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Als designer wil je dat je game zo'n beleving wordt dat men verleid wordt om het spelletje

nog een keer te spelen. Naast het creëren van een fantastische game kunnen behavioral

designtechnieken en modellen ondersteuning bieden aan die verleiding. Met behavioral

design probeert men door middel van design een bepaald gedrag van een persoon aan

te sturen. Zo zorgt het toepassen van bepaalde designtechnieken bij een app dat men

nét wat langer blijft hangen, terug keert of zelfs een conversie begaat. In deze whitepaper

bespreken we twee behavioral design-modellen: het Hook-model en het Behavioral

Model een hoe deze modellen zijn verwerkt in de game Angry Birds. Deze modellen

zorgen voor een duwtje in de rug bij het creëren van een 'verslavende' game. 
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1  H E T  H O O K -M O D E L  
Een van de bekendste behavioral
designmodellen is  dat van Nir Eyal .  In
zi jn Hook-model wordt er beschreven
hoe personen versl ingerd raken aan
een bepaald product,  in dit  geval :  een
game. In het model wordt er
gesproken over een 'hook' :  een
ontworpen ervaring waarbij  een
bedri j f  een oplossing biedt voor een
probleem van gebruikers.  Een hook
bestaat uit  de volgende vier stappen: 

tr igger,  actie,  beloning en investering.
Zodra al  deze vier stappen worden
doorlopen en er sprake is van een
regelmatige herhaling,  is  er een grote
kans dat het spelen van een bepaalde
game een gewoonte wordt.  Die
gewoonte zorgt er vervolgens voor dat
de gebruikers een voorkeur kri jgen
voor jouw game (Eyal ,  2015) .  Dus,  laten
we die stappen eens een voor een
doornemen. 

TRIGGER ACTIE

BELONING INVESTERING
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Trigger1.
Allereerst is het van belang om een trigger te creëren, iets waardoor de gebruiker van
jouw game in beweging wordt gebracht. Er zijn twee soorten triggers: een interne en
een externe. De interne triggers vinden plaats in het hoofd van de gebruiker en zijn
lastig te beïnvloeden. De gebruiker associeert met een interne trigger aan de hand
van plaatsen, personen, emoties, routines en situaties wat de volgende stap is om te
ondernemen. Externe triggers zijn echter gemakkelijker te beïnvloeden. Een goed
voorbeeld is het sturen van notificaties over de game of het plaatsen van een
duidelijke call-to-action button in het design. Door de trigger wordt de gebruiker
geïnformeerd over de volgende stap die hem of haar te doen staat. Aan de hand van
triggers komt het gewenste gedrag of de game in de gedachten van de gebruiker,
waarmee de volgende stap van het model wordt gestimuleerd.

1 SHARE YOUR LEVEL
ON SOCIAL  MEDIA

YOU'VE  GOT A NEW 
DAILY  CHALLENGE

2. ACTIE 

De tweede stap in het Hook-model is actie. Deze stap wordt door een interne of
externe trigger in werking gezet. De gebruiker voert in deze stap een - vaak
simpele - handeling uit. Gemak speelt daar een grote rol bij. Daarnaast spelen de
drie factoren motivatie, ability en trigger uit het Behavior Model van BJ Fogg ook
een belangrijke rol. Hoe dat precies zit? Daar gaan we verder in de whitepaper
dieper op in.

MOTIVATIE ABIL ITY BEHAVIORTRIGGER



4. INVESTERINGEN 

De laatste stap richt zich op de investeringen die de gebruiker maakt. De gebruiker
investeert in het toekomstige gebruik van de app door een waarde toe te voegen. 
Deze waarde kan geld, tijd, sociaal kapitaal, persoonlijke data en/ of emotionele
commitment zijn. Des te meer de gebruiker investeert in jouw game, des te meer
waarde men eraan hecht. Dit maakt de kans van het overstappen naar een game 
veel kleiner. Zorg er dus voor dat er in de game ruimte is voor de gebruiker om
waarde toe te voegen.
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3. BELONING 

Vervolgens ligt de focus op de derde stap van het Hook-model: een variabele
beloning. Het is belangrijk om de gebruiker te belonen voor het ondernemen van 
een actie. De beloning moet een oplossing bieden voor het probleem van gebruikers,
waardoor de motivatie voor actie wordt versterkt. Door een onverwacht aspect toe te
voegen aan de beloning, wordt het een stuk specialer. Onze hersenen houden
namelijk van onvoorspelbaarheid, omdat we dat ervaren als fascinerend en
spannend. Zorg daarom voor een onverwachtse beloning om je gebruiker te
verrassen.

CONCLUSIE

Zorg bij het ontwerpen van een game dat gebruikers een trigger kunnen ontvangen
om in actie te komen. Vervolgens is het van belang om een beloning te creëren voor
het uitvoeren van de actie. Daarna moet het voor de gebruiker mogelijk zijn om een
vorm van waarde toe te voegen, zodat de gebruiker gehecht raakt aan je game. 
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2  H E T  B E HAV I O R  M O D E L

MOTIVATIE ABIL ITY TRIGGER

Bij  het Hook-model ging het over
het creëren van een voorkeur voor
een game. In de 'actie'-fase van dit
model is  het van belang dat de
gebruiker een handeling uitvoert .
B.J .  Fogg heeft hier een formule
voor opgesteld.  De formule
voorspelt de waarschijnl i jkheid dat
de handeling zal plaatsvinden. 

De kern is  als volgt:  behavior =
motivaion x abil ity x tr igger (B.J .
Fogg).  Daarmee wordt bedoeld dat
een bepaald gedrag alleen
getriggerd kan worden wanneer er
voldoende motivatie en abilty is .  We
leggen het model uit  en ki jken hoe
de ontwerpers van het spel 'Angry
Birds'  hier op hebben ingespeeld.
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MOTIVATIE

TRIGGER

ANGRY BIRDS
Zodra de game doorheeft dat de gebruiker vastloopt bij een level, wordt er
een push notificatie (trigger) gestuurd met een optie om een 'Mighty Eagle' in
te zetten. Deze vogel is sterker dan een normale, waardoor de kans groter is
dat je het level behaalt. Uit deze trigger haalt Angry Birds 40% conversie.
DUS...
Zorg ervoor dat je een oplossing biedt voor het probleem van de gebruiker.
Zet deze oplossing vervolgens in op het moment dat de gebruiker voldoende
motivatie heeft. Daarnaast moet de trigger rekening houden met ability.
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3  AN G R Y  B I R D S  &  B E HAV I O RAL  M O D E L
In het spel Angry Birds proberen vogels hun eieren terug te kri jgen,  die zi jn
gestolen door een groep varkens.  In elk niveau probeer je een varken 
te vernietigen om zo uiteindeli jk bi j  de eieren te komen. Erg verslavend!
Maar waarom bli jven mensen dit  spelletje keer op keer spelen? En hoe zorg
je ervoor dat dit  ook het geval wordt bi j  jouw game? We zetten de
behavioral-designtucs van het spel aan de hand van het Behavioral Model
van B.J .  Fogg voor je op een ri jt je .  

ANGRY BIRDS
Na het spelen van een aantal spelletjes zit de gebruiker vast op dat ene
moeilijke level. De gebruiker raakt gefrustreerd en wil hoe dan ook door naar
het volgende level. De gebruiker is dus enorm gemotiveerd.
DUS...
De motivatie van de speler is te verhogen door een doel te creëren. Het doel
moet zo aantrekkelijk zijn dat de speler het enorm graag wil behalen. Zodra
de motivatie hoog is, kun je hierop inspelen met een trigger.



4  SAM E N VAT T I N G

CONCLUSIE
 

Met het Behavioral Model van B.J. Fogg kun je kijken welke stappen jij kunt zetten om je
app 'verslavender' te maken. Door in te spelen op de hoge motivatie van spelers en de
ability te vergemakkelijken kom je al erg ver. Voeg er op het juiste moment een trigger
aan toe en men zal sneller geneigd zijn om jouw game te spelen.
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ANGRY BIRDS
Bij de ability gaat het om het gemak van het uitvoeren van het gewenste
gedrag. Het is in dit geval gemakkelijk om voor €0,89 een 'Mighty Eagle' aan
te schaffen (actie). Omdat het bedrag niet hoog is, ligt de drempel om de
Mighty Eagle te kopen erg laag.
DUS...
Zorg ervoor dat je de ability vergemakkelijkt voor de spelers. Hierdoor wordt
het voor hen namelijk aantrekkelijker om het gewenste gedrag uit te voeren.

ABIL ITY

 

In de whitepaper hebben we het Hook-model en het Behavioral model onder de loep
genomen. Daarbij is er gekeken naar de elementen die een belangrijke rol spelen bij het
ontwerpen van een game. Want met welke stappen kan het verschil gemaakt worden? We
zetten het nog eens op een rij:

Zorg ervoor dat je de motivatie van de speler verhoogd

Stuur op het juiste moment een trigger

Vergemakkelijk de ability van de speler, zodat hij of zij het gewenste gedrag uitvoert

Geef de speler een verrassende beloning voor het uitvoeren van het gewenste gedrag

Creëer tot slot de mogelijkheid voor de speler om een vorm van waarde toe te voegen

CONTACT
 

Mocht je vragen hebben of een persoonlijk advies willen omtrent
het inzetten van behavioral design dan help ik je maar al te graag!
Neem contact met mij op door te mailen naar
amber.engelbracht@hva.nl. 
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