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ESPORTS, GAMING EN
GAMIFICATION: KANS
OF BEDREIGING?
‘Esports, gaming en
gamification’ (EGG) is sinds 2021
een thema van Kenniscentrum Sport
& Bewegen. De één kijkt daar
vreemd van op, voor de ander is het
een signaal dat esports, als sport, en
gaming en gamification, als middel
om mensen te laten bewegen,
serieus wordt genomen.
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De groeiende interesse van sport- en
beweegprofessionals werd bevestigd door
de grote opkomst tijdens het Kennisevent
EGG 2022. Ruim 330 professionals lieten
zich in stadion Galgenwaard informeren
en inspireren door EGG-experts uit de
wetenschap en de praktijk. Het event heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van EGG
door kennis hierover te delen en het laten
ervaren. Het blijkt ook een uitstekende
event te zijn om te netwerken.
Een belangrijke ‘learning’ die ik heb
meegenomen uit de tweede editie van
het Kennisevent EGG is dat EGG voor
veel professionals nieuw is, maar dat er
ook een groep is die graag de diepte in
wil. Kennis is ontwikkeling. Stap voor
stap kunnen we de waarde van EGG
beter inschatten. Toch leiden sommige
termen als ‘esports’ nog hun eigen
leven, waardoor er verschillende ideeën
ontstaan over de betekenis van esports,
gaming en gamification. Er is nog veel
onwetendheid over de (on)mogelijkheden
ervan. In deze fase van bewustwording
is het voor ons van belang om dit te
scheiden door de juiste informatie aan
te bieden aan deze professionals. Waar
esports - (semi-)professioneel competitief
gamen - voor ons topsport is, zijn gaming
en gamification een middel om mensen
meer te laten bewegen. Denk hierbij aan
beweeggames die bijvoorbeeld in de
revalidatie met succes ingezet worden of
gegamificeerde apps zoals Missie Master
en Seppo die stimuleren om meer te
bewegen.

Hoewel games voor sommige professionals
voelen als een bedreiging zien wij het als
een kans, zonder de nadelen te vergeten.
Hierin staan wij niet alleen. Inmiddels zien
we dat gaming en gamification wordt
toegepast in verschillende domeinen om
mensen te stimuleren te bewegen zoals
het onderwijs, zorg, buitenruimte en bij
sportaanbieders. Denk aan projecten waar
ouderen door middel van games bewegen,
buurtsportcoaches die EGG inzetten om
kinderen (meer) te laten bewegen en
gemeenten waar EGG in het sportbeleid is
opgenomen, zoals in Rotterdam.

“De impact van games op de
samenleving is groot. “
‘Ja’, bij het spelen van traditionele
videogames zitten we veel. Recreatief
gamen an sich stimuleren we dan ook
niet. Maar moeten we gamen daarom
alleen maar zien als een bedreiging en
de rug toekeren? Ik denk dat we het
tegenovergestelde moeten doen. Omarm
de kansen. Het is juist een nieuw middel
om een moeilijk bereikbare doelgroep te
bereiken en beweging te stimuleren. Wij
zien het in ieder geval als een kans, maar
nemen daarin uiteraard wel een kritische
wetenschappelijke basishouding aan
om zo het kaf van het koren te kunnen
scheiden.
Dion Bulkens | Specialist EGG
& Organisator Kennisevent EGG
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GAMEN, DAT IS TOCH IETS VAN STILZITTENDE
TIENERS OP DONKERE ZOLDERKAMERS?

GAMING EN
GAMIFICATION
TOEPASSEN IN
DE PRAKTIJK:
SUCCESSLEUTELS
EN TIPS
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Nee, zo klonk het op het kennisevent
Esports, Gaming en Gamification (EGG)
op 4 oktober. Je kunt er juist allerlei
groepen mee bereiken om bewegen te
stimuleren. Wat is EGG precies? Welke
kansen biedt het voor de lokale sport- en
beweegwereld? En vooral: hoe ga je hier
in de praktijk mee aan de slag?

EGG
Op 4 oktober vond de tweede
editie plaats van het kennisevent
Esports, Gaming en Gamification
(EGG), georganiseerd door
Kenniscentrum Sport & Bewegen en
Techonomy. Experts uit wetenschap,
onderzoek en praktijk deelden
hun kennis over EGG, en sport- en
beweegprofessionals stelden hun
vragen en voerden het gesprek.
Welk beeld leverden de keynotes
en interactieve sessies op van EGG?
Het veld professionaliseert en
de ontwikkelingen volgen elkaar
razendsnel op. Tegelijkertijd viel
de term ‘in de kinderschoenen’
veelvuldig. Kortom, veel kansen
en ook de nodige uitdagingen.

Allereerst: EGG, waar gaat het over? Esports
betekent het professioneel competitief
spelen van videogames zoals FIFA. Gaming
slaat meestal op het recreatief spelen van
games, waaronder beweeggames zoals
Pokémon Go. Serious (beweeg)games
draaien niet zozeer om vermaak, maar
om specifieke doeleinden. Een voorbeeld
is een schaatsgame waarbij ouderen
hun balans trainen. Gamification is het
gebruiken van spelelementen in een nietspel setting zodat een activiteit leuker
wordt. Denk aan beweegapps waarin je
door stappen te zetten punten verzamelt
en je vrienden ‘verslaat’.
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BRUIKBAAR IN ALLERLEI
SETTINGS
Vooral gaming en gamification bieden
kansen om bewegen in de wijk te
stimuleren, al heeft ‘games-professor’
Ben Schouten van de TU Eindhoven het
liever over ‘playification’. “De kracht van
gaming en gamification schuilt in de
motiverende spelelementen. Je krijgt
bijvoorbeeld feedback met geluiden
of lampjes, doorloopt levels en ziet je
progressie. Ook sociale mogelijkheden
maken games aantrekkelijk, zoals chatten
of samenspelen met anderen.” Dit
alles verhoogt de intrinsieke motivatie.
Bovendien zijn games laagdrempelig, dus
kun je ze in allerlei settings gebruiken.
“Alles kan een speelveld zijn.”

“ALLES KAN
EEN SPEELVELD
ZIJN.”
Ben Schouten, hoogleraar
Playful Interactions aan de
TU Eindhoven
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Daarom worden gaming en gamification
steeds meer ingezet door bijvoorbeeld
scholen, zorginstellingen, sportaanbieders
en buurtsportcoaches. Dat gebeurt
op allerlei manieren. Zo kun je de
motiverende spelelementen gebruiken in
het bewegingsonderwijs. Je kunt (beweeg)
game-toernooien op sportverenigingen
of gamedagen in het woonzorgcentrum
organiseren, of een interactieve
beweeggame op een jongerenevent
aanbieden. Ook kun je als buurtsportcoach
met beweegapps activiteiten en
buitenspelen interessanter maken.
Bovendien komen er steeds meer EGGmogelijkheden in de openbare ruimte,
zoals oplichtende traptreden en QR-jogroutes door de stad.

VOOR IEDEREEN EEN GAME DIE WERKT
Volgens Carla Scholten, oprichter van
Embedded Fitness, bestaat er voor
iedereen een game die werkt. “De beste
game verschilt per groep. Zo willen
kinderen vooral spektakel, ‘fun’ en sociaal
contact. Ouderen gaat het meer om
beleving en herkenbaarheid; zij gaan
bijvoorbeeld liever ‘virtueel fietsen’ door
hun eigen stad. En volwassenen zijn dol op
data: hoe hard ga ik? Dus stem je aanbod
af op de doelgroep.”
Dat je games zo goed kunt afstemmen op
de gebruikers, maakt bovendien allerlei
doeleinden mogelijk. Denk aan mensen
die thuis hun fysio-oefeningen met een
motiverende app of game uitvoeren.
Of parkinsonpatiënten die thuis een
digitaal bordspel spelen dat motorische
handelingen vraagt, waarna het spel
data naar de arts opstuurt. En wat dacht
je van kinderen met een beperking die
hun motoriek trainen bij een interactieve
beweegmuur?

AANSLUITEN OP LEEFWERELD
Met games kun je dus goed aansluiten op
de leefwereld van mensen - en dat biedt
kansen om bewegen te stimuleren. Ayla
Schwarz, onderzoeker bij Wageningen
University, vertelt: “Zo gaan veel kinderen
minder bewegen als ze naar de middelbare
school gaan. De uitdaging voor deze
groep is: hoe verweven ze bewegen in hun
dagelijks leven? Gaming is daarom een
goede ingang; dat doen ze al.”

Ook Nolan Noordzij ziet die kracht van
games om specifieke groepen te bereiken
en activeren. Hij is combinatiefunctionaris
esports bij de gemeente Rotterdam en
oprichter van House of Esports. “Denk aan
kinderen die opgroeien in armoede. Veel
games kunnen gratis gespeeld worden.
Ook kan zo’n game juist iets zijn wat ze
al wél kunnen. Daardoor betrek je ze
gemakkelijker.” Zelfs als games niet direct
uitnodigen tot bewegen, kun je ze inzetten
om mensen te laten bewegen. Noordzij: “Ik
zeg weleens tegen kinderen: als jij beter
wilt worden in Mario, moet je fit zijn. Dat
werkt, want je doet aanspraak op hun
behoeften en verlangens zonder dat je
bewegen geforceerd toevoegt.”

SOCIAL SKILLS
Met slimme inzet van gaming en
gamification kun je dus bewegen
stimuleren, maar dat is niet het enige.
Ben Schouten: “Het draait bijvoorbeeld
ook om het creëren van sterke en veilige
communities. Gamen is sociaal en verbindt.
Dat geldt niet alleen voor de jeugd; zo
blijken we met games eenzaamheid onder
ouderen te kunnen verminderen.”
Naast bewegen, ontspannen en plezier
maken, levert gaming nog meer op, ziet
ook buurtsportcoach Paulien Kok van
Stichting De Schroef.
“Tijdens het gamen en bewegend leren
ben je actief met anderen bezig. Bovendien
ontwikkel je talenten en train je social
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skills, zoals samenwerken, en digitale
vaardigheden. En dat alles helpt ook
bijvoorbeeld later bij de studie.”

BEGINNEN MET DE JUISTE VRAGEN
Veel voordelen dus, en legio opties. Maar
als je gaming wilt inzetten in de praktijk,
hoe pak je dat aan? Bedenk allereerst
wie je doelgroep precies is en wat je
wilt bereiken. Wil je mensen meer laten
bewegen of ze ook iets laten leren? Ga in
gesprek met mensen om hun behoeften
en drempels te ontdekken en denk na over
praktische zaken. Hoe ga je het initiatief
communiceren richting de doelgroep? Wie
begeleidt bij de beweeggame? Zo blijkt
passende begeleiding extra belangrijk voor
mensen met een beperking.
Bedenk ook hoe je de inzet van gaming en
gamification financieel haalbaar maakt.
Want ja: gratis is het niet. De kosten verlaag
je door samen met andere organisaties een
beweeggame te kopen. Een verplaatsbare
game kun je rouleren. Staat de game op
een vaste locatie of zet je samen een hal
op? Deel de ruimte of onderzoek andere
exploitatiemogelijkheden, zoals verhuur
voor kinderfeestjes. Ook kun je een
uitleenbibliotheek opzetten.
Een andere uitdaging rondom de
financiering: vaak willen gemeenten of
fondsen data over de langetermijneffecten
voordat ze investeren in EGG, terwijl die
data er nog beperkt zijn. Dat vraagt dus
om durven experimenteren. Het kan wel
10

helpen om ook de andere waarden van
gamen te benadrukken, zoals ontmoeten,
ontspannen, leren. Zo kun je soms ook
weer andere fondsen aanspreken.

KENNIS EN KUNDE
Houd ook rekening met de houding, kennis
en ervaring van de betrokken professionals.
Ayla Schwarz van de Wageningen
University & Research onderzocht
gamification in het beweegaanbod
van buurtsportcoaches. “Sommige
buurtsportcoaches vinden zichzelf niet
technisch of hebben te weinig knowhow: wat is er mogelijk, hoe vind ik het?
Er worden zeker dingen uitgeprobeerd,
maar dat is vaak kortdurend. Daarom is
kennisdeling en training belangrijk.”
Bovendien is er een spanningsveld: zo
vragen inwoners wel om EGG-initiatieven
- kunnen we eens die app proberen of dat
spel doen? - maar zijn beweegprofessionals
soms huiverig. Eén buurtsportcoach
vertelt: “Niet al mijn collega’s delen mijn
enthousiasme voor games. Ze weten niet
wat ze ermee kunnen of zijn bang dat
iedereen nog meer achter een schermpje
verdwijnt.” Het delen van inspirerende
praktijkvoorbeelden helpt om de
beeldvorming over gaming te veranderen.
Volg daarom professionals en organisaties
die al meer doen met EGG. In de woorden
van Carla Scholten: “Verander bedreigingen
in een kans.”

MULTIPLAYER
Een laatste successleutel die telkens
opduikt? Werk samen. Zo maak je
initiatieven niet alleen financieel
haalbaar, je benut ook elkaars
kennis, bereik en netwerk. Geschikte
samenwerkingspartners zijn
bijvoorbeeld sportaanbieders, scholen,
welzijnsorganisaties, bibliotheken,
zorginstellingen en gemeenten. Ook
buurtsportcoaches zijn geweldige schakels
in de wijk. Maar: gooi niet zomaar een
idee of app over de schutting. Ga in
gesprek. Leeft het onderwerp? Wat doen
mensen er al mee en wat weten ze?” Zorg
voor trekkers van het project en creëer
draagvlak, zodat alles niet afhangt van
het enthousiasme en de kennis van één
persoon of partij.

“ VERANDER
BEDREIGINGEN
IN EEN KANS”
Carla Scholten

Dat samenwerking werkt, benadrukt
ook buurtsportcoach Paulien Kok.
Zij onderzocht met haar collega’s de
mogelijkheden van serious gaming en
interactief bewegen in de gemeente
Heusden. “Wij zijn met acht lokale
partners een samenwerking gestart. We
organiseerden gaming experiences om
professionals en inwoners kennis te laten
maken met games. Na positieve reacties
zijn we nu bezig om gaming in het huidige
aanbod van de projectpartners te verweven
en nieuw aanbod te creëren, zoals
esportsevents bij sportclubs en gamecafés
die zijn gekoppeld aan maatschappelijke
thema’s.” Kortom, wil je aan de slag met
EGG? Dat vraagt om een multiplayer
setting!
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ESPORTS
EEN OVERZICHT VAN ALLE SESSIES MET HET THEMA ESPORTS

DEEPDIVE: ESPORTS IN
DE BENELUX

ESPORTS & GAMING:
VAN FYSIEK BEWEGEN
NAAR MEDIA

Een must-see presentatie als je meer
wilt weten over de esports en gaming in
de Benelux.

Meer weten over H20 en hun activiteiten?
Kijk dan deze presentatie terug.

Bekijk presentatie

BIRGER DE GEYTER | META
Birger de Geyter is sinds 2010 Co-CEO en
founder van META. Hij geeft een kijkje
achter de schermen bij META, organisator
van de Elite Series. Dit is de grootste
toernooistructuur in esports in de Benelux.
META organiseert de leagues voor Rocket
League, Rainbow Six: Siege, Counter Strike:
Global Offensive, Valorant en heeft als
uithangbord League of Legends. Hiermee
is de META een van de belangrijkste
esports-organisaties in de Benelux. Hij
geeft inzicht in kernstatistieken. En vertelt
over de esports- en gaming industrie in de
Benelux en op internationale schaal.
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Bekijk presentatie

MATTHIJS VINK | H20 ESPORTS CAMPUS
Kernstatistieken

 2% van de Nederlanders (16+)
5
speelt videogames.
De gemiddelde leeftijd
van sportfans is 41 jaar. De
esportsfan is gemiddeld 26 jaar.
3,4 miljoen Nederlanders (24%)
zijn esportsenthousiastelingen.
Dit betekent dat zij competitief
gamen of ernaar kijken.

H20 esports is met haar esports- en
gamingcenters èn de Esports Tech
Campus Amsterdam in korte tijd
uitgegroeid tot het grootste esports
gaming ecosysteem van Nederland. CCO
en Oud-handbalinternational, Matthijs
Vink geeft diepgaande inzichten over hoe
H20 Esports Campus esports en gaming
heeft omarmt. Dit doen ze onder meer
door het organiseren van competities met
het concept GO!Gaming en City League
(internationaal). Daarnaast exploiteren ze
het nieuwe VR Sports Centre en het Rabo
Esports Station. H20 zet deze nieuwe

esports varianten en virtuele sporten in om
bij competities interesse te wekken van
media en merken.
Matthijs Vink over zijn eerste ervaring met
esports op het WK Counter-Strike: Global
Offensive in Katowice:

“Het is echt dezelfde beleving als sport. Ik
was daar en binnen 5 minuten was ik fan
van een team. Daar zag ik dat de overlap
tussen esports en traditionele sport best
wel groot is. Ik heb daar met veel spelers
gesproken. Ik zag je het individueel of in
teams kan spelen. Ze trainen jarenlang om
de top te bereiken, terwijl maar 1% de top
bereikt.”
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ONDER DE LOEP:
GENDER (ON)GELIJKHEID
IN ESPORTS

DIGITALE DOPING:
CHEATING IN ESPORTS
Leren welke cheats er bestaan, hoe ze
werken, welk voordeel ze hebben en hoe
je games beschermt tegen valsspelers?
Kijk dan deze presentatie terug.

Meer weten over gender (on)gelijkheid in
esports? Kijk dan deze sessie terug.
Bekijk presentatie

TOM LEGIERSE | UNIVERSITEIT LEIDEN
Tom Legierse is antropoloog en
docent aan faculteit sociale- en
gedragswetenschappen aan de Universiteit
Leiden. In 2020 onderzocht Tom, als eerste
Nederlander, gender (on)gelijkheid in
esports. Om dit te onderzoeken kreeg hij
een unieke mogelijkheid van Riot Games
om een kijkje achter de schermen te
nemen bij de ‘League of Legends European
Championship’.
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Hoe maken we esports inclusiever?
Tom Legierse heeft een aantal tips voor
esports:

1. Voer het gesprek over inclusie en
diversiteit en hoe een inclusieve
esportswereld eruit zou moeten zien.
2. Stel inclusieve gedragsregels op voor
evenementen en competities.
3. Pas op met het structureel toepassen
van denkwijzen over diversiteit en
inclusie uit de traditionele sport op
esports. Bestudeer goed waar esports
behoefte aan heeft en zoek naar gepaste
oplossingen.

Bekijk presentatie

DR. STIJN VOLCKAERT | UNIVERSITEIT LEUVEN

Feiten over cheating

Dr. Stijn Volckaert gaat in op het
probleem van valsspelen in online
games. Hij is Assistant Professor
Computerwetenschappen aan de KU
Leuven - Technology Campus Ghent en
richt zich op Cyber Security. Miljoenen
mensen in de wereld spelen competitieve
online games, meestal voor ontspanning.
Een minderheid verdient er geld mee. De
mogelijke financiële opbrengst drijft steeds
meer mensen ertoe om vals te spelen. Dat
kan door cheats uit te voeren die bepaalde
acties automatiseren. Dit is een hot topic in
de acceptatie van esports als sport, omdat
Fair Play een belangrijke waarde is.

Cheating is een groot probleem. Maar
liefst 37% gamers wereldwijd gebruikt wel
eens cheats in multiplayer games.
Er zijn drie typen cheats met verschillende
doelen. Denk aan het oneerlijk vergaren
van meer kennis (Knowledge Assistance
Cheats), het omzeilen van regels in de
game (Abusing Game Bugs) en het
verbeteren/automatiseren van skills
(Mechanical Assistance).
Om valsspelen tegen te gaan moeten
gameontwikkelaars zich richten op
preventie en detectie van cheats.
17

GAMING

EEN OVERZICHT VAN ALLE SESSIES MET HET THEMA GAMING

SERIOUS GAMING IN DE
SPORT: VERDUURZAMING
& RACISME
Ook aan de slag met een serious game?
Kijk hier de presentatie terug.
Bekijk presentatie

THEO BREJAART - TINQWISE | MICHAEL POOT
- KENNISCENTRUM SPORT & BEWEGEN
Theo Brejaart en Michael Poot nemen je
mee in de wereld van serious games aan
de hand van twee praktijkvoorbeelden.
Games voor de sportbranche zijn vaak
gemaakt om beweging te stimuleren,
maar TinQWise ontwikkelde twee serious
games waar geen beweging voor nodig
is. Met de serious games Verduurzamen
(i.s.m. Kenniscentrum Sport & Bewegen) &
Racisme in het voetbal (i.s.m. Anne Frank
Stichting) tackelen ze maatschappelijke
uitdagingen op een indringende manier.
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Theo vertelt meer over de serious game
Racisme in het Voetbal vanuit zijn
perspectief als ontwikkelaar. Michael deelt
‘lessons learned’ als opdrachtgever voor de
serious game Verduurzamen.
Hoe kom je tot een serious game?
Michael en Theo herkennen vijf fases van
ontwikkeling:

1. Vraag & Pitch: formulering van de
opdracht en pitchen van de oplossing.

2. Co-creatie & Inhoud bepalen: overdracht
van informatie van opdrachtgever naar
game-ontwikkelaar en het scherpstellen
van de inhoud.

5. Implementatie & Oplevering: vermarkten
van de game en bekend maken bij de
doelgroep.

3. Ontwerp & Design: ontwikkelen van een
blauwdruk van de game. Hoe werkt het
spel? en hoe is het vormgegeven?
4. Ontwikkelen & Testen: game-designers
ontwikkelen de game, wordt getest, en
aangepast.

21

GAMEN EN INTERACTIEF
BEWEGEN IN DE
GEMEENTE HEUSDEN

DÉ VLAAMSE PROEFTUIN
VOOR INTERACTIEVE
TECHNOLOGIE EN
BEWEEGGAMES

Ook aan de slag met interactief gamen?
Kijk hier de presentatie terug.

Bekijk deze sessie en breng je kennis over
exergaming naar de next level.
Bekijk presentatie

Bekijk presentatie
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PAULIEN KOK | STICHTING DE SCHROEF

Paulien Kok:

Stichting de Schroef ziet kansen om
gamen en interactief bewegen structureel
in te zetten bij verschillende doelgroepen
in de gemeente Heusden. Daarom is
de stichting in 2021 een traject gestart
samen met Amare Zorgcoaching,
Prisma, de Bibliotheek Heusden, Bijeen,
GeeGee gaming, Denise Vervuren en het
Sportinnovator Centrum voor Interactief
Bewegen. In dit traject onderzoeken ze
hoe en bij welke doelgroepen, gamen kan
worden ingezet om sporten/bewegen
te stimuleren en (beweeg)vaardigheden
verder te ontwikkelen.

“Wat ik de mensen mee zou willen
geven is dat je goed moet kijken naar je
samenwerking met partners. Van tevoren
al meteen kijken naar je communicatie
richting doelgroepen. En bedenk dat je
aan het begin van je project goed kijkt
naar de financiering.”
Weten hoe je (strategisch) aan de slag
gaat met games om mensen in beweging
te krijgen? Paulien Kok, buurtsportcoach
jongeren, deelt haar inzichten over het
proces, de resultaten en het vervolg in deze
sessie.

EEFJE BATTEL | SPORTINNOVATIECAMPUS
BRUGGE
Sportinnovatiecampus van Hogeschool
Howest en Sport Vlaanderen zetten
technologie in om zoveel mogelijk
doelgroepen aan het bewegen te krijgen.
Naast het ontwikkelen en implementeren
van eigen exergames worden op de
Sportinnovatiecampus ook commerciële
beweeggames aangekocht en getest.
In 2021 opende de hogeschool en Sport
Vlaanderen een gloednieuwe Sportscube
for Active Gaming. Innovatiemanager Eefje
Battel vertelt meer over unieke cases en
‘lessons learned’ over de ontwikkeling en
implementatie van exergames gedeeld.

User requirements voor beweeggames
Op basis van al het onderzoek van de
Sportinnovatiecampus naar exergaming zijn
er vereisten opgesteld waar een exergame
bij ontwikkeling en implementatie aan
voldoet. Drie vereisten zijn:
1. Zoek een effectieve setting. Denk aan
onderwijs waar kinderen 1/3e van hun
tijd besteden en kantoren waar veel
volwassen zittend werken.
2. M
 aak gebruik van het multiplayer-effect.
Het sociale aspect is belangrijk in het
gebruik van exergames.
3. Vertel een verhaal: storytelling zorgt voor
een rode draad tussen levels wat kinderen
zeer aanspreekt.
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DE GELDERSE SCHOLENTOUR: BEWUST GAMEN
& BEWEGEN
Meer weten? Bekijk de presentatie!
Bekijk presentatie

JURJEN ENGELSMAN | GELDERSE SPORT
FEDERATIE
Jurjen Engelsman is projectcoördinator
bij de Gelderse Sport Federatie waar hij
zich bezighoudt met aangepast sporten
en esports, gaming en gamification.
Gamen is niet meer weg te denken onder
jongeren, het is dé hobby van bijna ieder
kind. Volgens onderzoek van het Trimbosinstituut gamet 89% van de kinderen in
het basisonderwijs, waarvan bijna 38%
dagelijks gamet. Door teveel gamen
ligt problematisch gamegedrag en een
ongezonde leefstijl op de loer. Daarom
heeft de Gelderse Sport Federatie
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in samenwerking met het Esports
Talent Center en Koen Schobbers een
voorlichtingsprogramma voor scholen
ontwikkeld met aandacht voor bewust
gamen. Naast de voorlichting is er ook een
gymles ontwikkeld in samenwerking met
House of Esports waarin bewegen wordt
gestimuleerd door middel van gaming.

Jurjen Engelsman over de scholentour:

“We hebben lesstof ontwikkeld voor
scholen waar we 45 minuten theorie over
esports en gaming in de klas terug laten
komen, en daarna gaan we de gymzaal in
om lekker te bewegen.” Er is in de les ook
aandacht voor de spelschijf van vijf: Het is
belangrijk dat je een goede balans vindt
tussen studie, slaap, sport, sociaal, en spel.
Als al die elementen samenkomen dan
heb je ook plezier in het spel. Dat is ook de
boodschap die we willen uitdragen.”
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STATISTICS
330 BEZOEKERS

8 op de 10 professionals heeft nieuwe
kennis opgehaald

GEMIDDELD
GEWAARDEERD

8 op de 10 professionals zijn geïnspireerd

MET EEN 8



65% van de professionals heeft nieuwe
professionals leren kennen


70% van de professionals heeft kennis en

VERDELING OP BASIS VAN TYPE ORGANISATIE:

ervaringen over EGG uitgewisseld met
andere professionals

“Uitstekend divers programma qua inhoud,
echt alle uithoeken kwamen aan bod!”

25% 25% 17,5% 17,5% 7,5% 7,5%
Sportservice
organisatie

Onderwijs

Esports &
gaming

Onderzoek- en
kennisinstelling

Overheid

“Leuk dat er ook hands-on ervaringen geboden worden.”

Zorg & welzijn

“De sprekers waren zeer inspirerend. Iedereen had een
eigen verhaal.”

VERDELING OP BASIS VAN TYPE FUNCTIE:

20% 17,5% 15% 15%

Projectleider
& -coördinator

Directeur

Docent

Manager

10%

Buurtsportcoach

7,5% 7,5% 5% 2,5%
Onderzoeker

Adviseur

Beleidsmedewerker

Overig

GAMIFICATION
EEN OVERZICHT VAN ALLE SESSIES MET HET THEMA GAMIFICATION

BEWEEGAPPS IN DE
WIJK: KANSEN EN
UITDAGINGEN VOOR JEUGD
EN PROFESSIONALS

ITS MY LIFE: FITCOINS
BRENGEN JE IN BEWEGING
Sinds de oprichting in 2011 heeft Its My
Life beweegdata verzameld van meer dan
30.000 gebruikers. Deze data leveren een
schat aan informatie op die René deelt in
zijn presentatie

Kijk deze sessie voor de inzichten uit het
Living Lab onderzoek en literatuur onderzoek

Bekijk presentatie

Bekijk presentatie

RENÉ SIELHORST | ITS MY LIFE

DR. AYLA SCHWARZ | WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH
Dr. Ayla Schwarz is postdoctoraal
onderzoeker Consumptie en Gezonde
Leefstijl aan Wageningen University &
Research. In 2019 promoveerde ze met haar
proefschrift gericht op engagement in
digitale serious games ter bevordering van
een gezonde leefstijl onder jeugd.
Steeds meer beweegapps maken
gebruik van gamification. Maar hoe ziet
gamification eruit, wat werkt en wat kan
beter? Het inzetten van gamified apps en
gamification in de wijk biedt kansen om
beweeggedrag onder jeugd te bevorderen.
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Waar lopen kinderen en professionals
(zoals buurtsportcoaches) momenteel
tegenaan? Ayla Schwarz over de
effectiviteiten van beweegapps:

“De literatuur geeft aan dat gamification
in apps zeker kan werken, maar de context
is wel belangrijk. Er moet gekeken waar
gamification in apps wordt ingezet en
waarom. Dus kijk altijd waar, wanneer,
hoe, waarom, hoe lang en bij wie je het
gaat inzetten”

Wanneer we mensen in beweging willen
brengen, hebben we het al snel over sport
als oplossing. Maar het probleem is niet dat
we te weinig sporten, we zitten teveel. Hoe
help je mensen uit de stoel, als we in onze
maatschappij juist worden beloond om te
blijven zitten? Precies, door niet het stilzitten
maar het bewegen te gaan belonen. Dat
is de missie van Its My Life en technologie
helpt daarbij. In deze presentatie laat René
Sielhorst, Founder van Its My Life, zien hoe
dat werkt in de praktijk. Welke ervaringen
zijn opgedaan bij bedrijven, gemeenten en
onderwijsinstellingen? Wat werkt niet en
wat wel?

René Sielhorst over de start van Fitcoins:
“We zijn bij de ongezonde middelen
industrie gaan kijken hoe zij mensen
beïnvloeden. Die zijn daar ongelofelijk goed
in. Airmiles en Freebees bij het tanken.
Flippo’s in de chips. Bonuspunten bij de
cola. Douwe Egberts Punten bij een pak
koffie. Wij zijn een volk van spaarders.
En dat sparen wordt ingezet om ons te
verleiden om gedrag te veranderen om
bepaalde aankopen te doen. Dus ik dacht:
waarom doen wij dat niet om mensen in
beweging te krijgen?”
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ERVARINGEN UIT DE
PRAKTIJK: BEWEEGAPPS
Wil je meer weten over tips voor de
inbedding in beleid? In de presentatie
krijg je hierover nog zes learnings van
JOGG.
Bekijk presentatie

JASPER OOMEN | JOGG
Uit verschillende JOGG-gemeenten
kwamen steeds meer vragen over hoe
digitale technologieën zoals beweegapps
ingezet kunnen worden om beweging en
een gezonde leefstijl te stimuleren. Voor
JOGG was dit de aanleiding om enkele
pilots te faciliteren en de ervaringen
met digitale tools te bundelen (bijv.
Pleintje App en MissieMaster). In deze
sessie worden de praktijkervaringen uit
enkele JOGG-gemeenten gedeeld door
middel van een uitgebreid interview met
ervaringsdeskundigen Bianca Egges en
Geerte Kwant. Waar moet je als gemeente
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en als praktijkprofessional rekening mee
houden? Wat werkt wel en wat juist niet?

3. Zet beweegapps in specifieke periodes
zoals vakanties in.

8 praktische tips van JOGG over de inzet
van beweegapps:

4. Bedenk van tevoren goed welke
communicatiekanalen er zijn ter
promotie van de app zoals posters, flyers,
nieuwsbrieven etc.

1. Begin met realistische verwachtingen.
Een beweegapp brengt niet meteen de
hele buurt in beweging.
2. Maak één persoon binnen het team
verantwoordelijk voor de promotie en de
uitvoering van de beweegapp.

5. Houdt rekening met het weer. Het weer
heeft invloed op het aantal gebruikers van
de app. Organiseer activiteiten met (grote
kans op) goed weer.

7. Ga vooraf in gesprek met de
appontwikkelaars. Vraag specifiek naar de
toekomstplannen. De doorontwikkeling
van een app is essentieel voor succes.
8. Apps kunnen ook in meer domeinen
worden ingezet zoals sportverenigingen,
schoolomgeving en kinderopvanglocaties/
BSO’s.

6. Betrek de doelgroep bij het bedenken en
invullen van nieuwe spellen in de app.
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GAMIFICATION VAN
SPORT EN BEWEGING
Wil jij weten hoe je gamification praktisch
kan toepassen? Kijk dan deze presentatie
terug!
Bekijk presentatie

ROB HULSEN | HULAN
In deze kennissessie leer je van Rob Hulsen,
co-founder van gamestudio Hulan, de do’s
and dont’s van het gamificeren van sport
en beweging. Waarom werkt gamification?
Welke theorieën zitten achter
gamedesign? En waarom is de combinatie
met sport en bewegen zo goed? Aan de
hand van praktische voorbeelden van
de door Hulan ontwikkelde games en
gamification-toepassingen word je vast en
zeker geïnspireerd.
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Rob Hulsen over de werking van
gamification:

“Iedereen wil in essentie spelen. Maar wat
motiveert jou om te spelen? Dat zijn in
essentie drie elementen: Meesterschap,
een doel hebben en autonomie. In het
midden zit dan jouw intrinsieke motivatie.
Dit zie je de hele tijd terug in mijn
voorbeelden van games.”
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PLENAIR
EEN OVERZICHT VAN ALLE PLENAIRE SESSIES

KUN JE DE SPORT- EN
BEWEEGWERELD BETER
MAKEN MET SPEL?

INTERVIEW OVER DE
KENNISAGENDA ESPORTS:
PRESTATIEVERBETERING

In deze presentatie zie je voorbeelden
van spellen die de fysieke en digitale
omgeving combineren.

Nieuwsgierig?
Kijk hier het interview terug.

Bekijk presentatie

Bekijk presentatie

DR. CEES VERVOORN | KENNISCENTRUM
SPORT & BEWEGEN

HOOGLERAAR BEN SCHOUTEN |
TU EINDHOVEN
In deze lezing zal hoogleraar Ben
Schouten ingaan op het ontwerp van
spel op het gebied van bewegen, leren,
rehabiliteren en trainen. Spel is een
uitnodiging om je nieuwsgierigheid,
flexibiliteit en vaardigheden scherp te
slijpen. Het wordt al tijden gebruikt om te
motiveren en te leren. Met de komst van
digitale technieken en media is het aantal
toepassingen sterk uitgebreid. Toch is
spel in wezen niet veel veranderd en een
constante factor van plezier, creativiteit en
improvisatie. Hij gebruikt daarvoor de term
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playification naast de vaak gebezigde term
gamification.
Ben Schouten over de kracht van spel in
sport en bewegen:

“De dynamiek van sport en bewegen zit
niet in het water of in een leren bal, maar
die zit in hetgeen wat wij ervan maken. En
dat is de kwaliteit van goed spel.”

Cees Vervoorn is manager esports, gaming
en gamification bij Kenniscentrum Sport
& Bewegen. Namens de organisatie van
het Kennisevent EGG trapt hij het event
af en licht hij de ‘Kennisagenda esports:
prestatieverbetering’ in een interview
toe. De Kennisagenda is een initiatief van
Kenniscentrum Sport & Bewegen om de
belangrijkste vragen van esportscoaches
over presteren in esports te verzamelen, en
daarmee onderzoek te initiëren.

Cees Vervoorn over de Kennisagenda
esports:
“In esports loop je tegen dezelfde
vragen aan als in de traditionele topsport.
Denk bijvoorbeeld aan hoe je slaap
organiseert, welke digitale coachingsstijlen
er zijn en hoe je met voeding omgaat als
je je uren lang moet focussen achter een
scherm. Al dit soort vragen komen op tafel,
maar ze hebben een daadwerkelijk andere
oplossing dan wij vanuit de traditionele
sport gewend zijn.”
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INTERACTIEF BEWEGEN:
VAN PIONIER TOT
EXPERT

DE TOEKOMST VAN
ESPORTS IN NEDERLAND
Meer weten over de toekomst van
esports? Bekijk deze video.

Meer weten? Kijk hier naar de presentatie.

Bekijk presentatie

Bekijk presentatie

CARLA SCHOLTEN | EMBEDDED FITNESS
In deze keynote vertelt Carla Scholten
over de start van Embedded Fitness
als onderneming op het gebied van
interactief bewegen. Ze spreekt over de
technologieën uit de begintijd, de trends
en ontwikkelingen over de jaren heen.
Hoe pas je je bewegingsaanbod aan,
rekening houdend met de behoeftes
van de doelgroepen en passend bij de
belevingswereld van nu? Ook vertelt ze
over de barrières van de doelgroepen om
te komen tot implementatie. In alles een
boeiende en uitdagende ontwikkeling.
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Carla Scholten over de start van
Embedded Fitness:

“We zagen dat scholen steeds meer
gingen digitaliseren. Er kwamen
bijvoorbeeld digiborden. Maar de gymzaal
bleef traditioneel. Ook daar zou je wat
in moeten veranderen dacht ik. Dat was
mijn inspiratie om materiaal uit Amerika
aan te schaffen en een centrum te starten
in Eindhoven waar je kunt gamen en
bewegen. In 2008 opende, oud-voorzitter
van NOC*NSF, Erica Terpstra, het nieuwe
sportcentrum waarmee we alle journaals
haalden met dit wordt het nieuwe
sportcentrum.”

WIM NOORDZIJ & RICHARD KAPER |
BRANCHEVERENIGING ESPORTS NEDERLAND
& NOC*NSF
Wim Noordzij is voorzitter van de
Branchevereniging Esports Nederland.
Richard Kaper is manager sportdeelname bij
het NOC*NSF. In 2021 publiceerde NOC*NSF
een position paper over esports. In hetzelfde
jaar is de Branchevereniging Esports
Nederland opgericht. In dit interview kijken
Wim Noordzij en Richard Kaper samen naar
de toekomst en lichten toe welke stappen er
worden genomen.

Richard Kaper:
“Wij gunnen iedereen in Nederland een
mooie sport en sportief bewegen en daar
hoort gamen onlosmakelijk bij, dus daar
moeten we ons toe verhouden. Wij werken
graag samen met de esportswereld.”
Wim Noordzij:
“De samenwerking met NOC*NSF is voor
ons ongelofelijke belangrijk om erkend te
worden als sport.
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ESPORTS EN DE
MILITAIREN VAN
DE TOEKOMST

THE FUTURE OF SPORT
AND GAMING
Meer weten over het gebruik van data?
Bekijk dan deze sessie.

Benieuwd naar hun aanpak?
Bekijk deze sessie.
Bekijk presentatie

Bekijk presentatie

WIREN VROON & BAS HOEKSTRA |
KONINKLIJKE MARINE
Sergeant-majoor Wiren Vroon en
korporaal Bas Hoekstra hebben samen
het Koninklijke Marine esports project
binnen defensie opgezet. De Koninklijke
Marine verkent al enkele jaren de
wereld van esports. Ze hanteren het
gehele ecosysteem van esports als basis.
Vanuit deze verkenning zijn drie sporen
ontwikkeld. Esports wordt nu ingezet
voor werving, recreatie en educatie. Alle
drie de sporen zijn in de organisatie
ondergebracht en worden doorlopend
kwalitatief doorontwikkeld. De interesse
neemt toe binnen de gehele defensie.
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Het projectteam gelooft dat deze
innovatieve aanpak binnen defensie
bijdraagt aan de ontwikkeling van de
militairen van de toekomst.
Sergeant-Majoor Wiren Vroon over de
meerwaarde van esports:

“Wat we zagen bij esportsteams was dat
de spelers beschikken over een bepaalde
skillset die voor de Koninklijke Marine
net zo relevant is als voor de spelers.
Communiceren en leiderschap zijn
bijvoorbeeld elementen die belangrijk zijn
voor ons als militairen. Dus wij dachten:
wat kunnen wij leren van de spelers?”

PETER WARMAN | NEWZOO
Peter Warman is Co-Founder en voorzitter
van Newzoo, marktleider op het gebied
van data van gaming en esports. Er zijn
wereldwijd drie miljard gamers, evenveel
als het aantal sportfans. De overgrote
meerderheid van hen houdt zich bezig
met beide vormen van entertainment.
De convergentie is aanstaande en wordt
versneld door markttrends. Gaming en
esports zijn nu al onschatbare middelen
voor merken, media en sportorganisaties
om hun publiek te bereiken en te betrekken.
Vooral die waardevolle en moeilijk te
bereiken jonge consumenten. Maar we
staan nog maar aan het begin.

Je krijgt unieke inzichten in de manier
waarop sportorganisaties; clubs &
organisatoren van competities en
sportevenementen tot merken en bureaus
data gebruiken om de kansen die voor ons
liggen op te sporen en te begrijpen.
Peter Warman:
“Het goede nieuws is dat het aantal uur
dat jongeren gamen niet komt van het
sporten. We hebben het meerdere malen
onderzocht. 85% van de jongeren speelt
games en 74% is actief in sport. We zien
geen tekenen over tijd dat mensen meer
tijd aan games besteden ten koste van
sport.”
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WK VOLLEY 2022:
IT’S ALL IN THE GAME
Ontdek meer in deze presentatie!

Bekijk presentatie

ROBIN SWEEGERS | TECHONOMY
Robin Sweegers is Gaming director bij
Techonomy. Esports en gaming zijn
cruciaal geworden in het bereiken van de
nieuwe generatie. Met het WK Volleybal in
zicht is het als stad, sportbond en federatie
de hoogste tijd om het evenement te laten
leven onder een brede doelgroep. Hoe doe
je dat? Met een absolute wereldprimeur.
Rondom het WK Volleybal is er een game
ontwikkeld die onder andere tijdens WK
wedstrijden gespeeld kan gaan worden.
Robin Sweegers vertelt je meer over het
proces, resultaten en de reacties vanuit de
volleybalwereld.
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Robin Sweegers over het succes van de
game VolleyRunner:

“Aan het WK Volleybal doen 24 landen
mee. Dat is natuurlijk hartstikke mooi,
maar met de game zijn we al actief in 67
landen. Je kunt dus meer landen bereiken
dan het aantal landen die deelnemen aan
het WK met VolleyRunner.”
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INTERACTIEVE
EXPERT CLASSES
EEN OVERZICHT VAN ALLE INTERACTIEVE SESSIES

IN DE INTERACTIEVE EXPERT CLASSES
ZIJN DE BELANGRIJKSTE VRAGEN VAN
PROFESSIONALS OVER DE THEMATIEK
OPGEHAALD.
Dit zijn de belangrijkste vragen:

Beweeggames: didactisch
verantwoord bewegend leren

Hoe implementeer je games voor
bewegend leren in het onderwijs?
 oe kunnen game-ontwikkelaars en
H
het onderwijs elkaar (beter) vinden
omtrent bewegend leren?
Ouderen in beweging met games

Welke goede voorbeelden zijn er met
VR en AR om ouderen in beweging te
krijgen?
Hoe implementeer je beweeggames
voor ouderen?

De rol van technologie in de
openbare ruimte

Hoe kan technologie helpen om de
mensen die nu niet of weinig bewegen
in beweging te krijgen?

Wat zijn goede voorbeelden van de
beweegvriendelijke omgeving en
interactieve toepassingen?
Opgroeien in armoede in beweging
met games en gamification

Welke goede voorbeelden zijn er van
games die omgetoverd kunnen worden
tot real-life game in de gymles?
Hoe breng je met games kinderen in
armoede in beweging?
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BEWEEGGAMES:
DIDACTISCH
VERANTWOORD
BEWEGEND LEREN
MARLOES VAN GASTEREN - SPRINGLAB |
JOHAN KOEDIJKER - KENNISCENTRUM SPORT
& BEWEGEN
Slechts iets meer dan de helft van de kinderen
voldoet aan de beweegrichtlijnen. Kinderen
zitten gemiddeld zeven uur per dag, waarvan
drie uur op school. Een van de oplossingen om
kinderen op school meer te laten bewegen is
bewegend leren. Er is een ontwikkeling gaande
in beweeggames en muren en vloeren met
interactieve technologie. Deze kunnen helpen
om reken-, taal- en topografielessen niet
meer zittend te doen maar juist bewegend.
Bewegend leren is dan ook één van de meest

OPGROEIEN IN ARMOEDE:
IN BEWEGING MET GAMES
EN GAMIFICATION
NOLAN NOORDZIJ - HOUSE OF ESPORTS |
O.L.V. KENNISCENTRUM SPORT & BEWEGEN
Al jaren blijven kinderen en jongeren die
opgroeien in armoede sterk achter in
sport- en beweegdeelname. Traditionele
sportverenigingen en hun aanbod lijken voor
deze groep niet altijd te aan te sluiten bij de
behoeftes. Wél weten we dat de jeugd graag
gamet. Daarom is het tijd om meer om ons
heen te kijken naar innovatieve oplossingen
om deze jeugd in beweging te krijgen.
Zouden games en gamification-toepassingen
een onderdeel van de oplossingen kunnen
zijn? En zo ja, op welke wijze dan? Samen met
Nolan Noordzij van House of Esports gaan we
hierover nadenken.

Bekijk deze video

interessante ontwikkelingen in het onderwijs.
Maar hoe kunnen games het bewegen en het
leren versterken? Welke didactische elementen
moeten worden toegevoegd aan deze beweeggames? In deze interactieve expert class gaan
experts Marloes van Gasteren en Johan Koedijker
met elkaar in gesprek over dit vraagstuk.

Nolan Noordzij,
House of Esports
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OUDEREN IN BEWEGING
MET GAMES
HANNY TER DOEST - DE KLUP TWENTE
MARTEN BOVERHOF - SILVERFIT | O.L.V.
KENNISCENTRUM SPORT & BEWEGEN
Het aantal 65-plussers neemt snel toe. In
2040 is naar verwachting 25,5% van de totale
Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder.
Het risico op chronische aandoeningen
en lichamelijke beperkingen neemt toe
met de leeftijd. Een gezonde leefstijl met
voldoende lichaamsbeweging kan dit risico
beperken. Helaas voldoet slechts 42% van de
65-plussers aan de beweegrichtlijnen. Het
meer 65-plussers voldoende laten bewegen
en zo gezondheidsrisico’s te verkleinen,
vraagt om een vernieuwende aanpak.
Zijn beweeggames een onderdeel van de
oplossing? In deze interactieve expert class
gaan Hanny Doest en Marten Boverhof
met elkaar en het publiek in gesprek over
beweeggames voor ouderen.

DE ROL VAN TECHNOLOGIE
IN DE OPENBARE BUITENRUIMTE
MARK DE GRAAF & DAVE VAN KANN | FONTYS
EINDHOVEN | O.L.V. KENNISCENTRUM SPORT
& BEWEGEN
De openbare ruimte wordt vaak gebruikt om
te sporten en bewegen. Toch zijn er nog veel
Nederlanders die onvoldoende bewegen.
We zien steeds meer interactieve en
technologische aanpassingen in de openbare
ruimte om mensen in beweging te krijgen.
Maar wat werkt er nu wel en wat niet? Tijdens
deze interactieve expert class gaan Mark de
Graaf, lector Interactive Design en Dave van
Kann, Lector Move 2 Be met elkaar in gesprek
over dit onderwerp.

“WE ZIEN STEEDS MEER INTERACTIEVE
EN TECHNOLOGISCHE AANPASSINGEN IN
DE OPENBARE RUIMTE OM MENSEN IN
BEWEGING TE KRIJGEN.”
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4 OKT. 2022

KENNISEVENT

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?
Klik op de volgende artikelen en laat je inspireren:
VOOR DE SPORT- EN BEWEEGPROFESSIONAL
POWERED BY ESPORTSX

Esports, gaming en gamification
zijn interessant voor elke sport- en
beweegorganisatie
Inspiratiesheet esports, gaming en
gamification voor buurtsportcoaches
Ebook esports: een introductie in
beleid, praktijk en onderzoek
Beweeggames: wat zijn de effecten
op gezondheid?
9 voorbeelden van gegamificeerde
binnensportaccommodaties

BEKIJK ONZE
AFTERMOVIE!
Nu bekijken

9 voorbeelden van gegamificeerde
buitenspeel- en sportplekken
Zo kan gamification helpen om
bewegen te stimuleren
Zo brengen games ouderen in
beweging

GRAAG TOT ZIENS
BIJ KENNISEVENT
EGG IN 2023!

