring, vaardigheden, het vasthouden van al deze 

zaken, en het motivatie-effect)? 

Van belang is hier om het onderscheid te maken tussen de effecten die tijdens het spelen van het 
spel (in game) en later daarbuiten, in de 'echte wereld' (off game) optreden. Alleen de laatste 
effecten bepalen uiteindelijk de effectiviteit van de inzet van een game voor leerdoeleinden en 
dus zouden de metingen ook gericht moeten zijn op gedragsveranderingen in de 'echte wereld’. 
De werking van veel video games lijkt nu beperkt tot bewustwording (paragraaf 4.1.4). 
Daadwerkelijke gedragsverandering vereist voortdurende bijsturing ('nudging') op de langere 
termijn. In principe leent gamification zich daar goed voor. Het motivatie-effect draagt op 
zichzelf niet bij aan een gedragsverandering, maar kan de leerervaringen die in game optreden 
wel versterken. De hamvraag blijft alleen in hoeverre deze ervaringen over kunnen worden 
gedragen naar de 'echte wereld’.  

Video games zijn in principe ideale virtuele laboratoria om experimenten mee uit te voeren. De 
mogelijkheden om testomgevingen te bouwen zijn onbeperkt, het gedrag van testpersonen kan 
automatisch en continue worden gemeten, stimuli kunnen snel en flexibel worden toegepast, 
feedback op basis van gedrag kan direct en onmiddellijk worden gegeven en dat alles zonder dat 
de testpersoon zich realiseert dat hij wordt geobserveerd (paragraaf 2.4). Video games lijken 
daarom veel potentie te hebben als assessment-instrumenten en ze worden als zodanig ook al op 
grote schaal ingezet (paragraaf 4.3.2, onder Compliance experience). Het blijft echter de vraag in 
hoeverre het gedrag dat in game wordt gemeten, ook off game optreedt. Deze vraag valt alleen te 
beantwoorden door het feitelijk gedrag in de 'echte wereld’ te meten.  
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Voor dit soort metingen is de pre-post test met controlegroep het standaard research design. 
Testpersonen worden random aan de experimentele groep of de controlegroep toegewezen. 
Vervolgens worden beide groepen getest op de dimensie die gemeten wordt (bijvoorbeeld een 
bepaald type cognitieve vaardigheden). De experimentele groep speelt dan – gedurende langere 
tijd – het spel. De controlegroep speelt het spel niet. Een variant is dat de controlegroep de 
traditionele leermethode gebruikt. Tenslotte worden beide groepen opnieuw getest op dezelfde 
dimensie. Om de effecten op de langere termijn te meten kan de posttest na enkele maanden 
worden herhaald. Er zijn geen praktische belemmeringen om dit soort research designs toe te 
passen om de effectiviteit van de inzet van video games te evalueren. Toch zijn in de praktijk 
zeer weinig onderzoeken op deze manier ontworpen. Een veel voorkomende omissie is dat er 
geen controlegroep wordt gebruikt en/of dat testpersonen niet random worden geselecteerd. De 
resultaten van menige studie naar de effecten van video games zijn daarom mogelijkerwijs 
gebiased vanwege zelfselectie. Individuen die bovengemiddeld vaak games spelen, hebben 
waarschijnlijk typische persoonskenmerken en het zijn deze kenmerken die de uitkomst van de 
metingen bepalen, niet het spelen van het spel zelf (paragraaf 2.1).  

Een tweede complicatie is dat er in de praktijk een Tweestromenland lijkt te bestaan tussen de 
academische wereld (waar spellen volgens de regels van het spel worden getest, maar in het 
geval van eigen ontwikkelde games relatief amateuristisch worden ontworpen) en de 
commerciële wereld (waar spellen professioneel worden ontworpen, maar amateuristisch 
worden getest). Door academische onderzoekers worden de effecten van dergelijke video games 
daardoor mogelijk onderschat, door professionele developers worden de effecten waarschijnlijk 
overschat (paragraaf 2.2). Nota bene: het is de kwaliteit van het game ontwerp dat de effectiviteit 
van de inzet van het spel bepaalt. De oplossing is dus om professionele spellen te gebruiken in 
de experimenten en om deze volgens wetenschappelijke standaarden te evalueren. 

In hoeverre moet er rekening worden gehouden met (negatieve) neveneffecten 

bij  het inzetten van serious games binnen de DJI omgeving? 

Er zijn niet of nauwelijks negatieve neveneffecten te verwachten bij het inzetten van serious 
games binnen de DJI omgeving. Er wordt al jarenlang veelvuldig onderzoek gedaan naar de 
vermeende negatieve effecten van het spelen van gewelddadige video games (in termen van 
afname van prosociaal gedrag en empathie). Longitudinaal onderzoek laat echter zien dat de 
kritische factor niet is of een spel gewelddadig is of niet, maar in hoeverre het competitief 
(versus coöperatief) gedrag vereist. Ook hier zien we dus weer dat de (meer verborgen) game 
mechanics bepalender zijn dan de (meer zichtbare) kernmerken zoals de vormgeving en de 
narrative.  

Een tweede mogelijk negatief bijeffect van het spelen van video games is het optreden van 
verslaving en van aandachtsproblemen. Ook hier lijkt zelfselectie de uitkomsten van 
onderzoeken te vertroebelen. Individuen met aandachtsstoornissen lijken zich simpelweg meer 
dan gemiddeld te voelen aangetrokken tot het spelen van video games. Toch doet zich hier 
weldegelijk een serieus probleem voor, omdat de aandachtsproblemen lijken toe te nemen door 
het (veelvuldig en langdurig) spelen van video games (Gentile, 2009). De populatie van 
gedetineerden kent relatief veel individuen met een aandachtsstoornis. De remedie is om de 
'schermtijd' van gedetineerden te beperken. Het onbeperkt ter beschikking stellen van tablets 
lijkt geen goede optie. In ieder geval zal er vooraf moeten worden getest in hoeverre een 
gedetineerde aandachtsstoornissen heeft.  
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Bij de inzet van gamification doen zich mogelijkerwijs drie typen negatieve bijeffecten voor. Ten 
eerste gaan medewerkers zich mogelijkerwijs strategisch gedragen, omdat de resultaten van hun 
handelingen nu beter zichtbaar worden. Dat wil zeggen dat ze het gedrag gaan vertonen dat hun 
'scores' maximaliseert. Dit is weliswaar exact de bedoeling van de inzet van gamification ("what 
gets measured gets done"), maar het probleem is dat de scores bijna nooit 1:1 overeen komen met 
de feitelijke doelen die moeten worden behaald. Het strategische gedrag kan daardoor op 
termijn zelfs ten koste gaan van de productiviteit van de individuele medewerker en van de 
afdeling of instelling als geheel.  

Daarmee samenhangend is het tweede type negatieve bijeffect, namelijk het overjustification effect. 
Dit effect treedt op wanneer een verwachte externe beloning (geld, 'high scores' in het spel) de 
intrinsieke motivatie van het individu verdringt. Het overall effect van het belonen van een 
activiteit die voorheen niet beloond werd is een verschuiving naar extrinsieke motivatie en een 
erosie van de intrinsieke motivatie die oorspronkelijk nog wel bestond. Zodra de beloningen 
stoppen, verliest de speler zijn interesse in de activiteit. De oorspronkelijke intrinsieke motivatie 
is inmiddels verdampt en de enige manier waarop de speler gemotiveerd kan worden om de 
activiteit voort te zetten is door voortdurend de extrinsieke beloningen aan te blijven bieden 
(Kim, 2014).  

Het derde type negatieve bijeffect van het meetbaar maken van gedrag en het onderling 
vergelijkbaar maken van prestaties is dat de individuen/afdelingen die relatief laag scoren als 
'losers' te boek komen te staan ('naming and shaming'). Dit kan een averechtse uitwerking 
hebben op deze groep. In plaats van dat het meetbaar maken ze prikkelt om hun prestaties te 
verbeteren, raken ze nu juist gedemotiveerd. Dit is direct gerelateerd aan het principe van de 
‘sweetspot’ van moeilijkheidsgraad: als het te makkelijk is, is het geen uitdaging, maar als het te 
moeilijk is wordt het als een bedreiging gezien en zijn demotivering en frustratie reële gevaren 
(Koster, 2005). Een manier om dit derde negatieve bijeffect (deels) op te vangen in de praktijk 
van DJI zou zijn door het hanteren van een opt-in-systeem, waarbij personen die niet willen 
deelnemen aan het scoresysteem ook niet hoeven mee te draaien. Daarbij kan het ook helpen om 
in het scoringsmechanisme meerdere typen vaardigheden en competenties mee te nemen; zo 
kunnen personen die bijvoorbeeld wat minder cognitieve vaardigheden hebben wel erg goed 
scoren op motorische vaardigheden. 

Deze neveneffecten zijn allemaal reële gevaren die ook kunnen optreden in de context van DJI. 
Het zijn echter ook generieke patronen die veel voorkomen, waar in de (ontwerp)praktijk al veel 
over bekend is en waar al veel robuuste remedies voor zijn verzonnen. Net als bij video games 
geldt hier dat de kwaliteit van het ontwerp (van het gamification proces) het uiteindelijke 
resultaat bepaalt. Een uitgebalanceerd ontwerp met de nodige ingebouwde checks & balances 
kan de eventuele negatieve bijeffecten grotendeels mitigeren. Ook hier geldt, net als bij de 
implementatie van video games, dat een grondig vooronderzoek veel van de latere problemen 
kan voorkomen en dat een robuust ontwerp slechts tot stand kan komen na een iteratief proces 
van uitproberen, testen en bijstellen. 

In hoeverre zouden de potentiële (posit ieve) effecten van serious games en 

educatieve games voor DJI ook bereikt kunnen worden met ‘gewone games’ dan 
wel andere (tradit ionele) leer- en instructiemethoden? 

De unique selling points van serious games worden pas duidelijk in de vergelijking met 
bestaande (traditionele) leer- en instructiemethoden. Dit zou daarom ook de basis moeten 
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vormen voor de effectiviteitstesten. Het is niet zo dat er zonder de inzet van games of 
gamification geen leereffecten zouden zijn opgetreden. Alleen zijn de effecten nu groter in 
omvang en/of worden de leerdoelen eerder of met minder inspanningen bereikt. Ten opzichte 
van bestaande methoden of programma's hebben games twee soorten voordelen: praktische 
voordelen (tijd- en plaatsonafhankelijk, automatisering van begeleiding en monitoring 
enzovoort) en didactische voordelen (met name immersion en dynamic game play). 

In case #1 is de basis de huidige inrichting van het promotie-degradatiesysteem binnen het DBT-
regime. Vanuit het perspectief van game design zijn de 'game mechanics' op dit moment 
dusdanig rudimentair en eenvoudig ontworpen dat het de vraag is of er sowieso enig effect van 
het systeem uitgaat. Zo ontbreekt directe feedback in het huidige systeem, terwijl dit één van de 
krachtigste mogelijkheden van games en gamification is (paragraaf 4.1.2). We verwachten 
daarom dat het herontwerp van het promotie-degradatiesysteem op basis van inzichten uit game 
design tot aanzienlijke winsten kan leiden in termen van betrokkenheid van de gedetineerde en 
daardoor ook de effectiviteit van het DBT-programma als geheel kan vergroten.  

Voor het verbeteren van cognitieve vaardigheden (case #2) bestaan, naast Cogmed, vele soorten 
trainingen (zoals n-back en open span trainingen). Al deze trainingen vereisen langdurige 
trajecten (typisch 20 sessies van 30-60 minuten). Daarnaast moeten de trainingsprogramma’s 
voortdurend worden aangepast aan de prestaties van de leerling zodat de vereiste taken noch te 
makkelijk noch te moeilijk zijn. De inzet van games is een kosteneffectieve manier om aan deze 
vereisten te voldoen. Dezelfde leereffecten zouden dus waarschijnlijk ook kunnen worden 
bereikt met klassieke methoden (testen op papier, onder begeleiding van een ervaren 
instructeur), maar zijn veel duurder. Bovendien zijn games veel beter in staat om een leerling 
annex speler 'in de flow' te krijgen en houden dan traditionele methoden. 

Wat betreft impulscontrole en zelfreflectie zal de inzet van games bestaande traditionele 
methoden (zoals Aggression Regulation Training en de Reflector) niet vervangen, maar kunnen 
ze wel een waardevolle verrijking aan deze trainingen geven. De inzet van games vindt dan 
plaats in de vorm van blended learning. De ervaringen (Experiences) die door het spelen van 
games worden opgedaan zijn waarschijnlijk intensiever dan de ervaringen die in traditionele 
methoden zoals rollenspelen en 1:1 coaching worden opgedaan. De feedback is ook veel directer 
(vooral als de user interface door middel van bio sensoren wordt aangestuurd). Wanneer deze 
ervaringen die in het spel zijn opgedaan, als onderdeel van de bestaande methoden, worden 
nabesproken kan dit naar verwachting leiden de leeropbrengsten substantieel doen toenemen.  

In case 3 is de basis de traditionele training door middel van rollenspelen. De praktische en 
didactische nadelen van deze opzet zijn expliciet beschreven in de case (paragraaf 4.3.2). De 
trainingen leggen relatief veel beslag op de capaciteit van instellingen en de leereffecten 
beklijven niet. Games (en gamification per definitie) kunnen onder werktijd worden ingezet en 
op meer continue basis (paragraaf 4.3.3). Verder kunnen er, in de games, dimensies worden 
toegevoegd die in traditionele rollenspellen niet mogelijk zijn (trade-off tussen security en 
harmony, effecten van beslissingen op de langere termijn, op de groepsdynamiek). Ook kunnen 
er, in de virtuele omgeving van het spel, scenario’s worden geoefend die in de 'echte wereld’ 
(nog) niet bestaan of niet kunnen bestaan. De open vraag blijft wel in hoeverre sociale 
vaardigheden door middel van games kunnen worden verbeterd. Gamification heeft dit 
inherente nadeel niet – het maakt slechts de uitkomsten van de bestaande processen van 
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motiverende bejegening zichtbaar. Dit veronderstelt overigens wel dat er robuuste proxies voor 
deze uitkomsten kunnen worden ontwikkeld op basis van bestaande datastromen.  

In case 4 is de basis de bestaande methode met een centrale computerzaal (RIC) waar 
detineerden zelfstandig kunnen werken aan praktische zaken rond hun eigen re-integratie. Deze 
methode heeft een aantal praktische nadelen. Deze zijn uitvoerig besproken in de case 
(paragraaf. 4.4.1). Het gebruik van simulatiegames op tablets in de cel heeft grote praktische 
voordelen. Er bestaan ook cursussen waarin een aantal vaardigheden uit de leefgebieden (zoals 
het omgaan met geld) worden aangeboden. Deze cursussen worden ook in situ aangeboden. Ze 
vragen echter om veel capaciteit in termen van begeleiding (vandaar dat er veelvuldig 
vrijwilligers voor worden ingeschakeld). Aan de vraagzijde is de tijd die gedetineerden buiten 
hun reguliere programma aan dit soort opleidingen mogen en kunnen besteden beperkt. 
Bovendien vindt het leren niet continu, minder actief en minder zelfstandig plaats – de oefenstof 
zal daardoor waarschijnlijk minder goed blijven hangen. Daarnaast bestaat er een gerede kans 
dat de vrijwilliger/begeleider uiteindelijk weer veel van de activiteiten gaat overnemen die de 
gedetineerde wordt geacht zelf uit te voeren, terwijl het kerndoel van het Convenant Re-
integratie is om de gedetineerde meer eigen verantwoordelijkheid te geven.  

Bovenstaande conclusies stellen ons in staat de concluderende eindvraag te beantwoorden: 

Bij welke leer- en instructiedoelen binnen de DJI-omgeving kunnen serious 
games een bijdrage leveren? Zijn er bestaande games die hiervoor geschikt zi jn 

of met weinig middelen geschikt gemaakt kunnen worden? Welke voorwaarden 
gelden er dan? Welke effectiviteit mag worden verwacht van de inzet van serious 

games binnen DJI? 

Serious games en gamification kunnen in principe op alle primaire processen en deelprocessen 
binnen DJI worden toegepast. 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. Door de kerndoelen voor elk van de 
deelprocessen af te zetten tegen de game mechanics van bestaande games ontstond een 
schematische weergave van mogelijkheden. Op basis van het vooronderzoek en in overleg met 
de begeleidingscommissie is uiteindelijk gekozen voor de betreffende cases. Voor twee of drie 
van deze cases zijn bestaande games beschikbaar die (met enige aanpassingen) relatief 
gemakkelijk in kunnen worden gezet. Het gaat dan om case #2 (treatment), case #3 (Motiverende 
bejegening) en case #4 (RIC). Case #1 (DBT) is gericht op gamification, waardoor kosten eerder 
betrekking hebben op protocolaanpassingen. Het nadeel van gamification is echter dat er veel 
minder vrijheidsgraden zijn dan bij het ontwerp van video games. De story line, game play en 
user interface staan immers vrijwel vast.  

Er gelden een paar belangrijke voorwaarden om een game geschikt en effectief te maken voor de 
DJI-context. In de eerste plaats moet de kwaliteit van het game ontwerp goed zijn. De storyline 
moet kloppen, de game mechanics moeten tot een gebalanceerde game play leiden en de user 
interface moet natuurlijk aanvoelen. Hier zijn aanzienlijke kosten aan verbonden. 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 
(gedetineerden of medewerkers). De inzet van serious games kan bestaande processen nooit 
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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. 

Er kan nog niet goed worden vastgesteld wat de effectiviteit is van de inzet van serious games 
binnen DJI. Serious games zijn immers nog niet eerder toegepast op deze doelgroep. Wel hebben 
de onderliggende mechanics theoretisch gezien een positief effect op onder andere recidivever-
mindering. Uit de business cases (zie bijvoorbeeld paragraaf 4.4.5) blijkt dat al grote besparingen 
te behalen zijn bij zeer pessimistische berekeningen. 

Tabel 7: Overzicht cases II (effectiviteit ten opzichte van traditionele methoden, randvoorwaarden, 
mogelijke negatieve bijeffecten) 

Thema Case 1. Gamification principes toegepast op DBT 

Effectiviteit Praktisch: beperkt (0) / Didactisch: zeer groot (++) 

Randvoorwaarden Mogelijkheid om DBT (deels) anders in te richten  

Negatieve  

bijeffecten 

Optreden strategisch gedrag 

Koppeling met back end bestaande administratieve systemen mogelijk 

Thema Case 2. Gaming toegepast binnen treatment van justit iabelen 

Effectiviteit Praktisch: bescheiden (0/+) / Didactisch: aanzienlijk (+) 

Randvoorwaarden Inzet games moet worden ingebed in bestaande therapieën. 

Negatieve bijeffecten  Niet bekend 

Thema Case 3. Training Motiverende bejegening door middel van gaming 

Effectiviteit Praktisch: aanzienlijk (+) / Didactisch: aanzienlijk (+) 

Randvoorwaarden Technisch mogelijk om sociale vaardigheden in game te trainen. 

Relatief hoge kosten (bij inzet game) dus grote besparingen nodig. 

Negatieve bijeffecten Optreden strategisch gedrag (bij inzet gamification).  

Thema Case 4. Ondersteuning eigen re-integratie activiteiten gedetineerden 

Effectiviteit Praktisch: zeer groot (++) / Didactisch: zeer groot (++) 

Randvoorwaarden 
Tablets op cel beschikbaar (koppeling met back end bestaande administratieve 

systemen mogelijk) 

Negatieve bijeffecten Schermverslaving gedetineerden 

5.3 Aanbevelingen 

De inzet van serious games en/of gamification in de huidige werkprocessen van GW heeft grote 
potentie. Onze belangrijkste aanbeveling is dat DJI volop zou moeten inzetten op het gebruik 
van games en/of gamification om de efficiëntie en met name de effectiviteit van de werkproces-
sen te verhogen. De specifieke omgeving van DJI, waarbij in verregaande mate de 'spelregels' 
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voor het gedrag van gedetineerden van bovenaf kunnen worden bepaald, leent zich bij uitstek 
voor de inzet van gamification (case 1) en het gericht gebruik van video games (cases #2, #3 en 
#4). 

Video games kunnen voor een zeer brede range aan uiteenlopende (leer)doelen worden ingezet 
– en er zijn ook al legio serious games off the shelf beschikbaar. Dit is een luxeprobleem voor DJI: 
in principe komen alle primaire processen en deelprocessen binnen DJI in aanmerking voor het 
inzetten van (serious) games. Wel is het zo dat er nog geen games voor de specifieke doelgroep 
van gedetineerden zijn ontworpen. In dit rapport beroepen we ons vooral op bestaande gaming 
literatuur. Vanwege het beschreven Tweestromenland (amateuristisch ontworpen spellen 
worden professioneel getest, en professioneel ontworpen spellen amateuristisch getest) raden we 
DJI aan om één of meerdere pilots op te zetten waarin professioneel ontworpen games (of 
gamification processen) op een professionele (wetenschappelijk verantwoorde) manier worden 
geëvalueerd. Een randomised controlled trial met pre-post test leent zich hiervoor uitstekend. 
Het is daarbij van belang dat niet enkel de directe uitkomsten worden meegenomen 
(bijvoorbeeld verhoogde cognitieve vaardigheden), maar ook het feitelijke gedrag op de lange 
termijn (bijvoorbeeld actievere deelname aan gedragsinterventie). Het uiteindelijke doel 
(recidivevermindering) is waarschijnlijk moeilijk vast te stellen omdat het effect van de inzet van 
games niet goed is te isoleren (additionaliteitsprobleem). Dit geldt dus te meer omdat het hier 
waarschijnlijk om kleine afnames gaat (een afname van 1% recidive leidt echter al tot grote 
besparingen). 

In deze studie hebben we een viertal cases verder uitgewerkt maar dat hadden er ook een dozijn 
of meer kunnen zijn. Op basis van een onderlinge vergelijking op opbrengsten, kosten en 
neveneffecten kunnen we voor deze vier cases wel een duidelijke rangorde aanbrengen. Case #4 
(RIC) is relatief makkelijk in te voeren – mits alle gedetineerden inderdaad een tablet op cel 
krijgen – en levert zeer grote besparingen op. Implementatie van case #1 (herontwerp DBT) ligt 
ook voor de hand. Op basis van inzichten uit gaming design kan met relatief kleine wijzingen de 
effectiviteit van het huidige reward system sterk worden verbeterd. Het is zelfs zo dat, vanuit 
gaming perspectief, de vraag kan worden gesteld in hoeverre het huidige ontwerp überhaupt 
enig effect heeft op het gedrag van gedetineerden. Met andere woorden, er kan al snel winst 
worden gemaakt ten opzichte van de huidige situatie. In het geval van case #2 (pre-treatment) 
kunnen bestaande serious games low profile worden ingebed in bestaande therapieën. De ‘lite’ 
uitvoering van case #3 (motiverende bejegening) – gamification – is zeer wel mogelijk. Het 
doorontwikkelen van het bestaande referentiespel (SoftSkills) is waarschijnlijk te complex en te 
duur.  

Wij raden het ontwerpen van games in eigen beheer af omdat dit waarschijnlijk niet leidt tot 
kwalitatief hoogstaande games – en de kwaliteit van games is bepalend voor het uiteindelijke 
leereffect. Goedkoop is duurkoop. Het gevaar van chocolate covered broccoli ligt dan op de loer. 

We bevelen daarom aan om vanaf het begin met professionele game developers samen te 
werken, en om de pilots niet al te klein op te zetten. Het ontwerpen en ontwikkelen van een 
effectieve serious game is een sterk iteratief proces. In het initiële ontwerp is een gedetailleerde 
requirement analysis en task analysis vereist, en er zijn uitgebreide gebruikerstesten nodig in de 
verschillende fases van het ontwikkelproces (testen van mock ups, van de user interface, van de 
game mechanics, beta testing). De kosten van het vooronderzoek worden over het algemeen 
sterk onderschat. In een professioneel ontwikkeltraject bedragen deze voorinvesteringen circa 
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30-40% van het totale budget van rond de 400.000 euro. Een goed vooronderzoek verdient zich 
in de latere fasen echter dubbel en dwars terug. Het zou penny wise and pound foolish zijn om al te 
zeer te besparen op het voorontwerp. Wel is het zo dat DJI veel geld kan besparen door zelf 
actief bij te dragen aan het ontwikkelproces, bijvoorbeeld door intern capaciteit beschikbaar te 
stellen om de narrative te helpen op te stellen en om de ontwerpen te testen. 

Onderdeel van het vooronderzoek zou altijd de raakvlakken met bestaande (traditionele) 
methoden moeten zijn. We raden of om games stand alone in te zetten. Met name bij de 
noodzakelijke transfer van leerervaringen naar de ‘echte wereld’ blijft een combinatie met 
traditionele methoden (zoals de inzet van een coach of therapeut) noodzakelijk: blended learning. 
Business cases die uitgaan van grootschalige besparingen die worden bereikt omdat bestaande 
methoden grotendeels kunnen worden vervangen, moeten met een korreltje zout worden 
genomen. Wel is het zo dat bestaande methoden efficiënter (bijvoorbeeld tijdswinst bij de 
begeleider, of meer cursisten per begeleider) en effectiever (meer effect per behandeling 
vanwege de immersion in games) kunnen worden ingezet. 
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Bijlage 1. Interviewrespondenten 
Gesprekspartner Organisatie 
DJI 

Erik Bulten Pompe Kliniek 

Liesbeth van Gent DJI 

Jan Kees de Gier PI Dordrecht 

Hans Huizer PI Vught 

Mark van Koppen DJI 

Obe Veltman PI Lelystad 

Developers 

Michaël Bas RANJ 

Tim Laning Grendel games 

Steven J. Lohman e-Semble 

Rob van Rijn Lucidious 

Pjotr van Schothorst V-step 

Naomi van Stelten IJsfontein 

Richard Stitselaar Vertigo 

Florian Witsenburg Tygron 

Begeleidingscommissie 

Katy de Kogel WODC 

Herre van Oostendorp Universiteit Utrecht 

Yuen Yen Tsai Belastingdienst 
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Bijlage 2. Deelnemers oriënterende sessies 
Pompekliniek, 23 juni 2015 (case: Treatment) 

Gesprekspartner Organisatie 
Erik Bulten Pompekliniek 

Liza Cornet NSCR 

Jan Willem Huisman IJsfontein 

Jephta Peijs IJsfontein 

Yuen Yen Tsai Belastingdienst (BeCie) 

Robbin te Velde Dialogic 

 

PI Vught, 15 september 2015 (case: Motiverende bejegening) 

Gesprekspartner Organisatie 
Michaël Bas RANJ 

Guido Band Universiteit Leiden (BeCie) 

Liza Cornet NSCR 

Liesbeth van Gent DJI 

Chris Gruijters PI Vught 

Evert Hoogendoorn IJsfontein 

Tristan Lambert Grendel Games 

Tim Laning Grendel Games 

Erik Liet MAD multimedia 

Arthur van der Linden van Sprankhuizen MAD multimedia 

Toon Molleman WODC 

Jaïn van Nigtevegt  Flavour 

Herre van Oostendorp Universiteit Utrecht (BeCie) 

Wieke Schrakamp IJsfontein 

Jessica Steur Dialogic 

Arthur Vankan Dialogic 

Robbin te Velde Dialogic 
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Bijlage 3. Longlist games 
Games van Nederlandse bodem zijn gemarkeerd met een * 

Naam Developer Doel/functie 

A SODAS City Adventure Colombia University Verminderen alcoholgebruik (onder de jeugd) 

abcdeSIM* IJsfontein Inschatten situaties + aanleren protocollen (abcde-
methode) 

Agressie: Aanpakken!* IJsfontein Omgaan met agressief gedrag 

Balance-It* IJsfontein Gedragsverandering / zelfmanagement 

Brain age: Concentration 

training 

Nintendo Concentratietraining 

Braingame Brian Task Force ADHD & 
Computer + Shosho 

Impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal 
schakelen) en werkgeheugen 

Captain’s Log Personal 
Trainer  

BrainTrain Brain training 

Changamoto* IJsfontein, TU Delft Verhogen effectiviteit therapie cannabis-verslaving 

COGMED Pearson Assessment and 
Information B.V. 

Aandachtstraining/Werkgeheugentraining 

Daydream Gainplaystudio Stress-management, bloeddruk 

Dojo GameDesk Emotieregulatie (angst, frustratie en boosheid) 

Dossier Hendriksen* &Ranj Opleiden: vertrouwd raken met nieuwe werkwijze 

Een steekje los* IJsfontein (i.s.m. 
Zorgbelang Gelderland en 
Netcliënten) 

Verbeteren geestelijke gezondheid 

Fashion Factor* &Ranj Opleiden: omgang met klanten + inzicht geven in 

wat voor medewerker je bent 

Guardian Angel University Central Florida Terugval alcoholgebruik 

Healthcare Compliance 
Experience* 

&Ranj Compliance training 

Hows* &Ranj Motiveren om huishoudelijke taken onder de knie te 
krijgen 

Journey Thatgamecompany Behandeling depressie 

KeerJeKans* Pompestichting, Trimbos 
Instituut and EFP 

Probleemherkenning, erkenning noodzaak therapie, 
self-efficacy, motivatie 

Life Skills Budget Game Sealund Budgetcursus  

Lumosity Lumos Labs Brain training 

Mind Light Gainplaystudio MindLight is an immersive training ground that uses 
evidence-based therapeutic practices to teach 
children to overcome their fears 

Moodbot* Altrecht GGZ, HKU monitoren, signaleren aan behandeldoelen 
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Naam Developer Doel/functie 

(voornemeritusbestrijding) 

Motorcycle racing game The National Addiction 
Centre (UK) 

Preventie drugsgebruik 

Never Mind Team Nevermind Nevermind is a biofeedback-enhanced adventure 
horror game that takes you into the dark and 

twisted world of the subconscious. 

O.Zen Ubisoft Stress-management en leren over stress 

Oil Rig Simulation* Grendel Games Training proces medewerkers (Blow-Out Prevention) 

Op jezelf!* Grendel Games Leren omgaan met sociale en financiële 
verantwoordelijkheden bij het op jezelf wonen 

Papo & Yo Minority Media Inc. Omgang met agressie en alcoholisme (goede en 
slechte kanten van mensen) 

Parcelman* &Ranj Weerstand verminderen bij introductie nieuw ICT-
systeem 

Plan-It Commander* &Ranj Training vaardigheden relevant bij autisme 

Play Attention Unique Logic and 
Technology 

Play Attention is the world’s indisputable #1 
learning system to improve attention, behavior, and 
cognitive function for ADHD children and adults.  

Playmancer Several Universities, 
funded by the FP7 of the 
EU Commission 

Complementaire therapie(tool) voor specifieke 
psychische stoornissen 

Portal 2 Valve Corporation Cognitieve training 

Prison architect Introversion Software Gevangenismanagement 

RescueSim* VSTEP Crisistraining 

RESET BlueMarbleGame Co Observeren en evalueren attention, executive 
functioning and memory 

Ripple Effect Hubbub Verhogen veiligheid (in processen) 

Room of my own Family Safety Network Aanpakken huiselijk geweld 

Shell explorer game* Ranj Aantrekken talent (HRM) 

SKILLVILLE KHLim Oefenen van levensvaardigheden als financiële 
educatie 

SoftSkills* Grendel Games Training SoftSkills (voor projectmanagers) 

SPARX Auckland UniServices Ltd SPARX[1] (Smart, Positive, Active, Realistic, X-factor 
thoughts) is a free online computer program 

intended to help young persons with mild to 
moderate depression, feeling down, stress or 
anxiety. 

The Compliance 
experience* 

&Ranj Compliance training 

Value Concept Game* &Ranj Opleiden: inzicht geven in nieuw (financieel) 
concept 

Virtual Reality Exposure CleVR VRET allows the therapist to control a large variety 
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Naam Developer Doel/functie 

Therapy (VRET) of situations and to create many different scenarios 
with different level of anxiety. 

Work is gaming* &Ranj Werknemers motiveren, samenwerking en teamspirit 
stimuleren en bedrijfsprocessen inzichtelijk maken 

Wupperman Staal 

Nederland* 

&Ranj Verhogen betrokkenheid medewerkers bij 

productieproces 

XVR E-semble Training, opleiding, assessment 

Zeker van je Zaak* IJsfontein Risico-inschatting en risico's bespreekbaar maken 

 




