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T H E  A G I L E  J O U R N E Y 

 

 

ARJ O N  V AN  LI E SHO U T,  R AL PH V AN  D EN  B O SCH  

 

 

  

 

 

Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 

2) te gebruiken als start informatie bij begin project. Het is tevens bijlage van het contract. 
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INTRODUCTIE 

House of Performance (www.hofp.nl) is een advies- en realisatiebureau in Utrecht. Het bureau richt 

zich op het verbeteren van prestaties op de werkvloer waarbij de medewerkers van de klant een 

cruciale rol spelen. Onze missie is:  mensen laten excelleren. Wij bestaan sinds 1998 en er werken 

nu zo’n 45 adviseurs bij ons. Al jaren behalen we het predicaat “Great place to work”  en ook op de 

ranking van adviesbureaus staan we hoog genoteerd.  

Wij helpen onze klanten hun dienstverlening te verbeteren, de efficiency te vergroten of hun 

strategie ten uitvoer te brengen. Wij schrijven geen rapporten, wij willen aantoonbare impact 

behalen. 

Eén van de methoden is het inzetten van technologie om medewerkers andere kennis en inzichten 

te geven, te laten experimenteren met nieuw gedrag en met elkaar de dialoog te voeren. De 

technieken die we hierbij toepassen zijn Serious Gaming en Gamification.  

 

DE AMBITIE 

Gaming is de wereld aan het veroveren, er zijn inmiddels 1,7 miljard spelers op de wereld. Het 

bedrijfsleven is de kracht van gaming ook aan het ontdekken. Mensen willen niet meer klassiek 

leren, in een zaaltje zitten en met een handboek naar buiten lopen maar via een game leren. We 

willen spelenderwijs experimenteren en ervaringen opdoen.  

House of Performance past game technieken toe bij haar klanten en gelooft dat we nog maar aan 

het begin staan van deze ontwikkeling. Wij willen graag deze technologie meer gaan inzetten maar 

willen ook dat we hier state of the art toepassingen in gebruiken.  We hebben de Universiteit van 

Utrecht gevraagd of zij hierbij kunnen helpen, of zij vanuit hun kennis en kunde met hun studenten 

willen bijdragen om een game te ontwikkelen die onze klanten sneller, effectiever en ook leuker 

kennis en ervaring laten op doen. Dat is de uitdaging die voorligt die verder in dit document wordt 

beschreven.   
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DOEL 

 

Het doel is om een game te ontwikkelen waarmee wij een klant ondersteunen in het 

verandertraject dat wij als House of Performance voor hem uitvoeren. De verandering moet leiden 

tot een betere prestatie van de medewerkers en de organisatie van de klant. Te denken valt hier aan 

hogere medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid of rendement.   

De huidige business context kenmerkt  zich, in het algemeen, door een toenemende onzekerheid, 

met veel onverwachte veranderingen. Dit vraagt om een andere, meer wendbare, manier van 

werken om succesvol te zijn of blijven. We zien ook een trend in de vragen van onze klanten: de 

wens voor een meer ‘agile’ manier van werken die aansluit bij deze onzekerheid. Om dit te bereiken 

moeten teams een transitie door. Die noemen wij hier The Agile Journey1 

 

The AgileJjourney is een game die wordt gemaakt voor teams die de stap moeten gaan maken van 

een traditionele manier van werken en organiseren naar ‘the agile way’.  Kernbegrippen hierin zijn 

zelfsturing, korte iteraties en continu leren met  klant en team d.m.v. feedback. 

De spelers zijn medewerkers en managers binnen de organisatie van de klant van House of 

Performance. We willen dit gaan inzetten bij meerdere klanten en willen bij de ontwikkeling van de 

game met een concrete klant aan de slag gaan. We weten op dit moment nog niet welke klant we 

hiervoor gaan inzetten dus verdere specificatie van de doelgroep is nog niet mogelijk.  

                                                           
1 Definitieve naam wordt nog vastgesteld 
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De spelers in de game krijgen uitdagingen die te maken hebben met het eigen maken dan wel 

toepassen van nieuwe kennis omtrent agile werken. De speler krijgt opdrachten op verschillende 

deelgebieden zoals uitvoeren van een verbetercyclus (Kaizen), het toepassen van elementen van 

besturing (Plan Do Chack Act) of het opzetten van een scrumteam. Ook kan de speler inspiratie 

opdoen door te kijken hoe andere spelers het doen. 

Ons idee is om dit modulair in te richten, zoals de figuur weergeeft. 

Wat heb je bereikt als je de game gespeeld hebt (leereffect: 

• Kennis opgedaan over hoe je als team agile kunt toepassen in het werk, wat agile teams 

doen en  je weet welke stappen je moet nemen om daartoe te komen; 

• Bijbehorende gedragingen toegepast in de praktijk 

Dus, als jij het gaaf vindt om met een team van organisatieadviseurs samen te werken en een 

relevante game te ontwikkelen die we voor een echte klant gaan spelen? Dan is deze opdracht 

misschien wel iets voor jou. 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

Het systeem of de game heeft een aantal vaste functionaliteiten die per thema/module terugkomen 

Spelers moeten opdrachten krijgen via de game. De spelers moeten die opdrachten kunnen 

uitvoeren waarbij het resultaat of de input in de game moet worden ingelezen zodat er beloningen 

aan kunnen worden toegekend. De software moet de antwoorden/input kunnen weergeven en/of 

beoordelen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld het automatisch verwerken van de score van een 

peer review. 

Opdrachten worden vertrekt via tekst, foto, een video-opdracht of een training. Antwoorden 

bestaan uit tekst, foto’s en/of video’s. Beoordeling door peer review, jury beoordeling, automatisch 
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scoren of uitvoeren van een test. Daar waar mogelijk moeten meerdere antwoorden mogelijk zijn 

die meer of minder punten opleveren. Ook moet er op verschillende levels kunnen worden gespeeld 

zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en in niveau (‘mastery’) kunnen stijgen.  

Herhaling van kennisopdrachten om de kennis op peil te houden (denk aan functionaliteit 

‘duolingo’). 

Spelers krijgen in de game directe feedback over hun inbreng door punten die ze verdienen of 

andere beloningen in het spel, zoals badges. Dit gebeurt tijdens het spelen, maar ook bijvoorbeeld 

via pushnotificaties of emails. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De game wordt toegepast binnen verandertrajecten bij onze klanten. Dit kan zijn dat we dit 

bewustwordingstool inzetten maar ook bij de begeleiding van een verandertraject. Het kan 

onderdeel zijn van een verkooptraject maar ook binnen een lopend project bij een klant. De game 

wordt ingezet om verandertrajecten te ondersteunen, zodat uiteindelijk de prestatie van de 

medewerkers en de organisatie verbetert 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Om beter inzicht te geven in soortgelijke toepassingen kunnen wij diverse voorbeelden aandragen.  

Wij hebben binnen House of Performance zowel zelf games ontwikkeld, alsook met een derde 

partij. Doelgroepen waren of de interne medewerkers, of een van onze klanten. Hierbij kan je 

denken aan branches zoals Retail en de financiële dienstverlening. Zo hebben wij een game 

gespeeld met 165 winkels in de Retail met al haar medewerkers of een pilot game binnen 

bakkerswinkels die nu wordt opgeschaald en wereldwijd wordt ingezet. Ook hebben wij een aantal 

maal de Performance cup gespeeld, een competitie met spelelementen tussen verschillende 

organisatie en nu werken we met een bank aan een game die het beheerd vermogen moet gaan 

vergroten.  Wij zullen voorbeelden t.z.t. ter beschikking stellen 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

De game is interessant omdat we hiermee speltechnieken inzetten om een concrete verandering 

binnen een organisatie door te voeren.  Daarnaast speelt het onderwerp,  de weg naar 

agile/zelfsturing,  in op een trend die nu gaande is en naar verwachting zal doorzetten. 

Gaming wordt steeds meer ontdekt in de zakelijke omgeving. Aanleiding is dat het verbeteren van 

prestaties en daarvoor het veranderen van gedrag een weerbarstig onderwerp blijkt. Er zijn al erg 

veel boeken over verandermanagement geschreven maar er is nog steeds geen pasklaar antwoord. 

Het toepassen van de speltheorie in combinatie met verandermanagement en performance 

management maakt dat de verandering laagdrempelig wordt en bovendien nog leuk ook. Hiermee 

is dit een effectieve manier van veranderen en dat maakt het zo interessant. Gamification kan wel 

eens de gamechanger in consultancy-land worden. 
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WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Voor een student is dit een mooie gelegenheid waarbij hij/zij veel van het geleerde kan toepassen 

en ook echt in de praktijk kan brengen. Daarnaast vraagt het ook creatieve oplossingen om het 

toepasbaar te maken voor medewerkers van onze klant. Ook willen wij graag dat de game zodanig 

functioneert dat je buiten de spelers nauwelijks  menselijk handelen nodig hebt om de game te 

spelen. Dat is al een uitdaging op zich. 

Daarnaast gaat het om een game die een real-life toepassing krijgt, we ontwikkelen immers iets 

voor een verandertraject bij een echte klant. Voor een student is dit een mooie kans op deze manier 

een kijkje in de keuken te nemen van een klant, én van ons eigen adviesbureau. 

House of Performance is een adviesbureau dat houdt van creativiteit en innovatie, in combinatie 

met pragmatisme. Je werkt in het studententeam, waarbij jij de expertrol vervult met betrekking tot 

het gamification element. Wij brengen onze kennis in op agile, zelfsturende teams en de context van 

onze kante. Samen zullen we ook agile aan de slag gaan waarin wij als opdrachtgever/klant zullen 

fungeren. Zo willen we ervoor zorgen dat er een integrale aanpak komt die werkt voor de klant en 

waarbij jij ook voelt wat de betekenis is van je werk.  

DELIVERABLES 

Eind van het traject ligt er een game die gespeeld kan worden en mogelijk in een beperkte pilot 

omgeving is getest. Wij willen deze game verder gaan toepassen en de oplevering dient zodanig te 

zijn dat wij dit ook kunnen doen. Wij zullen een IT partij in de loop van het project laten aanhaken 

aangezien zij het beheer moeten gaan overnemen en mogelijk hierop verder door gaan ontwikkelen 

als de klantsituatie hierom vraagt. Op te leveren:  

• Een werkende game die herbruikbaar is; 

• Een rapportage tool van engagement en resultaten van diverse doorsnedes van de spelers2; 

• Documentatie van de ontwikkelde software; 

• Plan / instructie voor beheer; 

• Content die spelers in de game laden, moet uit de game te halen zijn voor later gebruik. 

PROJECTDUUR 

Het project start in september 2017, doorlooptijd maximaal vijf maanden.  Bij aanvang stellen we 

gezamenlijk een planning op.  

  

                                                           
2 dit zien wij als informatie waarop we het succes van de game kunnen meten en  hierop kunnen bijsturen 
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ONTWERP GRENZEN 

Hieronder worden een aantal ontwerpgrenzen nader toegelicht. Deze grenzen zijn niet in beton 

gegoten en dienen in de aanvangsperiode van de opdracht nader uitgewerkt te worden.  Ook willen 

wij ons hierbij laten adviseren door de studenten en de begeleidend docent die mogelijk valkuilen 

uit het verleden kan aandragen zodat wij dit in de ontwerpgrenzen kunnen meenemen. 

 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

Bij het ontwikkelen van de game moet met een aantal zaken rekening worden.  

• De game moet gebruiksvriendelijk zijn ook voor mensen die niet gamen of beperkte 

ervaring hebben met apps of interactieve websites 

• Als gekozen wordt voor een app dienst, dan dient deze te werken op de diverse 

besturingssytemen op de verschillende telefoons (tenminste IOS en Android) 

• De software moet kunnen worden overgedragen aan een externe partij die het verdere 

beheer gaat uitvoeren 

• De game moet kunnen worden gespeeld via touch screen op PDA en tablet.  

SYSTEEM INPUT 

De input van de game bestaat uit twee hoofdstromen. 

1. Vanuit het projectteam wordt de content aangeleverd voor de verschillende opdrachten in 

de game. Deze invoer kan een tekstuele opdracht zijn, een kennisvideo met een toets, een 

voorbeeldfoto of een instructie. Uiteraard mag de student ook eigen creativiteit en plannen 

inbrengen. 

2. De spelers voeren de opdracht uit en leveren daarbij input in de game. Dit kan een foto of 

avatar zijn die ze uploaden, antwoorden op een toets, een geschreven antwoord of een 

beoordeling van een input van een andere speler.   

GEWENST GEDRAG 

Het vaststellen van het gewenst gedrag is een van de belangrijkste stappen in het ontwikkelen van 

de game. Een aantal standaard gedragingen in de game die we hopen terug te zien zijn: 

- Het volgen van trainingen 

- Kennisquiz/battles spelen 

- Uitvoeren van de opdrachten 

- Feed back geen in peer reviews 

Dit vraagt om fun en dieperliggende elementen die de intrinsieke motivatie aanspreken van de 

spelers (zoals het gevoel van ontwikkeling/progressie, autonomie, en zingeving) 
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Gedrgingen in de praktijk hebben te maken met de veranderopdracht die we voor de klant 

uitvoeren. Een aantal gedragingen die we terug willen zien bij zelfsturende en organiserende teams 

zijn: 

- Doelen stellen en door vertalen naar taken 

- Zelf monitoren en bijsturen op gestelde doelen 

- Prioriteiten stellen 

- Feedback geven en vragen aan elkaar 

- Feedback geven en vragen aan de klant 

- Focus op wegnemen obstakels 

- Actief betrekken van stakeholders  

- Omgaan met ambiguïteit 

Deze lijst is natuurlijk niet volledig maar geeft een goed beeld van wat we in de game willen 

stimuleren.  

ONGEWENST GEDRAG 

In onze aanpak gaan we uit van het belonen van gewenst gedrag. Ongewenst gedrag wordt door het 

projectteam bij de klant geïdentificeerd en gekeken wordt naar de incentive van dit gedrag. Door de 

beloning van ongewenst gedrag weg te nemen en het gewenst gedrag te belonen in de game sturen 

we naar de gewenste output. 

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn enerzijde het tegenovergestelde van het gewenste gedrag 

maar gaat ook nog over het manipuleren van het spel en oneerlijke antwoorden / inzendingen 

doen. Je kan dat nooit helemaal voorkomen maar willen er wel rekening mee houden in het 

ontwerp van de game.  
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GEBRUIK 

Het gebruik is gericht op het verbeteren van prestaties van de medewerker in een organisatie. Een 

speler gaat ervaren dat hij in de game uitgedaagd wordt om kennis op te doen en deze toe te passen 

in zijn/haar dagelijks werk. Ook wordt hij uitgedaagd opdrachten in zijn werk uit te voeren 

waarmee hij in de game weer een resultaat kan halen. De speler ervaart dus dat de game en de 

werkelijkheid in elkaar overlopen en elkaar versterken.  

 

VISUALISATIE 

De game wordt zo opgebouwd dat hij de gebruiker verleidt om het spel te gaan spelen en te blijven 

spelen. Dit kan met een visuele trailer en offline elementen, maar zeker ook met de algehele look en 

feel van de game. De speler moet de game uitnodigend en cool vinden. In de game zullen competitie 

elementen zitten maar ook teamopdrachten., dit geënt op de player type Achiever en Explorer 

(Bartle index), deze komen het meest voor bij onze klanten  

Belangrijke elementen die een speler moet kunnen zien: 

- Voortgang op zijn agile journey, bv  

o Progress op de journey 

o aantal gespeelde quizzen 

o aantal afgeronde modules 

- Leaderbord indien er sprake is van competitie en/of iets om het verschil in voortgang 

tussen spelers te zien. 

- Team- en speler informatie (naam, avatar, overall progress) 

- Informatie over beschikbare opdrachten en resultaten per level 

o Elk level zou een verschillende omgeving kunnen zijn  met verschillende opdrachten 
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ARTWORK 

De game moet er visueel sterk uitzien, bij aanvang wordt een storyline uitgedacht waarbij 

vervolgens alle missies en uitingen in de sfeer van die storyline moeten worden uitgewerkt. Onze 

ervaring is dat als het artwork goed is de engagement toeneemt. Het is dus van belang dat er in het 

team competenties aanwezig zijn om het artwork goed neer te zetten 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De gebruiker wordt verleid om de game te spelen. De invalshoek waaruit hij vertrekt is dat hij met 

zijn collega’s een uitdaging aangaat die te maken heeft met het verbeteren van zijn prestatie in 

werkcontext. Het belet de speler niet dit ook buiten werktijd te doen. Sterker de game zou zo 

ontworpen moeten zijn dat de speler intrinsiek gemotiveerd is het spel te spelen, dat kan dus ook in 

‘privé tijd’ zijn. 

ACTIES/HANDELINGEN 

De gebruiker moet idealiter de volgende zaken kunnen doen: 

• Hij moet een test kunnen doen t.a.v kennis die hem in de game geboden wordt; 

• Hij moet tekst en/of foto's kunnen uploaden; 

• Hij moet wedstrijdjes tegen andere spelers kunnen spelen; 

• Hij moet trainingen kunnen volgen, bv video’s met daaraan gekoppelde test (zie eerste 

punt)  

• Hij moet inzendingen van andere spelers kunnen inzien en beoordelen. 

• Hij moet eventueel informatie kunnen downloaden 

• Hij moet Interacteren met andere spelers anders dan peer review, denk aan chatfunctie. 

 

Dit zijn de punten waar dan ook op gescoord wordt. Ten eerste voor het uitvoeren en ten tweede 

voor hoe goed dit gedaan wordt. 
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VEREISTE MATERIALEN 

Het platform waarop de game ontwikkeld moet het mogelijk maken te spelen via toch screen op 

PDA en tablet.   

MATERIALEN AANGELEVERD DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Voor aanvang van het project zullen wij de kaders van de game aanleveren. Het uitdenken en  

neerzetten van dit kader kan ook desgewenst samen met de student, zodat deze een optimale 

leerervaring krijgt van dit project.  

Voorbeelden van kader zijn: het concrete doel van de game, het type spelers, het aantal spelers, de 

gewenste opbouw van de game (aantal missies, levels, rondes, etc).  

TESTOMGEVING 

Het testen van de game kan binnen House of Performance plaatsvinden waarbij onze adviseurs als 

spelers gaan optreden. Ook is het mogelijk dat we een pilot uitzetten bij de klant om op beperkte 

schaal te testen of de game werkt en het beoogde resultaat wordt behaald.  

CONTACTPERSOON 

Het project zal vanuit House of Performance begeleid worden door een partner/manager die belast 

is met de digitale ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Daarnaast zal vanuit het klantproject de 

projectleider zorgdragen voor inhoudelijke begeleiding zodat de game bijdraagt aan de 

veranderopdracht bij de klant. House of Performance zal het contact met de klant onderhouden 

maar indien het wenselijk is dat we gezamenlijke sessie organiseren dan staan we daar voor open. 


