


De term gamification wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt in de marketingw-
ereld en terecht. Het integreren van spelmechanismen in een omgeving dat niks 
met gamen te maken heeft maakt het voor gebruikers leuk en aantrekkelijk. In-
teractie met de gebruiker, hun loyaliteit winnen en soms zelf activiteit en omzet 
genereren zijn doelen die behaald kunnen worden met het toepassen van gam-
ification op de juiste manier. Nu is iedereen natuurlijk benieuwd hoe je dit doet, 
maar voordat ik dat ga vertellen is het handiger om te beginnen bij de basis. Wat is 

gamification nou eigenlijk en wat is het niet?

Een misvatting van mensen is dat zij denken dat het maken van een spel gamifi-
cation is. Wanneer je denkt aan het maken van een videogame of bordspel, kun 
je vaak geen link leggen met je eigen product, dienst of merk. Echter is gami-
fication het toepassen van spelmechanisme uit diezelfde gamewereld op pro-
ducten of diensten die niks met games te maken hebben. Een veel gebruikte 
definitie van gamification, die tevens ook zeer treffend is luidt:

Het kan soms verwarrend zijn om gamification te onderscheiden van andere 
speltermen binnen het vakgebied. Zo heb je (serious) games, gamification 
(gameful design), toys en playful design. Om deze termen uit elkaar te houden 
is er een model ontwikkeld:

“Gamification is het inzetten van game elementen en game design in een ‘niet-
game omgeving’ om doelgedrag en engagement te bevorderen.”

WAT IS GAMIFICATION?
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Bij dit model wordt er gekeken naar het verschil in gamen en daadwerkelijk 
spelen met iets. Ook wordt er gekeken naar de omvatting van de game. Is het 
een hele game of is er een onderdeel dat met een spelvorm te maken heeft. 

Een serieus spel wordt gezien als een spel met een cen-
traal en concreet doel dat buiten de game valt. Zo kun 
je denken aan een vliegsimulator voor de pilotenopleid-
ing. Deze manier van spelsimulatie dient een hoger doel 
dan alleen een spel uitspelen en punten halen. Ook sim-
ulatievormen voor bijvoorbeeld artsen in ziekenhuizen of 
racesimulatoren voor de autosport vallen binnen serious 
gaming.

De term spreekt voor zich. Speelgoed, zoals wij neder-
landers dat noemen, bieden een volledige speelervaring. 
Toch is er niet echt een doel van het speelgoed, anders 
dan vermaak. Daarom staat ‘toys’ ook bij de term spe-
len, omdat (meestal kinderen) spelen met het speelgoed. 
Denk bij speelgoed aan bijvoorbeeld LEGO, hot wheels 
auto’s of barbiepoppen. Wel is het zo dat er bij competi-
tieverband met speelgoed een game ontstaat en dus 
meer richting het gamen gaat.

Een andere manier om te ‘spelen’ met design is playful 
design. Hier wordt een onderdeel van een spelervaring 
gebruikt om het leuk te maken voor mensen. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de piano stairs die iedereen vast 
wel heeft gezien. Hierdoor wordt traplopen gestimuleerd 
door het ‘leuk’ en playful te maken voor mensen. Er zit 
echter niet een concreet doel achter het spelelement en 
dus is het meer spelen dan gamen.

Serious games

Toys

Playful design
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Als laatst het onderdeel van het onderwerp, gamification. 
Hier wordt gebruik gemaakt van spelmechanismen, maar 
is het wel meer gamen dan spelen. Neem het voorbeeld 
van de ANWB die een veilig rijden app hebben gemaakt. 
Door de app te gebruiken kan je bijhouden hoe je rijdt. 
Door goed en veilig te rijden kun je een hoge score kri-
jgen. Hoe hoger je score, hoe meer korting je krijgt op 
je premie. Door het spelelement te implementeren bin-
nen de veilig rijden app en zo een beloning toe te kennen 
door korting te geven om de premie, stimuleert de ANWB 
klanten om veilig te rijden. Dit dient een duidelijk doel en 
maakt gebruik van een spelmechanisme.

Starbucks heeft het loyaliteitsprogramma Starbucks 
Rewards. Waar zij ooit zijn begonnen met de stempel-
kaart voor een gratis kop koffie als een offline vorm 
van gamification, hebben zij in Canada en de Ve-
renigde Staten een online rewards programma gelan-
ceerd. Hierin kun je sparen voor gratis eten en drinken 
in de starbuckswinkels en leuke extra’s wanneer je een 
trouwe starbucks klant bent. Om meer klanten te trek-
ken op rustige dagen delen zij soms dubbele punten 
uit. Zo halen zij de omzet op rustige dagen en geven zij 
in ruil hiervoor de kans om sneller te sparen. 

In de Verenigde Staten komt meer dan veertig procent 
van de omzet uit klanten die gebruik maken van dit 
loyaliteitssysteem. Het Starbucks Rewards program-
ma telt sinds maart dit jaar dan ook al ruim 15 miljoen 
leden, met een steiging van 25% de laatste twee jaar.

Gamification (Gameful design)

Starbucks Rewards

VOORBEELDEN VAN SUCCESVOLLE 
GAMIFICATION

Bij dit model wordt er gekeken naar het verschil in gamen en daadwerkelijk 
spelen met iets. Ook wordt er gekeken naar de omvatting van de game. Is het 
een hele game of is er een onderdeel dat met een spelvorm te maken heeft. 

4



Je hebt er misschien wel eens gegeten, ’t Zusje. Met 
meerdere locaties in Nederland een goedlopend 
concept op gebied van voedsel. Toch vonden zij 
alleen lekker eten niet genoeg. De eigenaar van ’t 
Zusje wilde de ervaring van het bourgondisch ge-
nieten verhogen. Digitaal marketingbureau JUIST 
kwam met het idee om mensen te belonen wan-
neer zij niet op hun telefoon zitten en dus extra 
kunnen genieten van elkaar en het eten. Je down-
load de app van ’t Zusje en checkt in bij het res-
taurant waar jij gaat eten. Zo krijg je meteen al 
punten voor het inchecken en start de klok.

Voor elke 5 minuten die je niet op je smartphone 
zit spaar je 5 punten. Ieder half uur komen daar 
nog eens 5 extra punten bij. Na 1,5 uur spaar je 20 
punten per 5 minuten. In totaal kun je dus op 1000 
punten komen (2,5 tot 3 uur zonder telefoon) en 
dan ding je mee voor leuke prijzen. Deze varieren 
van de kans op een fiets tot gratis etentjes in de 
restaurants van ’t Zusje.

‘t Zusje app

OFFLINE GAMIFICATION

Bij dit model wordt er gekeken naar het verschil in gamen en daadwerkelijk 
spelen met iets. Ook wordt er gekeken naar de omvatting van de game. Is het 
een hele game of is er een onderdeel dat met een spelvorm te maken heeft. 

De welbekende prullenbak uit het grootste amuse-
mentspark van Nederland de Efteling. Holle bolle 
Gijs stimuleert mensen (vooral kinderen) op een 
leuke en uitdagende manier om hun afval in de 
prullenbak te gooien in plaats van in het park. Als 
beloning krijgen de mensen een bedankje. Een 
klein en vriendelijk gebaar, waardoor veel mensen 
hun afval dus in de prullenbak willen gooien.

Holle Bolle Gijs
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Iedereen die wel eens in de auto zit heeft ze miss-
chien wel eens gezien. Snelheidsmeters langs de 
weg die je de snelheid tonen met vervolgens een 
blije of verdrietige smiley afhankelijk van je snel-
heid. Wanneer je binnen de bepaalde snelheid-
slimiet blijft rijden toont het bord een groene vroli-
jke smiley als beloning. Deze moet je een goed 
gevoel geven.

Snelheidsmeter langs de weg

Je weet het vast nog wel. Je was nog jong en zat op 
de basisschool. Wanneer je iets goed deed of een 
opdracht goed had gemaakt kreeg je een sticker als 
beloning. Deze sticker betekende voor de meeste 
kinderen heel veel. Een sticker geeft een kind op 
de basisschool een goed gevoel en werkt als mo-
tivatietrigger om een opdracht goed uit te voeren.

Iedereen die wel eens koffie (of thee) haalt is er-
mee bekend. Een stempel- of stickerkaart om te 
sparen voor een gratis warme drank. Bij een x aan-
tal stempels of stickers kun je bij dezelfde organi-
satie een gratis drankje halen. Dit is een voordelige 
optie van gamification, omdat je de kaarten alleen 
maar hoeft te printen en bijbehorend een stem-
pel hoeft te laten maken. Dit is een stuk goedkop-
er dan het bouwen van een app. Voorbeelden die 
hierbij horen zijn bijvoorbeeld de kiosk op de sta-
tions of starbucks (die tevens wel zijn overgestapt 
naar digitaal).

Sticker als beloning

Een stempelkaart voor je koffie
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Nu je een beeld hebt van de mogelijkheden met gamification kun je voor 
jezelf gaan kijken of je dit kunt en wilt gebruiken. In de vorm van een loyalite-
itsprogramma moet je goed nadenken wat voor budget je hebt. Een digitale 
app is natuurlijk altijd leuk en zeker van deze tijd, maar een vrij dure optie. Dit 
is meer iets voor grotere merken. Een goed alternatief is de papierenversie 
van het sparen met stempels of stickers.

Daarnaast moet je ook gaan kijken of het wel past bij je organisatie. Heb je 
het nodig om spelmechanismen in te zetten of misschien juist wel één van de 
andere opties zoals een game of playful design (zie voorbeeld piano stairs). 
Het moet passen binnen je marketingstrategie.

Al met al is het een trend aan het worden in de hedendaagse marketingw-
ereld en kun je er bijna niet meer omheen. Wees creatief en probeer uit te 
vinden wat voor jou als persoon of organisatie werkt!

GAMIFICATION, INZETTEN OF NIET?
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