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 ‘E
igenlijk is er niets nieuws on-
der de zon”, volgens Rutger 
Teunissen en Guido Cramer 
van Fanminds, een Utrechts 
bedrijf dat zich op gamifica-

tie heeft gestort. “De wandeling van school 
naar huis maakte je vroeger ook al leuker 
door obstakels en regels te verzinnen. Niet 
de randen van de tegels raken, alleen de 
witte strepen van het zebrapad, twee grote 
stappen, één kleine stap. En voordat je het 
wist, was je thuis.” Pure gamification: al-
ledaagse dingen leuker, waardevoller en 
leerzamer maken.

Virtuele boom Gamificatie is langzaam 
aan het doordringen in de online wereld 
en daarbuiten, al wekt de benaming nog 
altijd verwarring: het gaat niet zozeer om 
het plaatsen van games op een site, al is ook 
dat mogelijk, maar om technieken die inter-
actie en loyaliteit moeten versterken. Het 
toekennen van waardepunten is een simpel 
voorbeeld, maar ook een progressiebalk die 
aangeeft hoe compleet je profiel is en wat je 
kunt doen om hem aan te vullen. De trend is 
ook elders zichtbaar: autofabrikanten Ford 
en Honda hebben een virtuele boom in het 
dashboard van hun auto verwerkt: des te 
zuiniger je rijdt, des te weelderiger de boom. 
Speelser dan zomaar een metertje.

Je personeel motiveren doe je tegenwoor-
dig ook niet meer door een middagje in 

stimuleren van klanten, dan voor werving. 
Fanminds ziet sowieso weinig heil in con-

cepten die enkel uitgaan van ‘badgification’ 
(het toekennen van virtuele beloningen) of 
‘pointification’ (het toekennen van punten). 
“We redeneren niet vanuit wat er allemaal 
(technisch) kan, maar vanuit de gebruiker, 
het concept en de doelstellingen. Als een 
spelmechanisme niet past bij de gebruiker 
(badges zijn bijvoorbeeld minder effectief 
bij vrouwen dan bij mannen), doen we het 
gewoon niet.”

Fanminds heeft onder meer Fashio-
lista.com geadviseerd, een online mo-

de bossen te gaan paintballen. “Denk aan 
een hotel dat krantvriendelijkheid en al-
lure hoog in het vaandel heeft staan”, zegt 
gameconsultant Bart Hufen, die merkes-
senties vertaalt naar creatieve concepten. 
“Hoe breng je dat over op je personeel? Niet 
via een saaie cursus, maar spelenderwijs. 
Stel dat alle hotelgasten een visitekaartje 
krijgen met als tekst ‘Het Vriendelijkste Ge-
zicht’. Die kunnen ze dan aan het vriende-
lijkste personeelslid geven. Als iemand veel 
complimenten krijgt, is hij of zij misschien 
wel de uitgelezen persoon om anderen op 
te leiden.”

Toegegeven, het klinkt als de nieuwe kle-
ren van de keizer. In het verleden spraken 
we immers over motivatiemarketing en be-
loningsprogramma’s. Hufen: “In essentie is 
het niet meer dan het aloude zegeltjes plak-
ken van Douwe Egberts of de bonuskaart 
van Albert Heijn. Er is echter pas sprake 
van gamification als alle elementen van een 
game kunnen worden teruggevonden in het 
concept, dus een duidelijk doel, variabelen, 
regels, beloning, en een leer- of ontwik-
kelingscurve.”

degemeenschap voor meisjes van 15 tot 
25 jaar. Een simpele toevoeging van een 
progressiebalk heeft ervoor gezorgd dat ‘de 
fashiolista’s’ in de breedte actiever, meer 
betrokken en loyaler zijn geworden. Ze 
verzamelden meer voorbeelden van kleren 
die ze wilden hebben en zijn daardoor ook 
meer gaan kopen. 

Pimpgevaar Fanminds gebruikte ga-
mification ook voor haar eigen marketing: 
130 marketingdirecteuren ontvingen een 
anonieme fanmail per post. Op basis van 
enkele trefwoorden in de brief wisten de 

Het grote verschil met vroeger is dat we 
er nu misschien wel echt klaar voor zijn. 
Hele generaties groeien op met games, ook 
vrouwen vermaken zich met games, en dus 
kan het opnemen van spelelementen in de 
marketingmix lonend zijn. Marktvorser 
Gartner gelooft dat in 2015 zeker vijftig 
procent van innovatieprocessen binnen 
bedrijven ‘gamified’ zijn. Beter kunnen ze 
het misschien niet maken, maar wel leuker 
in elk geval.

Verrijken Gamificatie is nu nog vooral 
een Amerikaans fenomeen. In Nederland 
merk je er nog weinig van. Bij energiemaat-
schappijen, kabelaars en online winkels als 
Bol.com zoek je vergeefs naar voorbeelden. 
In de V.S. wemelt het echter al van bedrijf-
jes die in gamification of funware grossie-
ren, zoals Reputely en Gamify. 

Belangrijk volgens Teunissen en Cramer 
van Fanminds is dat alle spelmechanismen 
die je toepast de kern van je dienst of pro-
duct moeten verrijken in plaats van veran-
deren. De tactiek leent zich dan ook beter 
voor retentie, oftewel het vasthouden en 

aangeschreven bedrijven de identiteit van 
anonieme afzender op internet te achter-
halen. Dat resulteerde in een aantal uit-
nodigingen voor een oriënterend gesprek. 
“Waarmee we gelijk de doelmatigheid er-
van hadden aangetoond.”

Het bedrijf waarschuwt ook voor pimp-
gevaar. Als elke website spelelementen 
gaat gebruiken, en de consument over-
laadt met ‘doe & win’-acties of online 
quizjes, domweg omdat iedereen het 
doet, zal de interesse al gauw afnemen. 
Net als banneradvertenties na verloop van 
tijd nauwelijks nog omzet genereerden. 

Hufen: “Neem Foursquare, daar kun je 
punten verzamelen om ‘Mayor’ te kunnen 
worden. Maar wat ben je dan precies? Het 
is mij niet duidelijk. Ik ben dan ook vre-
selijk bang dat de markt weer wordt over-
spoeld door cowboys die allerlei bedrijven 
gaan vertellen dat ze de boot niet mogen 
missen. Met als gevolg dat zelfs de hy-
potheekshop gamificatie gaat omarmen, 
terwijl die gewoon degelijke hypotheken 
moet gaan verkopen.”

Gamificatie gaat mogelijk ook werken 
voor grote ondernemingen die een wei-
nig onderscheidend en dus inwisselbaar 
product leveren, zoals energie of internet. 
Je zou je klanten dan de juiste prikkels 
moeten aanreiken om ze actief en loyaal 
te maken. Gamemakers weten dat maar 
al te goed. Fanminds verwijst naar het 
immens populair spel World Of Warcraft, 
dat sinds de introductie in 2004 nog altijd 
door twaalf miljoen (betalende) mensen 
wordt gespeeld. “Het spel is zo opgebouwd 
dat iedereen zich via ‘quests’, ‘challenges’, 
‘achievements’ en ‘unlockables’ omhoog 
speelt naar een gamer met status. Tegelij-
kertijd blijft er voor ervaren spelers altijd 
weer iets nieuws te ontdekken.” Faciliteer, 
stimuleer en beloon natuurlijk gedrag en 
je hebt volgens het bedrijf al heel wat ge-
wonnen. 

De opkomst van spelelementen in de marketingmix

Play the game
Het fenomeen grijpt snel 
om zich heen: gamification. 
Op z’n Hollands: gamificatie. 
Het integreren van spel-
mechanismen op websites  
en daarbuiten om interactie  
en loyaliteit te versterken.  
De zoveelste hype of een kien 
marketinginstrument?
Door Jan LibbEnga

 Poker als bindmiddel

gameconsultant bart Hufen gelooft ook erg in de kracht van gamificatie buiten 
de online wereld. als voorbeeld noemt hij merkactivatie middels het creëren 
van evenementen rond een merk. Het amsterdamse bedrijf @Hand heeft voor 
KPn Mobiel bijvoorbeeld een crossmediaal communicatieplatform gecreëerd 
voor aanstaande telecomverkopers van KPn. Om die te motiveren en aan de te-
lecomprovider te binden, werd vliegveld aviodrome in Lelystad omgebouwd tot 
een festivalterrein waar de verkopers van KPn aan verschillende activiteiten 
konden deelnemen, zoals een poker clinic of een cocktail workshop. 

De virtuele boom in het dashboard van een Ford Fusion Hybrid: 
des te zuiniger je rijdt, des te weelderiger de boom.


