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“Kan het niet wat korter?”, aldus een van onze opdrachtgevers.
Waar we ‘vroeger’ tijd genoeg hadden voor een training, willen
we vandaag de dag het liefst een korte sessie of een
lunchbijeenkomst voor alle medewerkers om even de knop om
te kunnen zetten van ‘oud’ gedrag naar ‘nieuw’ gedrag.
Misschien herken je dat en worstel je soms net als ik met de
spanning tussen de gewenste doelen of de verwachte
resultaten aan de ene kant en de beschikbare tijd aan de
andere kant.
Vanuit de drive om zo veel mogelijk impact te hebben in een
zo’n kort mogelijke tijd, ben ik samen met mijn collega’s al
experimenterend steeds meer de meerwaarde gaan zien van
zogenaamde ‘Serious Games’. Gelijktijdig zie ik soms bij
collega’s in het veld ook wel eens de wenkbrauwen omhoog
gaan. “Serious Games, wat bedoel je daar precies mee?” Maar
als ik het dan uitleg en de mogelijkheden laat zien dan ontstaat
vaak vanzelf het enthousiasme. Hoogste tijd dus om er maar
eens wat over op te schrijven.

Wat zijn Serious Games eigenlijk en wat is het geheim van
Serious Games in relatie tot gedragsverandering? Belangrijke

4

vragen waarop ik antwoord wil geven in dit korte boekje.
Waarom? Omdat ik van schrijven hou, het mooi vind om kennis
door te geven en omdat ik, voordat ik er aan begon ook nog
niet precies wist wat het eindresultaat zou zijn. En daarmee is
schrijven iedere keer weer een klein avontuur.
In dit boek koppel ik de meest recente inzichten over
gedragsverandering en breinleren aan het mooie vak van
trainen en coachen. Hoe krijg je anderen nu zover dat ze in
beweging komen en wat is de meerwaarde van serious games
hierbij.
Ons vak verandert. Het gaat sneller, het moet leuk of anders
zijn en gelijktijdig moet het meer impact hebben. We willen de
mensen met wie we werken uitdagen en uitnodigen om af en
toe de gebaande paden te verlaten. Maar dat vraagt natuurlijk
ook iets van ons. Als je mee wilt ontwikkelen als trainer, coach,
HRM –of organisatieadviseur, dan is het ook voor jezelf een
verrijking om de gebaande paden te verlaten en eens iets
anders in te zetten dan je tot nu toe deed. Want we kennen
immers allemaal het tegeltje: Als je doet wat je deed, krijg je
wat je kreeg. Met andere woorden: Als we onszelf niet blijven
ontwikkelen, hoe kunnen we dat dan wél verwachten van de
mensen, teams of organisaties die wij begeleiden?

In dit compacte boek wil ik je uitnodigen om eerst even stil te
staan bij het thema gedragsverandering. Ik neem je mee naar
onze automatische gedragspatronen, we gaan het hebben over
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wilskracht en over de mens als ‘genotzuchtig gewoontedier’.
Vervolgens gebruik ik deze inzichten om te onderzoeken wat je
daarmee kunt doen in je rol van veranderaar. Natuurlijk maak
ik ook duidelijk wat we precies onder ‘serious games’ verstaan,
waarna het snel duidelijk zal zijn waarom serious games zo
enorm goed van pas komen om beweging in de tent te krijgen.
Het laatste hoofdstuk gaat over het platform Jump Serious
Games. Een platform waarmee we de mogelijkheden van
serious gaming willen koppelen aan leervragen om daarmee
drempels te verlagen om serious games in te zetten als
werkvorm.

Toch nog even een nuancering: behalve ‘Serious Games’ zijn er
natuurlijk ook allerlei prachtige ‘actieve werkvormen’ waarmee
je de impact van een training of een bijeenkomst kunt
vergroten. Het is mooi om te zien dat ons vak zich blijft
ontwikkelen. Laten we vooral blijven werken aan programma’s
waardoor mensen ervaren dat leren gewoon leuk mag zijn.
Veel leesplezier!
Pieter van der Haak
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Confucius
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Ik herinner me één van de eerste colleges Cognitieve Sociale
Psychologie waarin ik voor het eerst geconfronteerd werd met
een stellige mening van één van de hoogleraren. Hij vertelde
dat mensen zogenaamde cognitieve luilakken zijn. Ik was het er
niet mee eens. Ik vond van mezelf dat ik een actief
onderzoekend en nieuwsgierig mens was en helemaal niet lui.
Al snel werd me aan de hand van allerlei voorbeelden duidelijk
dat de beste man wel degelijk gelijk had. Een groot deel van
ons leven bestaat uit allerlei vaste patronen en rituelen. Dat is
natuurlijk maar goed ook, want stel je voor dat je overal over
na zou moeten denken. Dat zou een ware uitputtingsslag zijn
voor ons brein. Gelukkig doen we een deel van ons leven op de
automatische piloot. Opstaan, douchen, ontbijten,
tandenpoetsen, de fiets of de auto pakken naar je werkplek,
koffie nemen, zitten, computer aan, mail checken. Nou ja van
dat soort zaken. Denk bijvoorbeeld ook aan allerlei microhandelingen; roer je bijvoorbeeld je koffie met een lepeltje
linksom of rechtsom? En hoe maak je je schoenveters vast?
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Geen idee waarschijnlijk, maar er is een dikke kans dat je dat
iedere dag op dezelfde manier doet.
Een tijdje geleden had ik wat overhemden gestreken in de
woonkamer. Ik vergat vervolgens de strijkplank op te ruimen.
Nu is onze woonkamer redelijk ruim dus er was geen absolute
noodzaak dit alsnog direct te doen. Je kon er nog prima
omheen lopen. Dat deed ik dan ook. De eerste keer dacht ik
nog; “oh ja, ik moet die strijkplank nog opruimen.” De tweede
keer dacht ik; “oh ja, de strijkplank…” De derde keer dacht ik
misschien nog “Strijkplank” maar de vierde keer dacht ik er
helemaal niet meer over na en liep ik er gewoon omheen. Het
kwam niet meer in mij op om iedere keer als ik die strijkplank
zag bewust na te denken over de voor -en nadelen van het
laten staan van dit object in mijn woonkamer en ik was ook
niet bezig met afwegen wat het beste moment was om de
strijkplank op te ruimen. Er was een manier ontstaan om er
mee om te gaan, zonder dat dit verder nog om mentale
aandacht vroeg. Tot het moment dat mijn vrouw de strijkplank
ineens twee meter verderop had neergezet. Zij moest iets uit
onze spelletjeskast halen die in de kamer staat en de strijkplank
stond hiervoor geparkeerd. Ook zij had kennelijk niet de neiging
om de strijkplank direct helemaal op te ruimen. Pas toen hij
ineens ergens anders stond viel het me weer op. Ik was er de
hele week omheen gelopen en besefte mij dat ik dus heel snel
in staat was om een patroon te ontwikkelen zodat je de dingen
gewoon laat zoals ze zijn. Ook al was dit niet echt effectief…
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We nemen dagelijks namelijk heel veel onbewuste
beslissingen, zonder echt na te denken. Bij hele belangrijke
beslissingen nemen we wel de tijd om te wikken en te wegen,
maar in veel gevallen doen we de dingen gewoon op ons
gemak. We zijn te lui om bewust te kiezen. Dat is voor een deel
geen probleem, maar er zijn ook veel situaties waar we door
deze cognitieve luiheid fouten maken. Mijn vakbroeders in het
werkveld van de psychologie spreken in dit verband over
cognitieve bias of heuristische bias.

Een bewuste beslissing nemen, wikken en wegen, kortom
‘nadenken’ kost energie. En mentale energie is geen oneindige
bron waar we uit kunnen putten. Roy Baumeister schreef
hierover het intrigerende boek “Wilskracht”. De meeste
mentale energie steken we doorgaans in zaken die onze
aandacht opeisen. Denk hierbij aan zorgen maken, met
mensen in gesprek zijn, problemen oplossen, informatie
verwerken.
Wilskracht is volgens Baumeister te zien als een spier die je
kunt trainen. Zijn inzichten zijn mooi samengevat in dit youtube
filmpje. Het boek “Wilskracht” zelf is ook zeer de moeite waard.
Aan de hand van veel aansprekende voorbeelden laat
Baumeister zien dat het nemen van bewuste beslissingen
mentale energie en wilskracht vraagt. Als je de hele dag al veel
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bewuste beslissingen hebt genomen, dan is het moeilijk om ’s
avonds nog naar de sportschool te gaan, je wilskracht is voor
die dag opgebruikt. Een belangrijk advies is dan ook om geen
wilskracht-energie te steken in zaken die niet belangrijk zijn.
Automatiseer wat onbelangrijk is zodat je wilskracht overhoudt
voor de belangrijke dingen in je leven.

Klik!
Met betrekking tot ‘informatie’ weten we inmiddels allemaal
hoe lastig het is om zelf nog de regie te houden over ons leven.
Sociale Media en internet (schermpjes) werken op zo’n manier
dat ze onze aandacht zo lang mogelijk proberen vast te
houden, waardoor we nog minder energie over hebben om
bewuste keuzes te maken.
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Hoe meer je aan je hoofd hebt, des te sneller neem je
beslissingen op basis van zogenaamd Heuristisch denken. Een
‘heuristiek’ is de benaming voor een soort van standaard
procedure om van A naar B te komen. Het zijn vuistregels of
ezelsbruggetjes die er in veel gevallen voor zorgen dat we met
meer gemak en zonder echt diep te hoeven nadenken tot
oplossingen komen. Je zou het ook kunnen omschrijven als
routinematige oplossingsstrategieën. Hiermee besparen we
veel van onze mentale energie. Maar, hierdoor trekken we ook
vaak heel gemakkelijk conclusies die niet juist zijn.
In de wetenschap worden verschillende heuristieken
onderscheiden. Een bekende vorm is bijvoorbeeld de
beschikbaarheidsheuristiek:
Naarmate bepaalde beelden of gebeurtenissen sterker in ons
geheugen zijn gegrift (en dus makkelijk beschikbaar zijn)
beïnvloeden ze ons gevoel en gedrag. Stel dat er recentelijk
een heftige vliegtuigcrash heeft plaatsgevonden. De beelden
staan je nog helder bij. Dan is de kans groot dat als je gaat
vliegen toch enige angst voelt, terwijl het statistisch gezien nog
steeds meer dan honderd keer veiliger is dan autorijden.
Of stel dat je meerdere keren in je leven bent bedonderd door
mensen waarvan je dacht dat je ze kon vertrouwen. Dan is de
kans groot dat je veel voorzichtiger nieuwe vriendschappen
aangaat en mensen in vertrouwen neemt. Door jouw slechte
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ervaringen in het verleden heb je een negatiever beeld
gekregen van mensen dan iemand die deze ervaringen niet
heeft gehad.
Vanuit mijn ervaringen met teamtrainingen weet ik dat
mensen soms eerdere ervaringen hebben gehad met andere
sessies die bijvoorbeeld erg slecht zijn gevallen. In dat geval is
het goed om dit te weten aangezien we dan meer tijd moeten
steken in het bouwen van een veilig leerklimaat. Mensen
komen namelijk met meer reserves naar de training vanwege
hun eerdere ervaring.
Stel dat je een paar keer een klant hebt binnen weten te halen
met behulp van een bepaalde PowerPoint presentatie dan ben
je geneigd om dit opnieuw in te zetten bij de volgende
potentiële klant, terwijl bij deze nieuwe klant misschien een
hele andere benadering veel effectiever zou zijn geweest. We
denken er niet meer over na.
Zo is het ook met veel werkoverleggen. Ooit zijn we begonnen
om iedere maandagochtend eerst van 9 tot 11 te vergaderen,
maar niemand vraagt zich nog af of dit nog wel zo nuttig is. We
doen het, omdat we het “altijd zo hebben gedaan”.

Veranderen is niet makkelijk. Veranderen is één van de meest
voorkomende onderwerpen in tal van boeken. Of het nu gaat
over lifestyle, een nieuw dieet of over verandering van gedrag
in organisaties. Ieder jaar verschijnen er weer heel veel goed
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verkopende boeken over veranderen. En het feit dat er steeds
weer nieuwe boeken bijkomen rond dit thema geeft aan dat er
nog steeds geen universele oplossing is. Als we wisten hoe we
makkelijk konden veranderen dan waren we er al mee
begonnen in plaats van er steeds weer over te lezen.

Martin Appelo beschrijft in zijn boek over “Waarom
veranderen (meestal) mislukt” dat mensen genotzuchtige
gewoontedieren zijn. Voor een deel is dat toe te schrijven aan
de manier waarop onze hersenen werken en ons gedrag
aansturen.
Een groot deel van ons leven laten we ons namelijk leiden door
de primitievere delen van het menselijk brein. Ons brein
bestaat grofweg uit drie delen. Het onderste gedeelte bestaat
uit het ruggenmerg en de hersenstam. Samen vormen zij het
reptielenbrein. Dit is evolutionair gezien het oudste deel van
de hersenen, vandaar ook de bijnaam ‘reptielenbrein’. Dit deel
van de hersenen is verantwoordelijk voor overlevingsgericht
gedrag. Ook gedrag dat door oefening en herhaling is
ingesleten, wordt vooral door de onderste laag geactiveerd.
Het middelste gedeelte is het limbische systeem en wordt ook
wel het ‘zoogdierenbrein’ genoemd. Zoogdieren kennen, in
tegenstelling tot reptielen, emoties. Zij beschikken over een
hersendeel dat de emoties regelt en zich laat leiden door
belonen en straffen. Als iets goed voelt, gebeurt het vaker.
Voelt het niet goed, dan stop je ermee. Het evolutionair
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gezien, jongste deel van onze hersenen is de neocortex. Hier
spelen zich de cognitieve processen af. Met dit gedeelte
denken we bewust na en hier zit ook ons vermogen om een
taal te spreken, te rekenen, enzovoort.
Wij zijn genotzuchtige gewoontedieren omdat het grootste
deel van ons gedrag wordt aangestuurd door de oudere
hersendelen, het reptielen -en het zoogdierenbrein. We
zeggen dat we “verstandig” zijn, maar ons verstand wordt
eigenlijk maar minimaal ingezet omdat de neocortex meestal
helemaal niet de regie heeft. We houden ons zelf voor de gek
en laten ons vooral leiden door gewoontes die goed voelen.
Veranderen wordt door Appelo als bijna onmogelijk gezien. Uit
onderzoek naar leefstijl blijkt bijvoorbeeld dat slechts 10
procent van de mensen in staat is om gedragsverandering
langer dan een jaar vol te houden. Ondanks dat er ieder jaar
heel veel boeken worden verkocht over hoe we ons leven
kunnen verbeteren blijven de meeste mensen gewoon doen
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wat ze altijd al deden. We willen wel, aldus onze neocortex,
maar we doen het lekker toch niet (aldus het zoogdieren en
reptielenbrein). Gedragsverandering kan slagen als het je lukt
om de drie lagen in je brein met elkaar in harmonie te brengen.
Op basis van het inzicht dat alle hersendelen met elkaar
moeten samenwerken om gedragsverandering te laten slagen,
begrijp je waarschijnlijk ook waarom Appelo tot zijn formule is
gekomen voor verandering.
Zijn formule luidt:

dΔ = F(iD x D x iA)
Duurzame gedragsverandering (dΔ) is een functie van
Innerlijke drang (iD) Discipline (D) en Interne Attributie (iA)
In zijn boek laat Appelo zien hoe hij hiertoe is gekomen en hij
onderbouwt het ook met een gedegen stuk wetenschappelijk
onderzoek. De 3 factoren uit de formule wil ik even met je
doornemen omdat het veel aangrijpingspunten biedt om
anderen te helpen daadwerkelijk en duurzaam in beweging te
komen.

Waar andere auteurs of onderzoekers spreken over ‘motivatie’
maakt Appelo het nog iets steviger door te spreken over
Innerlijke Drang of lijdensdruk; Je wilt het écht, je beseft ook
een duidelijke onontkoombare sense of urgency en je ziet
daarbij mogelijke alternatieven. Als je een hartaanval hebt
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gehad en beseft dat jouw hartfalen te wijten is aan overmatig
alcohol gebruik, dan is de lijdensdruk hoog geworden en
bovendien zie je veel eerder mogelijke alternatieven zoals
bijvoorbeeld meer water drinken.

Discipline is de tweede factor. Discipline is het vermogen om
weerstand te bieden aan de verleiding of het gemak van oude
rituelen en patronen. Hier komt het aan op de eerder
genoemde wilskracht die we maar beperkt op voorraad
hebben. Daarbij moet je ook vaak in staat zijn om weerstand te
bieden tegen sociale druk. Jouw omgeving verandert meestal
niet direct mee en zal geneigd zijn om jouw weer ‘terug te
drukken’ in je oude patroon. (“Kom op Kees, neem nog een
biertje!“ of “Waarom was jij niet bij het werkoverleg
vanochtend?”)

De derde factor is interne attributie. Dit is een begrip waarbij
het erom gaat dat iemand zich zelf verantwoordelijk voelt voor
zijn succes en zijn falen. Vaak hebben mensen de neiging om
deze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Als veranderen
niet lukt dan schrijven ze de oorzaak toe aan externe factoren
(externe attributie). “Ik wilde wel minder drinken, maar er zijn
deze maand heel veel verjaardagen in mijn vriendenkring” of
“Ik wilde het werkoverleg anders organiseren, maar kreeg
daarvoor niet de ruimte van mijn collega’s.” Allemaal een
kwestie van afschuiven van verantwoordelijkheid dus.

17

Veranderen is lastig, omdat het vaak ontbreekt aan te veel
lijdensdruk, aan discipline om het vol te houden of aan een
gebrek aan eigen verantwoordelijkheid. Daardoor blijft alles bij
hetzelfde en zijn pogingen tot nieuw gedrag al snel gedoemd te
mislukken.

Jezelf veranderen is al enorm lastig dus hoe lastig is het dan
wel niet om doormiddel van bijvoorbeeld een training andere
mensen of een hele organisatie te veranderen. Ten eerste
ontbreekt bijvoorbeeld de wil om te veranderen. Oké iemand
wil wel veranderen, maar hij of zij wil niet veranderd worden.
Dat herken je misschien bij jezelf ook wel. Maar stel je voor dat
het zover is dat de wil om te veranderen aanwezig is. Dan nog
houdt men elkaar soms in de ‘houdgreep’ door het niet lukken
van gewenste veranderingen toe te schrijven aan het
“systeem” of “de organisatie”.
Toch zijn we tijdens trainingen vaak bezig met veranderen. We
leren mensen nieuwe vaardigheden aan, leren ze anders kijken
in de hoop dat ze na de training andere dingen gaan doen
waardoor de organisatie als geheel ook gaat veranderen.
Wanneer lukt dit wel en wanneer is het eigenlijk een ‘mission
impossible’. Met andere woorden; wat is er nodig om mensen
in beweging te krijgen? Met onder meer de inzichten van
Appelo gaan we daarmee aan de slag in het volgende
hoofdstuk.
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.
Jacques Yves Cousteau
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Om te zorgen dat er iets gaat veranderen is het van belang dat
mensen door krijgen dat ze veel zaken op de automatische
piloot doen. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven zijn we,
als het gaat om gedrag, soms toch wat lui. We denken over
veel zaken niet (meer) na en handelen zoals we dat gewend
zijn om te doen. Hierdoor ontbreekt het vaak aan het besef dat
we niet effectief of efficiënt bezig zijn. We zijn, zeg maar,
onbewust onbekwaam. Het is dus nodig om mensen eerst
wakker te schudden. Zoals ik bijvoorbeeld “wakker” werd
nadat mijn vrouw de strijkplank een meter had verplaatst.
Wat in organisaties soms helpt is de komst van nieuwe
medewerkers of stagiaires die veel ‘waarom-vragen’ stellen.
“Waarom moeten we dit formulier eigenlijk invullen?”
“Waarom hebben we dit werkoverleg gepland op
maandagochtend?” “Waarom kopen klanten eigenlijk onze
producten?”. In sommige organisaties wordt overigens heel
slim gebruik gemaakt van de frisse blik van stagiaires of
nieuwkomers. Er wordt dan gevraagd om gedurende de eerste
paar weken een zogenaamd ‘verwonder-document’ of
dagboek bij te houden. Dat helpt enorm om scherp te blijven.
Dankzij dit soort acties, het stellen van waarom-vragen
enzovoorts, zorg je ervoor dat mensen zich zoiets af gaan

20

vragen als: “Waar zijn we nou helemaal mee bezig?” Misschien
herinner je je die Kit Kat reclame uit de jaren negentig.
Als trainer/coach of adviseur zal je vaak ook eerst aan de slag
moeten gaan met het proces van bewustwording. Het
losweken van oude patronen.

Het losweken van oud gedrag kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door op de werkvloer te participeren en
regelmatig de waarom-vraag te stellen. Het kan ook goed
tijdens interviews waarin je mensen 1:1 bevraagd over hun
werkwijze waardoor je een eerste stap van zelfreflectie op
gang brengt.
Wat ook kan, is dat je mensen in organisaties een game laat
spelen. Door het spelen van een game of een spelsimulatie die
in zekere zin lijkt op het eigen proces leg je op een speelse
wijze de pijnpunten bloot. Zo speelden we een eenvoudige
game (Vluchtelingenkamp) waarin de spelers ieder een
duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid hadden, maar
daarnaast ook hun eigen taken met elkaar moesten afstemmen
om het gewenste groepsresultaat te kunnen behalen. Hierdoor
legden we binnen een half uur precies bloot waar het vaak in
mis gaat. “Dit doen we dus altijd zo” verzuchtte een van de
deelnemers en hiermee kreeg het team een mooie spiegel
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voorgehouden van waaruit we in kaart konden brengen waar
mogelijkheden tot verbetering lagen.

Als een bedrijf in zwaar weer verkeert en er kans is op ontslag
dan ontstaat meestal wel een sense of urgency. Vaak is het dan
al te laat. Veranderen is eigenlijk al
veel eerder nodig. De omgeving
stelt soms andere eisen aan een
organisatie en het is de kunst om
dit tijdig te signaleren. Helaas
hebben veel mensen de neiging
om “de kop in het zand te steken”
en net te doen alsof er niets aan
de hand is. “Het waait wel weer
over”, “We hebben het tot nu toe altijd nog gered”, zijn van die
uitspraken die je dan hoort. Het is een hele kunst om bij
degene, van wie je hoopt dat ze stappen zetten naar nieuw
gedrag, de sense of urgency, of liever nog de lijdensdruk, te
laten ontstaan.
Wederom biedt het spelen van een serious game hier vaak
uitkomst. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens een spelsimulatie een
keten van klant-leverancier na laten spelen en bewust kiezen
om bepaalde personen de rol van klant te laten vervullen.
Hierdoor merken zij dat de klant heel anders naar de
organisatie kijkt dan de mensen in de organisatie zelf. Door
letterlijk in de schoenen van de ander te staan merkt men

22

ineens dat vanuit dit perspectief de wereld er toch heel anders
uitziet. Door van rol te wisselen krijgen de deelnemers begrip
voor de ander en gaan ze de situatie vanuit een nieuw
perspectief waarnemen. Hierdoor kan er meer begrip ontstaan
voor de ernst van de situatie en neemt de sense of urgency
voor verandering toe. Wij speelden een keer een game voor
het hogere management, waarin zij van rol wisselden met de
laag middenmanagers. Door dit spel besefte men ineens, in
wat voor beknellende positie een middelmanagers zich soms
kan bevinden. Dit hielp vervolgens enorm om de rolinvulling en
de onderlinge verhoudingen te herzien. Men snapte dat de
middelmanager vanuit de huidige situatie nooit succesvol zijn
werkzaamheden uit kon oefenen.

Behalve een sense of urgency om te willen ontwikkelen of
veranderen, is het ook belangrijk dat mensen een gevoel
hebben dat er een goed alternatief is. Ze werken immers vaak
al een tijd op een bepaalde manier en hebben lang niet altijd
een idee hoe het anders kan. Het besef dat het huidige gedrag
niet het gewenste gedrag oplevert is helaas onvoldoende om
daadwerkelijk beweging op gang te brengen. Een voorbeeld:
Stel je traint voor een marathon maar loopt telkens blessures
op waardoor je weer achterop je schema komt. Dit stelt
natuurlijk enorm teleur. Je beseft dat er iets moet veranderen,
maar je zoekt binnen de gebaande paden naar oplossingen wat
in jouw geval betekent dat je aanpassingen gaat doen in je
loopschema. Je verandert dus wel een beetje, maar dit lost
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niets op. Telkens pas je het schema weer wat aan om het
anders op te bouwen maar telkens leidt dit niet tot het
gewenste resultaat. Zo kan je maanden of jaren doormodderen
zonder dat je daadwerkelijk verder komt en uiteindelijk zit er
niets anders op dan opgeven; een marathon is kennelijk te
hoog gegrepen. Maar stel dat er iemand is die jou vertelt dat je
niet alleen je trainingsschema aan kunt passen maar dat je ook
een hele andere looptechniek kunt aanleren. Iemand die jou
wijst op de mogelijkheden van chi-running en –nog beter- jou
daar ook direct al een positieve ervaring in kan aanbieden, dan
zie je ineens dat er alternatieven zijn. Dat geeft hoop en met
nieuwe energie begin je aan een ander manier van lopen. Je
merkt dat het beter gaat en bent bereid om te onderzoeken
wat voor jou het beste werkt.
Ook hier is het inzetten van een Game een fantastisch middel.
Door mensen in een spelsituatie succeservaringen aan te
bieden merken ze dat het anders kan. Ze gaan nieuwe
mogelijkheden zien en er ontstaat een gevoel dat ze wel
degelijk in staat zijn om alternatieve methodes aan te leren.

Misschien wel het moeilijkste onderdeel; nieuw gedrag
inzetten en óók volhouden. We vallen snel terug in oude
patronen. In het boek over Eigenaarschap (Wie zorgt dat het
goed komt – hoe je eigenaarschap kunt vergroten in elk team)
schreef ik hierover het volgende:
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“We leven ons leven grotendeels door het belopen van
platgetreden paden. We zijn ‘gewoonte-dieren’ en in onze
hersenen er allerlei verbindingen gelegd waardoor onze
routinematige handelingen als het ware automatisch zijn
geregeld. Voor een deel is dat natuurlijk helemaal prima. Het
zijn de snelle verbindingen tussen onze hersencellen, waardoor
we vaak snel kunnen handelen of reageren. Hoe vaker je deze
verbindingen activeert (dankzij het uitoefenen van een
routine-handeling) des te soepeler het gaat. Zo werkt het met
snowboarden, tennissen, golfen en pianospelen, maar ook met
communicatie, problemen oplossen en ontwerpen. Overal
hebben we snelle verbindingen in onze hersenen voor
gekregen, waardoor je steeds sneller kunt handelen en niet
overal meer over hoeft na te denken.
Zie deze zo’n verbinding in je hersenen als een soort snelweg
door de jungle. Hoe vaker je die snelweg neemt, des te breder
hij wordt. Zo is het met de meeste gewoontes. Het zijn
patronen/rituelen die terug zijn te vinden als snelwegen die we
in onze hersenen hebben gecreëerd. Soms zijn deze snelwegen
zeer effectief. Een brandweerofficier moet snel kunnen
beslissen over de juiste inzet van zijn personeel. Een broker op
de effectenbeurs heeft geen tijd om lang af te wegen of hij nu
moet toeslaan of niet. Maar soms wil je van bepaalde
gewoontes af. Zoals dat teamlid die iedere keer in de
verdediging schiet als iemand een kritische opmerking naar
hem maakt. Als je iets anders wilt dan zal je de snelweg
moeten verlaten en een nieuw pad moeten hakken in de jungle
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van je hersencellen. Dat vraagt gedurende langere tijd bewuste
aandacht en discipline.
Stel, je wilt een nieuwe gewoonte aanleren. Zie dan voor je dat
je de snelweg verlaat en met een kapmes een nieuw pad gaat
hakken. De eerste keer is het een flinke klus, maar ook een
avontuur, misschien zelfs wel leuk. Na flink hakken kom je
uiteindelijk waar je moet zijn. Je hebt een nieuw pad gecreëerd
voor jezelf – een andere aanpak, maar natuurlijk nog geen
nieuwe gewoonte. De volgende dag is het pad alweer een
beetje dichtgegroeid. Het ligt nog niet zo voor je klaar als de
oude snelweg. Dus je zult opnieuw moeten hakken. Voordat
het nieuwe pad ook een nieuwe gewoonte is, zal er nog flink
wat tijd nodig zijn. Je ziet telkens die oude snelweg voor je
liggen en moet er dan bewust voor kiezen hem te laten liggen.
Dat valt niet mee, maar geloof me, na dertig dagen is het
paadje door de jungle al een beetje een pad geworden. Zo
ontstaat er een nieuwe gewoonte, een nieuw patroon.”

Om dus nieuw gedrag te ontwikkelen is het van belang dat je
dit nieuwe gedrag gedurende een langere periode moet zien
vol te houden. Daarmee komen we op het belang van
discipline. Het vraagt van ons dat we de regie nemen en heel
gedisciplineerd dingen doen die we nog niet gewend zijn om
automatisch te doen. Als je nieuw gedrag wilt volhouden stel
jezelf dan bepaalde doelen. Bij zo’n doel hoort de verwachting
dat je het vol gaat houden. Deze verwachting kan ééntje zijn
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die van binnenuit komt; je wilt het zelf echt heel graag, maar
het kan ook zijn dat hij van buitenaf komt; jouw vrouw wil
graag dat je 5 kilo afvalt (om maar even een willekeurig
voorbeeld te noemen). Of de verkoopleider wil dat je actiever
offertes na gaat bellen om de scoringskans te verhogen.
Verwachtingen dus…
Nu blijkt het zo te zijn dat mensen van elkaar verschillen m.b.t.
het omgaan met deze verwachtingen die van binnenuit of van
buitenaf op je afkomen. Gretchen Rubin schreef hier een
aardig boek over, getiteld The Four Tendencies (of lees in het
Nederlands bijvoorbeeld: Steeds Beter). Zij onderscheidt vier
veel voorkomende “menstypes” te weten:
•
•
•
•

Upholders (volhouders),
Questioners (vragers),
Obligers (plichtsgetrouwen) en
Rebels (rebellen).

Deze vier types verschillen in de manier waarop ze met
verwachtingen (van binnenuit of van buitenaf) omgaan.
‘Upholders’ kunnen met zowel verwachtingen die van buitenaf
komen als van binnenuit goed overweg. Ze zijn eigenlijk het
meest gedisciplineerd en hebben niet veel nodig om nieuw
gedrag aan te nemen: “Als we het anders moeten doen, dan
doen we dat”, “Regels zijn regels”, “Wat moet dat moet”.
Kortom, als zij zich iets voornemen dan doen ze dat gewoon.
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‘Questioners’ hebben meer moeite om in beweging te komen
en het vol te houden. Ze hebben de neiging om te blijven
twijfelen. Zij moeten er eerst van overtuigd zijn dat wat ze
doen ook echt ergens goed voor is en dat het nieuwe gedrag
ook écht het juiste nieuwe gedrag is. Als ze zelf helemaal
hebben uitgedacht wat en waarom ze iets nieuws willen doen,
dan gaat het prima. Ze zijn dan wel overtuigd van het nut.
Wordt er van buitenaf een beroep op ze gedaan om te
veranderen dan is dat andere koek. Er komen dan vooral heel
veel vragen los.
Een ‘Obliger’ is, volgens Rubin, het tegenovergestelde van een
Questioner. Als er van buitenaf verwachtingen zijn dat een
Obliger nieuw gedrag in moet zetten dan is dat geen enkel
probleem. Daarom helpen bij Obligers deadlines enorm. Ook
verzoeken van anderen of extern geformuleerde nieuwe
gedragsregels werken heel erg effectief. Maar om uit jezelf in
beweging te komen, eigen goede voornemens vol te houden,
dat is voor een Obliger een enorme opgave. Daarom is het
voor dit ‘type’ dus belangrijk dat ze nieuw gedrag inzetten in
samenspraak met anderen.
‘Rebels’ stellen hun vrijheid boven alles. Niemand kan hen
ergens toe dwingen… ook zijzelf niet. Dat maakt het voor hun
lastig om iets nieuws te gaan proberen. Tenzij ze het gevoel
hebben dat ze alle vrijheid hebben en niet gedwongen worden.
Als het nieuwe gedrag ook nog eens bijdraagt aan het
vergroten van hun vrijheid dan zullen ze wellicht makkelijker
iets nieuws gaan proberen en het ook vol houden.
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Als je mensen wilt verleiden om nieuw gedrag te ontwikkelen
dan is het handig om jezelf te realiseren dat ze allemaal iets
anders nodig hebben, om het ook daadwerkelijk vol te houden.
Waar persoon A gewoon aan de slag gaat, is persoon B
misschien iemand die wat meer uitleg nodig heeft. Persoon C
daarentegen, heeft iemand anders nodig waar hij afspraken
mee maakt en persoon D moet vooral niet te veel gepusht
worden.

Los van deze verschillende neigingen die mensen hebben
vraagt het alsnog discipline om nieuw gedrag vol te houden.
Wat hierbij enorm helpt is dat de focus niet ligt op het
eindresultaat maar op het proces. Iedereen vindt het een mooi
idee om iedere dag een beetje beter te worden, om weer iets
te groeien, maar niemand vindt het leuk als hij zijn doelen niet
haalt. Vanuit de sportpsychologie is bekend dat de focus vooral
moet liggen op het proces van continue groeien en niet zozeer
op het gewenste eindresultaat (het winnen van de competitie).
Als het proces goed is geformuleerd (we worden steeds iets
beter), dan volgt het eindresultaat vanzelf. De focus moet dus
op het proces van ontwikkelen en verbeteren liggen. Helaas is
dit vaak niet het geval. Het komt nogal eens voor dat we pas
tevreden zijn als we de eindstreep hebben gehaald: ik ben
succesvol als ik de marathon heb volbracht of de
omzetdoelstelling voor dit jaar hebt gerealiseerd. De weg
ernaar toe, geeft dan eigenlijk geen enkele voldoening.
Commitment aan het proces helpt om gefocust te blijven,
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omdat je hierdoor in de dagelijkse routine voortdurend
beloond wordt voor je inzet. Wil je een marathonloper
worden, geniet dan van je weekschema’s. Wil je een boek
afkrijgen, geniet dan van het proces van schrijven. Wil je je
omzetdoelstelling realiseren, geniet dan van elke nieuwe
offerte die je mag maken. Je moet als het ware verliefd worden
op het proces, genieten van de weg ernaartoe, anders hou je
het niet vol. Als je er niet van kunt genieten, dan zou het voor
jou wel eens niet het goede doel kunnen zijn.
Wil je in een organisatie dus nieuw gedrag inzetten, vestig dan
vooral de aandacht op alles wat een volgende stap is in de
goede richting. In mijn artikel over organisatieontwikkeling heb
ik dit nog iets verder uitgewerkt.

In het vorige hoofdstuk verwees ik naar Martin Appelo en zijn
formule. De laatste factor noemt hij Interne Attributie. Dit
verwijst naar de kunst om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor je eigen leven en je gedrag. Het is een mindset. Sommige
mensen zitten vrij snel in een slachtofferrol. Als er iets mis gaat
dan wijzen ze vooral naar hun omgeving. Stephen Covey
spreekt in dit verband over proactiviteit in zijn klassieker de
Zeven Eigenschappen voor Effectief Leiderschap
Iemand die proactief is voelt zich volledig verantwoordelijk
voor zijn eigen (gevoels)leven. Natuurlijk kunnen de
omstandigheden waarin je je bevindt tamelijk ongunstig zijn,
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maar wat je ermee doet en hoe je je erbij voelt, dat heb je zelf
in de hand. In zijn boek geeft Covey het (enigszins omstreden)
voorbeeld van Victor Frankl, een Weense psychotherapeut
(1905-1997) en overlever van de Holocaust. Frankl
concludeerde na zijn ervaringen als Joodse gevangene in een
concentratiekamp dat zelfs de meest pijnlijke, inhumane of
absurde omstandigheden niet hoeven te bepalen hoe je jezelf
voelt. Daar zit iets tussen, namelijk de manier waarop je
mentaal met de situatie om weet te gaan. Twee mensen
kunnen hetzelfde meemaken en er toch allebei anders op
reageren.
Mensen die verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn,
ervaren keuzevrijheid in hun leven. Hoe je je voelt, daar ben je
zelf verantwoordelijk voor. Ook als er iets niet lukt, dan wijzen
ze niet naar de omstandigheden, maar kijken ze wat ze er zelf
aan kunnen doen (zelfs als de mogelijke opties beperkt zijn).
De tegenhanger van proactief is reactief. Mensen die reactief
zijn voelen zich niet vrij en plaatsen daarmee de
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven buiten zichzelf. Je
herkent het aan hun taalgebruik. Niet-proactieve mensen hoor
je bijvoorbeeld zeggen dat ze “nu eenmaal zo zijn”, waarmee
ze uitdrukking geven aan het idee dat ze geen invloed hebben
op wie ze zelf zijn. Of ze zeggen “Hij maakt me zo kwaad!”,
waarmee ze aangeven dat er iets is, buiten henzelf, wat hun
stemming kan bepalen. Hun gevoelsleven wordt dus gestuurd
van buiten; ze hebben er geen grip op. ‘Ik zou wel wat beter
willen luisteren naar die ene collega, maar hij irriteert me zo.’
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Of : ‘We zouden wat meer achter onze offertes aan moeten
bellen, maar ik kom daar gewoon niet aan toe, het is veel te
druk.’ De essentie van niet-proactieve mensen is dat ze
zogenaamd niet vrij zijn om hun eigen gevoelsleven en hun
eigen doen en laten te bepalen.
Mensen die de neiging hebben de verantwoordelijkheid voor
hun leven van zich af te houden zijn dus niet proactief. Van
mensen die niet proactief zijn hoef je niet al te snel te
verwachten dat ze zichzelf zomaar ontwikkelen of hun gedrag
gaan veranderen.
Bij Jump Serious Games zijn we momenteel (najaar 2018) bezig
een game te ontwikkelen waarin we mensen leren het verschil
te zien tussen proactief gedrag en reactief gedrag. Een
prachtige game die gespeeld kan worden om mensen te
empoweren meer regie te nemen over hun leven.

Samengevat kunnen we stellen dat er nogal wat nodig is om
daadwerkelijk beweging te creëren. Voor veel mensen is dit al
een hele opgave in hun eigen leven, laat staan dat ze in staat
zijn om beweging te creëren bij anderen in hun team of hun
organisatie. Het is niet onmogelijk maar er is wel wat voor
nodig.
Daarmee komen we bij het vak van trainer, HR/, of
organisatieadviseur en (team)coach. Allemaal mensen die in
principe gericht zijn op het in beweging brengen van mensen in
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organisaties. Iedereen doet dit op zijn eigen manier en veel
collega’s uit het vak herkennen dat veranderen vaak een lastig
proces is. Zelf spreek ik overigens liever over ‘ontwikkelen’ dan
over veranderen. Veranderen suggereert namelijk een
wijziging van gedrag A naar gedrag B. Impliciet suggereert dit
ook nog eens dat gedrag A niet oké is. Maar voor iemand die
nog steeds gedrag A vertoont is dit geen helpende boodschap.
Het is veel effectiever om te stellen dat de persoon met gedrag
A vroeger wellicht nog ander gedrag liet zien en dat hij zich
heeft ontwikkeld van dat oude gedrag naar gedrag A. Als we
ons willen blijven ontwikkelen dan wordt het tijd om te
onderzoeken wat een volgende stap zou kunnen zijn.
Wat nu zo mooi is, dat je daar heel lang over kunt praten. Je
kunt er PowerPoints voor maken, je kunt er dagen over
vergaderen, maar neem van mij aan: als ze het niet voelen,
onthouden ze het niet. Daarom zijn Serious Games en
ervaringsgerichte werkvormen zo enorm krachtig als
interventiemiddel. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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G.B. Shaw
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Laten we even beginnen met wat wij onder Serious Games
verstaan. Een Serious Game is een spel met een ander doel dan
puur vermaak. Het doel is om iets te leren, iets los te maken of
iets in beweging te brengen. Vaak hangt het doel samen met
thema’s als communiceren, evalueren, samenwerken, werven
of selecteren, onderwijzen, het verwerven van inzicht of het
beoefenen van vaardigheden. Sommige mensen denken bij
Gaming vooral aan online Games, maar dat is niet wat we
bedoelen. Serious Games zijn er in allerlei soorten en kan
bestaan uit verschillende onderdelen: het kan een paperbased
bordspel of kaartspel zijn, een gefaciliteerd managementspel,
een spelsimulatie of een computerspel. Maar ook een
Escaperoom wordt tegenwoordig ingezet als serious game,
want mits goed begeleid kunnen de deelnemers aan een
Escaperoom veel leren over effectief probleem oplossen en
samenwerken.
Serious Gaming is een relatief nieuwe manier om op een snelle
effectieve manier iets nieuws te leren of jezelf op een bepaald
vlak verder te ontwikkelen. Een serious game is voor de
meeste mensen daarbij ook gewoon leuk om te doen. En dat
element van plezier is bedoeld om te zorgen dat de ervaring
meer effect heeft dan een oefening tijdens een meer
traditioneel trainingsprogramma.
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Serious Games worden ingezet t.b.v. Game Based Learning.
Leren door te spelen. En iedereen weet hoe effectief dit
eigenlijk is. We zijn allemaal kind geweest en als je goed kijkt
naar kinderen dan zie je dat ze bijna overal een spelletje van
maken. Zodra het een spel wordt komt er energie vrij en gaan
mensen aan de slag. Juist hierdoor is Game Based Learning zo
effectief. Het is namelijk in eerste instantie leuk en in tweede
instantie enorm leerzaam.

Serious Games zijn niet zomaar spelletjes. De ontwikkeling van
een Serious Game komt tot stand door kennis van techniek,
vormgeving, speltheorie en onderwijskundige principes te
combineren. Daarmee is een serious game niet even iets wat je
op een vrijdagmiddag in elkaar kunt knutselen. Het is de kunst
om te kunnen herkennen of een Serious Game goed in elkaar
zit of niet. Vaak zijn er bij het ontwikkelen van een game
ontwerpers, vormgevers, gamedesigners, interaction
designers, eventueel programmeurs en projectbegeleiders
nodig. Spelprincipes en ontwikkelingstools moeten worden
gecombineerd tot een aantrekkelijk en leuk spel dat duidelijk
bijdraagt tot leren en ontwikkelen.
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De opkomst van Serious Games is deels ontstaan doordat
computers steeds meer mogelijkheden hebben om een fictieve
omgeving na te bootsen. In deze fictieve omgeving kan men
naar hartenlust oefenen. Maar Serious Games zijn zeker lang
niet altijd online Games. Sterker nog, onze ervaring is dat
offline Games vaak veel meer effect hebben. Zeker als het gaat
om doelstellingen die samenhangen met thema’s als
communiceren en samenwerken.

Serious Games zijn leuk om te doen en nodigen de deelnemers
als vanzelf uit om weer het onderzoekende en nieuwsgierige
kind in zichzelf op te roepen. Dat werkt fantastisch. Er is echter
nog een reden waarom Serious Games vaak enorme impact
hebben. Dat is namelijk het effect van ‘leren door te doen’. In
plaats van alleen maar kennis of inzicht te vergaren door te
luisteren biedt een game vooral de ervaring aan. Iedere
ervaren trainer weet dat de ervaring vaak de beste
leermeester is. Hierover lees je meer in hoofdstuk 6. Voordat
we daar aan toe zijn wil ik eerst wat meer inzoomen op de
zogenaamde ‘Spelsimulatie-games’. Vooral omdat
spelsimulaties juist zo geschikt zijn om gedragsverandering op
gang te brengen. Wat zijn spelsimulaties eigenlijk? Daarover
lees je meer in het volgende hoofdstuk.
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Binnen de wereld van Serious Gaming is een veel gebruikte
werkvorm die van een Spelsimulatie. Een groot deel van het
portfolio van Jump bestaat uit deze vorm van Serious Gaming.
Een spelsimulatie is een werkvorm waarbij er altijd sprake is
van een (gezamenlijk) doel, een gesimuleerde werkelijkheid,
diverse rollen, spelregels en spelmateriaal.
Tijdens de simulatie wordt van de deelnemers gevraagd zich in
te leven in een nagebootste werkelijkheid. De bedoeling is om
in deze andere werkelijkheid te leren van de ervaringen die
tijdens het spel worden opgedaan. Ook wel ervaringsgericht
leren genoemd of “Learning by doing”. Binnen de nagebootste
werkelijkheid vestigen we door een goed vormgegeven serious
game, aandacht op bepaald gedrag wat ook nodig is binnen de
eigen realiteit. Hierdoor wordt het goed mogelijk om de
opgedane inzichten of de aangeleerde vaardigheden
vervolgens ook in de eigen praktijk te benutten.
Een spelsimulatie is een prachtige serious game die gebruikt
kan worden voor bijvoorbeeld:
-

Beter leren samenwerken
Beter leren leidinggeven
Bepaalde groepsdynamiek bespreekbaar te maken
Iets te leren over je eigen houding en gedrag
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-

Het uitproberen van nieuwe werkwijzen of
methodieken
Elkaar beter te leren kennen als team
Bewustzijn creëren voor zaken als hospitality
(klantgerichtheid), servicemanagement
Inzicht krijgen in ketensamenwerking
Trainen van vaardigheden t.b.v. crisismanagement

Het belangrijkste doel van een spelsimulatie is dat je op een
vrije en ontspannen manier nieuwe inzichten krijgt en vooral
ook nieuwe leerervaringen opdoet.
Spelsimulaties worden uiteraard ook in het online gamen
gebruikt, maar als het gaat om serious gaming dan gaat het
vaak om de interactie binnen bijvoorbeeld een team. Veel
spelsimulaties worden gespeeld met een bordspel en
rolbeschrijvingen. In sommige gevallen worden hierbij
multimediale middelen ingezet (audio/video), om het de
deelnemers makkelijker te maken zich in te leven in de
nagebootste werkelijkheid.

Business Games zijn spelsimulaties waarbij de werkelijkheid
wordt teruggebracht tot de essentie en in een vereenvoudigde
vorm nagespeeld. Hierdoor krijgen de deelnemers een spiegel
voorgehouden over hoe ze met elkaar samenwerken zonder
dat er heel veel inhoudelijke discussie hoeft te ontstaan.
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Datgene waar we iets over willen leren staat centraal. En dat
kan dan bijvoorbeeld een van de thema’s zijn die hierboven als
voorbeeld zijn genoemd. Vanuit deze leerervaringen wordt het
heel makkelijk om de stap terug te zetten naar de eigen
realiteit. De transfer van dergelijke trainingen is vaak veel
hoger dan de transfer van meer theoretische trainingen.
Ook kunnen business games gebruikt worden om bepaalde
processen inzichtelijk te maken waardoor het in iets mindere
mate gaat over houding en gedrag maar bijvoorbeeld over hoe
je een proces het beste kunt optimaliseren. Denk bijvoorbeeld
aan games om te leren werken met de principes van LEAN of
om effectief te leren Scrummen. Ook in het onderwijs zie je
steeds meer dat dergelijke businessgames worden ingezet om
lesprogramma’s aantrekkelijker, leuker, leerzamer en
effectiever te maken.

Juist door een spel te spelen die wat verder af staat van de
eigen werkinhoud, kan je bepaalde samenwerkingsprocessen
beter onder de aandacht brengen. Tijdens een zogenaamde
‘out-of-the-box’ spelsimulatie voorkom je een inhoudelijke
discussie achteraf. De nagebootste werkelijkheid moet
natuurlijk leuk en inspirerend zijn, maar de leermomenten
gaan dan vooral over de wijze waarop er is samengewerkt.
Hiermee voorkom je dat inhoudelijke zaken het leerrendement
van de spelsimulatie verlagen. Het vraagt aan de andere kant
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wel dat de begeleider van een spelsimulatie de deelnemers
actief helpt om de vertaalslag te maken naar de werkelijkheid.

Het grote voordeel van een spelsimulatie game is dat de
deelnemers leren door ervaring op te doen. Dit is veel
krachtiger dan het aanhoren van een theoretisch verhaal. Op
papier lijken bepaalde zaken vaak heel makkelijk en logisch, in
de praktijk spelen echter vaak heel andere zaken. Iemand die
kan wel zeggen dat hij goed kan luisteren, maar tijdens een
spelsimulatie zien we daadwerkelijk wat er gebeurt en of dit
ook zo is. Als het niet zo is, dan kunnen we onderzoeken wat er
nodig is om dit beter te gaan doen.

1. Directe feedback
Serious Games op basis van spelsimulaties zijn
interactief en dynamisch. Het verloop van het spel
wordt beïnvloed door de keuzes die de deelnemers
maken. Hiermee is het spelverloop direct een vorm van
feedback, waardoor de deelnemers worden
geconfronteerd met de gevolgen van hun houding en
gedrag.
2. Efficiënt
Gebruik maken van een spelsimulatie maakt het
mogelijk de complexe werkelijkheid op een relatief
eenvoudige wijze na te bootsen. Hierdoor kan de focus
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liggen op datgene wat er geleerd moet worden wat
leidt tot een efficiënt leerproces.
3. Zichtbaar gedrag
Deelnemen aan spelsimulaties levert veel concreet
waarneembaar materiaal op ten aanzien van houding
en gedrag van de deelnemers. Hierdoor worden
patronen in gedrag en interactie concreet zichtbaar en
dus ook bespreekbaar.
4. Gezamenlijke ervaring
Door als team samen deel te nemen aan een
spelsimulatie ontstaat er een gezamenlijke ervaring en
een gedeeld referentiekader. De teamleden leren
elkaar beter kennen en groeien ook als team naar
elkaar toe. Ze hebben gezamenlijk iets meegemaakt
wat later als metafoor kan dienen.
5. Leuk om te doen:
De ervaring leert dat deelnemers dankzij het
spelelement met veel energie aan de slag gaan. Als de
game goed aansluit bij de doelstellingen van de
deelnemers dan wordt vanuit het spelplezier
vervolgens makkelijk een transfer gemaakt naar de
praktijk. Mede hierdoor is een spelsimulatie een
krachtige werkvorm om gezamenlijk stappen te zetten.
Genoeg voordelen! Als je een training ontwikkelt of een
verandertraject vormgeeft dan is het dus de kunst om Serious
Games op de juiste manier als middel in te zetten. In het
volgende hoofdstuk ga ik hier dieper op in.
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Mother Theresa

44

Een game staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is één van de
vele middelen die je inzet als je iets in beweging wilt zetten. Als
het gaat om gedragsverandering, het aanleren van nieuw
gedrag, dan weten we inmiddels dat er nogal wat nodig is om
ook daadwerkelijk iets te kunnen veranderen of te
ontwikkelen. In ieder ontwikkeltraject doorlopen we
verschillende stappen en bij al deze stappen is het mogelijk om
Serious Games te gebruiken om het proces te versterken, of
om het simpelweg op gang te brengen.

Als je jezelf niet eens bewust ben van je in-effectieve patronen
in gedrag, of van minder efficiënte werkwijzen dan zal er nooit
een leervraag zijn. Door Games in te zetten kan je laten zien
hoe er op dit moment wordt samengewerkt. Hiermee is een
Serious Game een confronterend middel. Je houdt iedereen
een spiegel voor over hoe de zaken er voor staan. Wat doe je
nu, of wat doen jullie nu en wat is hiervan het effect?

Door de manier van werken, die men tijdens het spelen van
een game laat zien, goed te evalueren (met behulp van een
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trainer/teamcoach of facilitator), worden patronen van gedrag
duidelijk bloot gelegd en kan men gaan analyseren wat wel en
niet effectief is geweest. Een goed gekozen game legt precies
die elementen bloot waar verandering noodzakelijk of
ontwikkeling mogelijk is. Een game met impact biedt enorm
veel gesprekstof. De deelnemers aan de game hebben een
gezamenlijke ervaring opgedaan, waarna vaak als vanzelf het
goede gesprek op gang komt.
Wil je graag dat men in gesprek gaat over Duurzame
Inzetbaarheid, speel dan eerst een game over vitaliteit op de
werkvloer. Of wil je het thema klantgericht werken op de
agenda krijgen, speel een hospitality-game. Zou je meer
eigenaarschap zien bij je mensen, speel dan het eigenaarschapspel. Of wil je thema’s als integriteit of bedrijfsethiek aan de
orde stellen, begin dan met een online adventure-game waarin
de deelnemers te maken krijgen met de grenzen rondom wat
je wel en niet kunt doen om de bedrijfsdoelstellingen te
realiseren.
Bedenk vooral dat mensen het vaak leuk vinden om een spel te
doen waardoor je ze veel makkelijker meekrijgt dan door de
zoveelste PowerPoint presentatie.

Als mensen zich realiseren dat het anders ‘moet’, dan hebben
ze wel opties nodig om ook daadwerkelijk te ‘kunnen’

46

veranderen. In hoofdstuk 2 schreef ik al even dat mensen
alternatieven moeten zien. Een slim vormgegeven en
begeleide game is veel meer dan een leuke middag of een
confronterende ervaring. Het is vooral ook bedoeld om het
handelingsperspectief te vergroten. De meest effectieve games
bestaan uit meerdere rondes, waardoor het mogelijk wordt om
telkens de werkwijze weer iets verder te verbeteren. Een game
creëert namelijk een veilige, speelse en uitdagende
leeromgeving waar het goed mogelijk is om alternatieven uit te
proberen. Wat wél werkt houden we vervolgens vast en wat
niet werkt laten we los. Juist doordat de Game de mensen
even uit de dagelijkse realiteit weet te halen durven mensen
vaak veel makkelijker iets uit te proberen. Het is immers
“maar” een spelletje. Door het spelen van het spelletje doen ze
ervaring op met nieuw gedrag, proberen ze dingen uit en zien
ze dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Het
handelingsperspectief is dus vergroot.

Behalve dat een game mogelijkheden creëert om te
experimenteren en alternatieven te onderzoeken, helpt het
spelen van een game ook om eenmaal gekozen, en succesvolle
strategieën verder te vervolmaken. Door een paar keer een
succeservaring op te doen met nieuw gedrag wordt dit gedrag
ten eerste ingesleten en ten tweede krijgen deelnemers
dankzij de succeservaringen steeds meer zelfvertrouwen.
Hierdoor wordt de drempel enorm verlaagd om dit nieuwe
gedrag ook in de dagelijkse realiteit uit te proberen.
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Het fijne van het werken met Games is dat je als begeleider
niet telkens wordt afgeleid door allerlei inhoudelijke verhalen.
Veel games richten zich op bepaalde processen. Zo kan je
bijvoorbeeld met legosteentjes in een game heel goed in kaart
brengen wat er met LEAN wordt bedoeld. Tijdens de
reflectiemomenten gaat de aandacht dan niet uit naar de
inhoud van datgene wat er ‘geproduceerd’ moest worden,
maar vooral naar de wijze waarop er is samengewerkt. De
meeste Games zijn zogenaamde ‘out-of-the-box’ games,
waarbij duidelijke leerdoelen centraal staan en de inhoud van
secundair belang is.
Naast de positieve effecten van het spelelement is vooral het
opdoen van ervaringen eigenlijk wel de belangrijkste
toegevoegde waarde van het inzetten van serious games in
trainings- of ontwikkelprogramma’s. In het volgende hoofdstuk
leggen we het verband tussen het opdoen van deze
ervaringen, met de wijze waarop ons brein ons helpt om in
beweging te komen.

Het zal duidelijk zijn dat ik enorm geloof in de kracht van de
ervaring als leermiddel. Het inzetten van serious games is één
van de mogelijkheden om ervaringen op te doen. Maar er zijn
natuurlijk meer mogelijkheden. De kracht van de ervaring zit
hem vooral in het feit dat je op het moment zelf kunt ingrijpen.
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Ik noem dat hier-en-nu interventies. Als je zelf trainer bent dan
herken je dit misschien uit je eigen praktijk.

Goede trainers zijn in mijn optiek in staat om zo veel mogelijk
in het ‘hier-en-nu’ te trainen. Dat wil zeggen dat je werkt met
wat zich op dit moment voordoet. Je bent in staat om
voortdurend met je voeten op de grond te blijven staan en de
groep of het individu (zonder oordeel) een spiegel voor te
houden over datgene wat er in het hier en nu gebeurt. Stel een
deelnemer aan een rollenspel blijkt iemand te zijn die slecht
luistert. Hij is veel aan het woord en stelt bijna geen vragen
aan zijn tegenspeler. Normaal gesproken geef je dan na afloop
feedback over zijn optreden. Stel je nu eens voor dat hij ook
tijdens jouw feedback niet blijkt te luisteren. Ben je dan in
staat om in het Hier-en-Nu iets mee te doen? Bijvoorbeeld
door te zeggen: Ik merk dat je op dit moment begint te praten
terwijl ik nog maar twee zinnen heb gezegd. Dit is wat ik ook
heb gezien tijdens het rollenspel. Hoe werkt dat bij jou? Wat
gebeurt er bijvoorbeeld als je kritiek krijgt of denkt te gaan
krijgen? Wat gebeurt er nu bijvoorbeeld? Zo’n aanpak vraagt
stevigheid bij de trainer, hij/zij moet in staat zijn te benoemen
wat er gebeurt en weet niet hoe de ander daar op gaat
reageren. De kans is zelfs aanwezig dat de ander boos wordt of
in een andere emotie schiet of de trainer ‘aan gaat vallen’ en
dan moet je dus als trainer stevig in je schoenen staan en
bijvoorbeeld niet in een dramadriehoek*) terecht komen met
de ander.
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*) De dramadriehoek is een model voor communicatie en samenwerking,
bedacht door Stephen Karpman en gepubliceerd in 1968. Het model is
ontstaan vanuit de transactionele analyse en beschrijft veel voorkomende
gedrag- of interactiepatronen die belemmerend zijn voor een goede
communicatie en samenwerking. Binnen de dramadriehoek vervallen mensen
in typisch gedrag van de zogenaamde Redder(helper), slachtoffer en
aanklager.

Zo’n hier-en-nu-interventie is vele malen krachtiger dan praten
over gedrag wat al geweest is; het rollenspel van zojuist. Daar
is niets meer aan te veranderen namelijk, maar in het hier-ennu, komt iets veel krachtiger binnen en gelijktijdig heeft de
ander de mogelijkheid om zijn gedrag bij te sturen.
Ook in groepen is het mooi om niet te wachten tot het spel is
gespeeld maar af en toe in te breken door datgene wat zich in
het hier-en-nu afspeelt in de spotlight te zetten. “Kijk eens wat
jullie op dit moment non-verbaal laten zien… Welk effect heeft
dat op dit moment?”

Des te meer actieve werkvormen of games je inzet in een
training, des te meer kansen liggen er om hier-en-nu
interventies te plegen. We gaan het er niet over hebben, maar
we gaan het doen. Je kunt een uur lang praten over effectief
samenwerken, maar je ziet direct wat er gebeurt als je een
groep een oefening laat doen, waarin ze ook daadwerkelijk
moeten samenwerken. Er zijn op het internet enkele mooie
sites waarin een flinke verzameling aan actieve werkvormen
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zijn verzameld. Kijk maar eens bij www.werkvormen.info of bij
www.101werkvormen.nl. In de toekomst zullen we vanuit
www.jumpseriousgames.nl ook diverse actieve werkvormen
opnemen welke wij zullen koppelen aan bepaalde leerthema’s.

Onze hersenen sturen ons gedrag. Als je per ongeluk een hete
pan aanraakt dan trek je je hand in een reflex terug. Dat gaat
vanzelf, daar komt geen gedachte aan te pas. Hooguit achteraf
(“dat was heet zeg!”). Reacties op fysieke (pijn)prikkels worden
aangestuurd door onze onderste hersenhelft. De hersenstam.
Maar, zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn we mensen met
emoties en gedachtes, waardoor ook het emotionele brein en
onze cognities van betekenis zijn. Als iemand ons bijvoorbeeld
benadert met kritiek, dan roept dat (onbewust) gedachtes en
gevoelens op waardoor we reageren zoals we dat doen. De ene
mens reageert anders op bijvoorbeeld een kritische opmerking
dan de ander. Iedereen heeft zo zijn eigen binnenwereld
waarmee we de werkelijkheid waarnemen en op onze eigen
manier reageren.
Zoals al beschreven in hoofdstuk 1 is veel van ons gedrag
geautomatiseerd. Doordat we al vele malen op een bepaalde
manier hebben gehandeld is de kans heel groot dat we
wederom het zelfde pad gaan belopen. Naarmate een
gedragspatroon vaker is uitgevoerd is de kans groter op
herhaling. Er zijn door eerdere ervaringen stevige verbindingen
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in ons brein gecreëerd waar we snel gebruik van maken. Des te
meer hersenverbindingen er zijn rondom een bepaald
gedragspatroon, des te steviger is het gedrag verankerd. Des te
moeilijker is het om dit gedrag te veranderen. In principe zijn
dit soort sterke verbindingen ook effectief. Zo werken
bijvoorbeeld de zogenaamde ezelsbruggetjes. Als je iets moet
onthouden dan werkt het als je daar een ezelsbruggetje bij
bedenkt. Wat je dan eigenlijk doet is het maken van meer
hersenverbindingen rondom datgene wat je wilt onthouden.
Samengevat: Als bepaald gedrag veel is herhaald en veel
verbindingen heeft met allerlei gedachtes en gevoelens in ons
brein, dan is de kans groot dat we het in de toekomst nogmaals
gaat doen.
Om nieuw gedrag aan te leren is het dus effectief om zoveel
mogelijk hersencellen te activeren. Snel veel verbindingen
maken binnen en tussen onze neocortex, het limbisch systeem
en ons reptielenbrein. Hoe doen we dat? Door te herhalen, te
bewegen, emoties oproepen, veel te doen, focus aan te
brengen, veel zintuigen betrekken en voortbouwen op
bestaande patronen van gedrag of eerdere ervaringen.

Des te vaker je nieuw gedrag laat zien, des te sneller wordt het
een gewoonte. Nieuw gedrag aanleren is ten eerste dus vooral
een kwestie van vaak doen. Hiermee worden de connecties in
onze hersenen steeds sterker en wordt de kans op terugvallen
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naar oude patronen steeds kleiner. Slim ontwikkelde Serious
Games bestaan vaak uit meerdere rondes waardoor succesvol
gedrag kan worden herhaald. Bij sommige Serious Games is het
ook mogelijk om dezelfde game bijvoorbeeld in zijn totaliteit te
herhalen, om iets nogmaals en vooral beter te doen dan de
vorige keer.

Door te bewegen worden onze hersenen gestimuleerd. Er zijn
experimenten bekend waarin schoolkinderen en studenten
eerst gaan bewegen, bijvoorbeeld hardlopen waarna bleek dat
ze meer informatie konden opnemen. Door beweging worden
onze hersenen geactiveerd en ontstaan makkelijker nieuwe
verbindingen waardoor je sneller dingen onthoudt. Een serious
game waarbij je daadwerkelijk ook in beweging komt heeft dan
ook meer effect dan een game waarbij je rustig en comfortabel
achter een beeldscherm kan blijven zitten.

Ten eerste is het goed te weten dat positieve emoties de stof
dopamine veroorzaken. Positieve emoties ontstaan vooral als
je complimenten krijgt en plezier hebt. Daarom is het van
belang dat een trainer vooral aandacht moet schenken aan wat
mensen wél goed doen om te zorgen dat mensen open staan
om van daaruit nieuwe stappen te zetten. Daarom is het
spelen van een Game bij uitstek een geweldig middel, want
een spel brengt plezier en maakt het spannend en leuk. Je zult
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begrijpen dat dit allemaal enorm helpend is om onze hersenen
een boost te geven om nieuwe verbindingen te leggen en dus
nieuw gedrag vast te houden.
Ten tweede geldt dat, des te meer hersencellen worden
betrokken bij datgene wat je wilt ontwikkelen of aanleren, des
te beter het wordt onthouden. Er ontstaan namelijk meer
associatieve verbindingen in ons brein. Als bij het leren van
nieuwe dingen iets wordt ervaren (en vooral als er emoties
ontstaan) dan is ons emotionele brein ook actief betrokken.
Des te meer hersendelen betrokken zijn bij datgene wat we
willen onthouden of ontwikkelen, des te beter het blijft
hangen. Met andere woorden; je onthoudt het pas als je het
hebt gevoeld.

Als je alleen maar bedénkt hoe je iets aan gaat pakken dan doe
je vooral een beroep op het cognitieve gedeelte in je hersenen.
Door ook daadwerkelijk iets te gaan doen betrek je veel meer
hersendelen. Wederom dus meer associatieve verbindingen en
een grotere kans op onthouden en herhalen.

Je onthoudt zaken beter en leert iets sneller als je maximaal
gefocust bent op hetgeen je moet leren. Een goede serious
game heeft dus niet te veel leerdoelen, maar richt zich vooral
op enkele kenmerken die centraal moeten staan tijdens het
leerproces. Natuurlijk helpt hierbij ook een goede inleiding
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(waar gaat de game over…) en een goede begeleiding die de
deelnemers helpt de aandacht te richten op het centrale
leerthema.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat je meer onthoudt en sneller
leert, naarmate je meer hersendelen activeert. Een Serious
Game doet dit vaak, vooral als het een hybride game is waarin
bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van fysieke elementen in
combinatie met audio en video. Je zou eigenlijk een game ook
nog van een geur kunnen voorzien voor een nog hoger
leerrendement, maar voor zover ons bekend bestaan deze
games nog niet. Hoe dan ook, des te meer zintuigen geprikkeld
worden, des te beter het wordt onthouden.

Als we iets nieuws leren en we kunnen dit nieuwe koppelen
aan iets wat al in ons brein ligt vastgelegd dan onthouden we
het ook veel beter. Je sluit dan aan bij reeds bestaande
hersenverbindingen. 1 + 1 is dan al snel 3. Daarom is het
belangrijk om bij het inzetten van een serious game aan te
sluiten bij kennis of ervaringen die mensen al eerder hebben
opgedaan. Ook de transfer naar de praktijk is hierom zo
belangrijk. Wat hebben we met elkaar meegemaakt, welke
inzichten levert dit op en hoe kunnen we dit koppelen aan
onze dagelijkse werkzaamheden. Goede vragen die gesteld
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kunnen worden door de facilitator van de gespeelde Serious
Game.
Serious Games zijn spelvormen waarbij we prachtige
mogelijkheden in handen hebben om zoveel mogelijk
hersencellen in beweging te krijgen waardoor de impact van
een training plus de transfer naar de praktijk enorm kan
toenemen. Het is alleen even de vraag; hoe vind je een
geschikte game die aansluit bij datgene wat jij in beweging wil
brengen? Daarvoor hebben we Jump Serious Games opgericht,
waarover meer in het laatste hoofdstuk.
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Loesje
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Vanuit onze fascinatie voor het gebruik van Serious Games in
ontwikkel- en leerprocessen zijn we in 2018 begonnen met het
bouwen van een platform. We zijn hieraan begonnen omdat
we drie belangrijke zaken constateerden:
1. Ten eerste zagen we dat er in Nederland (en overigens
ook daarbuiten) op verschillende plekken prachtige
games zijn ontwikkeld die vaak maar relatief weinig
worden ingezet. Veel games zijn ooit vanuit een
klantspecifieke vraag of voor een bepaald project
ontwikkeld. Als dat project is afgerond, dan blijft de
game vaak ergens in een archief (of op een computer)
liggen, totdat er een dikke laag stof op is gekomen.
2. Het maken van een game kost veel tijd en geld. Voor
kleinere projecten is het onbetaalbaar om speciaal een
game op maat te maken.
3. Onbekend maakt onbemind; veel trainers weten niet
welke mogelijkheden er zijn als het gaat om serious
gaming. Deels is dit gewoon onbekendheid en deels
ook een soort koudwatervrees. Ook wij zijn kennelijk
gewone mensen die snel teruggrijpen naar technieken
waar we mee vertrouwd zijn.
Omdat wij geloven in de kracht van Serious Gaming als
leermiddel zijn we gestart met een platform waarmee we
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bovenvermelde drie punten in één keer hebben
aangepakt. Door middel van een toegankelijk en
gebruiksvriendelijk platform voor Serious Games slaan we
een brug tussen datgene wat er mogelijk is en de
potentiële gebruikers van deze games. Bij gebruikers
denken wij bijvoorbeeld aan trainers, coaches, HRMadviseurs, facilitators en organisatieadviseurs die meer
rendement en plezier willen creëren tijdens trainingen of
werkconferenties door gebruik te maken van actieve
werkvormen en serious games.

Via het platform www.jumpseriousgames.nl is het mogelijk om
op basis van bijvoorbeeld een leerthema, het aantal
deelnemers, de soort game etc. te zoeken naar een Serious
Game die je in kunt zetten om iets in beweging te zetten. Het
portfolio van Jump Serious Games bestaat uit zogenaamde
“Jump-originals” en Games die zijn ontwikkeld door onze
partners. Samen met onze partners breiden we ons portfolio
steeds verder uit waarmee we games die al bestonden
toegankelijk maken voor een breder publiek. Daarnaast
bouwen we op basis van actuele thema’s samen met onze
partners nieuwe games, die we dankzij ons platform ook breed
in kunnen zetten. Hierdoor worden de investeringskosten voor
een game sneller terugverdiend. Jump Serious Games is er dus
voor zowel de makers van games als de gebruikers.
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Zoals hierboven aangegeven, kunnen wij, al dan niet in
samenwerking met onze partners ook games ontwikkelen
rondom klant-specifieke wensen. Soms maken we gebruik van
een bestaande game door deze om te bouwen naar de
gewenste situatie. Maar we kunnen natuurlijk ook iets nieuws
maken.

Vanuit onze ervaring met het inzetten van Games en ons
uitgebreide netwerk zijn we goed in staat mee te denken over
de toepasbaarheid van Serious Games. Jump wil voor haar
klanten een professionele sparringpartner zijn en wil graag
bijdragen aan bijeenkomsten met meer impact.
Partner worden of een passende Game huren of kopen? Neem
contact met ons op! Of kijk eens rond om te ontdekken of het
leerthema waar jij mee aan de slag wilt, al te vinden is op ons
platform.
www.jumpseriousgames.nl
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Wat begon als: “Pieter kan jij eens een stukje schrijven over de
kracht van Serious Games zodat we Jump beter onder de
aandacht kunnen brengen” resulteerde in iets wat groter werd
dan het aanvankelijke plan. Een mooi handzaam boekje waar ik
trots op ben. Het schrijven van dit alles op een toegankelijke en
snel leesbare manier is voor mij super leuk om te doen.
Bovendien is schrijven voor mij ook iedere keer weer een
mooie intellectuele reis. Als je schrijft, dan ga je vanzelf zaken
afvragen hoe het nu precies zit en daarmee is schrijven voor
mij ook een hele geschikte manier om mezelf te blijven
ontwikkelen. Ik hoop dat ik je een beetje heb mee kunnen
nemen en inspireren op mijn korte trip. Ik wens jou in je eigen
ontwikkeling toe dat je jezelf blijft uitdagen, dat je jezelf mag
verwonderen en de nieuwsgierigheid van het onderzoekende
kind bij jezelf aan blijft roepen.
Veel (speel)plezier!
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