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Gemeenten kunnen meer dan ze denken. 
Het begint met andersom denken



Ff kennismaken

• http://initiate.participoll.com/

http://initiate.participoll.com/


Wie is wie?

A.Beleid

B.Uitvoering

0A B



Wie is wie?

A.Ochtendmens

B.Avondmens

0A B



Wie is wie?

A. Vroege vogels en koplopers (Innovators)

B. De eerste followers (early adopters)

C. Voorlopers van de grote meerderheid (early majority)

D. Tweede groep van de grote massa (late majority)

E. Sceptici (Laggards) 0A B C D E



Wie is wie?

A.Ik hou van spelletjes

B.Ik haat spelletjes

0A B



Wie is wie?

A.Ik ben gelukkig

B.Het kan beter

0A B



WRR: “Met kennis van gedrag beleid maken”

• “Mensen gedragen zich niet zoals in klassieke economische 
modellen wordt voorspeld”

• “Structurele aandacht voor gedragswetenschappelijke kennis 
bij beleidsvorming kan leiden tot een completere 
probleemanalyse, meer valide beleidstheorieën, verbetering 
van bestaand beleid, en daardoor meer kans op effectiviteit.”



Wat we doen

• Gemeenten pakken vooral de gevolgen van het gedrag 
(ontstane problemen) aan en niet het gedrag zelf

• Voorbeelden daarvan schulddienstverlening, overgewicht, 
vechtscheidingen, angst & vervreemding, overlast, 
eenzaamheid,….



Wie betaalt er 34 euro en brengt zijn eigen afval weg?



Dus….

• Gaming kan gedrag drastisch beïnvloeden

• Een game is ideaal ontworpen en voor fun, anders haken mensen 
af

• Games hebben de potentie iets leuker te maken en hebben een 
motiverend effect om regie in eigen handen te nemen

• Pokemon GO, Angry Birds…

• Maar ook Utopia, Mindcraft, Aviation Empire….



Een slecht ontworpen spel



https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk


“Niets doen is gratis maar 
uiteindelijk niet het 
goedkoopste”



Ambitie van Inclusieve Stad

• Stimuleren van het denken en handelen van professionals in 
termen van maatschappelijk en financieel rendement: 
kostenbewustzijn verhogen.

• Kostenbewust doen wat nodig is , randvoorwaarde om 
ambitie te realiseren of een consequentie daarvan?



Weet u wat u als ‘wijkwerker’ kost per uur?

A. 65 euro

B. 75 euro

C. 85 euro

0A B C



Weet u wat een kind in de GGZ kost per jaar?

A. 3700 euro

B. 5400 euro

C. 2200 euro

0A B C



Weet u wat de inzet van een re-integratie traject kost?

A. 6.100 euro

B. 3.900 euro

C. 4.700 euro

0A B C



Weet u wat een jaar beschermd wonen kost?

A. 40.000 euro

B. 47.000 euro

C. 54.000 euro

0A B C



Wat zijn de kosten van een TBS opname per dag?

A. 480 euro

B. 520 euro

C. 360 euro

0A B C



Wat is de gemiddelde schuld als mensen geholpen 
worden bij een schuldsanering traject?

A. 15.000 euro

B. 30.000 euro

C. 45.000 euro

0A B C



Wat zijn de kosten voor de overheid om een schuld van 
30.000 euro weg te poetsen?

A. 100.000 euro

B. 75.000 euro

C. 30.000 euro

0A B C



Weet u wat de genoemde 
interventies opleveren?



Wat levert de gemeente een betaalde baan op?

A. 12.910 euro

B. 16.350 euro

C. 9.636 euro

0A B C



Wat levert het op als verslavingszorg wordt voorkomen?

A. 2.623 euro

B. 3.954 euro

C. 1.414 euro

0A B C



Game



Spel ingrediënten

• Zelfredzaamheidsmatrix als basis

• Vergroten van kennis

• Ontwikkelen van vaardigheden (keuzes maken en scenario 
denken)

• Inzetten als instrument

• Integraal plan



Spel ontwerp



Spel ontwerp

• Vergroten van kennis: In het kader van kennisoverdracht en om letterlijk te 
kunnen spelen met de domeinen leert een sociaal werker de ingangen en de 
(vele) bronnen kennen die een sociaal werker tot zijn of haar beschikking heeft. 

• Ontwikkelen van vaardigheden: Niet iedere interventie of combinatie daarvan, 
niet ieder scenario, geeft hetzelfde rendement en dragen verschillende kosten. Dit 
scenario-denken en -handelen is een belangrijke vaardigheid. In de game is sprake 
van intercatie tussen sociaal werkers voor het ontwikkelen van de vaardigheden. 
Dit kan in competitie, maar kan ook door samenwerken en managen. 



Hoe nu verder?

• Prototype ontwikkelen

• Testlocaties



Vragen aan jullie

• Wat moet het spel kunnen?

• Hoe belangrijk vinden jullie een koppeling met 
bestaande systemen?

• Welke spelelementen moeten volgens jullie nog 
meer in het spel?

• …



Uitvoeringsautoriteit

Meld je aan: uitvoeringsautoriteit@aeno.nl

Werk jij bij een gemeente en heb je dagelijks contact met mensen die hulp en 
zorg nodig hebben? Welke dilemma’s ervaar je? Je moet soms zoeken naar 
mooie oplossingen, met al je lef en creativiteit. Je wilt aansluiten bij de 
mogelijkheden die mensen zelf hebben.
Jij werkt op die manier mee aan het belangrijkste doel van de decentralisaties. 
Daarom nodigen we je met veel plezier uit om invloed uit te oefenen in ons 
nieuwe leernetwerk: de uitvoeringsautoriteit. 

Op 3 november is de kick-off van die uitvoeringsautoriteit. Het doel: 
uitvoerders in het sociaal domein uit heel Nederland bij elkaar brengen en de 
start van een mooi netwerk realiseren. We willen toe naar een off- en online 
netwerk om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en te inspireren én om 
vraagstukken te agenderen in Den Haag


