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We don't stop playing because we grow old;  

we grow old because we stop playing.  

[George Bernard Shaw]



 



Voorwoord 

 

Voor u ligt het resultaat van maandenlange noeste arbeid. De totstandkomnig van deze 

scriptie ging niet zonder slag of stoot. Terugkijkend op - en nadenkend over - het gehele 

traject kom ik telkenmale tot de conclusie: "Wellicht had het ook anders gekund".  

 

De reden, ik spreek liever niet van schuld, van dit relatief lange traject wil ik zeker niet 

wijten aan de begeleiding vanuit de universiteit. Sterker nog, die heb ik juist als zeer 

prettig ervaren. Daarbij gaat veel dank uit naar mijn begeleider en meelezer. Het afnemen 

van de interviews ging vlot. Ook daar geen enkele reden tot beklag. Iedere geïnterviewde 

bij deze dan ook hartelijk dank voor de geweldige feedback. Over de steun van vrienden 

en familie wil ik geen verkeerd woord horen. Frank Boerkamp, Michelle van der Wouden 

en Geerdina Meijer wil ik in het bijzonder dank zeggen voor hun medeleven, geduld en 

de vele liters koffie en thee die samen zijn gedronken.  

 

Nee, de grootste barrière bij de totstandkoming van deze scriptie was ikzelf. Nog nooit 

eerder heb ik zoveel gewikt en gewogen, woorden zorgvuldig afgepast en mijn mening 

over de aan de orde gestelde thema's herzien. Zelden was ik menigmaal zo besluiteloos, 

en bij tijden misschien radeloos. Met het schrijven van deze scriptie heb ik in ieder geval 

bewezen dat je soms gevangen kunt zitten in je eigen ik.  

  

Toch denk ik niet dat deze scriptie uiteindelijk vorm gekregen zou hebben door 

bovenstaand proces niet te doorlopen. Ondanks dat het traject bij tijd en wijle erg lastig 

was - in deze inleiding wellicht wel wat aangedikt - heb ik toch kennis mogen maken met 

de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. En dat is een waardevolle ervaring 

gebleken. Het gekozen onderwerp was niet altijd even makkelijk, maar had gelukkig wel 

voldoende praktische raakvlakken, waardoor het geheel toch min of meer luchtig kon 

blijven en leuk om te doen. Veel leesplezier! 

 

Jos van Brummelen 

Rotterdam, november 2006 
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HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

 

In dit hoofdstuk zal een introductie worden gegeven op het onderzoek. Aan 

bod komen onder andere de aanleiding, het onderzoeksdoel, de centrale 

onderzoeksvraag en relevante subvragen. Tevens wordt aangegeven welke 

thema’s de revue zullen passeren. 

 

1.1 Inleiding 

Leren en kenniscreatie zijn tegenwoordig van groot belang in de huidige kenniseconomie. 

Een steeds groter deel van de beroepsbevolking krijgt te maken met een steeds hogere 

kennisgraad. Werd in 1900 nog voor ongeveer 83 procent fysiek werk verricht, in 2000 

was dit slechts 41 procent (Meister, 1998). Een steeds hogere kennisgraad vereist een 

continue vorm van leren. Kennis is namelijk in toenemende mate een belangrijke factor 

bij het behalen van een sustainable competitive advantage. 

 

Veel bedrijven besteden de meeste aandacht aan het individuele leerproces van hun 

medewerkers door het organiseren van cursussen of presentaties. Veelal wordt het 

leerproces binnen de grotere bedrijven vormgegeven door het oprichten van een corporate 

university, waar alle opleidings- en leerbehoeften samenkomen. Vaak blijkt dat alleen 

gekeken wordt naar het stimuleren van de individuele leerbehoeften. Het zogenaamde 

groepsleren wordt buiten beschouwing gelaten. 

 

Toch staat dit groepsleren bij veel wetenschappers de laatste jaren steeds meer in de 

belangstelling, waarbij de theorie van een Community of Practice (CoP) een bijzondere 

plaats inneemt. De term CoP werd voor het eerst gebruikt door Etienne Wenger en Jean 

Lave in het boek “Situated Learning” (1991). Sindsdien heeft het begrip grote 

belangstelling genoten en heeft er op dit gebied veel onderzoek plaatsgevonden. 
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Een CoP onderscheidt zich van andere vormen van groepsleren, doordat lidmaatschap 

wordt bepaald door de interesse in een onderwerp en niet noodzakelijk door de connectie 

met een bepaalde unit (bijv. een afdeling, functioneel team, etc). Hierdoor geniet een CoP 

een zekere mate van vrijheid in of tussen organisaties.De cohesie wordt gevormd door 

interesse in een bepaald onderwerp of vraagstuk. En juist het overstijgende kan 

interessant zijn voor een organisatie, omdat verschillende kennisgebieden kunnen worden 

gecombineerd. 

 

In een CoP vervullen de leden diverse rollen. Naast zeer actieve kernleden, welke voor 

een gedeelte de leeragenda bepalen, leveren ook minder actieve deelnemers een bijdrage. 

Voor het succesvol functioneren van een CoP is deelname van een substantieel deel van 

de leden (en liefst alle leden) één van de succesfactoren. Hierbij spelen bovengenoemde 

argumenten een rol. Daarbij kan gesteld worden dat het meestal niet de kernleden zijn die 

een stimulans nodig hebben, veelal kan het juist interessant zijn om ook de perifere leden 

actief te betrekken in het proces. Lave en Wenger (1991) spreken in dit verband ook wel 

van legitimate peripheral participation, hetgeen zij als uitgangspunt nemen bij het 

toelaten van nieuwkomers tot de community. 

 

Ter ondersteuning van een CoP wordt in steeds grotere mate gebruik gemaakt van online, 

interactieve technologie. Deze zogenaamde virtual Communities of Practice worden in 

toenemende mate ingezet binnen bedrijven zoals Hewlett Packard (Davenport, 1996), 

British Petroleum (Cohen and Prusak, 1996) en Shell (Haimila, 2001). Interactie is in 

virtuele communities één van de sleutelwoorden. 

 

Ondanks de voordelen van systemen die interactie, en daarmee dus ook het netwerken, 

stimuleren, wordt hier nog maar weinig gebruik van gemaakt. In veel organisaties worden 

kennismanagementsystemen gebruikt die alleen zijn gericht op het opslaan van 

informatie die voor iedereen toegankelijk is. Ondanks de brede inzet van dergelijke 

kennismanagement tools in organisaties en hun ogenschijnlijk positieve kanten, wordt 

echter van lang niet alle systemen succesvol gebruik gemaakt. Men spreekt hierbij onder 

andere van de ICT-valkuil van het kennismanagement (o.a. Huysman & De Wit, 2000). 
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Veelal ontbreekt de motivatie om iets bij te dragen of worden dergelijke tools slechts 

door een selecte groep werknemers gebruikt. Het aanvullen of bijwerken van de 

informatie via intranet-applicaties, wiki’s of FAQ-systemen blijkt vaak een te tijdrovende 

bezigheid dat als vervelend wordt ervaren. 

 

Uit recent onderzoek blijkt dat, ondanks de brede inzet, nog maar weinig bekend is over 

de factoren die leiden tot succes of mislukking van deze systemen (Ardichvili, 2003). 

Wel is bekend dat zaken als motivatie, organisatiecultuur en de bereidheid tot 

kennisdeling hierbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast hebben dergelijke systemen als 

nadeel dat alleen zuiver expliciete kennis wordt opgeslagen. Voor tacietere vormen van 

kennis, waarbij onder andere interactie een belangrijk element is, zijn deze systemen veel 

minder geschikt. Het stimuleren de vorming van CoPs zou daarbij mogelijk een uitkomst 

zijn, mede omdat daarmee ook een actieve vorm van groepsleren kan worden 

gestimuleerd. 

 

In diverse onderzoeken worden de open source software communities aangehaald als 

goede voorbeelden van virtuele CoPs. In dit onderzoek zal dan ook aandacht worden 

besteed aan de vorming van dergelijk online communities en zal worden gekeken wat de 

redenen zijn dat mensen vaak belangeloos deelnemen aan dergelijke initiatieven. 

 

Daarnaast verschijnt er steeds meer literatuur over Game-based Learning, waarbij games 

worden gebruikt om het leren te stimuleren en de interactie te bevorderen. Bijzondere 

aandacht gaat daarbij uit naar een nieuw type spel: de online multiplayer games (soms 

ook wel MMORPGs of MMOGs genoemd). In deze games, waarin grote aantallen 

spelers tegelijkertijd zijn vertegenwoordigd, is het de bedoeling dat de spelers zich 

grouperen en het vervolgens tegen elkaar opnemen. Het is met name opmerkelijk om te 

zien dat spelers in hoge mate gemotiveerd zijn om zich te verenigen in communities en 

onderling allerhande kennis uit te wisselen, zonder dat hiervoor extrinsieke motivatie 

nodig is om het proces op gang te brengen. 
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In dit onderzoek is het de bedoeling om deze kennisgebieden samen te brengen. De 

afgelopen jaren hebben veel organisaties geïnvesteerd in verschillende vormen van 

kennismanagement, met wisselende resultaten. Eén van de factoren die vaak naar voren 

komt is weerstand tegen het gebruik van die systemen. Een ander probleem is het up-to-

date houden van kennis. Wanneer gebruik gemaakt zou worden van CoPs dan biedt dit 

een hele nieuwe dimensie op het eerder besproken groepsleren. Het inzetten van 

spelprincipes wordt op vele manieren gebruikt en zou mogelijk als motiverende factor 

kunnen worden ingezet bij kenniscreatie (o.a. Garris & Ahlers, 2002, Rieber, 1996). 

Naast motivatie zouden (fun-)incentives en eigengewin mogelijke factoren kunnen zijn 

die een belangrijke rol kunnen spelen die leiden tot actieve participatie en bieden daarom 

een interessant aanknopingspunten tot nader onderzoek. 

 

1.2 Aanleiding 

Het idee voor deze scriptie is geboren tijdens een stage binnen Fortis Bank Merchant 

Banking, waarbij werd nagedacht over een concept dat hierboven is beschreven. Zie 

hiertoe ter illustratie een voorbeeld in Bijlage C. Of een opzet zoals beschreven in de 

bijlage werkt laat ik nog even in het midden. Het doel van deze scriptie is om te proberen 

daarop een antwoord te formuleren. 

 

Tekstkader 1.1: Merchant Banking Academy 
 
Op 1 februari 2004 is bij de métier Merchant Banking van Fortis Bank de Merchant 
Banking Academy van start gegaan. Het doel van de MB Academy was het creëren 
van een (bedrijfsinterne) leeromgeving gebaseerd op de strategische doelstellingen 
van de Merchant Bank. Het was de bedoeling dat een groot deel van het 
opleidingsaanbod werd gecentraliseerd, waarbij de kwaliteit van een opleiding een 
grote rol speelt. Uitgangspunt hierbij vormden de ‘MB values’: team spirit, 
personal development, entrepeneurship, transparancy en performance management.  
 
De ontwikkeling van de professional binnen Merchant Banking werd niet alleen 
gestimuleerd door het volgen van - veelal extern ingekochte - cursussen en 
presentaties. Ook zaken als e-learning, coaching on the job, stages en zelfstudie 
vielen onder het aanbod van de academy. Daarbij werd gestreefd naar het creëren 
van interactieve leerplatformen, waar ervaren professionals ook als leermeester 
zouden kunnen optreden om anderen te coachen en de theorie zouden kunnen 
aanvullen met ervaringen uit de dagelijkse praktijk. 
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Naast de ontwikkeling van de professional was “cross-selling” (zijnde: het 
verkopen van meerdere producten aan één bestaande klant) een andere belangrijke 
doelstelling, waarvoor de MB Academy van waarde zou kunnen zijn. In een intern 
rapport van McKinsey & Company dat in 2003 verscheen, bleek de Merchant Bank 
op dit gebied onder de maat te scoren. Een kleine kanttekening die bij het cross-
sellen van producten moet worden gemaakt is dat sommige activiteiten van Fortis 
beursgevoelige informatie bevatten, wat cross-selling wettelijk bemoeilijkt of zelfs 
onmogelijk maakt. Toch, zo bleek uit het rapport, kan bepaalde informatie over 
klanten prima worden gedeeld en kan in ieder geval worden gepoogd om 
professionals zoveel mogelijk informatie aan te reiken over financiële producten 
van een andere business-line. Vanwege de zeer specifieke kennis van de 
verschillende afdelingen, die veelal opereren in niche-markten, gebeurde er op dit 
vlak tot nu toe te weinig.  
 
De Academy moet hierin de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen door 
manieren te onderzoeken dit cross-selling kunnen bevorderen. Eén van de manieren 
is bijvoorbeeld om rekening te houden met de samenstelling van een groep 
cursisten die aan een cursus deelnemen. Door groepen cursisten zodanig samen te 
stellen dat mensen van verschillende afdelingen bij elkaar worden geplaatst, werkt 
dit mogelijk mogelijk netwerken buiten de eigen business-line in de hand. Het 
netwerken en daardoor kennisnemen van elkaars producten zou het cross-sellen 
positief kunnen beïnvloeden. 
 
De kans op het uiteenvallen van de bij een cursus gevormd netwerk is groot, maar 
het zou van grote waarde kunnen zijn om het in stand houden van deze netwerken 
zoveel mogelijk te blijven stimuleren, omdat dit mogelijk nieuwe business-
opportunities kan opleveren. Daarnaast kan kennisuitwisseling tussen verschillende 
business-lines mogelijk veel waarde vertegenwoordigen. Twee weten tenslotte 
meer dan één. 
 
Om het instandhouden van netwerken actief te stimuleren en tevens een platform te 
bieden om ook na een cursus kennis uit te wisselen ontstond het idee om hierbij 
gebruik te maken van interactieve technologie. Enerzijds heeft netwerken in deze 
vorm het voordeel dat mensen niet fysiek bij elkaar hoeven te komen, anderzijds 
zou op deze manier een kennisdatabank kunnen worden opgebouwd waarbij 
participatie meetbaar is.  
Om het gebruik van het systeem actief te stimuleren werd daartoe een concept 
bedacht, waarbij spelelementen worden ingezet om participatie ook daadwerkelijk 
leuk te maken. 
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1.3 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of er binnen games bepaalde spelfactoren zijn 

die het leren binnen een virtuele Community of Practice kunnen stimuleren. De game is 

dan met name bedoeld om actieve participatie te stimuleren. De online games bieden 

hiertoe mogelijk veel aanknopingspunten. Samenvattend kan de volgende 

onderzoeksvraag worden geformuleerd: 

 

“Hoe kan binnen een virtuele Community of Practice leren worden 

gestimuleerd door de inzet van een game?” 

 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat is een (virtuele) Community of Practice en wat zijn de redenen om te kiezen voor 

deze leervorm in organisaties? 

2. Hoe kunnen leden van een CoP worden gemotiveerd om kennis te delen met behulp 

van een game? 

3. Welke leden dienen mogelijk te worden gemotiveerd? 

4. Op welke manier kan leren worden gestimuleerd door een game-based principe? 

 

Het beantwoorden van bovenstaande vragen is van belang bij het uitwerken van een 

game-concept. Het resultaat van deze scriptie is dan ook een set van factoren waarmee 

rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van een game. Daarnaast geeft het 

organisaties mogelijk inzicht in welke factoren aan bestaande kennismanagement 

systemen veranderd zouden kunnen worden om actieve participatie (nog meer) te 

stimuleren. 

 

1.4 Onderzoeksopzet en beknopte methodologie 

1.4.1 Methoden 

In de volgende paragrafen zal beschreven worden hoe de informatieverzameling tot stand 

is gekomen en hoe deze wordt geïnterpreteerd. Om een antwoord te kunnen geven op de 
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onderzoeksvraag zal gebruik worden gemaakt van een exploratief-beschrijvend 

onderzoek. Het onderzoek zal bestaan uit een uitgebreid literatuuronderzoek, welke wordt 

ondersteund met een kwalitatief onderzoek in de vorm van (expert)interviews.  

1.4.2 Literatuuronderzoek 

In een uitgebreide literatuurstudie wordt gekeken welke onderwerpen aansluiten bij de 

onderzoeksvraag. De literatuurstudie valt grofweg uiteen in twee gedeelten. In het eerste 

deel wordt de theorie over CoPs en vCoPs besproken en wordt gekeken hoe kennisdeling 

en kennisoverdacht binnen deze communities tot stand komen. Er wordt gekeken naar 

begrippen die veel in verband worden gebracht met CoPs en vCoPs en er wordt gekeken 

welke factoren mogelijk een stimulans zijn voor de vorming en instandhouding van 

(virtuele) CoPs. Daarbij wordt tevens gebruikgemaakt van algemene literatuur over 

organizational learning en kennismanagement.  

 

In het tweede deel van het literatuuronderzoek wordt gekeken naar theorieën omtrent 

(Digital) Game-based Learning welke vanuit constructivistisch perspectief, een 

interessant uitgangspunt vormen om leren te stimuleren en daarbij aansluiting kunnen 

vinden bij het eerste deel. In het bijzonder is aandacht voor online multiplayer games, 

omdat hierin ook een bepaalde mate van communityvorming plaatsvindt. Naar dit 

speltype wordt pas recentelijk onderzoek gedaan en het is daarom ook een vrij nieuw 

vakgebied. De theorieën die in beide delen behandeld worden beslaan gezamenlijk het 

theoretisch kader, wat de basis vormt voor verder onderzoek. 

1.4.3 Analyse van de gegevens 

Op basis van de uit de theorie aangehaalde onderwerpen en de factoren die hieruit 

voortkomen zullen interviews worden georganiseerd met experts uit diverse vakgebieden, 

aan wie deze factoren zullen worden voorgelegd. Deze interviews richten zich zoveel 

mogelijk op het referentiekader van de experts om te achterhalen welke factoren zij het 

meest relevant achten.  

 

In de data-analyse wordt vervolgens gekeken wat mogelijk uit de theorie geconcludeerd 

kan worden en hoe de experts hierover denken. Hierbij vindt dus een vergelijking plaats 
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van de resultaten afkomstig uit de literatuurstudie met de bevindingen uit de expert-

interviews. 

 

1.5 Opbouw van de scriptie 

In hoofdstuk 2 staan Communites of Practice centraal. Dit hoofdstuk beschrijft naast de 

kenmerken, de opbouw en ontwikkelingsstadia van CoPs, ook de unieke leerkenmerken 

en factoren die een stimulerende invloed hebben op de vorming en instandhouding van 

CoPs. Tevens wordt de verbinding met de vakgebieden van het kennismanagement en 

organizational learning besproken. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de virtuele CoP belicht. Een vCoP heeft een aantal unieke 

eigenschappen, die in dit hoofdstuk aan de orde zullen komen. Ter illustratie worden een 

aantal voorbeelden omschreven van virtuele communities op het internet. Deze, vaak zeer 

succesvolle, communities kunnen mogelijk meer inzicht geven in de factoren die mede 

zorgen voor het welslagen ervan.De in hoofdstuk 2 gedefineerde factoren worden in dit 

hoofdstuk verder uitgewerkt. 

 

Hoofdstuk 4 behandelt theorieën over Game-based Learning als methode om het leren te 

stimuleren. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het leren in groepsverband, 

het zogenaamde collaborative learning. Vervolgens komen de (online) multiplayer 

games aan de orde. Deze spellen, welke in groot verband op het internet worden 

gespeeld, bieden veel aanknopingspunten voor dit onderzoek, omdat.samenwerking en 

interactie centraal staan om succesvol te kunnen zijn in het spel. Aan de hand van diverse 

onderzoeken op dit (relatief jonge) vakgebied worden factoren gedefineerd die in de 

meeste multiplayer games voorkomen en die kunnen helpen bij de beantwoording van de 

centrale onderzoeksvraag.  

 

In hoofdstuk 5, de analyse, worden de theorieën over CoPs, vCoPs en Game-based 

Learning gecombineerd, waarbij met name wordt gekeken welke factoren binnen een 

game kunnen worden ingezet om een proces op gang te brengen dat zoveel mogelijk 
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medewerkers uit een organisatie stimuleert om vakinhoudelijke kennis te delen, hierover 

te discussiëren en te leren van elkaars ervaringen. Hiertoe worden een aantal implicaties 

opgesteld. 

 

Hoofdstuk 6 behandelt de methodologie van dit onderzoek en is een voorbode op 

hoofdstuk 7, waarin experts uit diverse vakgebieden aan het woord komen. Het is de 

bedoeling om diverse inzichten van de experts te bepalen en op basis van de de 

interviewresultaten nuancering aan te brengen in de opgestelde implicaties.  

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste conclusies die zijn voortgekomen uit dit 

onderzoek nogmaals samengevat en worden aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek. 

 

De opbouw van deze scriptie wordt grafisch weergegeven in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1: Opbouw scriptie 
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HOOFDSTUK 2 Communities of Practice 

People who work together will win, whether it be against complex football defenses,  

or the problems of modern society. 

 – Vince Lombari, een van de meest succesvolle coaches in het American Football ooit. 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken omtrent Communities of 

Practice beschreven. Wat is een CoP precies? En hoe is deze opgebouwd? 

Ook komt aan de orde hoe het leren in een CoP tot stand komt en hoe dit zich 

verhoudt tot andere theorieën. Tot slot worden de factoren beschreven die de 

vorming en instandhouding van CoPs kunnen stimuleren. Deze factoren 

komen vervolgens ook aan de orde in het volgende hoofdstuk, waar de 

virtuele CoP wordt behandeld. 

 

2.1 Definitie 

Het begrip Community of Practice, in het Nederlands soms ook wel vertaald als 

kenniskring, werd voor het eerst geïntroduceerd door Etienne Wenger en Jean Lave in het 

boek “Situated Learning” (Wenger & Lave, 1991). Lave en Wenger veronderstelden dat 

betrokkenheid in de dagelijkse werksituatie, de zogenaamde sociale practice, het 

fundamentele proces vormt voor leren en onze ontwikkeling tot wie we zijn (Wenger, 

1998). Het begrip Legitimate Peripheral Participation (LPP) vormt hierbij een belangrijk 

aspect. Daarover meer in paragraaf 2.7. 

 

Ondanks dat het begrip Community of Practice relatief nieuw is, bestaat het fenomeen al 

enkele duizenden jaren. Sinds het bestaan van de mensheid leerden jonge nomaden het 

jagen op wild door te putten uit verhalen en ervaringen van oudere stamgenoten. Vanaf 

het jaar 1000 ontstonden meer formele vormen van een CoP in de vorm van gildes en 

ambachten. De gildeleden kwamen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen 

over hun specialisme, zoals het smeden van ijzer of het maken van klompen. 
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Het unieke van een CoP ligt besloten in het feit dat de deelnemers ervan niet 

noodzakelijkerwijs iedere dag met elkaar samenwerken. Ze besluiten zelf elkaar te 

ontmoeten, omdat ze toegevoegde waarde zien in de gezamenlijke interactie. Tijdens 

deze ontmoetingen wisselen ze allerhande informatie uit, delen inzichten of geven elkaar 

advies. Daarnaast kunnen de participanten elkaar helpen met het oplossen van problemen, 

denken ze na over specifieke issues, verkennen nieuw terrein en zijn ze elkaars 

klankbord. Het is heel goed mogelijk dat de deelnemers tijdens dit proces nieuwe 

standaarden en tools ontwikkelen, handleidingen opstellen of gewoonweg praten over 

bepaalde ervaringen. De leden raken op een informele manier met elkaar verbonden door 

de toegevoegde waarde die ze ervaren door het gezamenlijk leren (Wenger, McDermott, 

Snyder, 2002). 

 

Er is een rijke verscheidenheid aan literatuur over CoPs. Het begrip komt soms ook aan 

de orde onder de namen: Learning Community (Senge, 1990), Community of Knowing 

(Boland & Tenkasi, 1995) of Community of Purpose (Warren, 1996).  

 

Een perfect sluitende definitie van een CoP is moeilijk te geven. Een veelgebruikte 

typering is afkomstig van Wenger en Snyder (2000). Zij karakteriseren een CoP als: 

 

“a group of people informally bound together by shared expertise and 

passion for joint enterprise”, which can “drive strategy, generate new lines 

of business, solve problems, promote the spread of best practices, develop 

professional skills, and help companies to recruit and retain talent”. 

 

Brown en Gray (1995) omschrijven een CoP als volgt:  

 

“At the simplest level, they are a small group of people who’ve worked 

together over a period of time. Not a team, not a task force, not necessarily 

an authorised or identified group … They are Peers in the execution of ‘real 

work’. What holds them together is a common sense of purpose and a real 

need to know what each other knows. There are many communities of 
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practice within a single company, and most people belong to more than one 

of them.” 

 

Welke definitie de lezer ook verkiest, het begrip Community of Practice laat zich veelal 

beter uitleggen door gebruik te maken van een voorbeeld. Een veelbesproken case in de 

literatuur is die van Xerox Corporation (zie het onderstaande tekstkader). 

 

Tekstkader 2.1: Xerox Corporation 
Eén van de meest bekende voorbeelden van een CoP werd gevormd bij Xerox 
Corporation, gespecialiseerd in kopieerfaciliteiten en systemen voor document 
management (Brown en Gray, 1995). Door het delen van allerhande problemen en 
oplossingen die technici tegenkwamen bij hun dagelijkse werkzaamheden, werd 
een community gevormd die al snel zeer effectief bleek bij het oplossen van 
storingen bij klanten. Door de vorming van de community steeg de kwaliteit van de 
serviceverlening en daarmee de klanttevredenheid aanzienlijk, wat voor het bedrijf 
een zeer positieve uitwerking had op het resultaat. 
 
Het succes van deze aanpak bij Xerox werd met name bepaald door het feit dat de 
groep technici zich spontaan begonnen te organiseren en dat deze 
samenwerkingsvorm niet door de organisatie werd opgelegd. Juist het informele 
karakter hield deze community staande en is een van de kenmerken van een 
Community of Practice. 

 

Theorieën over CoPs vinden hun plaats binnen het sociaal constructivisme. In het licht 

deze stroming, onder aanvoering van Karl Weick, worden organisaties niet gezien als 

vaststaande entiteiten die de objectieve werkelijkheid vertegenwoordigen, maar meer als 

sociale constructies van werknemers die via het proces van organizing betekenis aan de 

organisatie geven (Weick, 1969). De alternatieve “structuur” van een CoP, waarbij de 

meer spontane en door werknemers zelf gecontrueerde verbanden een alternatief zijn 

voor de formele, door het management geconstrueerde eenheden, bieden praktische 

handvatten ter ondersteuning van deze constructivistische theorie.  

 

Een CoP moet dus niet verward worden met andere (formele) organisatievormen zoals 

een business unit, een team of een netwerk. Het belangrijkste verschil ligt in de manier 

van interpretatie. Het gaat niet om het specifieke project waaraan wordt gewerkt of de 

unit waaraan verantwoording moet worden afgelegd. Mensen zijn tegelijk onderdeel van 
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zowel de organisatiestructuur als van een Community of Practice. Vanuit hun business-

unit vormen ze de organisatie, met hun team werken ze aan projecten en in het netwerk 

waartoe ze behoren leggen ze relaties met anderen. Maar juist in een CoP ligt de nadruk 

op kennisontwikkeling om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren (Wenger, 1998).  

 

CoPs kunnen verschillende verbanden hebben met een organisatie. In tabel 2.1 worden 

deze mogelijke verbanden opgesomd, waarbij vermeld moet worden dat er geen beter of 

hoger relatieniveau bestaat. De tabel geeft alleen aan bij welke verbanden mogelijke 

uitdagingen aan de orde kunnen komen. 

 

Tabel 2.1: CoPs en de organisatie 

Relatie Definitie Belangrijkste uitdagingen 
Onherkenbaar Onzichtbaar voor de organisatie 

en soms zelfs onzichtbaar voor de 
leden van de CoP zelf 

Inflexibiliteit, creëren van 
toegevoegde waarde 

   
Clandestien aanwezig Alleen zichtbaar voor een 

beperkte groep mensen 
Het verkrijgen van resources, het 
uitoefenen van invloed op de 
organisatie, verborgen blijven 

   
Erkend Officieel erkend als een 

waardevolle entiteit binnen de 
organisatie 

Teveel toezicht, over-
management, kweken van nieuwe 
behoeften 

   
Strategisch Op vele gebieden erkend als 

mede-verantwoordelijke voor het 
succes van de organisatie 

Teveel gericht op korte termijn, 
blindheid door succes, egoïstische 
inslag, elitarisme, uitsluiting van 
bepaalde personen 

   
Veranderend In staat om de omgeving te 

herdefiniëren en de organisatie te 
sturen 

Zoeken naar relatie met de rest 
van de organisatie, acceptatie, 
bewaken van de grenzen 

 

2.2 Kenmerken 

Communities of Practice zijn er in vele verschijningsvormen en stijlen. Wenger, 

McDermott & Snyder beschrijven in hun boek “Cultivating Communities of Practice: a 

Guide to Managing Knowledge” (2002) een aantal fundamentele kenmerken die 

Communities of Practice gemeen hebben. Deze kenmerken zullen hieronder worden 

besproken. 
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Allereerst wordt een onderscheid gemaakt tussen klein of groot. Sommige CoPs zijn klein 

en intiem en bestaan bijvoorbeeld slechts uit een aantal specialisten. Anderen bestaan 

soms uit honderden of duizenden leden. De grootte van een Community of Practice is met 

name van belang voor de structuur van de community. Een grote Community of Practice 

is doorgaans onderverdeeld in geografische regio’s of wordt onderverdeeld op basis van 

(sub)onderwerp om alle leden te stimuleren actief deel te nemen. 

 

Een ander kenmerk is de levensduur. Sommige communities bestaan slechts een aantal 

maanden of jaren, terwijl anderen een levensduur kunnen hebben van enkele eeuwen. De 

levensduur is afhankelijk van de practice waarom de community is georganiseerd. 

 

Voor het delen van een gezamenlijke practice is regelmatige interactie vereist. Hoe vaak 

deze interactie dient plaats te vinden is geen vaststaand gegeven. Veel communities in het 

dagelijks leven ontstaan daar waar men makkelijk bij elkaar kan komen; bijvoorbeeld op 

de werkplek of in de nabije woonomgeving. De opkomst van nieuwe technologieën zoals 

telefonie, internet en e-mail stellen leden in staat om ook op grotere afstand met elkaar te 

communiceren zonder elkaar in levenden lijve te hoeven ontmoeten. Een goed voorbeeld 

van het samenwerken op grote afstand zijn de zogenaamde open source software-

communities, waar op grote geografische afstanden gezamenlijk software wordt 

ontwikkeld of informatie over specifieke technologie wordt uitgewisseld. In het 

hoofdstuk over virtuele CoPs komen deze communities uitgebreid aan de orde. 

 

Homogeniteit is een vierde kenmerk. Sommige communities bestaan uit mensen met 

dezelfde functie of beslaan hetzelfde vakgebied. Anderen bestaan juist uit leden met 

verschillende functies en zijn gegroepeerd rondom een gezamelijke klant of een specifiek 

product. Een gemeenschappelijk probleem is veelal een belangrijke motivator voor het 

opbouwen van een gezamenlijke practice.  

 

Zoals hierboven ook al werd genoemd kunnen communities bestaan binnen een bepaalde 

business unit, maar er zijn ook tal van voorbeelden te noemen van communities die juist 
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grensoverschrijdend hun nut bewijzen, soms zelfs ook tussen organisaties. Wenger, 

McDermott & Snyder (2002) maken hierbij een driedeling naar CoPs 

- binnen bedrijven:  

- tussen meerdere business-units 

- over organisatiegrenzen 

 

Veel CoPs starten zonder tussenkomst van de organisatie. Mensen komen spontaan bij 

elkaar en nemen zelf het initiatief. In andere gevallen besluit de organisatie juist tot het 

opzetten van een community om bepaalde vaardigheden te beheren. Daarbij moet wel de 

kanttekening worden gemaakt dat het begrip spontaniteit niet moet worden verward met 

het niveau van formaliteit. Sommige actieve en volwassen communities blijven erg 

informeel, terwijl anderen zeer gestructureerd zijn. 

 

Een laatste kenmerk dat door Wenger, McDermott & Snyder wordt beschreven is de 

relatie ten opzichte van de organisatie. Deze relatie kan variëren van niet erkend tot 

grotendeels geïnstitutionaliseerd. Institutionalisering kan, mits goed uitgevoerd, 

legitimiteit bieden aan de CoP en deze voorzien van hulpbronnen zonder de aandrijvende 

kracht ervan te verstoren. 

 

2.3 Opbouw van een CoP 

Uit de vorige paragraaf bleek dat CoPs in zeer veel verschillende verschijningsvormen 

voorkomen. Nu gesproken is over de positie van een CoP in een organisatie, is het 

interessant om te kijken naar hoe deze precies is opgebouwd.  

 

Wenger, McDermott & Snyder (2002) veronderstellen dat er, ondanks de in de vorige 

paragrafen beschreven verscheidenheid, drie fundamentele elementen zijn waaruit iedere 

Community of Practice is opgebouwd. Deze drie elementen zijn: (1) een domein van 

kennis, (2) een community van mensen behorende bij het domein en (3) de gezamenlijke 

practice die ze ontwikkelen binnen het domein. 
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2.3.1 Het domein 

Het domein creëert de algemene basis en een gevoel van gedeelte identiteit. Een goed 

gedefinieerd domein is een belangrijke voorwaarde bij het legitimeren van de community 

en bevestigt de waarde ervan voor leden en andere belanghebbenden. Daarnaast stuurt het 

domein het leerproces en geeft het inhoud aan de handelingen van de communityleden. 

2.3.2 De community 

De sociale structuur van het leren wordt gecreëerd door de community, ook wel eens de 

gemeenschap genoemd. Een sterke community is een belangrijke voorwaarde voor 

interactie en relaties op basis van wederzijds respect. Het is de community die mensen 

kan aanmoedigen bepaalde ideeën te delen of moeilijke vragen te stellen. De 

gemeenschap is daarnaast een belangrijk element voor leren, aangezien leren behalve een 

intellectueel proces ook een sociaal proces is. 

2.3.3 De practice 

Met practice wordt een verzameling kaders, ideeën, hulpmiddelen, informatie, taal, 

verhalen en documenten bedoeld, die leden van de community delen. In tegenstelling tot 

het domein, dat betrekking heeft op het onderwerp waarop de community zich richt, is de 

practice de specifieke kennis die de community ontwikkelt, onderhoudt en deelt. De 

gedeelde gemeenschappelijke kennis en bronnen stellen de community in staat het 

domein efficiënt verder te ontwikkelen. De practice wordt soms ook wel eens kortweg 

omschreven als ‘kennis in actie’, omdat het direct in verband staat met de dagelijkse 

werkzaamheden van ieder individu. Alle uit het verleden opgedane ervaringen van de 

community zijn opgenomen in de practice. Tegelijk vormt het een instrument voor de 

toekomst: het geeft handreikingen die communityleden kunnen gebruiken in nieuwe 

situaties en bij de creatie van nieuwe kennis.  

 

Als bovengenoemde drie elementen samen goed functioneren, maken ze van een CoP een 

ideale kennisstructuur, dat wil zeggen: een sociale structuur die verantwoordelijkheid kan 

nemen voor het ontwikkelen en delen van kennis. 



Theoretisch kader 

 18

2.4 Voordelen voor de organisatie 

CoPs kunnen belangrijke voordelen bieden voor iedere organisatie. Wenger (1998) stelt 

zelfs dat ze een cruciale rol vervullen in organisaties waarbij kennis het belangrijkste 

concurrentievoordeel is. Bezien vanuit dit perspectief is een kennisintensieve organisatie 

opgebouwd uit een constellatie van CoPs die onderling met elkaar in verbinding staan en 

die elk voor zich een bepaalde vaardigheid of expertisegebied voor hun rekening nemen. 

Daarbij ontstaat een proces van kenniscreatie, kennisdeling, kennisvernieuwing en 

organisatie, zowel in een community zelf als tussen de communities onderling. 

 

Allee (2000) deelt de voordelen van CoPs in, op basis van drie categoriën: (1) voordelen 

voor de organisatie, (2) voordelen voor de community zelf, (3) oordelen voor de 

communityleden. In tabel 2.2 zijn deze voordelen opgesomd. 

 

Tabel 2.2: voordelen van CoPs 

Voor de organisatie Voor het individu Voor de communityleden 
- ondersteunen strategie 
- ondersteunen bij het 

oplossen van problemen 
- helpen bij het ontwikkelen 

en vasthouden van talent 
- ondersteunen de 

ontwikkeling van 
kernkwaliteiten en 
kenniscompetenties 

- kruisbestuiving van ideeën 
en bron van innovatie 

 

- ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke taal, 
methode en modellen 
rondom een bepaald 
vakgebied 

- verankeren kennis en 
expertise in de community 

- zorgen voor kennisretentie 
en kennisbehoud 

- bieden toegang tot 
informatie door de hele 
organisatie 

- bieden de mogelijkheid tot 
het delen van macht en 
invloed met de organisatie 

 

- helpen individuen bij hun 
werk 

- zorgen voor binding tussen 
medewerkers en met de 
organisatie 

- zorgen voor identiteit 
gebaseerd op kennis 

- helpen bij het ontwikkelen 
van individuele skills en 
competenties 

- helpen bij het up-to-date 
houden van kennis 

- bieden mogelijkheden en 
uitdagingen om bij te 
dragen. 

 

 

2.5 Fasen van ontwikkeling 

Wenger stelt dat CoPs een vijftal ontwikkelingsstadia doorlopen (Wenger 1998). Deze 

vijf stadia zijn in het figuur hieronder weergegeven 
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Potential  
People face 

similar 

situations 

without the 

benefit of a 

shared practice

Coalescing  
Members come 

together and 

recognize their 

potential

Active  
Members engage 

in developing a 

practice 

Dispersed  
Members no longer 

engage very 

intensely, but the 

community is still 

alive as a force and a 

center of knowledge Memorable  
The community is 

no longer central, 

but people still 

remember it as a 

significant part of 

their identities

Finding each 

other, 

discovering 

commonalities

Exploring 

connectedness, 

defining joint 

enterprise, 

negotiating 

community

Engaging in joint 

activities, creating 

artifacts, adapting 

to changing 

circumstances, 

renewing interest, 

commitment, and 

relationships

Staying in touch, 

communicating, 

holding reunions, 

calling for advice

Telling stories, 

preserving 

artifacts, 

collecting 

memorabilia

Stages of Development

Typical Activities

time  

Figuur 2.1: ontwikkelingsstadia 

 

Wenger suggereert dat in de eerste ontwikkelingsstadia enkel relaties opgebouwd worden 

tussen professionals. In deze fase worden mensen met elkaar in contact gebracht en 

worden er verhalen uitgewisseld. In een later stadium komt men tot een beoordeling van 

wat de best practices zijn en wordt een start gemaakt met het expliciet maken van deze 

kennis. Uiteindelijk zullen deze communities meer strategisch gaan nadenken over hun 

kennisontwikkeling. In veel gevallen zal de CoP na een tijd uiteenvallen en is het einde 

van de levensduur bereikt. Hoe lang een CoP bestaat is helemaal afhankelijk van de 

leden. 

 

2.6 Leren binnen Communities of Practice 

Zoals uit de vorige paragrafen is gebleken, is de reden dat veel organisaties proberen om 

de vorming van Communities of Practice te stimuleren de manier waarop het leerproces 

tot stand komt en hoe dit proces wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijksituatie. In 

deze paragraaf zal ingegaan worden op theorieën omtrent Kennismanagement (KM) en 
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Organizational Learning (OL) en hoe deze zich verhouden tot de theorieën omtrent 

Communities of Practice als leervorm binnen organisaties. Daarnaast wordt ingegaan op 

de toepasbaarheid van beide begrippen binnen dit onderzoek. 

2.6.1 Organizational Learning 

Deze scriptie roept aanvankelijk een tweetal belangrijke vragen op: Kunnen organisaties 

leren? En hoe komt dit concreet tot uiting in een organisatie? Ondanks dat de vragen 

simpel lijken, is het beantwoorden ervan een stuk lastiger. Veel theorieën over OL 

beschouwen de organisatie als zijnde een reïficatie van een individu, waarbij organisaties 

dezelfde leereigenschappen worden toegedicht. Vaak blijkt echter dat deze redenatie lang 

niet altijd opgaat, aangezien hiermee niet alle vragen omtrent het leren kunnen worden 

opgelost. Waar wordt de opgedane kennis bijvoorbeeld opgeslagen binnen een 

organisatie? En is het überhaupt wel mogelijk? Ondanks dat organisaties geen hersenen 

hebben om informatie in op te slaan, zijn ze toch in staat om te leren en lijken ze te 

bezitten over cognitieve systemen en een “geheugen” (Hedberg, 1981). 

 

In de literatuur over OL, maar ook binnen het vakgebied van het kennismanagement, 

worden verschillende begrippen gehanteerd om een onderscheid te maken tussen de 

verschillende vormen van kennis. Binnen beide vakgebieden is de theorie over taciete en 

expliciete kennis een veelgebruikt onderscheid (o.a. Polanyi, 1967 en Nonaka, 1991). 

Taciete kennis omvat alle subjectieve ervaringskennis die opgeslagen zit in de hoofden 

van (medewerkers van) een organisatie. Dit betekent dat taciete kennis niet zomaar is vast 

te leggen. Expliciete kennis daarentegen omvat kennis die wel opgeslagen kan worden in 

de vorm van documenten, software of databases. 

  

Hoe om te gaan met het taciete deel vormt één van de belangrijke onderdelen binnen dit 

onderzoek, aangezien juist het delen van deze kennis veel op kan leveren. 

 

Polanyi (1967) heeft veel geschreven over taciete kennis. Daarbij hanteert hij een 

indeling die gebaseerd is op drie stellingen: 
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- Het ontdekken van nieuwe kennis kan niet verklaard worden door een set van 

vastgelegde regels of algoritmen. 

- Kennis is openbaar (vrij beschikbaar), maar het is ook in grote mate 

persoonsgebonden (kennis wordt sociaal geconstrueerd). 

- Kennis die ten grondslag ligt aan expliciete kennis is fundamenteler; alle kennis is 

taciete kennis of komt oorspronkelijk voort uit taciete kennis. 

 

Samengevat concludeert hij dat taciete kennis niet zondermeer kan worden ontsloten, 

aangezien deze kennis besloten ligt in de hoofden van mensen. Kort gezegd: we weten 

meer dan we kunnen vertellen. 

 

Nonaka (1991) bouwt voort op deze redenatie en stelt dat taciete kennis erg moeilijk is te 

formaliseren, wat het moeilijk maakt om het te communiceren naar anderen. Nonaka stelt 

dat taciete kennis diep verankerd zit in onze dagelijkse bezigheden en daarbij mede 

afhankelijk is van de context waarin dit gebeurt. Het is erg lastig om bijvoorbeeld de 

activiteiten van een team van werknemers in een bepaalde marktsector te documenteren. 

Taciete kennis bestaat namelijk voor een gedeelte uit technische vaardigheden (denk 

bijvoorbeeld aan een ambachtsman met jarenlange praktijkervaring in zijn vakgebied), 

maar ook voor een deel uit mentale modellen, iemands persoonlijke overtuiging of 

standpunten. Met name deze laatste drie punten zijn erg moeilijk concreet onder woorden 

te brengen. 

 

Nonaka (1991) ziet taciete en expliete kennis niet als gescheiden entiteiten, maar juist als 

elementen die elkaar aanvullen. De interactie tussen deze twee vormen noemt hij het 

proces van kennisconversie (ofwel: knowledge conversion process). Binnen dit proces 

onderscheidt hij vier fases: (1) Socialisatie, (2) Externalisatie, (3) Combineren en (4) 

Internalisatie. Het model wordt daarom ook wel SECI-model genoemd. Deze fasen zijn 

grafisch weergegeven in figuur 2.2: 
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Figuur 2.2: Het SECI-model 

 

Met socialisatie duidt Nonaka op het proces van het delen van taciete kennis door face-

to-face communicatie. Veel kennis wordt niet uitgewisseld door productie van expliciete 

kennis, maar is in veel gevallen taciet van aard. De kennis hoeft dus niet overgedragen te 

worden in de vorm van taal of documenten. Observatie en ervaringen opdoen vanuit een 

praktijksituatie zijn de meest belangrijke vormen van taciete kennisoverdracht.  

 

Het proces van externalisatie beschrijft het omzetten van tacit knowledge in een vorm die 

ook door een ander begrepen kan worden. Een deel van iemands kennis wordt expliciet 

gemaakt voor anderen door bijvoorbeeld dialoog tussen personen of het uitwisselen van 

verhalen en ervaringen. 

 

Expliciete kennis kan worden gedeeld door het houden van bijeenkomsten, door 

uitwisseling van documenten, e-mails of door educatie en training. Bij het proces van 

combinatie kan veel gebruik worden gemaakt van informatie-technologie. Denk 

bijvoorbeeld aan een database- of documentenbeheersysteem.  

 

Om iets met de in de vorige stap beschreven (expliciete) informatie te kunnen doen moet 

een individu de informatie begrijpen en het zichzelf eigen maken. Dit wordt ook wel het 
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proces van internalisatie genoemd. Het lezen van verschillende documenten en het 

combineren van de informatie uit deze documenten kan leiden tot nieuwe inzichten en 

daardoor de creatie van nieuwe kennis.  

 

Nonaka stelt dat het proces van gezamenlijk leren ontstaat door voortdurende afwisseling 

van de hierboven beschreven fases, zodat een continue cyclus ontstaat. Het proces start 

op individueel niveau en beweegt zich opwaarts tot het groepsniveau en soms zelfs tot het 

organisationele niveau. Hij noemt dit de knowledge spiral. 

 

Het SECI-model wordt door Brown en Duguid gezien als model van interactie tussen 

taciete en expliciete kennis binnen een CoP (Brown & Duguid, 1998, 2000). Nonaka en 

Takeuchi (1995) gebruiken een soortgelijk concept, het concept van “ba”, waarmee ze 

een polyvalente ruimte omschrijven, waarbinnen taciete en expliciete kennis van groepen 

en individuen bijdragen tot continue innovatie. 

2.6.2 Kennismanagement 

Aanvankelijk werd Kennismanagement gezien als een aanvulling op het begrip artificial 

intelligence, waarbij kennis beschouwd werd als informatie. Deze informatie kon 

vervolgens worden gecodeerd, opgeslagen en verzonden. Er werden veelal expert-

systemen opgezet om informatie van professionals “op te vangen” en op te slaan in 

databases, handleidingen, boeken en rapporten, waarbij de informatie vervolgens gedeeld 

kon worden in harde vorm. De nadruk lag met name op het tastbaar maken van 

informatie. Kennis werd gezien als een object, waarbij het opvangen van kennis de 

grootste uitdaging was (Alavi & Leidner, 1997). 

 

In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt naar eerste en tweede generatie 

kennismanagement (McElroy, 1999). De eerste generatie van het Kennismanagement 

hield zich met name bezig met het opslaan van informatie uit de dagelijkse praktijk en 

was vooral gericht op het beschikbaar maken van deze informatie via 

informatiesystemen. De tweede generatie van kennismanagement is, vanwege de vele 

mislukkingen van projecten van de eerste generatie, een aanvulling hierop. Kenniscreatie 
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en het gebruik van kennis zijn de twee sleutelbegrippen. Deze tweede generatie sluit 

daarom veel beter aan bij theorieën omtrent organizational learning en CoPs (zie figuur 

2.3) 

 

 

Figuur 2.3: Eerste en tweede generatie kennismanagement (McElroy, 1999) 

 

Veel van de systemen die op dit moment in gebruik zijn, worden onterecht aangemerkt 

als KM-systemen. De gebruikte tools dienen enkel als Information Resource 

Management tool, wat inhoudt dat deze systemen alleen in staat zijn om bestaande, 

tastbare informatie uit andere systemen op te slaan of te verwerken (o.a. Offsey 1997, 

Hildreth & Kimble, 2002). Daarmee wordt echter slechts één aspect van KM belicht, 

namelijk de gestructureerde vorm, ofwel structured knowledge. Bij deze vorm van kennis 

gaat het met name om het codificeren en opslaan van informatie in papieren vorm of 

databases. De minder gestructureerde kennis, ofwel kennis die niet makkelijk onder 

woorden gebracht kan worden in welke vorm dan ook, wordt veelal buiten beschouwing 

gelaten (Davenport & Prusak, 1998). 
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Binnen het onderzoeksveld van het kennismanagement worden verschillende begrippen 

gehanteerd om een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van kennis. Een 

groot deel van deze theorieën maken hierbij een tweedeling, welke gelijkenissen vertonen 

met de theorie van Davenport en Prusak. 

 

Ondanks dat bovenstaande theoretische aanname veelbelovend klinkt, zetten Hildreth en 

Kimble (2002) vraagtekens bij het model van Nonaka, aangezien hij veronderstelt dat het 

delen van taciete kennis enkel mogelijk is door het uitvoeren van gezamelijke activiteiten. 

Het uitvoeren van deze activiteiten vereist echter dat de betrokkenen fysiek bij elkaar 

moeten komen en moeten interacteren om bepaalde vaardigheden aan te leren (denk 

bijvoorbeeld weer aan de ambachtsman en de leerling). Volgens Hildreth en Kimble 

vormt juist dit laatste het zwakke punt van zijn model, aangezien het hierbij niet lijkt te 

gaan om taciete kennisdeling, maar meer om het zichzelf aanleren van bepaalde 

vaardigheden door de leerling. Hiermee veronderstellen zij dus dat de leerling zijn eigen 

taciete kennis ontwikkelt en er van overdracht dus geen sprake is. Van het eerder 

besproken structured knowledge kan in dit geval dus geen sprake zijn, want taciete kennis 

kan niet zondermeer worden opgeslagen.  

 

Anders dan in de meeste literatuur wordt verondersteld, omschrijven Hildreth en Kimble 

(2002) kennisvormen niet als zijnde twee tegengestelde entiteiten, maar als entiteiten die 

in symbiose tot elkaar staan en waarvan de balans voortdurend verschuift van de ene naar 

de andere vorm. Zij noemen dit de duality of knowledge. Om succesvol kennis te kunnen 

managen moet voortdurend rekening gehouden worden met beide zijden van deze balans. 

In hun ogen bestaat de symbiose tussen de twee vormen van kennis uit zogenaamde soft 

knowledge en hard knowledge (Hildreth et al, 1999). Beide termen zijn eigenlijk een 

groepering van de hierboven beschreven kennisvormen. Met soft knowledge worden de 

aspecten van kennis bedoeld die moeilijk zijn vast te leggen (bijvoorbeeld tacit 

knowledge, ervaring, etc.), met hard knowledge wordt juist het tegenovergestelde 

aangeduid.  
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In hun verhandeling wordt ook het belang van het sociale aspect van soft knowledge 

onderkent. Ze gaan er hierbij van uit dat kennis sociaal geconstrueerd wordt. Deze 

zienswijze sluit tevens aan bij één van de drie stellingen van Polanyi (1967), die ook 

uitgaat van een sociale constructie van kennis. Anders dan bij vele andere theorieën 

omtrent KM, waarbij enkel gepoogd wordt om soft knowledge om te zetten in hard 

knowledge, benadrukken Hildreth en Kimble juist het managen van soft knowledge, 

daarbij uitgaande van een constructionistische opvatting. 

 

De theorie van Hildreth en Kimble helpt mogelijk bij het verklaren van de oorzaak van 

het falen van een groot aantal kennismanagement initiatieven. Veel van deze initiatieven 

focussen alleen op de hardere kennisdelen, terwijl het ook van belang is om de aspecten 

omtrent soft knowledge te bekijken. Bij het opzetten en inrichten van een nieuwe 

technologische oplossing als in dit onderzoek is het belangrijk om ook deze factoren mee 

te nemen in het ontwerp. 

 

2.7 LPP als kenmerk van CoPs voor leren 

Er zijn verschillende redenen om deel te nemen in een community. Sommigen personen 

sluiten zich aan omdat het aansluiten bij de community toegevoegde waarde biedt bij het 

opdoen van kennis, anderen gaat het bijvoorbeeld veel meer om de persoonlijke contacten 

die worden opgedaan (“het netwerk”). De verwachtingen van een community zijn dus 

voor iedereen verschillend. Iedere deelnemer heeft een ander belang in de community, 

wat zorgt voor diversiteit. Een deelnemer kan in meer of mindere mate participeren 

binnen de community. De mate van participatie is weergegeven in figuur 2.4. 

 

Het begrip Legitimate Peripheral Participation (LPP) is voor Lave en Wenger (1991) het 

belangrijkste uitgangspunt als vorm van leren in een Community of Practice. Op basis 

van diverse casestudies brengen zij in het boek “Situated Learning” naar voren dat leren 

voortkomt uit contextfactoren en artefacten uit de dagelijkse werksituatie. 

Kennisacquisitie wordt door beide auteurs bezien vanuit een sociale relatie: deelnemers 

participeren binnen een sociale structuur en doen daarbij kennis op. Het leren vindt dus 
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niet alleen plaats in de dagelijks praktijk, maar vormt een integraal onderdeel van deze 

praktijk.  

Figuur 2.4: Participatieniveaus in een CoP 

 

Het gaat bij situated learning met name om het proces van sociale interactie. Het begrip 

LPP bouwt hierop voort. Nieuwkomers raken stap-voor-stap bekend met de practice van 

de community en raken ook actief betrokken bij praktijksituaties, waarbij de kersverse 

leden leren van de old-timers. LPP is dus het gedeelte van het proces waarbij een 

nieuwkomer langzaam maar zeker een erkend lid wordt van de CoP.  

 

Hieronder zullen de factoren waaruit het begrip bestaat (Legitimation, Peripherality en 

Participation) kort worden uitgewerkt. 

 

Legitimation: 

De factor legitimation beschrijft de verhoudingen tussen de leden onderling. Deze 

verhoudingen kunnen zowel formeel (bijvoorbeeld in hiërarchie of rang) als informeel 

zijn. De verhoudingen kunnen verschuiven gedurende de levensduur van de CoP. 

 

Peripherality: 

Het begrip peripherality houdt verband met de mate van betrokkenheid binnen de 

community. Wanneer iemand slechts zijdelings betrokken is binnen de community dan 

opereert deze persoon aan de periferie, de rand, en is zijn inbreng slechts gering. Wanneer 
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iemand een actief lid is van de community dan wordt dit ook wel een full-member 

genoemd. Omdat de grenzen van een community kunnen veranderen, kunnen ook 

personen die aanvankelijk buiten het domein van de community vallen op een later 

tijdstip betrokken raken bij de community. Bijvoorbeeld omdat de focus verschuift. 

 

Participation: 

Het begrip participation hangt sterk samen met het begrip legitimation. Lave en Wenger 

(1991) stellen dat participatie het centrale begript vormt binnen een CoP. Participatie 

binnen een CoP zorgt voor het creëren van relaties tussen leden van de community en 

helpt bij de creatie van een gezamenlijke identiteit. Deze elementen zijn een belangrijke 

voorwaarde voor het gevoel van vertrouwen binnen de community Deelname aan 

activiteiten binnen de community, waarover een gemeenschappelijke begripsvorming 

gehanteerd wordt vormen het essentiële kenmerk van een CoP. Het begrip participatie is 

daarmee onlosmakelijk verbonden aan de practice. 

 

De drie factoren waaruit het begrip bestaat zijn erg van elkaar afhankelijk en kunnen niet 

los van elkaar worden gezien. Het gevoel om te horen tot een community wordt 

gedefinieerd door de factoren legitimation en participation. Peripherality en participation 

tezamen definiëren juist de identiteit en de positie. LPP is dus niet enkel het leren in de 

praktijk, maar zoals al eerder gesteld vormt het leren hiervan juist een essentieel 

onderdeel.  

 

Het werk van Lave en Wenger was voor Brown en Duguid een belangrijke bron van 

inspiratie bij de ontwikkeling van hun theorieën omtrent organizational learning. Zij 

hanteren de theorieën van Communities of Practice hierbij als voornaamste framework. 

In een aantal empirische onderzoeken bij Xerox Corporation (zie het geschetste 

voorbeeld in paragraaf 2.1) tonen zij aan dat CoPs van grote waarde kunnen zijn in 

situaties waar probleemoplossing centraal staat. Uiteindelijk kunnen CoPs dan leiden tot 

een nieuwe bron van innovatie. 
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LPP klinkt aanvankelijk simpel, maar is tevens zeer complex. De grenzen van de 

community zijn geen vastomkaderde grenzen. Ook personen aan de zijlijn kunnen 

deelnemer zijn, want ook zij construeren op basis van wat er binnen de community 

gebeurt hun eigen inzichten. Goed community design houdt dus rekening met mensen in 

de periferie, maar probeert tevens mogelijkheden voor actieve leden te creëren. Om het 

begrip LPP beter te kunnen verklaren gebruikt Fincher (2003) een metafoor, welke is 

opgenomen in bijlage A. 

 

2.8 Het stimuleren van CoPs 

Het motiveren om deel te nemen aan de game is van belang voor het slagen ervan. Toch 

is het (laten) ontstaan van een Community of Practice erg lastig of zelfs onmogelijk, 

omdat het managen ervan indruist tegen het autonome karakter. 

 

Een organisatie kan door middel van “harde” beloningen proberen om individuen te 

motiveren waardevolle kennis te delen. Toch is een economisch beloningssysteem lang 

niet altijd zaligmakend. Het is gebleken dat een beloningssysteem gebaseerd op subtielere 

vormen van beloning soms net zo effectief kan zijn (Davenport & Hall, 2002). Het lid 

zijn van een bloeiende community kan soms meer persoonlijke voldoening geven dan 

zuiver economische motieven. Deze economische motieven worden daarom in dit 

onderzoek zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. 

 

In de volgende paragrafen worden factoren gedefinieerd die een stimulerende werking 

hebben op de ontwikkeling van een Community of Practice. Deze factoren zullen later 

ook worden gebruikt bij het bespreken van een virtuele CoP. 

2.8.1 Een onderverdeling in twee typen 

Alvorens een uitspraak te doen over het creëren of managen van een Community of 

Practice is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee typen CoPs (o.a. 

Wenger, McDermott & Snyder, 2002 en Nickols, 2000): (1) zichzelf organiserende CoP 

en (2) door de organisatie gesponsorde CoP. 
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2.8.1.1 Zelforganiserende CoPs: 

CoPs die zichzelf organiseren opereren onafhankelijk en zijn gebaseerd op de gedeelde 

interesse van de leden. Een dergelijke CoP voegt waarde toe aan een organisatie als 

distributiepunt voor bestaande en nieuwe practices. Het zijn met name fora voor het 

uitwisselen van problemen en oplossingen, waarbij van elkaars ervaringen wordt geleerd. 

Dergelijke communities zijn over het algemeen erg dynamisch. Omdat 

aandachtsgebieden van de community continu verschuiven, wisselt het aantal leden ook 

regelmatig. Ondanks dat flexibiliteit en zelfstandigheid sleutelbegrippen zijn bij dit type 

CoP, kunnen zij zich na verloop van tijd wel ontwikkelen naar een meer formele vorm 

(de gesponsorde vorm). Anderzijds kan het zo zijn dat de community zichzelf ontbindt, 

omdat de leden niet langer toegevoegde waarde zien van het lidmaatschap.  

 

Het grootste voordeel van een zelf organiserende CoP is dat er nauwelijks raakvlakken 

zijn met (de structuur van) een organisatie. De community wordt in de ideale vorm dus 

ook nauwelijks beïnvloed door deze organisatie. Bemoeienis van een organisatie kan 

voor sommige leden een reden zijn om niet te participeren. Wordt een community 

spontaan gecreeërd, waarbij er niet of nauwelijk steun vanuit de organisatie wordt 

bewerkstelligd, dan kan dit aanzienlijk bijdragen aan het succes en de groei van de 

community, omdat leden het gevoel hebben makkelijker te kunnen manouvreren. 

Dergelijke communities worden gezien als een plaats buiten de grenzen van de 

organisatie, waar men terecht kan voor advies en support van andere leden met kennis 

van zaken. 

 

Toch kan het ontbreken van support van een organisatie ook nadelig zijn. Zo kan al snel 

het gevaar ontstaan dat de organisatie (lees: het management) een dergelijke community 

al snel ziet als tijdverspillend en daardoor niet wenselijk. Omdat het management 

nauwelijks grip heeft op een zelf organiserende CoP en daardoor mogelijk een bedreiging 

vormt, kan het voor leden erg moeilijk zijn om zich staande te houden en betekent dit 

mogelijk het einde voor de community. 
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2.8.1.2 Gesponsorde CoPs 

Een gesponsorde CoP wordt aanvankelijk geïnitieerd, erkend en (financieel) gesteund 

door het management van een organisatie. Van de community wordt verlangd dat men 

inzicht krijgt in de resultaten die een dergelijke CoP heeft geboekt Denk bijvoorbeeld aan 

een verbeterde Return on Investment (ROI). In ruil hiervoor krijgt men (financiële) 

resources en krijgt de community een meer formele rol en een groter aantal 

verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Een dergelijke Community of Practice 

opereert over het algemeen meer autonoom dan een team en heeft een bredere basis. 

 

Het grootste voordeel van een door een organisatie gesponsorde CoP is de 

signaalwerking die hierdoor optreedt. Door het steunen van dergelijke werkvormen laat 

de organisatie zien dat zij het belang inziet van deze vorm van kennisdeling binnen de 

organisatie. Daarnaast heeft de community meer overlevingskansen, omdat de organisatie 

kan voorzien in de noodzakelijke resources.  

 

Ook bij een gesponsorde vorm blijft het negatieve beeld van individuen binnen de 

organisatie een risico voor het slagen van de community. Dit negatieve beeld kan er voor 

zorgen dat er niet of nauwelijks toetreding tot de community plaatsvindt, waardoor ook 

de gesponsorde community kan falen. 

 

Binnen de gesponsorde vorm kan bureaucratie tevens een belemmerende factor vormen 

voor de groei van de community, juist omdat deze vorm veelal inzicht moet geven in de 

behaalde resultaten. Daarnaast kan het gevoel van het verliezen van de controle over de 

community en het daarnaar handelen door het management de effectiviteit van de 

community onderuit halen en daarmee dus ook het bestaansrecht. 

 

Toch stellen Wenger en Snyder (2000) dat een CoP zeker kan profiteren van het 

faciliteren of “verzorgen” ervan (ook wel nurturing genoemd). Zij hanteren daarbij de 

volgende metafoor: 
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“Like gardens, they respond to attention that respects their nature. You can’t 

tug on a cornstalk to make it grow faster or taller, and you shouldn’t yank a 

marigold out of the ground to see if it has roots. You can, however, till the 

soil, pull out weeds, add water during dry spells, and ensure that your plants 

have the proper nutrients. And while you may welcome the wildcomers that 

bloom without any cultivation, you get even more satisfaction from those 

vegetables and flowers you started from seed.” 

 

Het door Wenger en Snyder gehanteerde begrip nurturing is zeker op dit onderzoek van 

toepassing. Kijkend naar de onderzoeksvraag vindt het idee de meeste aansluiting bij de 

gesponsorde vorm. Het gaat met name om het creëren van een geschikte omgeving, 

waarbij leren en kennisdelen wordt gestimuleerd. De spelfactoren, in de vorm van een 

game, dienen daarbij als extra stimulans van het proces.  

 

Ondanks het feit dat sommige theoretici beweren dat een echte CoP vanzelf dient te 

ontstaan, wordt deze stelling in dit onderzoek genuanceerd. In de dagelijkse praktijk 

komen CoPs doorgaans makkelijker tot stand, met name vanwege het rechtstreekse 

contact tussen leden (Hildreth & Kimble, 2000). Toch zijn er ook zeer veel voorbeelden 

van CoPs in virtuele vorm, waarbij niet perse sprake hoeft te zijn van face-to-face 

interactie. Een goed voorbeeld zijn de talloze nieuwsgroepen die op het internet te vinden 

zijn. Zoals later zal blijken dienen er wel een aantal voorwaarden geschapen te worden 

die bijdragen aan een goede werking van vCoPs. 

 

In de volgende paragrafen worden factoren gedefinieerd die een stimulerende werking 

hebben op het ontwikkelen van een Community of Practice, onderverdeeld in: 

- Organisatiefactoren (2.8.2) 

- sociale factoren (2.8.3) 

- factoren gerelateerd aan organizational learning en kennismanagement (2.8.4) 
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2.8.2 Organisatiefactoren 

Een CoP heeft al dan niet veel (formele) raakvlakken met de organisatie. Enerzijds levert 

de organisatie medewerkers die lid zijn van de community en invloed kunnen uitoefenen 

op de organisatie. Anderzijds kan de organisatie zelf inlvoed uitoefenen op de 

ontwikkeling van de community en de aangesloten leden. In de volgende paragrafen 

worden achtereenvolgens intern leiderschap en de integratie met de organisatie 

besproken, welke beiden invloed hebben op zowel de community als de organisatie. 

 

2.8.2.1 Intern leiderschap 

Wenger (1998) stelt verder dat de ontwikkeling van communities met name afhangt van 

intern leiderschap, wat de community legitimiteit geeft. Om te fungeren als een goede 

plaats voor het delen en creëren van kennis is het volgens Wenger noodzaak dat er op 

enigerlei wijze experts deelnemen die al een bepaalde reputatie hebben binnen het 

kennisgebied. Dit hoeft niet te betekenen dat deze experts ook daadwerkelijk veel werk 

verzetten binnen de community, hoofdzaak is het verwerven van legitimiteit. In zijn 

artikel onderscheidt Wenger een aantal vormen van leiderschap, zoals:  

 

- leiderschap gebaseerd op inspiratie; denk hierbij met name aan reeds door de 

community erkende experts en leiders 

- leiderschap van alledag; bijvoorbeeld de personen binnen de community die dingen 

organiseren of plannen of: 

- institutioneel leiderschap; de personen die contact houden met de organisatie en de 

geldende voorschriften. 

 

Deze rollen kunnen zowel formeel als informeel zijn, maar in alle gevallen is het 

leiderschap een geheel aanvaard gegeven in de community. Het is dus met name van 

belang dat een CoP van binnenuit wordt aangestuurd. 
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2.8.2.2 Integratie met de organisatie 

Het onderhouden en verder ontwikkelen van een community (het hierboven beschreven 

verzorgen) kan volgens Wenger (1998) op één van de volgende manieren: 

 

- Toestaan van deelname aan de community: de organisatie staat medewerkers toe hier 

tijd voor in te ruimen en biedt een geschikte omgeving.  

- Onderhandelen over de strategische context: zoals hierboven al is omschreven, 

hebben CoPs met name waarde op de langere termijn. Het is dus van belang dat de 

community aansluiting vindt bij de strategie van de organisatie. Dit vereist een 

proces van onderhandeling met de rest van de organisatie om tot een juiste 

afstemming te komen. 

- Afstemmen van leerbehoeften op bestaande practices: Door te zorgen voor een goede 

afstemming en het zoeken naar aansluiting bij bestaande processen leren 

medewerkers sneller. Veel van de kennis die nodig is voor een bepaalde activiteit is 

vaak al ergens aanwezig. Het is juist van belang om te zoeken naar geschikte 

aanwending van deze kennis. 

- Fine-tuning binnen de organisatie. er zijn vele factoren die communities kunnen 

stimuleren of juist tegenwerken. Hierbij valt te denken aan beloningssystemen, 

organisatiecultuur of bepaalde bedrijfspolicy. Het vereist dus afstemming om een 

community op een goede manier ondersteuning te bieden. 

- Het bieden van resources: ondanks dat een goed functionerende CoP voor een deel 

self-supporting is, kunnen ze veel profijt hebben van een aantal resources. Hierbij 

valt te denken aan geschikte faciliteiten voor bijeenkomsten, ondersteuning door 

middel van communicatietechnologie. Wenger adviseert hier het inzetten van een 

team dat organisatiebreed diverse communities ondersteunt. 

 

Ook Kimble, Hildreth & Wright (2000) identificeren soortgelijke factoren. Om CoPs in 

stand te houden stellen zij de volgende drie stappen voor: 

 

a) identificeer potentiele (bestaande) CoPs die aansluiten bij de strategie van de 

onderneming. In veel organisaties bestaan vaak al informele netwerken van mensen 
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die zich met een bepaald onderwerp bezighouden. Deze informele netwerken kunnen 

gestimuleerd worden zich verder te ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat een 

eenduidig, gezamenlijk domein wordt geformuleerd, waar alle leden zich in kunnen 

vinden. 

b) ondersteun de CoP door het faciliteren van de benodigde infrastructuur die 

noodzakelijk is voor het ontwikkelen van de expertises. Omdat CoPs vaak geen 

officieel onderdeel zijn van de organisatie met een eigen budget zijn ze daardoor 

kwetsbaar. Om resultaat te halen uit een CoP is het van belang ze zoveel mogelijk 

support te geven, bijvoorbeeld vanuit het management team. 

c) gebruik bij het bepalen van de toegevoegde waarde van een CoP niet-standaard 

methoden. Het is erg moeilijk te meten wat een community bijdraagt aan een 

organisatie. Wenger en Snyder stellen dat het luisteren en documenteren van verhalen 

van leden de beste manier is om de waarde voor de onderneming aan te tonen. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat integratie van de CoP met de organisatie met name 

van belang is als er sprake is van een gesponsorde vorm. Wanneer er dan geen goede 

verhouding met de organisatie bestaat dan zal de CoP waarschijnlijk geen lang leven 

beschoren zijn. Leiderschap als factor is enerzijds van belang voor het sturen van de 

communityleden, anderzijds is het ook een belangrijke factor voor het verkrijgen van 

legitimiteit. 

 

2.8.3 Sociale factoren: sociaal kapitaal 

Het begrip sociaal kapitaal (in het Engels: social capital) wordt vaak in verband gebracht 

met CoPs en is als verschijnsel in iedere CoP aanwezig. Het begrip is afkomstig uit de 

economische en sociologische wetenschappen en wordt veelal gebruikt bij het analyseren 

van informele structuren. Nahapiet en Ghoshal (1998) hanteren de volgende definitie van 

sociaal kapitaal: 
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“the sum of the actual and potential resources embedded within, available 

through, and derived from the network of relationships possessed by an 

individual or social unit.” 

 

De kerngedachte van deze theorie is dat sociale netwerken bepaalde sociale of 

economische waarde hebben. Sociaal kapitaal kan worden omschreven als de middelen 

die via sociale relatie worden verkregen (Lin, 2001). Het begrip verwijst naar het aantal 

relaties tussen individuen binnen een sociaal netwerk (Putman, 2000). Naast sociale 

netwerken omvat het begrip ook normen voor reciprociteit. Dit wil zeggen dat binnen een 

sociale relatie ook sprake is van een ruilverhouding. Er kan hierbij een onderscheid 

gemaakt worden tussen en zogenaamde generaliseerde ruil (generalized exchange) en 

een uitgestelde ruil (staggered exchange) (Van Baalen et al, 2003). Van gegeneraliseerde 

ruil is sprake als er iets aan de ander wordt gegeven zonder dat van die persoon ook iets 

wordt terugverwacht. In het geval van uitgestelde ruil verwacht de gever niet direct of op 

korte termijn een tegenprestatie. In beide gevallen echter wordt uiteindelijk wel een 

tegenprestatie verwacht. Het principe van reciprociteit is één van de belangrijkste 

aspecten van een community. Zonder reciprociteit zal de community uiteindelijk ten 

onder gaan.  

 

Uitgaande van de veronderstelling dat de aanwezigheid van sociaal kapitaal een positieve 

invloed heeft op kenniscreatie en kennisdeling en daarmee dus een belangrijke factor 

vormt binnen dit onderzoek, rijst de vraag hoe een CoP hieraan een bijdrage kan leveren. 

Lesser en Prusak (1999) hanteren hiervoor een model dat is opgebouwd uit drie 

dimensies die onderling met elkaar in verband staan: de structureel dimensie, de 

relationele dimensie en de cognitieve dimensie. 

 

De structurele dimensie beschrijft de formatie van informele netwerken van individuen 

uit een bepaald kennisgebied. CoPs zijn een ideale structuur om een dergelijk netwerk op 

te bouwen. De community dient hierbij niet alleen als uitwisselingsplaats van kennis, 

maar -belangrijker nog- als een manier om met elkaar in contact te komen. Het gaat 

daarbij met name om het weten waar de kennis zit en niet enkel om het zich zelf eigen 
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maken van deze kennis. Ook nieuwkomers kunnen hiervan profiteren, aangezien het als 

nieuweling vaak lastig is om te localiseren wie welke kennis heeft. 

 

De relationele dimensie vormt een andere belangrijke onderdeel. Het gaat hierbij met 

name om de interpersoonlijke verhoudingen binnen het netwerk. De relationele dimensie 

richt zich met name op zaken als vertrouwen, gedeelde normen en waarden en 

identificatie van het individu binnen de community. Voor de ontwikkeling van 

bovenstaande zaken zijn CoPs uitermate geschikt. Binnen een CoP wordt niet alleen 

interpersoonlijke interactie gestimuleerd, ook wordt er uiteindelijk een gezamenlijke 

norm gedefinieerd waaraan communityleden zich dienen te houden. Juist deze 

normontwikkeling zorgt voor een goede verstandhouding tussen leden onderling. 

 

Omdat een CoP georganiseerd is rond een bepaald issue of thema (de practice) creëren 

leden een gemeenschappelijke taal. Dit vormt het belangrijkste uitgangspunt bij de 

cognitieve dimensie. Naast het spreken van een gemeenschappelijke taal is storytelling 

een andere belangrijke eigenschap van de cognitieve dimensie. Gemeenschappelijke 

verhalen, door Orr (1997) ook wel aangeduid als war stories, helpen bij het verspreiden 

van de gedeelte identiteit en de gezamenlijke normen en waarden. Niet alleen dienen deze 

verhalen als goed voorbeeld voor nieuwe leden, ook dienen de verhalen als een soort 

gezamenlijk geheugen van de community. Orr (1997) beschrijft het als volgt: 

 

“Once war stories have been told, the stories are artefacts to circulate and 

preserve. Through them experience becomes reproducible and reusable … 

They preserve and circulate hard won information and are used to make 

claims of membership or seniority within the community … They also amuse, 

instruct and celebrate the tellers’ identity as technicians. Such tellings are 

also demonstrations of one’s competence as a technician and therefore one’s 

membership in the community.” 

 

De factoren omtrent sociaal kapitaal zullen in het volgende hoofdstuk nader worden 

uitgewerkt en toegepast op virtuele CoPs. 
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2.8.4 Factoren organizational learning en kennismanagement 

Zoals al duidelijk is geworden in paragraaf 2.6, biedt een Community of Practice een 

unieke leerstructuur. De stimulerende factor binnen een CoP is de relevantie met de 

dagelijkse praktijk. De nauwe verbondenheid geeft structuur en betekenis aan de 

activiteiten die worden ondernomen, maar ook aan activiteiten uit het verleden. De 

practice dient altijd bezien te worden vanuit een sociale context. Ieder individu binnen 

een CoP construeert zijn eigen werkelijkheid en hanteert zijn eigen theorieën en 

opvattingen. CoPs zijn geschikte plaatsen om deze zaken verder te ontwikkelen, te 

bediscussiëren en te delen. (Wenger, 1998). In een CoP staat LPP centraal en vormt een 

belangrijke eigenschap van het leren. Niet alleen leren de onervaren nieuwelingen van de 

ervaringen van old-timers, ook andersom is de kennisuitwisseling waardevol. De 

vernieuwde kijk van jongelingen kan voor oudgedienden een eye-opener zijn. 

 

Zoals reeds gesteld is het proces van LPP eenvoudig en toch complex. Bezien vanuit het 

perspectief van het stimuleren van CoPs lijkt het een logische veronderstelling dat het 

stimuleren van zoveel mogelijk communityleden belangrijk is voor het slagen ervan. 

Toch is deze veronderstelling niet helemaal juist. Iedere betrokkene heeft immers een 

ander belang in de community. Zoals figuur 2.4 al liet zien, bevindt een groot deel van de 

leden zich in de perifere zone. In paragraaf 2.7 werd tevens verondersteld, dat goed 

communitydesign ook rekening houdt met leden in de periferie, omdat deze leden een 

onmisbaar onderdeel vormen in het geheel. Om participatie in de community te 

stimuleren, wat dus ook inhoudt dat leden gemotiveerd worden om regelmatig van 

participatieniveau te wisselen, is het opzetten van activiteiten die leden op alle niveaus 

het gevoel geven volledig lid te zijn van de community. Wenger, McDermott & Snyder 

(2002) spreken dan ook van ”het bouwen van bankjes aan de zijlijn”, in plaats van het 

afdwingen van participatie. Het faciliteren van speciaal voor perifere leden afgescheiden 

mogelijkheden tot discussie, met of zonder gebruikmaking van interactieve techologie, is 

volgens bovengenoemde auteurs een mogelijkheid om deze leden betrokken te houden bij 

de community. Zij ontwikkelen op deze manier hun eigen inzichten, welke op een later 

tijdstip van waarde kunnen zijn voor de community als hun deelname verschuift naar de 

kern.  



 

 39

 

Tegelijkertijd is het van belang om ook mogelijkheden te ontwikkelen voor de actieve 

kernleden, bijvoorbeeld door het creëren en toestaan van bepaalde rollen van leiderschap 

binnen de community (zie paragraaf 2.8.2.1). Daarbij moet wel gelet worden op de 

vrijwilligheid, want juist het niet gedwongen karakter van een CoP is één van de redenen 

tot succes. 

 

In paragraaf 2.6 werden ook de begrippen organizational learning en kennismanagement 

behandeld. Daarbij kwam aan de orde dat het delen van kennis, en het beschikbaar maken 

van deze kennis voor de gehele organisatie, erg lastig is. Binnen beide vakgebieden wordt 

veelal een onderscheid gemaakt tussen taciete en expliciete kennis.  

 

Wenger veronderstelt dat er bij het leren in de praktijk, zowel sprake is van expliciete als 

taciete kennisdeling. Hij stelt: 

 

“Such a concept of practice includes both the explicit and the tacit. It 

includes what is said and what is left unsaid; what is represented and what is 

assumed. It includes the language, tools, documents, images, symbols, well-

defined roles, specified criteria, codified procedures, regulations, and 

contracts that various practices make explicit for a variety of purposes. But it 

also includes all the implicit relations, tacit conventions, subtle cues, untold 

rules of thumb, recognizable intuitions, specific perceptions, well-tuned 

sensitivities, embodied understandings, underlaying assumptions, and shared 

world views. Most of them may never be articulated, yet the are unmistakable 

signs of membership in CoPs and are crucial tothe success of their 

enterprises”  

(blz. 47) 

 

Wenger stelt verder dat er geen sprake is van een dichotomie in de zin dat er soms sprake 

is van de ene of de andere kant. Er is altijd sprake van een samensmelting van beide 
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begrippen, omdat de één niet zonder de ander kan bestaan. Daarmee bewijst hij dat de 

theorie nauwe aansluiting vindt bij het constructivisme. 

 

In veel theorieën omtrent organizational learning komt aan de orde dat juist het delen van 

taciete kennis de meest lastige factor is. Het SECI-model van Nonaka wordt door Brown 

en Duguid (1998, 2000) gezien als model van interactie tussen taciete en expliciete 

kennis binnen een CoP. Ondanks de vraagtekens die Hildreth en Kimble (2002) zetten bij 

dit model, is er wel sprake geweest van een bepaalde mate van kennisoverdracht. Het 

aanleren van nieuwe vaardigheden aan andere personen kan, zoals Wenger al 

veronderstelde, leiden tot nieuwe inzichten, omdat deze personen een eigen interpretatie 

toevoegen. Of dit fysieke samenkomst vereist, wordt in het volgende hoofdstuk 

behandeld. 

 

Het vertellen van verhalen (denk aan de genoemde “war stories”), maar ook discussie, 

apprenticeship en andere informele leerprocessen worden door alle besproken auteurs 

genoemd als zaken die uiteindelijk kunnen leiden tot enige mate van taciete 

kennisoverdracht. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het aanleren van nieuwe 

kennis, maar ook aan het hergebruiken of vernieuwen van reeds bestaande kennis 

(Huysman, 2002). 

 

Ondanks dat alle in deze paragraaf genoemde auteurs ieder kiezen voor een eigen insteek, 

zijn ze allen wel van mening dat het bieden van faciliteiten de vorming en instandhouding 

van CoPs, en daarmee ook organizational learning, kan stimuleren. In het volgende 

hoofdstuk wordt besproken of, en hoe, het inzetten van interactieve technologie bijdraagt 

tot het stimuleren van kennisdeling. Daarbij wordt met name gekeken naar 

mogelijkheden die niet afhankelijk zijn van fysieke samenkomst. Het inzetten van 

internettechnologie kan op deze manier ook geografisch gespreide CoPs stimuleren. 
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HOOFDSTUK 3 Virtuele Communities of Practice 

"A person with ubuntu is open and available to others, affirming of others, does not feel 

threatened that others are able and good, for he or she has a proper self-assurance that 

comes from knowing that he or she belongs in a greater whole."  

Archbishop Desmond Tutu, in No Future Without Forgiveness  

- Gevonden op de website van Ubuntu – een open source community 

 

De in het vorige hoofdstuk beschreven eigenschappen en kenmerken van 

CoPs zijn met name gebaseerd op situaties in “the real world”. In de volgende 

paragrafen wordt de virtuele Community of Practice (vCoP) belicht, 

aangezien deze een belangrijk uitgangspunt vormt voor dit onderzoek. Een 

vCoP biedt met name uitdagingen op het gebied van het delen van kennis, 

betrokkenheid en vertrouwen. In veel onderzoek worden deze ICT-

uitdagingen vergeten, zodat veel kennismanagement-initiatieven niet of 

nauwelijks van de grond komen. Dit hoofdstuk tracht inzicht te krijgen in 

deze problematiek 

 

3.1 Omschrijving virtuele CoP 

In de volgende paragrafen wordt voortgebouwd op de in hoofdstuk 2 behandelde 

begrippen en definities. Een vCoP, in de literatuur ook wel eens een distributed, 

computer-mediated, on-line of electronische CoP genoemd, wordt ondersteund met 

netwerktechnologie. Dit aspect onderscheidt een vCoP van een ‘gewone’ CoP. Veelal 

wordt een vCoP ondersteund met internettoepassingen, die een platform bieden om te 

kunnen functioneren over geografisch gespreide locaties. Het virtuele karakter van een 

vCoP sluit overigens het gebruik van face-to-face bijeenkomsten zeker niet uit. Sommige 

onderzoeken wijzen uit dat fysieke samenkomst juist kan bijdragen aan het creëren van 

hechtere relaties en het opbouwen van een vertrouwensband tussen de leden (o.a. 

Hildreth 2001, Kimble, Li & Barlow, 2000). Het feit dat de leden soms verspreid zitten 

over verschillende locaties en er ieder voor zich vaak een drukke agenda op nahouden 

maken virtuele CoPs aantrekkelijk. 
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3.2 Een aantal voorbeelden 

vCoPs worden veelal geschaard onder de zogenaamde virtual communities en worden 

dezelfde eigenschappen toegedicht. Traditionele communities zijn plaatsgebonden en het 

lidmaatschap ervan wordt bepaald door de daar geldende normen (Johnson, 2001). Er is 

vaak duidelijk bepaald wie lid is van de community en wie niet. Iemand sluit zich aan bij 

een virtuele community indien hij of zij zich kan identificeren met een bepaalde taak, een 

bepaald onderwerp of een bepaald idee. De factor plaats (hiermee wordt dus een fysieke 

plek bedoeld waar communityleden elkaar treffen) is van veel minder groot belang. De 

gebruikte netwerktechnologie fungeert als het ware een virtuele ontmoetingsplaats. 

 

Met de komst van het internet is er op het gebied van communicatie veel veranderd. 

Internettechnologie maakt het mogelijk om over grote afstand op een relatief eenvoudige, 

snelle en goedkope manier te communiceren en informatie te delen. Met name sinds 

1993, toen het wereld wijde web gemeengoed werd, zijn er in toenemende mate online 

communities ontstaan. Deze communities opereren op tal van gebieden. Ter illustratie 

zijn een drietal communities van uiteenlopende aard kort uitgewerkt in het navolgende 

tekstkader. Twee van de beschreven communities vinden hun oorsprong op het gebied 

van software-ontwikkeling. Zij vormen daarmee een aardig aanknopingspunt met dit 

onderzoek, aangezien er binnen een dergelijke community ook daadwerkelijk iets wordt 

geproduceerd en bijgedragen, namelijk broncode. Een derde community is meer gericht 

op het werken in teamverband en daarom in het kader van dit onderzoek ook zeker 

interessant. 
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Tekstkader 3.1: Online Communities, 3 voorbeelden 
 
Software community: Sourceforge 
SourceForge.net is 's werelds grootste verzamelplaats voor open software. De 
ontwikkeling van de software, de homepage en het downloaden van de software 
kan worden beheerd via de website.  
 
Van alle software die beschikbaar wordt gesteld op SourceForge is de broncode 
openbaar. Dit betekent dat de broncode voor iedereen vrij is in te zien, wat 
transparantie in ontwikkeling bevordert. De software is niet beperkt tot een bepaald 
besturingssysteem. Steeds meer wordt de populaire software geschikt voor 
meerdere besturingssystemen. 
 
Omdat de broncode openbaar is, biedt dit de mogelijkheid voor ontwikkelaars van 
over de hele wereld om mee te ontwikkelen aan de in totaal meer dan 100.000 
projecten die thans op SourceForge worden aangeboden. Op het moment van dit 
schrijven zijn ongeveer 1 miljoen communityleden geregistreerd.  
 
Het inzetten van software op basis van een open model wint binnen het 
bedrijfsleven, maar met name bij de overheid aan populariteit. Het OSOSS-
programma is hiervan een goed voorbeeld. OSOSS staat voor “programma Open 
Standaarden en Open Source Software voor de overheid” en stimuleert 
overheidsorganisaties om open standaarden (ICT) toe te passen in hun 
informatiesystemen. Daarnaast informeert dit platform hen over de mogelijkheden 
van (bestaande) open source software. Het programma biedt concrete ondersteuning 
in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke 
overheidsorganisatie zelf open standaarden en open source software kan toepassen. 
Open standaarden en open source software zijn voor de Nederlandse overheid van 
belang vanwege de keuzevrijheid, interoperabiliteit en efficiency van haar 
informatiesystemen. 
 
SourceForge.net biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om kostenloos het software-
project te stallen op de website. Ontwikkelaars van over de hele wereld kunnen op 
deze manier alle projectdetails inzien en zo meedenken en meedoen aan het project. 
Daartoe worden alle leden van de community, dit kunnen zowel bedrijven als 
particulieren zijn, verschillende mogelijkheden geboden om online met elkaar te 
communiceren en samen te werken aan een project. Naast het aanmaken van een 
homepage en de mogelijkheid tot het plaatsen van nieuwsberichten, kunnen 
communityleden mee discussieren over projectgerelateerde onderwerpen op een 
groot aantal discussiefora. Daarnaast biedt de projectpagina de meest actuele code, 
kunnen leden softwarefouten rapporteren en zich aanmelden voor een mailinglijst. 
Omdat de beheerder van een project zelf kan beslissen wie toegang krijgt tot welke 
onderdelen is iedere community weer anders opgebouwd en heeft ieder project zijn 
eigen hiërarchie.  
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Wat het meest opvalt binnen veel ontwikkelcommunities op SourceForge is de 
intrinsieke motivatie waardoor leden worden gedreven om mee te ontwikkelen. Een 
groot deel van de (particuliere) leden hebben geen commerciele belangen. Toch 
vormen deze gebruikers een aanzienlijk deel van de community en zorgen zij er 
met z’n allen voor dat het product steeds verder wordt ontwikkeld. Het 
groepsbelang lijkt daarbij te prevaleren boven het individuele belang. De binding 
tussen leden onderling is vaak groot, waardoor deze softwarecommunities vele 
overeenkomsten vertonen met een CoP.  
 
Software community: Ubuntu 
Ubuntu is een alternatief voor het Windows besturingssysteem van Microsoft. Het 
woord Ubuntu komt van het Zuid-Afrikaanse gelijknamige concept, wat zoiets als 
"menselijk zijn voor anderen" betekent. De grote man achter Ubuntu is de Zuid-
Afrikaanse miljonair Mark Shuttleworth tevens oprichter van de Ubuntu 
Foundation die Ubuntu financieren en ondersteuning leveren. Deze financiering 
maakt het onder andere mogelijk gratis Ubuntu-cd's te laten bezorgen. Het platform 
is dus geheel vrij van enige (licentie)kosten. 
 
Het concept Ubuntu, waarvan een exacte uitleg van het concept als citaat aan het 
begin van dit hoofdstuk is opgenomen, komt ook in de actieve community terug, 
waarop dit project steunt. De Ubuntu community is gebaseerd op de ideëen uit het 
Ubuntu manifest. Het manifest stelt dat software zonder enige 
(betalings)verplichting beschikbaar zou moeten zijn in de eigen taal, en tevens goed 
toegankelijk moet zijn voor mensen met een handicap. Daarnaast moet iedereen de 
vrijheid hebben om de software aan te passen naar zijn of haar wensen. 
 
Het team achter Ubuntu heeft een sterke ideologie en belooft zijn gebruikers het 
volgende: 
-  Ubuntu zal altijd gratis zijn, en altijd voor iedereen vrij beschikbaar 
-  Elke 6 maanden komt er een nieuwe versie uit. 
- Ubuntu bevat de beste vertalingen en toegankelijkheid  
- Ubuntu is geheel toegewijd aan de principes van het ontwikkelen van open source  
   en vrije software;  
 
De Ubuntu community bestaat uit vertalers, software ontwikkelaars, onderwijzers, 
mensen die Ubuntu promoten, mensen die ondersteuning bieden, kunstenaars, 
mensen die documentatie schrijven, accountants en zelfs advocaten. Wat iemands 
persoonlijke interesse ook is, elke bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
The Fridge is de centrale plaats voor informatie voor de Ubuntu community. Hier 
komt nieuws samen met marketing, promotie met samenwerking. Net zoals de 
koelkast thuis, is The Fridge een prikbord voor ideeën, fotos, uitnodigingen en wat 
niet meer. 
 
Ubuntu hanteert een op de mens gerichte Gedragscode, dat blijkt eigenlijk ook al 
uit het bovenstaande verhaal. De community wordt aangestuurd door een 
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Community Council en is het hoogste orgaan in de community. De twee 
voornaamste taken van de council zijn het opstellen van de sociale regels en het 
instandhouden van de structuur van het project. Daarnaast kunnen ze fungeren als 
een orgaan in geval van conflicten. De leden van de community kiezen de leden die 
plaatsnemen in de adviesraad. 
 
De community die veel waarde hecht aan de menselijke kant en het feit dat Ubuntu 
met ruime voorsprong de populairste Linux-distributie van dit moment is maken 
deze community uniek. 
Bron: website Ubuntu 

 
Communities in het onderwijs: Kennisnet Groepen 
De Kennisnet Groepen zijn opgericht om onderwijsprojecten (in brede zin) te 
ondersteunen en te stimuleren, waarbij slechts een beperkt aantal mensen (de 
Groepsleden) toegang hebben. In de webapplicatie staat samenwerken centraal. De 
applicatie biedt diverse mogelijkheden om vanuit verschillende locaties samen te 
werken aan één of meerdere projecten of het delen van een gemeenschappelijke 
interesse. In plaats van de stukken overal op te slaan is er één centrale, beveiligde 
plaats die het materiaal borgt.  
 
Naast het uitwisselen van bestanden en (hyper)links, heeft Groepen tevens de 
mogelijkheid om online te discussiëren in een afgeschermd forum, elkaar berichten 
te versturen en de ledenlijst te bekijken. Groepsoprichters hebben daarnaast een 
aantal extra instellingsmogelijkheden en kunnen de standaard thuispagina, het 
visitekaartje van de groep, inrichten.  
 
Bij de tool vormt Computer Supported Collaborated Learning (CSCL), waarover in 
hoofdstuk 4 nog verder wordt uitgeweid, een belangrijk uitgangspunt. CSCL is met 
name gefocussed op hoe gezamenlijk leren kan worden ondersteund door middel 
van technologie en hoe onderlinge interactie en het werken in groepen 
(communities) kan worden gestimuleerd. Technologie wordt daarbij gezien als een 
facilitator voor het delen en distribueren van kennis tussen de leden van de 
community.  
 
De vier belangrijkste elementen zijn: 
- Communicatie (regelmatige communicatie tussen leden onderling) 
- Samenwerking (werken in multidisciplinaire teams) 
- Interactie (kennis wordt geconstrueerd door sociale interactie) 
- Participatie (eventueel op basis van verschillende rollen) 
 
Wel moet voldoende onderkend worden dat van belang is om leden ook 
daadwerkelijk te stimuleren om de tool te gebruiken. Daarbij dienen sommige 
technische barrieres overwonnen te worden, met name omtrent de werking van de 
tool. 
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Zijn deze technische barrieres eenmaal overwonnen dan biedt online samenwerking 
met Groepen een vijftal mogelijke voordelen: 
- Het opschrijven bevordert het opnieuw structureren en vormen van gedachten 
- Er komen leden aan bod, die in een face-to-face situatie wellicht niet aan bod 

zouden komen 
- Het biedt mogelijkheden om kwalitatief goede feedback te geven 
- De bijdragen blijven zichtbaar 
- Het biedt procesmatige voordelen en leermomenten (de deelnemers  

leren intensief samenwerken) 
 
Sinds de start eind 2004 zijn er inmiddels al ruim 850 groepen actief. 

 

3.3 Specifieke eigenschappen van een virtuele CoP 

Virtuele communities hebben een aantal specifieke eigenschappen. Jones (1997) stelt dat 

er sprake is van een virtuele community als voldaan wordt aan een viertal voorwaarden:  

 

- Mate van interactie 

Een kenmerk van een virtuele community is de interactie die plaatsvindt tussen de 

communityleden onderling. Er is geen sprake van een community als het niet 

mogelijk is om met elkaar te interacteren. 

- Meerdere “communicators” 

Dit kenmerk is nauw verbonden met het eerste kenmerk. Wil er sprake zijn van een 

virtuele community dan moeten er minimaal twee, maar bij voorkeur meer, leden met 

elkaar communiceren. 

- Gemeenschappelijke ruimte waar interactie kan plaatsvinden 

Er kan geen interactie plaatsvinden als de communityleden elkaar niet ergens kunnen 

ontmoeten. De community moet dus een virtuele plaats hebben om elkaar te treffen 

of beschikken over een tool waarmee men op elkaar kan reageren. 

- Langdurige relatie 

Er moet sprake zijn van enige mate van langdurig lidmaatschap om te kunnen 

spreken over een community. De leden moeten immers een relatie met elkaar kunnen 

opbouwen. 
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In de volgende paragrafen zal communicatie nog apart worden toegelicht. Communicatie 

houdt in grote mate verband met de kenmerken van Jones, maar is van dusdanig belang 

dat hieraan in de volgende paragrafen extra aandacht aan wordt besteed. 

 

3.3.1 Communicatie 

Om te communiceren in een virtuele community moet altijd gebruik gemaakt worden van 

technologie. Iedere technologie heeft daarbij haar eigen specifieke eigenschappen. In 

tabel 3.1 zijn de verschillende vormen van communicatie samengevat: 

 

Tabel 3.1: vormen van communicatie 

Asynchroon Synchroon 
e-mail / mailinglijsten chat (tekstgebaseerd) 
fora / discussieborden audio- en videoconferentie 

 

3.3.1.1 E-mail en mailinglijsten 

E-mail en het gebruik van mailinglijsten zijn één van de oudste vormen van digitale 

communicatie. Electronische mail is meestal gericht aan één enkele persoon, maar de 

verzender kan de mail ook tot meerdere personen richten. Het medium wordt gebruikt om 

te kunnen communiceren met een select aantal mensen. Het voordeel van deze methode 

is dat er sprake is van asynchrone communicatie; personen hoeven niet tegelijk aanwezig 

(online) te zijn. 

 

Mailinglijsten worden vaak gebruikt in een groter verband en zijn gegroepeerd rond een 

interessegebied of gemeenschappelijk onderwerp. Geïnteresseerden kunnen zich zelf op 

een mailinglijst inschrijven. Soms zijn de lijsten volledig open en kunnen 

belangstellenden zich zelf inschrijven. Ook zijn er lijsten met een besloten karakter en is 

inschrijving niet zomaar mogelijk. Zogenaamde listmanagers beslissen dan wie 

toegelaten wordt. De managers kunnen besluiten welke berichten wel of niet naar de hele 

lijst worden gestuurd. 
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3.3.1.2 Fora of discussieborden 

Een andere vorm van asynchrone communicatie is een online forum, ook wel een 

discussiebord genoemd. Net als bij e-mail is reageren op elkaar mogelijk, maar dit hoeft 

ook bij dit medium niet op hetzelfde moment te gebeuren. Een forum is onderverdeeld in 

zogenaamde ‘topics’, ofwel onderwerpen van discussie. In de meeste gevallen wordt er 

een moderator aangesteld die het forum beheert. Deze moderator is niet alleen 

verantwoordelijk voor een indeling van het forum, maar treedt vaak ook op bij conflicten. 

Om toegang te krijgen tot een forum is geen extra software benodigd, aangezien deze 

veelal beschikbaar worden gesteld via het World Wide Web. 

 

Fora worden veelal beschouwd als “pull”-media en verschillen daarmee van e-mail en 

mailinglijsten die vaak als “push”-media worden aangemerkt. Op een forum moeten 

deelnemers zelf actie ondernemen om berichten te lezen. Bij e-mail en mailinglijsten 

ontvangt de geïnteresseerde altijd alle berichten in zijn mailbox. 

 

3.3.1.3 Tekstgebaseerde chat-tools 

Chat tools onderscheiden zich van e-mail, mailinglijsten en fora vanwege het synchrone 

karakter. Deelnemers aan een chat kunnen real-time met elkaar communiceren door het 

naar elkaar verzenden van regels tekst, welke voor de ontvangers direct zichtbaar worden. 

Chatten is één van de meest populaire vormen van communiceren op internet. Denk 

hierbij voorbeeld aan het succes van MSN Messenger van Microsoft, Internet Relay Chat 

(IRC) of het recent uitgebrachte Google Talk. Sommige chat-tools zijn het meest geschikt 

voor communicatie tussen niet meer dan twee personen, bij andere systemen kunnen 

tientallen mensen tegelijk met elkaar discussiëren. 

 

3.3.1.4 Audio- en videoconferentie 

Audio- en videoconferenties gaan net een stapje verder dan de hierboven beschreven chat 

tools en zijn een ander voorbeeld van synchrone communicatie. Bij een audioconferentie 

kunnen deelnemers aan de conferentie elkaar horen en met elkaar spreken. Bij 



 

 49

videoconferentie kunnen de deelnemers elkaar niet alleen horen, maar ook zien. Zowel 

audio- als videoconferenties kunnen worden ondersteund door andere vormen van 

communicatie, zoals een chat tool. Met de steeds beter en sneller wordende verbindingen, 

winnen audio- en videoconferentie in toenemende mate aan populariteit. 

 

Welke vorm van communicatie kan worden gebruikt, is mede afhankelijk van het doel 

dat hiermee bereikt wil worden. Het voordeel van synchrone communicatiemiddelen is 

dat er sprake is van directe interactie tussen de deelnemers en zij gelijktijdig met elkaar 

kunnen discussiëren over een bepaald onderwerp, elkaar hulp kunnen vragen, etcetera. 

Het vereist wel dat iedereen tegelijk beschikbaar moet zijn om te kunnen interacteren. 

Daarnaast zijn de berichten vaak korter, hebben minder diepgang en de gevoerde 

communicatie is lastiger te structureren of later op te slaan.  

 

Bij asynchrone communicatie is gelijktijdige participatie niet vereist. De deelnemers 

kunnen op elkaar reageren wanneer hen dat het beste uitkomt. Ook hoeft geen rekening 

gehouden te worden met bijvoorbeeld tijdsverschil wanneer de afstanden tussen de 

personen groot zijn. Tijdens een dagelijkse werksituatie biedt asynchrone communicatie 

dus een aantal voordelen. Omdat het tempo later ligt is het tevens mogelijk om de te 

communiceren boodschap nog eens te overdenken en is er meer tijd om deze met feiten 

en argumenten te kunnen onderbouwen. Vormen van asynchrone communicatie zijn 

doorgaans beter te structureren en zodoende makkelijker op te slaan of te doorzoeken. 

 

3.4 Het stimuleren van vCoPs 

In het vorige hoofdstuk werd al een start gemaakt met het bepalen van factoren die 

deelname aan een CoP stimuleren. In de volgende paragrafen worden deze factoren 

toegepast op een vCoP en waar nodig uitgebreid. De paragraafindeling is dezelfde als in 

hoofdstuk 2. 

  

In de navolgende paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde: 

- organisatiefactoren (3.4.1) 
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- sociale factoren (3.4.2) 

- factoren gerelateerd aan organizational learning en kennismanagement (3.4.3) 

 

3.4.1 Organisatiefactoren 

Ook binnen een vCoP spelen organisatiefactoren een rol. Omdat de leden van een vCoP 

meestal niet in staat zijn om regelmatig bij elkaar te komen (in veel online communities 

vindt samenkomst zelfs nooit of vrijwel nooit plaats), vereist dit een andere aanpak. In de 

volgende paragrafen worden de in hoofdstuk 2 gedefinieerde factoren daarom aangevuld. 

 

3.4.1.1 Intern leiderschap 

De door Wenger (1998) omschreven leiderschapsrollen houden ook stand in een virtuele 

omgeving. Er zou zelfs gesteld kunnen worden dat ze in deze situatie juist van belang zijn 

voor het goed functioneren van de community. Kijkend naar de opzet van de vele online 

communities (zie onder andere de besproken voordelen in het tekstkader) dan zijn veel 

van deze communities goed georganiseerd. Projectleiders en moderators proberen de 

gang van zaken te organiseren, de discussies in goede banen te leiden en ervoor te zorgen 

dat nieuwe stukken broncode in het eindproduct worden geïmplementeerd. Met al hun 

taken ontpoppen ze zich als de door Wenger omschreven leiders van alledag. Veel 

ontwikkelaars van broncode, met name diegenen die veel bijdragen of veel expertise 

hebben op één gebied, genieten binnen een dergelijke community ook veel aanzien en 

hebben het beschreven leiderschap op basis van inspiratie.  

 

Niet in alle vCoPs zien we een vorm van institutioneel leiderschap terug. De twee 

aangehaalde softwarecommunities bijvoorbeeld opereren geheel zelfstandig, zonder dat 

er sprake is van tussenkomst van een organisatie. Toch zijn er zeker wel typen 

communities aan te wijzen die wel rekening moeten houden met bepaalde voorschriften 

van een organisatie. In het aangehaalde voorbeeld van een electronische community in 

het onderwijs zullen de leden wel degelijk rekening moeten houden met de voorschriften 

die door de met de community verwante onderwijsinstelling worden gesteld. Denk hierbij 
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bijvoorbeeld aan een opgelegde deadline, of de inhoudseisen waaraan een bepaalde 

opdracht moet voldoen. Meestal is het de groepsleider die hier de contacten met de 

docent (de school) onderhoudt. 

  

Niet iedere leider in de hierboven beschreven communities hoeft perse officieel te 

worden aangesteld. In veel gevallen ontstaan deze vormen van leiderschap juist 

gaandeweg en vindt de selectie plaats op basis van een natuurlijk proces. Dit zorgt er met 

name voor dat de leiders door vrijwel iedereen in de community geaccepteerd worden. 

Ook bij een virtuele CoP worden de leden dus met name van binnenuit aangestuurd. Een 

goed voorbeeld daarvan zagen we bij de Ubuntu community in het voorbeeld. 

 

3.4.1.2 Integratie met de organisatie 

Om als organisatie te kunnen profiteren van de positieve effecten van een CoP dient deze 

dusdanig in de organisatie te worden ingepast, dat de CoP zijn spontane karakter niet 

verliest. Toestaan van deelname aan de community en het mogelijk maken om hiervoor 

tijd in te ruimen zijn dus twee factoren die ook voor een CoP in virtuele vorm gelden.  

 

vCoPs maken gebruik van interactieve technologieën om te kunnen communiceren. 

Toegang tot interactiemogelijkheden (bijvoorbeeld via e-mail, fora of door 

gebruikmaking van conferencingtools) zullen dus door de organisatie moeten worden 

gefaciliteerd. Gesteld kan worden dat het bieden van voldoende resources van nog groter 

belang is dan bij een conventionele CoP. Zonder communicatietechnologie is er 

überhaubt geen communicatie mogelijk.  

 

Juist omdat een vCoP meer afhankelijk is van de geboden resources, schuilt hierin een 

potentieel gevaar. Wanneer het management van een organisatie besluit om middelen ter 

beschikking te stellen, zou zij eisen kunnen stellen aan de aanwending van deze 

middelen. Door te veel interveniëren is het mogelijk dat het spontane karakter verloren 

gaat. Te veel bemoeienis van het management zou het functioneren van de leden, en dus 

de CoP in het algemeen, drastisch kunnen verstoren. Omdat in een virtuele omgeving 
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gegevens worden vastgelegd, zou meekijken door een manager mogelijk een negatieve 

invloed kunnen hebben op de participatie. Wordt een vCoP in een organisatie ingebed 

dan moet extra op deze factoren worden gelet. Dat neemt niet weg dat er geen rekening 

gehouden kan worden met de behoeften van een organisatie. Ook wanneer een vCoP, net 

als een niet virtuele CoP, nauw aansluit bij de strategie van de organisatie en daarmee dus 

direct verbonden is met dagelijke praktijksituaties, dan zal het stimuleren ervan positieve 

gevolgen hebben bij de ontwikkeling ervan. 

 

3.4.2 Sociale factoren 

Bij het analyseren van de sociale factoren werd in paragraaf 2.8.3 de sociale 

kapitaaltheorie aangehaald als hulpmiddel voor de analyse van informele structuren. In de 

volgende paragrafen zullen de relevante factoren uit deze theorie nader worden 

uitgewerkt en tevens worden toegepast op een vCoP. Daarnaast wordt de factor identiteit 

toegevoegd, aangezien het vormen van een (virtuele) identiteit ook een grote rol speelt bij 

het stimuleren van vCoPs. 

 

3.4.2.1 Reciprociteit 

Zoals in paragraaf 2.8.3 al werd aangegeven vormt reciprociteit een belangrijke 

voorwaarde voor het in stand houden van een CoP. Sommige onderzoekers beweren dat 

er geen sprake kan zijn van reciprociteit op grote fysieke en sociale afstand. Dit zou het in 

stand houden van online communities aanzienlijk bemoeilijken. Wellman (1999) geeft 

echter aan dat deze veronderstelling niet juist is en er wel degelijk sprake kan zijn van 

reciprociteit in online communities. Hij voert hiervoor twee redenen aan: 

 

- door niet alleen te nemen, maar ook te geven laat men iets van zijn eigen identiteit 

zien, waardoor men sociale status en respect verdient  

- gegeneraliseerde reciprociteit en ‘organizational citizenship’ vormen een belangrijk 

motief om anderen online te helpen.  
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Aannemende dat er dus wel degelijk sprake kan zijn van reciprociteit binnen een virtuele 

community, is het interessant om te kijken hoe de reprociteitsrelaties tot stand komen. 

Reciprociteit binnen een community wordt gedefinieerd door de geldende (informele) 

normen binnen deze community. Met normen worden hierbij niet zozeer de 

omgangsnormen binnen de virtuele community bedoeld (de zogenaamde netiquette), 

maar spelen ook de reciprociteitsnormen een rol. In een face-to-face community wordt 

veelal hulp geboden in de vorm van fysieke hulp of het verstrekken van informatie, 

waarvoor al dan niet een actie wordt terugverwacht. Omdat fysieke hulp op grote afstand 

niet mogelijk is, is het in een virtuele community enkel de informatie die wordt 

uitgewisseld (Rheingold, 1993). Veelal vindt deze uitwisseling plaats door het stellen van 

vragen, waarop anderen vervolgens kunnen antwoorden. In vrijwel alle gevallen kunnen 

deze antwoorden ook door andere leden worden gelezen en kunnen ook zij van het 

antwoord profiteren wat het communitygevoel versterkt. 

 

Anders dan bij een face-to-face community is het voor communityleden veel eenvoudiger 

om een stukje van hun eigen identiteit aan de groep te tonen. Zoals in paragraaf 2.8.3 al 

werd opgemerkt is deze identiteit van belang om deelname aan een vCoP en het delen 

van kennis te stimuleren. Ook in de navolgende paragrafen zal blijken dat deze identiteit 

een grote rol speelt in een virtuele omgeving. 

 

De vele communities die dagelijks actief zijn op internet (zie het tekstkader in de vorige 

paragraaf) zijn een overtuigend bewijs van het kunnen voortbestaan van communities op 

grote sociale afstand en bewijzen dat er wel degelijk reciprociteitsrelaties kunnen bestaan. 

Wellman (1999) heeft dit ook in diverse empirische onderzoeken aangetoond. Wel is de 

onderlinge relatie tussen mensen anders. Relaties binnen een vCoP ontstaan met name op 

basis van homogene interessegebieden (het domein) en zaken als etniciteit, geslacht of de 

fysieke locatie spelen een veel minder belangrijke rol. Daardoor is een zeer diverse 

samenstelling mogelijk. 

 

Een gedragsnorm die apart aandacht behoeft is ‘lurking’. Er is sprake van lurking als 

leden van een electronische discussiegroep wel berichten lezen, maar niet actief 
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participeren in de discussie. Deze lurkers breken dus als het ware met de geldende 

reciprociteitsnormen. Zeker in grote groepen hoeven deze leden niet op te vallen. Het is 

maar de vraag of deze leden ook daadwerkelijk breken met de geldende normen van 

reciprociteit. Daarover is nog nauwelijks onderzoek verrricht, omdat lurkers vaak lastig 

zijn op te sporen. Wel vormen lurkers mogelijk een interessante groep om te stimuleren 

tot bijdrage, aangezien zij kunnen beschikken over potentiële kennis die van waarde kan 

zijn voor de community. 

 

3.4.2.2 Altruïsme 

Davenport en Prusak (1998) stellen dat ook altruïsme een rol speelt binnen een CoP. Het 

begrip altruïsme wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel aangeduid als:  

 

“een levenshouding van iemand die zijn handelwijze laat bepalen door de 

belangen van anderen”.  

 

In dit verband is een altruïst dus kortgezegd iemand die iemand graag belangenloos wil 

helpen, zonder daar iets voor terug te krijgen. De mate waarin iemand zich altruïstisch 

opstelt, en belangeloos kennis deelt, is dus van belang binnen een CoP. Zoals McLure-

Wasko & Faraj (2000) hebben aangetoond, komen altruïstische motieven ook voor in 

virtuele communities. Zij hebben hiertoe onderzoek gedaan binnen de Usenet 

nieuwsgroepen.  

 

Altruïsme heeft vele raakvlakken met het begrip reciprociteit. Het grote verschil is echter 

dat men voor het bijdragen aan de community nooit iets terugverwacht, zoals bij 

reciprociteit eventueel wel het geval kan zijn. De motivatie om te participeren wordt veel 

meer gehaald uit andere, persoonlijke factoren. Leden kunnen bijvoorbeeld enkel 

deelnemen om op deze manier hun eigen gedachten te stroomlijnen en te komen tot 

nieuwe inzichten. Daarnaast kan het zo zijn dat deelname gewoon leuk is en ze een goed 

gevoel overhouden aan het delen van kennis met anderen. Daarnaast kan het tonen van 

competenties een gevoel van zelfvertrouwen geven (Wasko & Faraj, 2000).  
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3.4.2.3 Vertrouwen 

Vertrouwen wordt gezien als een zeer belangrijke factor voor het mogelijk maken van 

sociaal kapitaal en is als het ware de lijm die mensen uiteindelijk samenbindt. Cohen en 

Prusak (2001) stellen dat vertrouwen het smeermiddel is binnen de dagelijkse sociale 

activiteiten. Vertrouwen maakt het mogelijk om samen te werken zonder voortdurend 

verwikkeld te zijn in een continu proces van onderhandeling en conflict. De in de vorige 

paragrafen besproken gedeelde verhalen en ervaringen vormen een belangrijk 

uitgangspunt bij het opbouwen van een onderlinge vertrouwensband, aangezien ze zorgen 

voor identificatie rondom een gezamenlijk interessegebied. 

 

Het begrip vertrouwen kan hier dus het beste uitgelegd worden als een gedeelde set van 

waarden en verwachtingen ten opzichte van elkaar. Het opbouwen van een 

vertrouwensband heeft tijd en ruimte nodig om zich te ontwikkelen en is een geleidelijk 

proces dat niet zomaar geforceerd kan worden. Dit was ook al terug te zien bij de 

hiervoor behandelde factor van reciprociteit. Het opbouwen van vertrouwen in een 

virtuele community is lastig, simpelweg omdat het in veel gevallen goed mogelijk is dat 

de leden elkaar niet goed kennen en elkaar nog nooit in het echt hebben ontmoet. Het kan 

dan lastig zijn om te besluiten welke informatie men wel of niet wil delen met de 

community.  

 

Culturele aspecten kunnen ook een rol spelen, omdat het opbouwen van een 

vertrouwensband wordt bemoeilijkt door een cultuurverschil. Vaak vinden mensen het 

prettiger om in contact te treden met mensen met eenzelfde achtergrond (Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002). Het verschil in cultuur zorgt voor het onvoldoende 

opbouwen van vertrouwen en kan zodoende de vorming van een community 

bemoeilijken. 

 

Leden van virtuele communities moeten veel harder werken om een gezonde 

vertrouwensrelatie op te bouwen. Er moet veel meer tijd gestoken worden in onderlinge 
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communicatie, maar ook in het zoeken naar mogelijkheden om relaties in stand te houden 

en op basis daarvan vertrouwen te creëren. Daarnaast moeten de normen van een 

community veel explicieter worden gecommuniceerd dan in een lokale community, 

omdat het zich houden aan de normen ook een basis vormt voor vertrouwen (Wenger, 

McDermott, Snyder, 2002).  

 

Fysieke samenkomt van de communityleden kan aanzienlijk bijdragen bij het creëren van 

hechtere relaties en het opbouwen van een vertrouwensband tussen de leden. Wanneer de 

leden de mogelijkheid hebben om elkaar ook in het echt te ontmoeten dan zal de virtuele 

community in veel gevallen (nog) beter presteren. Daarnaast zal er sneller een 

vertrouwensband worden opgebouwd (o.a. Hildreth 2001, Kimble, Li & Barlow, 2000). 

 

3.4.2.4 Identiteit 

Identiteit en vertrouwen gaan hand in hand. Zoals bleek uit de vorige paragraaf is het 

binnen een vCoP veel lastiger om persoonlijke relaties en daarmee dus vertrouwensband 

op te bouwen. Omdat er in een virtuele omgeving beperkte communicatiemogelijkheden 

zijn, is het neerzetten van een identiteit lastig. In een gewone community met mensen die 

elkaar ontmoeten zijn er tal van zaken die een gedeelte van onze eigen identeit 

weergeven. Kleding, lichaamstaal en gedrag zeggen bijvoorbeeld veel over iemands 

status en de positie binnen de groep. Daarnaast bepaalt deze identiteit de mate van 

vertrouwen in een persoon. In normale communities is er veel meer ruimte voor spontaan 

netwerken en het opbouwen van persoonlijk contact, zaken waarbij dus automatisch 

iemands identiteit wordt bepaald. 

 

In de virtuele wereld echter is deze situatie complexer, omdat het lastiger is iemands 

identiteit te kunnen bepalen. In het artikel “Effective Virtual Teams Through 

Communities of Practice” drukken Kimble, Li en Barlow (2000) het als volgt uit:  

 

“One can have as many electronic personas as one has time and energy to 

create”.  
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In een virtuele omgeving is de fysieke component (het lichaam) dus als het ware 

gescheiden van de identiteit. 

 

In veel grote virtuele communities, denk bijvoorbeeld aan Usenet, speelt misleiding van 

identiteit een belangrijke rol bij het functioneren van de community. Mensen kunnen zich 

soms relatief eenvoudig anders voordoen dan ze zijn en daarmee een bron van ergernis 

vormen. Het aspect van misleiding wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Enerzijds omdat vertrouwen al een impliciete voorwaarde vormt voor het functioneren 

van een Community of Practie, anderzijds omdat de situatie wordt bezien binnen een 

professionele omgeving.  

 

Ondanks dat misleiding buiten beschouwing wordt gelaten, werkt inzicht in iemands 

identiteit als extra stimulans voor samenwerking (McKnight et al, 1995). Inzicht in 

iemands profiel zegt soms al veel over iemands achtergrond en interesses. Daarnaast kan 

ook de schrijfstijl van een persoon al belangrijke informatie bevatten. Zo zijn er dus vele 

verschillende manieren, waarmee iemands identiteit kan worden vastgesteld. 

 

3.4.2.5 Reputatie 

Wanneer leden van een CoP voldoende ruimte krijgen om een reputatie op te bouwen, 

dan kan dit de deelname aanzienlijk stimuleren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een 

individu veel eerder in staat is om kennis te delen als hij hiervoor een indirecte beloning 

ontvangt. Reputatie en een gevoel van eigenwaarde zijn hiervan twee voorbeelden (o.a. 

Wasko Faraj, 2000 en Davenport & Hall, 2002). Wanneer iemand een bijdrage levert aan 

de community stijgt hij dus mogelijk in aanzien bij de andere leden.  

 

Reputatie is gekoppeld aan identiteit. Zeker in een virtuele omgeving is iemand reputatie 

een belangrijk onderdeel van zijn identiteit. Des te meer iemand bijdraagt, des te beter is 

dat mogelijk voor zijn reputatie. Uiteraard is dit wel mede afhankelijk van de kwaliteit 

van de geleverde bijdrage. In veel online communities wordt iemands reputatie mede 
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bepaald door zijn activiteit. Heeft iemand bijvoorbeeld een hoog aantal posts op een 

forum of ontpopt hij zich als specialist op een bepaald gebied, dan stijgt hij in aanzien bij 

de andere leden. Het valt te verwachten dat als iemands reputatie wordt geschaad, deze 

persoon veel minder (of wellicht helemaal niet meer) gemotiveerd is om een bijdrage te 

leveren aan de community. Juist bij een vCoP is dit, vanwege de hoge mate van 

zichtbaarheid, een factor om rekening mee te houden. Het voorbeeld in het tekstkader laat 

het effect van een reputatiemechanisme zien.  

 

Tekstkader 3.2: Nederlandse versie vragentool Lycos IQ  
  
Lycos komt dit jaar met een Nederlandse versie van Lycos IQ, een sociale vraag- en 
antwoord webtoepassing. Lycos IQ is vergelijkbaar met Yahoo Answers, een dienst 
die ook nog niet in Nederland is geïntroduceerd.  
Bij Lycos IQ gaat het net als bij Yahoo Answers om het koppelen van 
vragenstellers aan experts of mensen die ‘gewoon een antwoord weten’. Het is een 
vorm van ‘sociaal zoeken’, waarbij mensen met een vraag niet een aantal links 
krijgen voorgeschoteld, maar een daadwerkelijk antwoord krijgen.  
 
In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Zweden is Lycos 
IQ in januari van dit jaar gelanceerd. Om met een bepaalde basis te starten, is de 
dienst in Duitsland begonnen met een groep van enkele duizend studenten van 
verschillende vakgebieden, vertelt Ina Kruise van Lycos. “Dat was de pool om mee 
te beginnen. Daarna is de community vanzelf gegroeid.”  
 
Iedereen kan vragen stellen, maar de personen die vragen beantwoorden (experts) 
moeten een account aanmaken. Het soort vragen dat gesteld wordt is heel 
wisselend, zegt Kruse. Het kan een specialistische vraag zijn over een 
wetenschappelijke onderwerp, maar ook een vraag over waar je het beste kunt eten 
in een stad. Experts krijgen voor een antwoord dat ze geven een score. Elk 
antwoord is punten waard, zegt Kruse. Die punten worden gegeven door de 
vragenstellers en andere mensen die een antwoord bekijken. Zij bepalen hoe 
relevant en kwalitatief ze een antwoord geven. In Duitsland zijn op dit moment drie 
zogenaamde Einsteins. Dat zijn experts die de allerhoogste status binnen de Lycos 
IQ community hebben veroverd.  
 
De status die iemand heeft in de community hangt af van de kwaliteit van de 
antwoorden én van de hoeveelheid antwoorden die een expert heeft gegeven. 
Kruse: “In Duitsland is één dame met de Einstein status die zo’n 4000 vragen heeft 
beantwoord.” Waarom zijn mensen zo fanatiek? Kruse: “Mensen zijn trots. Ze 
willen laten zien wat ze weten.”  
 
Bron: Emerce, 8 juni 2006 
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3.4.3 Factoren organizational learning en kennismanagement 

Communities of Practice vormen een ideale leerstructuur, omdat het leren een integraal 

onderdeel vormt van de praktijk. In de literatuur wordt veelvuldig de vraag gesteld of een 

CoP wel virtueel kan zijn (o.a. Johnson, 2001, Hildreth, Kimble & Wright, 2000). 

Hildreth, Kimble en Wright zien naar aanleiding van recente literatuur geen redenen 

waarbij een CoP niet in een geografisch gespreide regio zou kunnen bestaan, daarmee 

doelend op een virtuele vorm. Wel zijn er een aantal hindernissen die genomen zouden 

moeten worden om een vCoP goed te laten functioneren. Zeker in het belang van dit 

onderzoek is het goed om stil te staan bij deze mogelijke barrières. 

 

Een veelbesproken punt is taciete kennisdeling op grote afstand. Omdat taciete kennis, in 

tegenstelling tot expliciete kennis, niet codificeerbaar is, is uitwisseling ervan lastiger. 

Ook bij vCoPs speelt deze problematiek een rol. Face-to-face interactie wordt bij taciete 

kennisdeling gezien als een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een 

community en het uitwisselen van taciete kennis (Lave & Wenger, 1991). Zoals 

besproken in paragraaf 2.6.1, wordt deze face-to-face interactie ook wel socialization 

genoemd, hetgeen volgens Nonaka en Takeuchi (1995) het delen van taciete kennis en 

een gezamenlijke omgeving vereist. 

 

De aannames van bovengenoemde auteurs ten spijt, lijken er toch CoPs te ontstaan die 

ook in een electronische omgeving goed in staat zijn om taciete kennis uit te wisselen. 

Gezien deze ontwikkelingen rijst de vraag of de diverse theorieën over Communities of 

Practice niet moeten worden aangescherpt. Veel van de theorie die voorhanden is, stamt 

namelijk uit de tijd vóór de grootscheepse ontwikkelingen op het gebied van internet- en 

netwerktechnologie als enabler voor communicatie over grote afstanden. Ook Wenger, 

White, et al. (2005) lijken een stap in deze richting te maken. Wenger schrijft in een essay 

op zijn weblog “Technology for Communities”, dat er op het gebied van technologie en 

communities spanningsvelden bestaan, welke een uitdaging vormen. Daarbij vormt het 

face-to-face element, in het essay togetherness genoemd, één van de spanningsvelden: 
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“First, a community implies an experience of togetherness that extends 

through time and space […] Separation in time and space then creates a 

dilemma for communities. How can we experience togetherness even though 

we cannot be together face-to-face? […] One critical role of technology then 

is to provide new resources for making togetherness more continuous in spite 

of separation in time and space.” 

 

Een verklaring voor het feit dat veel vCoPs toch in staat lijken te zijn om op grote afstand 

taciete kennis te delen ligt mogelijk in het soort taciete kennis waarover wordt gesproken. 

Het is daarom goed om in de discussie een onderscheid te maken tussen twee typen 

taciete kennis: taciete vaardigheidskennis en taciete ervaringskennis. 

 

In het geval van taciete vaardigheidskennis is face-to-face interactie van veel groter 

belang. De ambachtsman kan aan zijn gezel niet leren hoe hij een zwaard moet smeden 

als hij niet kan laten zien welke technieken hij daarbij gebruikt. Bij een professie zoals 

het smeden van metaal gaat het met name om het aanleren van vaardigheden, waarbij 

fysieke samenkomst een noodzaak is. 

 

Bij het uitwisselen van taciete ervaringskennis is een live-ontmoeting misschien handig 

en kan - zoals we al eerder zagen - het proces bespoedigen, maar het is geen absolute 

noodzaak. Een probleem met een Xerox kopieermachine kan ook worden besproken in 

een electronische omgeving, mits deze hiervoor voldoende faciliteiten biedt.  

 

Wanneer deze opsplitsing wordt gemaakt dan lijkt taciete kennisdeling op grote afstand 

wel mogelijk als er sprake is van taciete ervaringskennis. In het geval van 

vaardigheidskennis is face-to-face interactie van groot belang. Bij taciete ervaringskennis 

zouden zaken als storytelling kunnen worden gebruikt. Deze laten zich prima vertalen 

naar een virtuele omgeving.  
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Naast de discussie over taciete kennisoverdracht in een virtuele omgeving, geniet ook het 

begrip LPP de aandacht van een aantal wetenschappers. Kimble, Hildreth & Wright 

(2000) stellen dat voor het goed functioneren van een vCoP ook een vertaalslag gemaakt 

moet worden van het begrip LPP, waarbij sprake is van situated learning. Het leren vindt 

plaats in een setting waar de kennis normaalgesproken ook wordt toegepast. Als de 

daarbij gebruikte resources ook over afstand gedeeld kunnen worden (denk bijvoorbeeld 

aan een document) en er dus geen reden is voor fysieke samenkomst, dan vormt deze 

situatie in een vCoP ook geen enkel probleem. Is het face-to-face element wel van belang 

dan wordt de distributie van kennis complexer. 

 

Pemberton-Billing, Cooper et al. (2003) stellen ook het concept van peripherality ter 

discussie, waarbij de auteurs menen dat het verschijnsel zich moeilijk virtueel laat 

vertalen. Lave & Wenger (1991) stellen dat de periferie zuiver een sociaal fenomeen is, 

echter in een virtuele omgeving zal deze zich ook “fysiek” manifesteren. Denk 

bijvoorbeeld aan toetreding tot een electronische omgeving. Virtuele communities zijn 

vaak vaster omkaderd, waardoor de grenzen van de community minder snel (kunnen) 

worden aangepast en toetreding wellicht lastiger wordt. Kimble & Hildreth (2000) vragen 

zich tevens af of het in een vCoP lastiger is om legitimiteit te verwerven. Participatie 

staat bij de vorming van een CoP namelijk centraal en is tevens de voorwaarde voor het 

verkrijgen van legitimiteit. Wanneer participatie wordt verhinderd door bijvoorbeeld 

technische of communicatieve barrieres dan zal een CoP zich veel minder snel kunnen 

ontwikkelen.  

 

Beide discussies laten zien dat als de leden van een vCoP elkaar ook in het echt 

ontmoeten, dit een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van de community en 

deelname eraan. Daarnaast moet goed nagedacht worden over het inzetten van de juiste 

toolset om kennisdeling, zowel taciet als expliciet, te stimuleren. 
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3.5 Conclusies CoPs en vCoPs 

Dit hoofdstuk was bedoeld om de belangrijkste feiten over een virtuele Community of 

Practice op een rijtje te zetten. Daarbij kwamen vele factoren aan de orde die van belang 

zijn om vCoPs te stimuleren.  

 

Binnen dit onderzoek is een belangrijke onderzoeksvraag hoe leren binnen een vCoP kan 

worden gestimuleerd en hoe een organisatie hiervan kan profiteren. Tijd is een kostbaar 

goed binnen een onderneming. Omdat het niet altijd mogelijk is voor de leden om op 

dezelfde plaats aanwezig te zijn, is een vCoP een instrument om kennisuitwisseling 

tussen de leden toch mogelijk te maken. In paragraaf 3.4 zijn diverse factoren behandeld 

die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van een vCoP.  

 

Uit de organisatorische factoren (paragraaf 3.4.1) kan geconcludeerd worden dat het 

toestaan van deelname een belangrijke factor is bij zowel CoPs als vCoPs. Wanneer een 

organisatie deelname niet toestaat, of als een tijdsverslindende bezigheid ervaart, dan is 

iedere investering erin bij voorbaat zinloos. Dit is een erg lastig punt, omdat CoPs 

zelforganiserende eenheden zijn, waarvan een organisatie de waarde ervan niet direct zal 

terugzien. Veel vCoPs zullen echter wel gebruikmaken van bepaalde technische 

infrastructuur die de organisatie geld kost. Om de CoP binnen een organisatie meer 

legitimiteit te geven zal na verloop van tijd gedeeltelijke institutionalisering (zie 

paragraaf 2.2) een stimulans kunnen zijn die het voortbestaan ervan mogelijk kan 

garanderen. Een CoP kan immers profiteren van het verzorgen ervan (paragraaf 2.8.1.2). 

Leiderschap als basis van legitimiteit (paragrafen 2.8.2.1 en 3.4.1.1) van de community is 

een andere belangrijke factor. Het is van belang om te stimuleren dat de door Wenger 

aangehaalde leiderschapsrollen de ruimte krijgen om te ontstaan.  

 

Bij de sociale factoren werd reciprociteit (paragraaf 2.8.3) gezien als een belangrijke 

voorwaarde voor het in stand houden van een CoP. Geconcludeerd werd dat er ook 

sprake kon zijn van reciprociteit op grote afstand. Wanneer inzicht gegeven wordt in de 

reciprociteitsrelaties versterkt dit mogelijk de identiteit van de leden en daardoor ook de 

community. Naast reciprociteit werd ook altruïsme behandeld (paragraaf 3.4.2.2), 
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hetgeen een aantal raakvlakken heeft met reciprociteit. De motiverende factoren liggen 

echter veel meer op het persoonlijke vlak.  

 

Identiteit, vertrouwen en de mogelijkheid tot het opbouwen van een reputatie zijn drie 

sociale factoren die van grote invloed zijn op de succesvolle ontwikkeling van een CoP. 

Anders dan bij een fysieke samenkomst, waarbij deze factoren zich min of meer vanzelf 

ontwikkelen, moeten ze in een virtuele omgeving worden “ingebouwd” en zichtbaar 

worden gemaakt. Er werd tevens geconcludeerd dat wanneer de leden van een vCoP ook 

face-to-face bijeenkomsten organiseren dit de community kan stimuleren. 

 

In paragraaf 3.4.3 werd fysieke samenkomst ook gezien als een mogelijke stimulans voor 

het leren binnen een vCoP. Daarnaast werd geconcludeerd dat taciete kennisdeling 

mogelijk is, echter hiervoor moeten wel de juiste faciliteiten worden aangewend. 

Daarnaast moet er ook een vertaalslag worden gemaakt om LPP in een virtuele omgeving 

mogelijk te maken. 

 

 

Om de vorming van (virtuele) CoPs te stimuleren wordt in het volgende hoofdstuk dieper 

ingegaan op theorieën omtrent Game-based Learning. Deze diverse aspecten uit deze 

theorieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de vorming van vCoPs te 

stimuleren.  
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HOOFDSTUK 4 Stimuleren door game-based leren 

“Learning should be a joy and full of excitement. It is life's greatest adventure; it is an 

illustrated excursion into the minds of the noble and the learned” 

- Taylor Caldwell 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van game-based learning 

behandeld. Alvorens hierop dieper in te gaan, worden eerst het begrip 

collaborative learning besproken, welke voortkomt uit de educatieve 

psychologie. Vervolgens worden een aantal belangrijke theorieën omtrent 

gaming behandeld en worden de belangrijkste eigenschappen van een game 

uitgewerkt. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de zogenaamde multiplayer 

games, omdat hierin zeer veel overeenkomsten zijn te vinden met de 

theorieën die in de vorige hoofdstukken aan de orde zijn gekomen. Deze 

theorieën vormen een belangrijke basis voor deze scriptie en de 

beantwoording van de onderzoeksvraag. 

 

4.1 Het nieuwe leren 

Het is algemeen bekend dat het zich spelenderwijs eigen maken van kennis een prima 

manier is om te leren. Dit zogenoemde game-based learning is algemeen geaccepteerd 

als methode voor het leren bij kinderen. Leren door te doen blijkt vaak veel efficienter als 

leervorm dan bijvoorbeeld leren door middel van (zelf)studie. De laatste tijd is er veel 

onderzoek verricht om het game-based leren ook in te zetten bij volwassenen. Gaming 

lijkt langzamerhand een nieuwe vorm van leren te zijn die nader onderzoek behoeft. In dit 

hoofdstuk worden theorieën omtrent game-based leren beschreven die van belang zijn in 

het kader van het onderzoek. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan digitaal 

game-based leren. 

 

Alvorens dieper in te gaan op het principe van game-based learning en de toepassing 

daarvan, komen eerst een aantal belangrijke begrippen uit de educatieve psychologie aan 

de orde. Deze stroming biedt handreikingen over hoe mensen leren. De factoren die 
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verband houden met de educatieve psychologie kunnen mede van belang bij het 

ontwerpen van een goed spelconcept. Het begrip collaborative learning vormt daarbij het 

voornaamste uitgangspunt, aangezien deze theorie gezien kan worden als een kapstok 

voor een variëteit aan benaderingen omtrent gezamenlijk, interactief leren. 

 

4.2 Educatieve psychologie 

Theorieën gebaseerd op educatieve psychologie (educational psychology), waarbij wordt 

bestudeerd hoe mensen leren in een educatieve omgeving, kunnen veel leren over de 

opbouw van een game en de achterliggende methodieken die gehanteerd moeten worden 

om succesvol te zijn. Toepassingen op het gebied van educatieve psychologie, soms ook 

wel school psychology genoemd, waarbij gebruik gemaakt wordt van interactieve 

technologie zijn bijvoorbeeld het inzetten van e-learningtools en business simulaties als 

nieuwe vormen van leren. 

 

De theorie over collaborative learning, welke in de volgende paragraaf aan de orde komt, 

valt binnen het vakgebied van het instructional design, soms ook bekend als instructional 

systems design. Instructional design kan worden omschreven als de analyse van 

leerbehoeften en het ontwikkelen van een systeem om deze behoeften verder te 

ontwikkelen. Modellen gebaseerd op instructural design omschrijven een methode die, 

indien deze methodiek wordt gevolgd, kennisoverdracht en het overdragen van 

vaardigheden faciliteert (Reigeluth, 1999). De theorie wordt vaak in verband gebracht 

met het proces van leren in een (klassieke) situatie, waar een docent (tutor) kennis 

probeert over te brengen aan een student. De interactie tussen beiden staat daarbij 

centraal. 

 

Het afgelopen decennium valt er op het gebied van instructional design een verschuiving 

waar te nemen van een instructivistische aanpak naar een constructivistische benadering. 

Instructivistische theorieën veronderstellen dat (leer)concepten en methoden aan 

studenten kunnen worden overgedragen enkel door het aanbieden van relevante studiestof 

en passende voorbeelden aan een student. Een constructivistische benadering benadrukt 
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juist een actieve houding, waarbij sprake is van kennisconstructie door sociale interactie 

en het actief toepassen van kennis.  

 

Binnen een constructivistische benadering is er dus niet enkel sprake van 

“kennistransport” van docent naar student, waarbij de student enkel passief betrokken is, 

maar zijn een actieve houding en dialoog in een sociale setting (tussen studenten 

onderling en met docenten) van veel groter belang. Een goed leersysteem op basis van 

een constructivistische visie moet leerlingen nieuwe ervaringen en inzichten bieden, 

waarmee men zelf een cognitief schema kan ontwikkelen om zich een nieuw 

kennisgebied eigen te maken (Leemkuil, de Jong, de Hoog, et al., 2003).  

 

Op basis van bovengenoemde visie zijn binnen de literatuur tal van voorbeelden terug te 

vinden. Aan de hand van het begrip situated cognition benadrukken Brown, Collins & 

Duiguid (1989) bijvoorbeeld het belang van het leren binnen een bepaalde context, omdat 

deze context een belangrijk onderdeel vormt van het leren. Gerelateerd aan dit begrip is 

de door Collins, Brown en Newman (1989) beschreven benadering van cognitive 

apprenticeship. Deze benadering gaat ervan uit dat onderricht gebaseerd moet zijn op het 

oplossen van (echte) problemen uit de dagelijkse praktijk. De rol van een docent of van 

het begeleidende materiaal is enkel bedoeld om de leerling te ondersteunen bij het 

oplossen van deze praktijkproblemen. 

 

4.3 Collaborative learning 

Vanuit een constructivistisch perspectief wordt collaborative learning (vrij vertaald: leren 

door samenwerken) gezien als een pedagogische methode die studenten stimuleert om te 

discussiëren en na te denken over complexe kennisvraagstukken bezien vanuit 

verschillende perspectieven. De methode helpt studenten om informatie gedetailleerd te 

bespreken en te evalueren, wat leidt tot (re)constructie van nieuwe kennis (Scardamalia & 

Bereiter, 1994).  
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Alavi (1994) stelt dat het proces van collaborative learning bestaat uit 3 onderdelen: 

- actief leren en het construeren van (nieuwe) kennis 

- leren door samenwerking en teamwork 

- leren door het oplossen van (echte, complexe) problemen 

 

Het principe van collaborative learning is dus gebaseerd op meerdere individuen die hun 

mentale modellen verenigingen, verbeteren en toetsen door hierover discussiëren en 

informatie uit te wisselen en op deze manier te leren van elkaar. Alavi haalt in haar essay 

diverse onderzoeken aan waarin de positieve effecten van collaborative learning worden 

aangetoond. Collaborative learning is in heel veel gevallen een effectievere methode dan 

methoden gebaseerd op instructie. 

 

De theorie van collaborative learning vertoont veel overeenkomsten met het begrip 

situated learning dat in de vorige hoofdstukken is behandeld. Ook daar lag de focus niet 

op het leren zelf, maar lag het leren besloten in de dagelijkse praktijksituaties van de 

community. Het leren is in beide gevallen dus onderdeel van het sociale proces.  

 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen collaborative learning en cooperative 

learning. Het laatste begrip wordt komt ook in veel onderzoeken terug. Ondanks dat er 

bij cooperative learning ook in groepsverband wordt gewerkt, is het altijd de tutor die de 

doelen bepaalt. Bij collaborative learning zijn de studenten zelf verantwoordelijk voor 

hun acties en bijdragen (Bruffee, 1995). Waar cooperative learning dus veel meer 

geconcentreerd is rond de docent, is collaborative learning juist gericht op het 

ontwikkelen van een bepaalde mate van consensus door samenwerking. 

 

Ondanks dat de hierboven beschreven voorbeelden allen een klassikale situatie 

beschrijven, is collaborative learning niet enkel een methodiek die in een dergelijke 

omgeving kan worden ingezet. De filosofie erachter kan worden gebruikt in alle situaties 

waarbij er sprake is van samenwerking in groepsverband (Panitz, 1996) en wordt daarom 

ook bij dit onderzoek als uitgangspunt gebruikt. Daarbij wordt het Internet, of eigenlijk 

een webapplicatie, ingezet als een virtuele omgeving (een virtueel klaslokaal). 
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4.4 Computer Supported Collaborative Learning 

Het ondersteunen van collaborative learning is ondermeer mogelijk door het inzetten van 

interactieve technologie. Dit wordt ook wel Computer-Supported Collaborative Learning 

(CSCL) genoemd. De term CSCL werd begin jaren negentig voor het eerst gebruikt als 

reactie op software-applicaties die enkel bedoeld waren voor individueel leren. Internet- 

en netwerktechnologie maakten het mogelijk om mensen met elkaar te verbinden. CSCL 

moet dus niet verward worden met e-learning. De meeste e-learningtools zijn bedoeld om 

ook op afstand lesmateriaal aan te kunnen aanbieden, maar is er geen sprake van enige 

vorm van directe samenwerking met andere personen. Bij applicaties die gebaseerd zijn 

op CSCL is juist deze samenwerking één van de belangrijkste onderdelen in het ontwerp. 

 

Om interactie te bevorderen moet dus rekening worden gehouden met de opzet van de 

software. Stahl (2000) stelt dat dergelijke tools, in de literatuur soms ook wel knowledge-

building environments (KBEs) genoemd, voldoende mogelijkheden moeten hebben om 

interactie mogelijk te maken. Hij stelt dat deze systemen verder moeten gaan dan een 

eenvoudig forum of een Q&A-tool. Om van waarde te kunnen zijn moet het systeem ook 

mogelijkheden bieden om de opgedane kennis “vast te houden” en doorzoekbaar te 

maken. Daarnaast moet het systeem meerdere fases van kenniscreatie ondersteunen. Het 

systeem moet enerzijds aan individuen de mogelijkheid bieden om hun kennis te delen, 

maar anderzijds moet er ruimte zijn om deze kennis te kunnen voorleggen aan anderen, 

erover te discussiëren, en de kennis te kunnen verrijken met inzichten van anderen. 

Verder stelt hij dat optimaal gebruik gemaakt moet worden van de interactieve 

technologie: het systeem moet ondermeer faciliteiten bieden om te kunnen zoeken, te 

browsen, te filteren, en om de opgeslagen informatie te kunnen linken. Daarnaast kunnen 

features die automatisch verbanden leggen tussen bepaalde kennisgebieden in het 

systeem van grote waarde zijn. 

 

Net als bij vCoPs zijn er binnen een systeem dat gebaseerd is op CSCL twee vormen van 

communicatie mogelijk: synchroon en asynchroon. Beide vormen hebben ieder zo hun 
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specifieke voordelen. By synchrone communicatie vindt er op hetzelfde moment 

interactie plaats tussen de community-leden onderling, wat als voordeel heeft dat er direct 

op elkaar gereageerd kan worden. Het grote nadeel van deze methode is echter dat alle 

betrokkenen gelijktijdig online moeten zijn. Bij asynchrone vormen van communicatie is 

dit niet het geval. Zeker als de betrokkenen over grote afstanden en op verschillende 

momenten met elkaar in contact willen treden lijkt deze vorm de voorkeur te genieten. 

Stahl (2000) onderschrijft dat. Hij stelt tevens dat een asynchrone vorm van 

communicatie eenvoudiger is op te slaan en daardoor makkelijker doorzoekbaar is. 

Kennis zich daardoor doorontwikkelen, omdat het altijd voor iedereen beschikbaar is. 

Daarnaast biedt een asynchrone vorm meer ruimte voor kritische reflectie, omdat 

deelnemers over het algemeen meer de tijd hebben om over hun bijdragen na te denken.  

 

Ook op het gebied van CSCL spelen zaken als motivatie en het stimuleren van het 

gebruik van deze digitale systemen een rol. Hoe kan het proces verder op gang worden 

geholpen. Binnen de educatieve psychologie wordt onder andere gesproken over Game-

based Learning als mogelijke stimulans. In de volgende paragraaf wordt dit vakgebied 

daarom aan de orde gesteld. 

 

4.5 Game-based learning 

Game-based learning wordt gezien als een waardig alternatief of een aanvulling op 

traditioneel klassikaal lesgeven en is een onderdeel van CSCL. Het kan als methode 

worden ingezet bij zowel kinderen als volwassenen en biedt ondersteuning bij het 

aanleren van nieuwe kennis en het oefenen van reeds aangeleerde kennis in 

praktijksituaties.  

 

Zoals uit de vorige paragrafen naar voren is gekomen, gaat een constructivistische 

benadering omtrent leren uit van een situatie, waarbij sociale interactie en het leren in een 

bepaalde context centraal staan. Het focust zich met name op real-world problem solving, 

in plaats van methoden van klassieke kennisoverdracht. Games, simulaties en case studies 
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nemen daarbij een belangrijke plaats in, aangezien dergelijke technieken het leren in een 

context plaatsen. 

 

Deze visie op leren sluit nauw aan bij de visie die Lave en Wenger (1991) hadden toen zij 

de theorie omtrent situated learning ontwikkelden. Ook daarbij staat het leren in een 

bepaalde context centraal en is samenwerking het sleutelbegrip. In de volgende paragraaf 

wordt ingegaan op een digitale vorm van game-based learning. Deze theorie kan mogelijk 

nieuw licht schijnen op de vraag hoe het leren in vCoPs kan worden gestimuleerd. 

 

4.5.1 Digital game-based learning 

Binnen dit onderzoek is met name Digital Game-based Learning (DGBL) relevant. 

DGBL onderscheidt zich van game-based learning vanwege het feit dat het proces zich 

op een computer of online afspeelt en het computer- en videogametechnologie 

combineert met educatieve principes (Prensky, 2001). 

 

In zijn boek Digital Game Based Learning noemt Prensky (2001) drie belangrijke 

uitgangspunten van het principe: 

- betrokkenheid met het leerproces ontstaat doordat het leren in een spelcontext wordt 

geplaatst 

- het interactieve leerproces kan verschillende vormen aannemen, mede afhankelijk 

van de leerdoelen 

- het combineren van deze twee punten zorgt voor een hoge mate van relevantie, 

omdat het leren in een context plaatsvindt 

 

Eén van de veronderstellingen die Prensky in zijn boek benadrukt, is dat er een fun-

element aan leren wordt toegevoegd, dat het leerproces interessant maakt. 

Technologische vooruitgang heeft de manier waarop de mensheid leert en informatie 

verwerkt aanzienlijk veranderd. Een nieuwe generatie mensen is inmiddels opgegroeid 

met een nieuwe vorm van spel, namelijk het spelen van computer- en videospellen (zie 

het tekstkader voor een korte schets van de nieuwe ontwikkelingen). Prensky stelt dat 
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deze nieuwe manier van spelen op het gebied van leren potentieel vormt voor tal van 

ontwikkelingen op het gebied van leren, zowel voor kinderen als volwassenen. In zijn 

eigen woorden: 

“Perhaps the most important difference is that the ‘stuff’ to be learned — 

information, concepts, relationships, etc. — cannot be just ‘told’ to these 

people. It must be learned by them, through questions, discovery, 

construction, interaction, and, above all, fun.” 

 

Ondanks het grote enthousiasme waarmee Prensky de voordelen van DGBL in zijn boek 

beschrijft, kijkt men soms ook skeptisch naar deze nieuwe vormen van leren. Eén van de 

nadelen die veel wordt genoemd is het issue dat het spelelement teveel aandacht krijgt en 

de educatieve elementen onvoldoende worden benadrukt. Een ander mogelijk nadeel is 

dat veel educatieve spellen worden ontwikkeld door wetenschappers, zonder dat er sprake 

is van een goed game-design. Het is dus van belang om de realiteit niet uit het oog te 

verliezen en te kijken welke elementen daadwerkelijk waardevol zijn. Het 

onderzoekscentrum ECAR, gespecialiseerd op het gebied van informatietechnologie en 

leren, heeft gekeken naar een groot aantal onderzoeken op het gebied van DBGL en 

concludeert dat, games daadwerkelijk leren kunnen stimuleren en veronderstelt dat het 

gebruikte medium daarbij niet van invloed is (Van Eck, 2006). Ook Cordova & Lepper 

(1996) komen tot eenzelfde conclusie. 

 

Tekstkader 4.1: Korte geschiedenis van computergames 
 
Computergames, ook wel electronic games genoemd, maakten hun opmars aan het 
einde van de jaren zeventig. De spellen konden aanvankelijk alleen worden 
gespeeld in videohallen, maar veroverden enkele jaren later ook in rap tempo menig 
huishouden. Fabrikanten als Atari en Nintendo kwamen als eerste op de markt met 
zogenaamde game consoles, apparaten die op de televisie konden worden 
aangesloten en die de gebruiker kon bedienen met een joystick. 
 
Sinds de jaren zeventig zijn computerspellen, door de razendsnelle ontwikkeling 
van de technologie, steeds meer doorontwikkeld tot complexe computerapplicaties 
met welhaast grenzeloze speelmogelijkheden. De eerste games konden alleen op 
één console worden gespeeld. Dit beperkte het aantal spelers wat tegelijkertijd 
maximaal aan een spel kon deelnemen. Het laatste decennium echter behoort ook 
het spelen van spellen op grotere afstand tot de mogelijkheden, met name door 
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recente ontwikkelingen op het gebied van netwerktechnologie en het Internet. Veel 
van deze gamers groeperen zich in gamecommunities (soms ook wel clans 
genoemd) die samen met elkaar of juist tegen elkaar spelen. In januari 2003 
bijvoorbeeld werd de online role-playing game EverQuest door een recordaantal 
van 120.000 gebruikers simultaan gespeeld (Rowan 2003). 
 
 
MMO(RP)Gs – het nieuwe spelen 
Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) komen ook in de 
sociale en economische wetenschappen steeds meer onder de aandacht. Een 
MMORPG is een online computerspel gebaseerd op role-playing. Duizenden 
spelers afkomstig uit alle continenten interacteren in een (soms onmetelijk grote) 
fantasiewereld. Iedere speler in het spel vervult een fictief karakter en “bestuurt” dit 
karakter vanaf zijn eigen computer. In het spel ontmoeten spelers elkaar, strijden ze 
tegen elkaar, werken ze samen en wisselen allerhande ervaringen uit.  
 
MMORPGs onderscheiden zich van single-player en kleine multi-player games 
door de virtuele wereld waarin het spel wordt gespeeld en de grote aantallen spelers 
die tegelijk spelen. Deze wereld ontwikkelt zich namelijk ook verder als een speler 
niet aan het spelen is.  
 
MMORPGs zijn enorm populair. Games als World of Warcraft, Lineage en 
EverQuest worden dagelijks gespeeld door miljoenen spelers (ter illustratie: het 
spel Lineage II bereikte in 2005 meer dan 2,25 miljoen spelers wereldwijd). Met 
name in Zuid-Korea en in de Verenigde Staten is dit type games favoriet. De 
meeste MMORPG zijn commercieel van opzet. Spelers moeten vaak een stukje 
software kopen om te kunnen spelen of ze betalen maandelijks abonnementsgeld.  
 
De game-industrie is “serious business”. Het spel Second Life wordt door ongeveer 
1,3 miljoen mensen gespeeld. Per 24 uur worden ongeveer 250.000 (echte) dollars 
uitgegeven aan virtuele grond, huizen, prostituees, kapsels, auto’s en lichaamsdelen 
(Bron: Sum magazine oktober 2006). World of Warcraft wordt door ruim 7,5 
miljoen mensen gespeeld, bedenk maar eens wat daar voor geld omgaat.  
 
Meer over MMORPGs en de interessante aspecten voor leren in paragraaf 5.6 en 
verder. 
 
 
Gaming en educatie 
Ook in de educatieve sector worden computergames ingezet als nieuw middel om te 
leren, veelal bij een jongere doelgroep. Toch zijn er ook tal van voorbeelden die een 
oudere doelgroep aanspreken, zoals de vele managementgames en –simulaties. Het 
interessante van het gebruik van spellen en simulaties is dat vaak een leuke en 
uitdagende manier vormt om leren en deelname aan het leerproces te stimuleren. 
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Serious gaming 
Serious games zijn computergames, waarbij niet zozeer entertainment centraal 
staat, maar waarbij training en educatie de belangrijkste factoren zijn. Serious 
Games is een gamegenre dat sterk in opkomst is. Het gaat hier niet per definitie om 
games voor scholieren en studenten, maar het kan ook gaan om games waar 
bedrijven, hulpverleners en werknemers iets van kunnen leren. Daarnaast kan het 
gaan om simulatieprogramma’s. Eén van de meest bekende serious games is 
Battlezone, een spel bedoeld voor de training van tankinfanteristen van het 
Amerikaanse leger.  

 

4.5.2 Games – een definitie 

In de loop der tijd zijn er verschillende gametypen ontwikkeld. Binnen dit onderzoek 

wordt, kijkend naar de onderzoeksvraag, een spelmethode gezocht die leren binnen een 

community faciliteert en motiveert tot deelname aan deze community.  

 

In een review over het inzetten van games en simulaties die ten doel hebben om leren te 

stimuleren, halen Leemhuis, de Jong en Ootes (2000) het navolgende citaat aan: 

 

“Games and simulations change the balance of power (in comparison with 

conventional teaching). They provide students with a framework of rules and 

roles through which they can learn interactively through a live experience 

and to tackle situations they might not be prepared to risk in reality; to 

express feelings in respect of learning and to experiment with new ideas and 

strategies. In short, they get students to involve themselves personally as they 

interact with a set of events, both real and contrived. They also reactivate the 

sense of fun and play associated with many of the most vivid experiences of 

childhood. Games and simulations are also likely to create demands on the 

student’s capacity, values and attitudes. They involve individual and group 

interpretations of given information, the capacity to suspend disbelief and a 

willingness to play with the components of a situation in making new patterns 

and generating new problems; and these require an ability to tolerate a great 

deal of ambiguity. 
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These elements are socially and psychologically risky and high levels of 

anxiety may be generated. But in games and simulations it is the anxiety of 

the roller coaster – it may feel dangerous but there is an awareness of the 

structure supporting the trip and a foreseeable end to the experience when 

feelings can be shared; thus the risk which could be traumatic becomes fun”. 

Uit: Jaques, Games, simulations and case studies - a review (p. 22/23). 

 

Het citaat schetst een aantal aspecten die van belang zijn om te komen tot een relevante 

definitie van games binnen dit onderzoek. Allereerst dienen interactie en betrokkenheid 

van de speler centraal te staan. Het nut en belang van deze interactie en betrokkenheid 

worden vanuit de constructivistische theorie onderbouwd als belangrijke elementen voor 

leren. De technologie moet voor zowel het individu als de groep een geschikte omgeving 

bieden om actief met de kennis bezig te zijn. De diverse spelelementen, welke zich bij 

voorkeur richten op het oplossen van problemen uit de dagelijkse praktijk, zorgen 

vervolgens voor het aanwakkeren van bovengenoemde aspecten en dienen als 

motiverende factor. De aangehaalde metafoor van de achtbaan spreekt daarbij voor zich. 

 

In een groot aantal onderzoeken worden games en simulaties (soms onterecht) als één 

geheel gezien. Meestal is dit niet terecht. Leemhuis, de Jong en Ootes (2000) 

veronderstellen dat zowel games als simulaties beiden gebaseerd zijn op een vooraf 

gedefinieerd model, waarbij de speler binnen vooraf gestelde grenzen de acties kan 

bepalen. Bij games echter, is het de bedoeling dat de speler een bepaald doel tracht te 

bereiken, waarbij er sprake is van winst of verlies. Ook worden elementen ingebouwd die 

de speler dwingen om een kosten-baten afweging moet maken (veelal uitgedrukt in 

punten). Binnen dit onderzoek ligt de nadruk niet zozeer om simulaties of het simuleren 

van bepaalde processen of activiteiten, maar juist op het ontwikkelen van een game, 

waarbij het delen van kennis en ervaringen evenals het gezamenlijk oplossen van 

problemen centraal staan. 
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Het hierboven genoemde onderzoek van Leemhuis, de Jong en Ootes hanteert op basis 

van verschillende literatuuronderzoeken, waarbij diverse kenmerken van een games zijn 

bekeken, de volgende definitie welke ook in dit onderzoek zal worden gehanteerd: 

 

“Games are competitive, situated (learning) environments based on a set of 

rules and/or an underlying model, in which, under certain constraints, some 

goal state must be reached. Games are situated in a specific context that 

make them (more or less) realistic, appealing and motivating for the players. 

Important elements that are related to the situatedness of games are 

validity/fidelity, complexity, risk, uncertainty, surprise, unexpected events, 

role play, access to information, and the representation form of the game.” 

 

In de navolgende paragrafen wordt dieper ingegaan op belangrijkste karakteristieken die 

in de definitie worden omschreven: situatedness, samenwerking en motivatie. 

 

4.5.2.1 Situatedness 

Uit de vorige paragrafen over collaborative learning, voorkomend uit de 

constructivistische leer, kwam naar voren dat het leren binnen een bepaalde context een 

belangrijk uitgangspunt vormt, waarbij de student zelf een actieve rol speelt bij het 

aanleren van nieuwe kennis. In hoofdstuk 2 bij de behandeling van CoPs kwam tevens 

het begrip situated learning aan de orde. Lave en Wenger (1991) stellen hierbij iets 

soortgelijks: leren komt voort uit contextfactoren en artefacten uit de dagelijkse 

werksituatie  

 

Zowel collaborative learning als situated learning hebben dus nauwe verwantschap met 

elkaar en plaatsen beiden het leren in een context. Uit de definitie van games valt tevens 

op te maken dat de context ook bij games belangrijk een belangrijke factor is die en een 

game aanlokkelijk maakt en motiverend om te spelen. 
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4.5.2.2 Samenwerking 

Naast het feit dat games een mogelijkheid zijn om het leren in een context te plaatsen, 

zijn met name multi-player games ook een framework waarbinnen spelers op een actieve 

manier met elkaar kunnen samenwerken om bepaalde problemen binnen het spel op te 

lossen. Wanneer deze spelsituaties gebaseerd zijn op een werkelijke situatie en het spel 

de mogelijkheid biedt om de spelers te laten discussiëren en na te laten denken over 

complexe problemen dan kan door actieve deelname (re)constructie van nieuwe kennis 

worden gestimuleerd.  

 

Zoals uit de vorige paragraaf duidelijk werd, probeert CSCL collaborative learning te 

stimuleren door gebruikmaking van computers en interactieve technologie. Daarbij 

worden ook aspecten vanuit het onderzoeksgebied Computer-Supported Cooperative 

Work (CSCW) meegenomen, dat zich meer focust op zogenaamde groupware-applicaties. 

Het grootste verschil met beide begrippen is dat CSCL zich meer focust op een 

educatieve setting, waarbij het leerproces centraal staat en niet zozeer alleen het 

aanbieden van technologie om onderling te kunnen samenwerken. 

 

McGrenere (1996) veronderstelt dat onderzoek vanuit de hierboven beschreven 

vakgebieden ook kan worden toegepast op het ontwerpen van multi-player games. Dat 

geldt tevens voor de technieken die worden gebruikt. 

 

4.5.2.3 Motivatie 

Het meest interessante aspect van games is dat ze een manier zijn om leren te stimuleren. 

Malone (1981) stelt dat er in het geval van het spelen van electronische games sprake is 

van intrinsieke motivatie. Daarmee bedoelt hij dat mensen puur spelen uit eigen beweging 

en niet worden gedreven door extrinsieke zaken als een beloning (bijvoorbeeld geld) of 

status. Zijn onderzoek laat zien dat uitdaging (challenge), fantasie (fantasy), 

nieuwsgierigheid (curiosity) en directe controle (control) de spelers intrinsiek motiveren 

(Malone 1981, Malone & Lepper, 1987). Hieronder zullen de vier aspecten kort worden 

toegelicht. 
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Uitdaging 

Om een uitdaging te vormen voor de speler moet een spel bepaalde doelen in het 

vooruitzicht stellen die de speler moet trachten te bereiken. Het spel moet zodanig zijn 

opgezet, dat het duidelijk is hoe ver de speler van het gestelde doel verwijderd is. De 

uitdaging, of de onzekerheid, om een doel te bereiken kan op verschillende manieren 

worden beïnvloed, bijvoorbeeld door verschillende gradaties van moeilijkheid in te 

bouwen, door het bijhouden van een (persoonlijke) score of het inbouwen van een 

tijdsfactor waarbinnen een doel moet worden bereikt.  

 

Fantasie 

Het scenario waarbinnen het spel wordt gespeeld (denk hierbij aan een virtuele 

omgeving) is een tweede factor die Malone aanstipt. De fantasie(wereld) vormt de 

context waarbinnen het spel wordt gespeeld. Juist de fantasie zorgt voor een situatie die 

niet daadwerkelijk echt hoeft te bestaan, maar die eventueel wel grote gelijkheid vertonen 

met de werkelijkheid. 

 

Nieuwsgierigheid 

Uit het werk van Malone & Lepper (1987) kan opgemaakt worden dat de factor curiosity 

(nieuwsgierigheid) een belangrijke intrinsieke motivatie is voor leren. Ze maken daarbij 

een onderverdeling tussen sensory en cognitive curiosity.  

 

Met sensory curiosity duiden de auteurs op de aspecten van een game die direct in het 

oog springen, zoals grafische aspecten, beelden en geluid. Cognitive curiosity 

daarentegen richt zich veel meer op de spelelementen die schuilgaan achter een spel. Het 

is vaak zo dat een speler wordt getriggerd door het feit dat hij bepaalde dingen moet doen 

of oplossen die hij aanvankelijk niet beheerst. Malone en Lepper stellen dat de speler 

hierdoor wordt geprikkeld om het gat tussen wat hij wel en niet beheerst te dichten. Vaak 

weet de speler niet direct wat hij moet doen en gaat zo op zoek naar een methode om dit 

op te lossen. Omdat in het spel aanvankelijk maar net genoeg mogelijkheden biedt om 
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een bepaalde situatie op te lossen gaat de speler steeds op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden en blijft het spel voor de speler aantrekkelijk. 

 

Controle 

Het laatste aspect dat volgens Malone van belang is, is het feit dat de speler delen van het 

spel kan controleren of denkt het spel te kunnen controleren.  

 

 

Alhoewel het onderzoek van Malone heeft aangetoond dat elementen die intrinsieke 

motivatie bevorderen erg belangrijk zijn voor het slagen van een game, sluit dit het 

gebruik van extrinsieke elementen niet uit. Het meest belangrijke is dat gekeken wordt 

welk doel men wil trachten te bereiken. Malone benadrukt in zijn onderzoek dat 

motivatie een zeer krachtig middel is om leren te stimuleren. Diverse soorten games 

hebben in de educatieve sector hun nut bewezen en daarmee een plaats weten te vinden 

als mogelijke leermethode. Ook in het bedrijfsleven zijn games steeds meer in opkomst. 

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden gametechnieken met name ingezet als 

trainings- of simulatiemethode voor een bepaalde taak. In het tekstkader werden dit soort 

spellen serious games genoemd. Samenwerking tussen de spelers onderling is soms wel 

en soms geen onderdeel van een dergelijk spel.  

 

Met de opkomst van nieuwe technologieën is een nieuwe vorm van gaming ontstaan, 

waarbij interactie steeds meer centraal staat. Ook in de educatieve sector wordt hiervan 

steeds meer gebruik gemaakt. Ook voor organisaties zijn deze ontwikkelingen 

interessant, met name om te achterhalen welke factoren de bereidheid tot participatie 

aanwakkeren. Deze factoren vormen daarmee een mooie aanvulling op de factoren die 

Malone heeft gedefinieerd. 

 

Over games waarbin interactie centraal staat (zie de in het tekstkader besproken 

MMORPGs) komt de laatste tijd steeds meer literatuur beschikbaar. De motivatie en 

bereidheid van spelers om samen te werken en zich te verenigingen staat daarin meestal 

centraal. Een vertaalslag naar organisaties en belangrijke lessen die daaruit geleerd 
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kunnen worden, wordt echter nog nauwelijks gemaakt. In de volgende paragrafen wordt 

eerst dieper ingegaan op multi player games en de unieke eigenschappen. Deze 

eigenschappen zijn in het kader van dit onderzoek erg interessant en kunnen mogelijk ook 

in een vCoP worden gebruikt om het leren te stimuleren.  

 

4.6 Games als virtuele communities 

De factoren die Malone in de vorige paragraaf heeft benadrukt, komen in vrijwel alle 

theorieën over games terug als belangrijke motivatoren. Binnen dit onderzoek staan 

virtuele communities centraal. Zoals al te lezen was in tekstkader 4.1 worden er de laatste 

jaren games ontwikkeld die gebruikmaken van netwerktechnologie en waarbinnen zeer 

veel aspecten van virtuele communities een belangrijke rol spelen. Deze MMOGs of 

MMORPGs worden daarom in de volgende paragrafen uitgebreider behandeld om te 

kijken wat mensen motiveert om dit speltype te spelen. Deze factoren kunnen namelijk 

van grote waarde zijn om de vorming van vCoPs te stimuleren1. 

 

4.6.1 MMOGs in meer detail 

Het interessante aan MMOGs is dat ze zich afspelen in een virtuele wereld, waarbij 

voortgang in het spel, beloning en interactie centraal staan. De populatie die het spel 

speelt kan variëren van kleine groepen tot grote communities met duizenden spelers. Het 

is een misvatting dat online spellen alleen worden gespeeld door tieners en studenten. 

Onderzoek door Yee (2006a) wijst uit dat spelers wel overwegend van het mannelijk 

geslacht zijn (slechts ongeveer 15% is vrouw), maar dat de gamepopulatie slechts uit 

25% tieners bestaat. Zo’n 50% van de spelers heeft een full-time baan en ongeveer 36% 

van de spelers is getrouwd. Hiermee ontkracht het onderzoek het vooroordeel dat dit 

soort spellen enkel wordt gespeeld door een jeugdige subcultuur en lijkt het te bewijzen 

                                                 
1 In de navolgende paragrafen worden de afkortingen MMOGs en MMORPGs soms door elkaar gebruikt, 

wetende dat er enkele verschillen zijn. Soms worden factoren besproken die uniek zijn voor één van de 

gametypen. Omwille van de eenvoud van het schrijven wordt echter hoofdzakelijk gekozen voor de term 

MMOGs. 
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dat gaming bij een bredere doelgroep aantrekkingskracht uitoefent. Veel van de spelers 

brengen wekelijks vele uren door in het spel. Het aantrekkelijke van dergelijke spellen, 

boven bijvoorbeeld andere vrijetijdsbestedingen als televisiekijken, is dat ze plaatsvinden 

in een sociale setting, waarbij virtuele netwerken en daarmee het virtueel leggen van 

contacten een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het dagelijks leven. 

 

4.6.2 Een doorsnee MMOG 

Alle MMOGs en MMORPGs zijn opgebouwd rondom een virtuele (driedimensionale) 

wereld, die voor alle spelers toegankelijk is via hun eigen computer met 

internetverbinding. Om deel te kunnen nemen aan het spel moet iedere speler maandelijks 

een bedrag betalen om toegang te krijgen. Na betaling heeft een speler het recht om één 

karakter (een avatar) te creëren. Uiteraard staat het de speler vrij om met meerdere 

karakters deel te nemen, maar hiervoor moet dan extra worden betaald. Het karakter is de 

virtuele representatie van de speler in het spel. Na het spelen van een tutorial, een 

introductie op het spel waarin alle basisprincipes worden uitgelegd, kan de speler zich 

vrij rondbewegen in de virtuele wereld. Vanaf dat moment is het mogelijk dat een speler 

contact legt met andere spelers, nieuwe gebieden en nieuwe objecten ontdekt of zelf 

experimenteert met zijn spelstrategie. 

 

MMOGs en MMORPGs komen voort uit Multi-user Dungeons (MUDs). Deze MUDs 

waren spellen waar samenwerking eveneens centraal stond, met als enige verschil dat de 

functionaliteiten zeer beperkt waren en alles tekstgebaseerd was. Met de ontwikkeling 

van de personal computer, grafische computerhardware en snellere verbindingen is het 

tegenwoordig mogelijk geworden om welhaast realistische omgevingen te ontwikkelen. 

Momenteel bestaan er meer dan 150 virtuele werelden, waarin vele duizenden spelers 

actief zijn. De online mulitplayer-games onderscheiden zich met name van andere games, 

omdat het niet mogelijk is om het spel tussentijds op te slaan en later verder te spelen. De 

werelden waarin wordt gespeeld zijn continu in ontwikkeling, onafhankelijk of een speler 

online is of niet. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze werelden kunnen zuiver fictief 

zijn (bijvoorbeeld met het thema science fiction of een gebeurtenis in het verleden), of 
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een realistische afspiegeling zijn van de werkelijkheid. In veel gevallen is de wereld 

opgebouwd rondom een bepaalde verhaallijn waarin alle spelers een bepaalde rol spelen, 

maar dit hoeft niet persé. Sommige objecten in het spel kunnen worden aangestuurd door 

de spelers zelf, anderen zijn vast onderdeel van het spel en worden door het spel bestuurd. 

 

In de meeste spellen kan een speler zelf zijn eigen karakter vormgeven, bepalen welke 

eigenschappen hij (of zij!) heeft, tot welk ras hij behoort en welke attributen hij 

meedraagt. Daarnaast moet de speler een unieke naam hebben. Uiteindelijk vormt een 

combinatie van deze factoren wie de speler is en welke skills hij heeft in de virtuele 

wereld. Op basis van al deze eigenschappen kan de speler zich ontwikkelen en een 

carrière opbouwen, deels voortkomend uit het soort dat hij vertegenwoordigt. Op basis 

van alle eigenschappen, attributen en skills kan de ene speler een bepaalde taak beter 

uitvoeren dan een ander.  

 

In het spel worden verschillende factoren bijgehouden, welke door iedere speler kunnen 

worden ingezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan basisinformatie zoals de naam van de 

speler, zijn status (vaak uitgedrukt in een bepaalde ranking), de datum dat het karakter is 

aangemaakt, maar ook informatie over zijn ervaringen in het spel. Totale speeltijd, zijn 

skill-level en zijn andere prestaties of deelnames in het spel zijn daarvan enkele 

voorbeelden. Op basis van het profiel kan iedere speler een inschatting maken van 

iemands competenties.  

 

Vanuit zijn rol heeft iedere speler (direct of indirect) bepaalde missies en doelen, welke 

hij meestal op verschillende manieren kan bereiken. Door zich voort te bewegen in het 

spel, contacten te leggen met anderen, door het handelen in bepaalde resources en door 

het aansluiten bij verschillende groepen kan het spel worden gespeeld. De doelen en 

missies zijn mede afhankelijk van de verhaallijn.  

 

Om in het spel te kunnen communiceren wordt meestal gebruik gemaakt van de 

ingebouwde chatfuncties. Daarmee kan openlijk worden gesproken, maar ook kan 

overleg plaatsvinden via speciale privé-kanalen. In veel gevallen wordt ook buiten het 
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spel om gecommuniceerd. De clans zetten daartoe een website op of maken gebruik van 

een discussieforum. Ook wordt soms gebruik gemaakt van spraaktechnologie (ook tijdens 

het spelen). Ieder spel kent wel een bepaald jargon, soms ook wel game dialect genoemd. 

Een speler van het spel dient hiervan redelijk op de hoogte te zijn om het spel goed te 

kunnen spelen. Een voorbeeld van dergelijk jargon is bijvoorbeeld het begrip afk, dat 

staat voor (away from keyboard, ofwel: de speler is niet aanwezig). 

 

Nadat een speler de eerste stappen heeft doorlopen en zijn karakter is gaan leven, is het in 

veel games de bedoeling dat een speler zich aansluit bij een bestaande community in het 

spel of er zelf een opricht. Het speldesign is in de meeste gevallen zo opgezet dat de 

speler aansluiting moet zoeken bij een community, omdat anders bepaalde taken in het 

spel niet kunnen worden uitgevoerd. Een community kan bestaan uit slechts een klein 

aantal spelers, maar er zijn ook voorbeelden bekend waarbij honderden mensen 

deelnemen. Vrijwel iedere community heeft een naam en vaak ook een symbool of logo 

(ook wel flag genoemd). Daarnaast hebben veel communities een stuk virtueel land of 

territorium onder hun beheer en beschikken ze over een aantal resources. Binnen de 

community is in veel gevallen sprake van een bepaalde mate van hiërarchie, welke vaak 

gebaseerd wordt op de ranking van de speler. Spelers met een hoge ranking zijn meestal 

de leiders van de community en vervullen een sleutelrol. Daarnaast worden vaak nog vele 

andere rangen en standen gecreeërd. De community kan zich op vele manieren 

ontwikkelen. Voor een groot deel is dit afhankelijk van de spelers zelf, de resources 

waarover de community beschikt, de mate waarin handel wordt bedreven of in hoeverre 

men erin slaagt een andere community te verslaan, over te nemen of besluit samen verder 

te gaan. 

 

Als de community zich verder ontwikkelt, worden steeds weer nieuwe taken verdeeld en 

nieuwe rollen aangemaakt. Soms wordt een community zo groot, dat deze wordt 

opgesplitst in subdivisies met ieder hun eigen beslommeringen. De community 

ontwikkelt dan vaak een eigen website waarop verteld wordt over de ervaringen in het 

spel, waarop speelschema’s worden gepubliceerd of waarop de normen, regels of 

toelatingseisen van de community worden uitgeschreven. In sommige gevallen worden 
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zelfs verkiezingen georganiseerd of wordt een counsil aangesteld die belast is met 

disputen binnen de community. Daarnaast kan het zijn dat documentatie wordt aangelegd 

waarin best practices worden beschreven of een financieel plan wordt vastgesteld.  

 

Wanneer een speler in de rangorde stijgt, dan betekent dat vaak dat hij of zij veel heeft 

bijgedragen aan de community. Daarmee drukt de rang dus vaak status en 

verantwoordelijheid uit. Tevens bepaalt de rang hoe iemand zich online gedraagt. Heeft 

iemand een hogere rang, dan wordt van hem verwacht dat hij iemand met een lagere rang 

begeleidt of opdrachten geeft. Deze processen geven de ondergeschikte vaak een 

bepaalde mate van legitimiteit in de community. Het spel bevat verschillende 

beloningsinstrumenten, waarmee iemand in rang kan stijgen. De beloningsinstrumenten 

zijn vaak gebaseerd op meetbare zaken (punten, participatiniveau, etc). Draagt iemand 

(meetbaar) meer bij, dan wordt dat vaak gezien als een grotere mate van verbondenheid 

aan de community. 

 

Toegelaten worden tot een bepaalde community is in veel gevallen een langdurig proces 

dat van de speler veel commitment en geduld vergt. De speler zal zich in vele gevallen 

moeten verdiepen in de structuur, de normen en waarden en de speltactieken van de 

community. De speler kan werken aan zijn zichtbaarheid door bijvoorbeeld actief 

deelnemer te worden in het niet afgesloten deel van de website. In veel gevallen zal de 

nieuweling zich moeten bewijzen en de communityleden ervan overtuigen dat hij 

beschikt over goede skills. De leden kunnen zich daarbij ook baseren op de achtergrond 

van de speler, welke onlosmakelijk verbonden is aan zijn profiel. In veel gevallen zal de 

speler eerst proeflid worden, alvorens hij volledig wordt toegelaten tot alle resources van 

de community. 

 

In het begin zal de speler alleen mogen meekijken of hele simpele taken mogen 

uitvoeren. Wanneer deze taken goed worden uitgevoerd zal de speler langzamerhand 

steeds verder worden toegelaten tot de kern van de community. Door te spelen krijgt de 

speler steeds meer nieuwe uitdagingen voorgeschoteld en wordt hij langzamerhand 

volledig lid. De oudgedienden helpen in dit proces, waardoor de nieuweling voortdurend 
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nieuwe skills aanleert. Op deze manier kan zijn karakter in het spel zich steeds verder 

ontwikkelen. 

 

4.6.3 Belangrijkste aspecten van MMOGs 

Zoals uit de vorige paragraaf bleek is de opbouw van MMOGs zeer complex. Onderling 

kunnen de factoren dan ook enigszins verschillen. In deze paragraaf komen diverse 

aspecten aan de orde waaruit de meeste MMOGs zijn opgebouwd en die als zodanig ook 

terugkomen in de literatuur. 

 

Deze factoren zijn: 

- Role play en identiteit (4.6.3.1) 

- Doelen en beloningen (4.6.3.2) 

- Interactie en samenwerken (4.6.3.3) 

- Sociale normen en vertrouwen (4.6.3.4) 

- Handelen en ruilen (4.6.3.5) 

- Status (4.6.3.6) 

- Leiderschap (4.6.3.7) 

 

In de volgende paragrafen zullen deze factoren worden uitgewerkt. Daarnaast zal in 

paragraaf 4.6.4 ook aan de orde komen wat spelers motiveert om MMOGs te spelen. 

 

4.6.3.1 Role play en identiteit 

Het element role play is een kenmerk dat met name in MMOGs terugkomt. Aan het begin 

van het spel kiezen spelers een karakter, welke ze kunnen personaliseren. Niet alleen 

kunnen ze het geslacht van hun virtuele identiteit kiezen, ook moet gekozen worden met 

welk type karakter het spel gespeeld wordt. In een spel zijn vaak verschillende typen 

karakters vertegenwoordigd, welke bepalend zijn voor de rol in het spel. Iedere rol heeft 

zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. Het is goed mogelijk dat het karakter zich in het 

spel verder ontwikkelt.  
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De rol die een speler vervult, is dus mede bepalend voor zijn identiteit in het spel. Het is 

makkelijk om te denken dat deze identiteit enkel afhangt van de rol die de speler vervult. 

Onderzoek (Yee, 2006a) heeft uitgewezen dat een virtuele identiteit en vaardigheden in 

het spel vaak samenhangen met identiteit en vaardigheden in de “echte” wereld: ze gaan 

hand in hand. De meeste spelers in het spel zijn dus vaak een afspiegeling van de echte 

persoon achter de knoppen. 

 

4.6.3.2 Doelen en beloningen 

De meeste MMOGs zijn opgebouwd volgens een verhaallijn, waarin de speler wordt 

uitgedaagd om bepaalde doelen te bereiken. Wordt een doelstelling bereikt, dan ontvangt 

de speler hier punten of (virtuele) goederen voor terug. Sommige doelstellingen kunnen 

alleen behaald worden door samenwerking met andere spelers. 

 

Beloning en voortgang in het spel zijn belangrijke drijfveren om het spel te blijven 

spelen. Iedere speler heeft vaak zijn eigen doelstellingen die hij tijdens het spel wil 

trachten te bereiken. Welke doelen een speler precies wil bereiken hangt meestal af van 

de rol van de speler, zijn persoonlijke voorkeuren of de clan waarin hij speelt. De eerste 

MMOGs waren meestal gebaseerd op het verslaan van je tegenstanders. In de meer 

recentere spellen wordt echter rekening gehouden met een veelheid aan doelstellingen en 

bijbehorende rollen. Zo is het in het spel “Star Wars Galaxies” bijvoorbeeld mogelijk om 

je te ontwikkelen als muzikant, manager, kapper, producent van farmaceutische middelen 

of politicus.  

 

Om sommige doelstellingen te bereiken is samenwerken of sociale interactie 

noodzakelijk. Veel van de doelstellingen die in het spel moeten worden bereikt zijn het 

oplossen van (complexe) problemen. Alleen door samenwerking komen de spelers 

verder. In de volgende paragraaf wordt hierop dieper ingegaan. 
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4.6.3.3 Interactie en samenwerken 

Zoals in de vorige paragraaf werd beschreven zijn interactie tussen de spelers en 

samenwerken van belang om een MMOG te kunnen spelen. De virtuele omgeving van 

het spel biedt voor de spelers faciliteiten om andere spelers te ontmoeten, samen te 

werken, (spel)ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.  

 

Het vormen van (langdurige) relaties is één van de unieke kenmerken van een MMOG. 

Niet alleen zijn dergelijke relaties nodig om het spel te kunnen spelen, onderzoek van 

Yee laat zien dat een groot deel van de spelers het interacteren als één van de leukste 

aspecten van het spel ervaart. Een aanzienlijk deel van de spelers (39,4% man en 53,3% 

vrouw) waardeert een vriendschap die in het spel is ontstaan net zo hoog of zelfs beter als 

een “real life” vriendschap (Yee, 2006b).  

 

Om het spel te kunnen spelen organiseren spelers zich in netwerkverbanden. Sommige 

verbanden zijn tijdelijk, andere verbanden structureel. Veel spelers sluiten zich binnen het 

spel aan in zogenaamde combat groups of clans. Dit tijdelijke samenwerkingsverband 

wordt vervolgens ingezet om bijvoorbeeld een belangrijke vijand te kunnen verslaan. 

Gildes (guilds) en ideologische allianties zijn vaak van meer structurele aard. Guilds 

worden gevormd door spelers met een zelfde rol, ideologische allianties zijn veelal weer 

verbanden tussen gildes onderling. 

 

Het spelontwerp draagt in grote mate bij om spelers te motiveren samen te werken. De 

stimulerende factor hierbij zijn de complexe taken die in het spel moeten worden 

uitgevoerd (Papargyris, 2004). Bij het vormen van een community worden onderling 

diverse taken verdeeld om de community in stand te kunnen houden. Veel communities 

richten websites in voor het uitwisselen van verhalen en gebruiken speciale fora in voor 

het uitwisselen van speltactieken en ervaringen. Om een community te kunnen managen 

worden speelschema’s gemaakt, worden regels en procedures opgesteld, worden tools 

opgezet voor decisionmaking en worden eisen geformuleerd ten aanzien van nieuwe 

communityleden. In veel gevallen worden deze zaken gedaan door de meest actieve leden 

van de community. 
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4.6.3.4 Sociale normen en vertrouwen 

Om interactie en samenwerken in goede banen te leiden worden door de communities 

sociale normen opgesteld. Iedere speler wordt geacht zich aan deze normen te houden. De 

normen moeten er enerzijds voor zorgen dat er tussen de leden een bepaalde mate van 

vertrouwen heerst. Anderzijds zijn ze bedoeld om te kunnen ingrijpen bij conflicten. In 

sommige MMOGs wordt zelfs een soort tribunaal aangesteld bij eventuele conflicten. 

 

Vertrouwen speelt binnen een spel een zeer grote rol. Zonder vertrouwen is er geen goede 

basis voor samenwerking mogelijk. De leden van een community moeten erop kunnen 

vertrouwen dat men met dezelfde doelen speelt. 

 

4.6.3.5 Handelen en ruilen 

In veel MMOGs vindt handel plaats, meestal gebaseerd op een eigen soort valuta of 

handelssysteem. Er kan bijvoorbeeld worden gehandeld in wapentuig dat benodigd is of 

in tactieken om een bepaalde vijand te verslaan. Vrijwel altijd zijn alle bezittingen in het 

spel zichtbaar. Deze zichtbaarheid (of rijkdom) geeft een speler status in het spel en 

creeërt daarmee een bepaalde hiërarchie (Taylor, 2003). 

 

4.6.3.6 Status 

In een community zijn het verkrijgen van een hogere rang een teken van respect 

(Papargyris, 2004). Een hogere rang betekent vaak dat een speler veel heeft bijgedragen 

aan de community. Een speler kan bijvoorbeeld veel hebben bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de community of de speler is in het bezit van bepaalde resources die 

voor de groep van belang zijn. De rang vertegenwoordigt dus iemands status, wat ook een 

deel van iemands identiteit vormt. Iemand met een hogere rang fungeert vaak als gids of 

helper van iemand met een lagere rang en kan de nieuweling helpen met het opbouwen 

van legitimiteit binnen de community.  
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Het beloningssysteem dat aan een spel ten grondslag ligt is de voedingsbodem voor het 

verkrijgen van een bepaalde status. Het systeem reguleert niet alleen het proces, maar 

zorgt ook voor het zichtbaar maken van iemands bijdragen of prestaties. Een goed 

systeem houdt rekening met een veelheid aan factoren. Het is van belang dat ieder type 

gedraging of activiteit binnen het spel mogelijk kan worden beloond. Het gaat er niet 

alleen om wie de meeste vijanden verslaat, maar ook de sociale factoren binnen een 

community zijn belangrijk voor het functioneren ervan en deze moeten daarom ook 

worden beloond.  

 

Een groot deel van iemands status wordt dus vastgelegd in een beloningssysteem dat 

iemands status zichtbaar maakt. Op deze manier wordt automatisch een sociale orde 

gecreeërd. In de volgende paragraaf wordt daarom ook leiderschap behandeld als één van 

de factoren. 

 

4.6.3.7 Leiderschap 

Leiderschap wordt gezien als een factor die binnen MMOGs belangrijk is om de diverse 

in-game communities gaande te houden. Voor veel spelers is het verkrijgen van een 

leiderstatus één van de factoren om actief deel te nemen. Leiders kunnen zich 

bezighouden met zowel strategische beslissingen, als ook meer administratieve taken of 

beheertaken uitvoeren (Yee, 2006b). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verdelen van de 

verschillende rollen en taken aan communityleden, logistieke planning en soms ook het 

toekennen van beloningen. Strategische taken zijn vooral bedoeld om alle leden te 

motiveren, conflicten op te lossen en zorgen voor afstemming en cohesie. 

 

Iedere leider vervult zijn taken weer op een andere manier. Leiderschap is niet alleen 

gunstig voor de ontwikkeling van de community, maar is ook van waarde voor de leider 

zelf. Niet alleen verkijgt deze daardoor identiteit, maar onderzoek van Yee (2006b) wijst 

ook uit dat de in het spel opgedane vaardigheden bij veel spelers later ook hun weerslag 

vinden in “the real world”. De omgeving van het spel biedt dus ook voor een speler 
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uitkomst om persoonlijke vaardigheden aan te leren of te verbeteren, wat weer motiveert 

om te blijven spelen. 

 

4.6.3.8 Vormen van communicatie 

Als laatste aspect van MMOGs worden de vormen van communicatie besproken. Om te 

kunnen winnen is het van belang dat de spelers onderling veel afstemmen. Er zijn 

verschillende manieren waarop communicatie kan plaatsvinden. De spelers hebben zowel 

asynchrone als synchrone communicatiemiddelen tot hun beschikking. 

 

De meeste synchrone communicatie binnen het spel vindt plaats door middel van chat of 

Instant Messaging (IM). Deze middelen zijn louter tekstgebaseerd: spelers moeten 

berichten intikken. Technieken om ook echt met elkaar te kunnen praten zijn volop in 

opkomst. Asynchrone communicatie vindt meestal plaats via e-mail, via fora of op 

webpagina’s. van deze middelen wordt met name gebruik gemaakt als directe 

communicatie niet perse noodzakelijk is. 

 

In toenemende mate worden MMOGs in verband gebracht met verslavingsproblematiek. 

Het blijkt dat sommige spelers overeenkomstige kenmerken vertonen met cocaïne-

verslaafden. Of het spelen van dergelijke games verslavend is of niet wordt verder buiten 

beschouwing gelaten. Het feit dat er over verslaving wordt gesproken betekent echter wel 

men iets heeft geconstateerd dat de spelers bindt. In de volgende paragraaf zal met name 

worden gekeken wat spelers van MMOGs nu daadwerkelijk motiveert om mee te blijven 

spelen. 

 

4.6.4 Motivaties om te spelen 

Yee (2006) heeft veel onderzoek gedaan naar de motivatie van spelers binnen een 

MMOG. In zijn onderzoek maakt hij gebruik van het volgende schema: 

 

Tabel 4.1: motivaties om te spelen (Yee, 2006) 
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Achievement Social factors Immersion 
Advancement Socializing Discovery 
Mechanics Relationship Role playing 
Competition Teamwork Customization 
  Escapism 

 

In de volgende paragrafen zullen de hoofdcomponenten (achievement, social factors en 

immersion) en alle subcomponenten worden besproken. 

 

4.6.4.1 Prestatiefactoren (achievement) 

Gamers die hoog scoren op de subfactor advancement worden gedreven door het behalen 

van de in het spel gestelde doelen, het verkrijgen van een machtspositie of het verzamelen 

van items in het spel. Met mechanics worden gamers aangeduid die met name bezig zijn 

om het onderliggende systeem van het spel te begrijpen. Meestal liggen hier een groot 

aantal numerieke factoren aan ten grondslag die deze spelers pogen te ontdekken. 

Competitie is een ander element dat geschaard wordt onder de prestatiefactoren. De strijd 

met andere (groepen) spelers en het verslaan van de tegenstander zijn hierbij de meest 

belangrijke motivatoren. 

Het gaat bij al deze subfactoren dus om het behalen van een bepaalde prestatie. 

 

4.6.4.2 Sociale factoren (social factors) 

Er is een grote groep gamers die socializing binnen een spel erg belangijk vindt. Het 

ontmoeten van nieuwe medespelers, alsmede motiveert om mee te spelen. De 

subcomponent relationship hangt hiermee samen. De spelers proberen hun relaties zo 

goed mogelijk in stand te houden en delen soms ook hun dagelijkse problemen en 

gebeurtenissen met elkaar. Gamers die hoog scoren op teamwork worden gemotiveerd 

door de vele samenwerkingsverbanden die het spel biedt en halen meer voldoening uit 

groepsprestaties dan presteren op individueel niveau. 

Sociale argumenten liggen ten grondslag aan spelers die met name door deze factoren 

worden gedreven. 
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4.6.4.3 Betrokkenheid bij het spel (immersion) 

Gamers die hoog scoren op deze componenten worden met name gemotiveerd door het 

achterliggende verhaal dat aan het spel ten grondslag ligt. Zij vinden het bijvoorbeeld 

leuk om de virtuele wereld te ontdekken (discovery) of worden gemotiveerd door het zo 

goed mogelijk vertolken van de rol die ze in het spel hebben (role playing). Ze proberen 

daarbij soms hun karakter zo uniek mogelijk te maken (customization). Een deel van de 

spelers voert als belangrijk motief aan dat het spel een mogelijkheid is om te vluchten uit 

de stress en beslommeringen van alledag (escapism). 

Spelers die door deze factoren gedreven worden zijn meestal erg bezig met de verhaallijn 

zelf en vinden dat het meest belangrijk. 

 

 

Spelers worden meestal gemotiveerd door meerdere van de hierboven beschreven 

factoren. De combinatie van factoren maakt een game interessant. De factoren kunnen 

zowel een stimulans zijn voor de persoon zelf, maar kunnen ook van invloed zijn op hoe 

hij zich in de community ontwikkelt. De factoren die Yee definieert vertonen zeer veel 

gelijkenissen met het eerder gepresenteerde model van Malone. Yee heeft echter een 

sociale component aan dit model toegevoegd. Hoe en wie gemotiveerd moet worden is 

een persoonlijke kwestie. Diverse onderzoeken van Yee (2006) hebben aangetoond dat 

ondere andere leeftijd en geslacht belangrijke factoren kunnen zijn. Games moeten dus 

zodanig worden opgezet dat iedere speler geïnteresseerd en gemotiveerd blijft. 

 

4.7 MMOGs en leren 

Zoals uit de vorige paragrafen naar voren is gekomen, kunnen games een ondersteunend 

medium zijn op het gebied van leren. Een MMOG is een relatief nieuw spelgenre, 

waarbij een (sur)realistische wereld zo goed mogelijk wordt nagebootst. Spelers worden 

intrinsiek gemotiveerd door de game play, een set van parameters, regels en scenario’s 

die het spel bepalen. Spelers kunnen hun vaardigheden ontwikkelen en van elkaar leren 

door te spelen, waarbij de vorming van communities een grote rol speelt.  
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Binnen het spel wordt veel gediscussieerd over het aanpakken van een bepaald probleem 

in het spel of worden tactieken bedacht om een vijand te verslaan. Soms gebeurt dit aan 

de hand van ervaringen uit het verleden of door het delen van inzichten. Deze verhalen 

hebben veel gelijkenis met de door Orr (1997) beschreven war stories in paragraaf 2.8.3. 

Ze zijn enerzijds bedoeld om ervaringen uit het spel op een later tijdstip eventueel te 

kunnen reproduceren en de opgedane kennis over te dragen aan nieuwkomers Anderzijds 

geven ze de verteller identiteit, waaraan hij mede zijn status kan ontlenen. 

 

De spelers van een MMOG worden door de spelopzet gemotiveerd om communities te 

vormen. Dat maakt deze games voor dit onderzoek een intrigerend onderzoeksobject. Met 

name het proces van de totstandkoming van deze communities, de toetreding van 

(nieuwe) spelers tot de diverse communities en de manier waarop een vorm van leren 

totstandkomt zijn in het kader van dit onderzoek interessant. 

 

In veel MMOGs is toetreding tot één van de vele communities een langdurig proces, 

waarbij de speler veel commitment moet tonen en veel geduld moet hebben. Vaak moet 

de nieuwe speler zichzelf eerst introduceren en moet hij bewijzen dat hij voldoende skills 

heeft om toe te treden. Daarnaast spelen zijn profiel en zijn verleden een belangrijke rol 

bij het winnen van vertrouwen. Wordt de speler toegelaten tot de community dan zal de 

speler veelal eerst toekijken. Door veel contact te hebben met de kerngroep en door het 

ondernemen van veel activiteiten binnen de community kan de speler een volwaardig lid 

worden, met toegang tot alle resources die de community eventueel tot z’n beschikking 

heeft. Het proces dat de speler doorloopt geeft hem legitimiteit en maakt hem 

langzamerhand bekend met de gezamenlijke taal, de normen en de geschiedenis van de 

community. Het nieuwe lid wordt door de oudere leden op weg geholpen en er worden 

verhalen gedeeld van gebeurtenissen uit het verleden.  

 

Het proces dat hierboven wordt omschreven, heeft zeer veel overeenkomsten met het 

begrip LPP dat eerder aan de orde kwam. Bezien vanuit dit oogpunt hebben de 

communities die ontstaan veel overeenkomsten met CoPs, waarbij het proces van LPP 

een noodzakelijke voorwaarde is voor het voortbestaan ervan. Het uitwisselen van kennis 
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gebeurt door onderlinge interactie. Dat was ook bij CoPs terug te vinden. Daarnaast 

hebben de factoren die in dit hoofdstuk zijn beschreven zeer veel overeenkomsten met de 

factoren die CoPs kunenn stimuleren en welke werden beschreven in hoofdstuk 2 en 3.  

 

 

4.8 Het combineren van perspectieven 

Het spelen van MMOGs wordt lang niet altijd serieus genomen. Toch krijgen deze 

spellen de laatste jaren ook in het wetenschappelijk onderzoek steeds meer aandacht, 

omdat de omstandigheden waaronder zij opereren uniek zijn.  

 

De voorgaande paragrafen hadden ten doel om inzicht te geven in de belangrijkste 

kenmerken van een dergelijke game en waarbij bijzondere aandacht uitging naar de 

belangrijkste motieven vorming en instandhouding van communities. In het volgende 

hoofdstuk zullen de factoren die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen worden 

vergeleken met de in de hoofdstukken 2 en 3 behandelde aspecten van een (virtuele) CoP. 

 

 

 

 

. 
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HOOFDSTUK 5 Analyse 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag: “Hoe kan binnen een 

virtuele Community of Practice leren worden gestimuleerd door de inzet van 

een game?”, zijn in de voorgaande hoofdstukken factoren bepaald die 

hiermee verband houden. In hoofdstuk 2 werd met name geredeneerd vanuit 

de theorieën omtrent CoPs, welke in hoofdstuk 3 werden aangevuld met de 

diverse aspecten van virtuele CoPs. Hoofdstuk 4 behandelde het concept van 

Digital Game-based Learning en de opkomst van MMOGs die in groot 

verband worden gespeeld. Het doel van dit hoofdstuk is om de voorgaande 

hoofdstukken te verbinden en te onderwerpen aan een kritische analyse. 

 

5.1 Doelstellingen 

Zoals in de inleiding al naar voren kwam, worden lang niet alle KM-systemen succesvol 

ingezet. Veelal ontbreekt de motivatie om iets bij te dragen of worden dergelijke tools 

slechts door een zeer selecte groep medewerkers gebruikt. De inzet van IT-systemen is 

dus lang niet altijd zaligmakend. Vaak is door het management besloten te investeren in 

een KM-systeem vanwege de toegevoegde waarde die een dergelijk systeem kan bieden, 

maar wordt de tool op gebruikersniveau niet of nauwelijks gebruikt. De redenen hiervoor 

lopen uiteen. Soms wil een medewerker geen kennis delen, omdat kennis macht is. Ook 

spelen complexiteit of gebrek aan tijd om een bijdrage te leveren een rol.  

 

Uit de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat CoPs en vCoPs veel waarde 

kunnen toevoegen aan een organisatie, bijvoorbeeld als bron voor innovatie. De 

diversiteit, de nauwe relatie met de praktijk en de daarmee verbonden manier van leren 

maken van CoPs een krachtige structuur. Het voorbeeld van Xerox spreekt voor zich. 

CoPs onstaan vaak zonder tussenkomst van de organisatie, maar kunnen – zoals in 

paragraaf 2.8 duidelijk werd – zeker profiteren van het faciliteren of het verzorgen ervan. 

De interactie die binnen een CoP plaatsvindt, wordt door de leden erg gewaardeerd en is 
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één van de redenen dat mensen ook betrokken blijven. De CoP moet dan echter wel een 

goede structuur hebben en het domein van de community dient zorgvuldig te worden 

bepaald.  

 

Het hoofdstuk over Game-Based Learning verwierf diverse inzichten, met name op het 

gebied van motivatie. Spelfactoren kunnen er onder andere voor zorgen dat de spelers 

(intrinsiek) worden gemotiveerd om deel te nemen aan het spel en bepaalde doelen te 

bereiken. Omdat spelen en leren vaak samengaan, kunnen games breed worden ingezet 

als middel om een bepaald (leer)doel te bereiken. De online multiplayer games zijn de 

laatste jaren sterk in opkomst. Het sociale karakter en de manier waarop binnen het spel 

communities worden gevormd, maken deze spellen tot een interessant onderzoeksobject: 

hoe ontstaan deze communities, wat motiveert de leden om betrokken te blijven en kennis 

uit te wisselen? 

 

Het doel van dit hoofdstuk is om de hierboven beschreven vakgebieden met elkaar te 

verenigen. Hoe kan een organisatie profiteren van een systeem waarbij de vorming van 

CoPs, en daarmee kennisdeling, centraal staat en welke rol spelen inzichten uit het game-

based leren daarbij om dit proces waar nodig te stimuleren. Welke factoren binnen een 

game kunnen worden ingezet om een proces op gang te brengen, waarbij zoveel mogelijk 

medewerkers van een organisatie worden gestimuleerd om vakinhoudelijke kennis te 

delen, hierover te discussiëren en te leren van elkaars ervaringen. En hoe kan er een 

vertaalslag plaatsvinden naar de organisatie, wil deze van het proces kunnen profiteren.  

 

In de navolgende paragrafen zal dus met name gekeken worden, of: 

- er binnen games, en wel specifiek MMOGs, voldoende aanknopingspunten te vinden 

zijn waarmee de vorming en instandhouding van vCoPs kan worden gestimuleerd 

- deze aanknopingspunten ook aansluiting kunnen vinden binnen een organisatie. 

Laten de factoren zich ook vertalen naar de ‘echte wereld’ en kunnen ze er zo toe 

bijdragen dat er sprake is van het delen van kennis en leren 

- er tussen de factoren onderling wellicht verbanden zijn. 



Analyse 

 96

5.2 Multiplayer games als methode van leren en kennisdeling 

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, zijn MMOGs een gametype waarin samenwerking 

centraal staat. Deze games zijn een framework waarbinnen spelers op een actieve manier 

met elkaar samenwerken om bepaalde problemen binnen het spel op te lossen. De doelen 

van het spel zijn zodanig geformuleerd dat de speler verschillende 

samenwerkingsverbanden moet aangaan om succesvol te kunnen zijn in het spel. 

Enerzijds bevat het spel al elementen die deze samenwerking kunnen bevorderen, 

anderzijds moeten de spelers met elkaar afspraken maken hoe ze met elkaar contact 

houden.  

 

De typische eigenschappen die een MMOG bezit, zijn voor een organisatie erg 

interessant. De (spontane) manier waarop binnen een dergelijke game samenwerking en 

daarmee kennisdeling tot stand komt, is voor een organisatie erg waardevol, zeker omdat 

de gebondenheid aan één fysieke plaats niet nodig lijkt. Een groot aantal van deze 

eigenschappen komen ook in vCoPs terug, zoals bijvoorbeeld bij de open source 

softwarecommunities, maar zouden door een game-based principe extra kunnen worden 

versterkt. Het feit dat games geen extrinsieke motivatiefactoren behoeven, maar zuiver 

intrinsiek gedreven zijn maken ze extra interessant.  

 

Uitgaande van de veronderstelling dat CoPs ook in virtuele vorm kunnen bestaan, en de 

voorgaande hoofdstukken hebben dat aangetoond, zal nu de focus met name liggen op de 

in paragraaf 4.6.3 gedefineerde factoren waaruit een MMOG is opgebouwd. Daarbij staat 

eigenlijk één vraag centraal: 

 

 in welke mate kunnen deze factoren een ondersteunende rol bieden bij de 

vorming en instandhouding van vCoPs en zo kennisdeling binnen 

organisaties stimuleren.  
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Dit kan grafisch als volgt worden weergegeven. 

 

Alvorens deze factoren met de experts te bespreken, zullen ze eerst vanuit de 

verschillende theoretische standpunten aan een kritische analyse worden onderworpen. 

De uitkomsten van deze analyse zullen vervolgens worden voorgelegd aan de 

respondenten. Hun visies zullen in hoofdstuk 7 worden verwerkt. 

 

5.2.1 Interactie en samenwerken 

Eén van de meest kenmerkende aspecten van multiplayer games is de manier waarop de 

spelers onderling samenwerken en met elkaar interacteren. Juist omdat lang niet alle KM-

tools binnen organisaties even succesvol worden gebruikt, is het uitermate interessant om 

te kijken welke factoren er in een game voor zorgen dat deze samenwerkingsverbanden 

vaak wel op gang lijken te komen. 

 

Zoals onderzoek van Yee (2006) uitwees, zijn sociale factoren binnen een game voor veel 

spelers erg belangrijk. Ook in de dagelijkse werksituatie, zoals op een afdeling, wisselen 

medewerkers onderling kennis uit door met elkaar te praten of samen te werken aan een 

hoe kan leren in 
een vCoP worden 
gestimuleerd? 

Doelen en 
beloningen 

Interactie en 
samenwerken 

Handelen en 
ruilen 

Leiderschap 

Status 

Role play en 
identiteit 

Sociale 
normen en 
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project. Uit de collaborative learning theorie en de theorieën over CoPs blijken 

gezamenlijke kennisconstructie en het met elkaar oplossen van complexe problemen 

voorwaarden voor de (re)constructie van nieuwe kennis. Ondanks dat beide theorieën 

afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden, hebben ze op dit punt veel raakvlakken. 

 

Een groot aantal KM-tools maken echter geen gebruik van enige vorm van 

samenwerking, terwijl de bovengenoemde theorieën interactie als noodzakelijke 

voorwaarde stellen voor het uitwisselen van kennis. Veel softwaretools, denk 

bijvoorbeeld aan document repositories of wiki’s, gaan enkel uit van de input van één 

gebruiker. Simpel gezegd: “Iemand stopt er iets in en iemand anders haalt er iets uit”. Er 

is maar in zeer beperkte mate sprake van interactie. Van het eerder genoemde SECI-

model van Nonaka (1991), waarbij de beschreven cyclus wordt gezien als noodzakelijke 

voorwaarde voor gezamenlijk leren, is dus absoluut geen sprake. 

 

Systemen die wel gebaseerd zijn op interactie, zoals discussiefora of Q&A tools, blijken 

ook lang niet altijd even succesvol. Het indirecte doel van deze systemen, het ‘creëren’ 

van communities, wordt vaak niet bereikt. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken bleek, 

kunnen communities vanwege de complexe sociale structuur niet zomaar worden 

gevormd. Ze moeten vaak in de loop der tijd ontstaan, echter ze ontstaan pas mits de 

omstandigheden zich daarvoor lenen. Er zal zich nooit een community vormen als de 

leden zich niet op hun gemak voelen en zelf ook initiatieven gaan ontplooien. Om een 

geschikte omgeving te kunnen creëren en in stand te houden, is kennis van de 

onderliggende sociale aspecten dus erg belangrijk.  

 

Het falen van het gebruik van een groot aantal KM-systemen zou uit bovenstaande 

factoren mogelijk te verklaren zijn, omdat de implementatie van een softwaretool niet 

automatisch impliceert dat daarmee ook de achterliggende sociale aspecten worden 

gevoed. De technische omgeving kan worden gefaciliteerd, maar de bijdragen van alle 

leden van een community moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de community voor de 

organisatie een bepaalde toegevoegde waarde oplevert. In veel spellen zie je dat er juist 

wel veel aandacht is voor sociale aspecten. Deels is het opbouwen van deze sociale 
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relaties ook al in de doelen van het spel verwerkt. Dit zou de hechte sociale structuur die 

je in veel multiplayer games terugziet kunnen verklaren. Doelen en beloningen, die later 

ter sprake komen, kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan interactie en 

samenwerken. Ook organisaties zouden hiervan kunnen profiteren door het inbouwen van 

dergelijke elementen. 

 

Op basis van de bovenstaande conclusies wordt daarom de volgende implicatie 

geformuleerd: 

[1] In veel multi player games is samenwerking, en daarmee interactie, een 
expliciete voorwaarde voor het behalen van een goed resultaat. Dit resultaat heeft te 
maken met het behalen van de doelstellingen in het spel. Wanneer een organisatie 
ook gebruik zou maken van dergelijke elementen dan komt dit de uitwisseling van 
kennis ten goede. Enerzijds door het inbouwen van meer mogelijkheden tot 
interactie in bestaande systemen, anderzijds door het opstellen van doelen die 
samenwerking en interactie actief stimuleren. 

In multiplayer games draagt het spelontwerp in grote mate bij aan de motivatie van 

spelers om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Binnen CoPs en vCoPs werd de factor 

reciprociteit aangemerkt als een zeer belangrijke factor voor de instandhouding van de 

community. In vCoPs is het met name de uitwisseling van kennis tussen de leden 

onderling dat de ruilverhouding definieert. Vindt deze ruil niet plaats, dan is er in 

principe geen sprake van een community. Ook in games zien we vormen van reciprociteit 

terug. In veel gamingcommunities is het de bedoeling kennis en ervaring uit te wisselen, 

waarbij ieder een eigen taak uitvoert. Geheel zelfstandig opereren is niet altijd mogelijk 

om alle doelen in het spel te kunnen bereiken. Daarvoor moet een proces van ‘kennisruil’ 

plaatsvinden tussen de spelers. Naast dat het niet mogelijk is om het doel geheel 

zelfstandig te bereiken, is er ook vaak een (directe of indirecte) beloning gekoppeld aan 

het uitruilen, bedoeld als extra stimulans. Ook daar is een relatie tussen deze factor en de 

factor doelen en beloningen. 

 

Een systeem van kennisruil lijkt zich ook goed te laten vertalen naar de context van een 

organisatie, waar men regelmatig te maken heeft met vraagstukken afkomstig uit de 

dagelijkse praktijk. Zowel uit de theorieën over CoPs als uit de collaborative learning 

literatuur komt naar voren dat het gezamenlijk oplossen van complexe 
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(praktijk)problemen een effectieve methode is bij de (re)constructie van nieuwe kennis. 

Het op gang brengen van een proces waarbij een medewerker een vraag kan uitzetten en 

waarop een andere medewerker vervolgens een antwoord kan formuleren zou een 

bepaalde mate van kennisoverdracht kunnen bewerkstellingen. Zeker als vraag en aanbod 

(geforceerd) worden opgenomen in het spelontwerp en het spel de vrager weet te 

motiveren om de vragen dusdanig moeilijk te maken, zodat het enkel mogelijk is om in 

gezamenlijk verband een vraagstuk op te lossen, dan zou een dergelijke spelfactor ingezet 

kunnen worden om samenwerking en interactie tussen medewerkers onderling te 

stimuleren. Niet alleen zou het formuleren van het antwoord, maar ook het stellen van 

een vraag beloond kunnen worden. Het belangrijkste is dat reciprociteitsrelaties worden 

aangewakkerd en de spelfactoren wederzijdse afhankelijkheid in de hand werken. Door 

het stimuleren van actieve participatie ontstaat op deze manier een proces van leren en 

kennisoverdracht. 

 

Dit leidt tot de volgende implicatie 

[2] Omdat reciprociteit een belangrijke voorwaarde is voor de instandhouding van 
een community, moeten er in het spel doelen worden gedefinieerd die wederzijdse 
afhankelijkheid in de hand werken. Door het stimuleren van actieve participatie 
ontstaat op deze manier een proces van leren en kennisoverdracht. 

 

Als reciprociteit een belangrijke factor is, rijst al snel de vraag: zijn medewerkers van een 

organisatie wel in alle gevallen bereid om hun kennis met elkaar te delen? Kennis is 

tenslotte macht of wordt door velen als machtsmiddel gezien. Er kan alleen kennis 

worden gedeeld als de medewerkers daar zelf ook open voor staan en ook daadwerkelijk 

een bijdrage willen leveren. Maar waarom zou iemand zijn kennis met anderen delen als 

hij in ruil daarvoor niet iets terugkrijgt, hetzij direct of indirect. Het valt daarom te 

verwachten dat een medewerker eerder geneigd is tot samenwerking en kennisdeling als 

hij hieruit ook persoonlijk voordeel kan behalen. In de volgende paragraaf zal nog de 

factor vertrouwen aan de orde komen, die hiermee nauw verband houdt. De factor 

vertrouwen is ook een belangrijke voedingsbodem voor interactie en samenwerking. 

Daarnaast zal het vormgeven van de persoonlijke doelstellingen tevens terugkomen in de 

paragraaf over doelen en beloningen.  
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Ook in veel games komt het spanningsveld tussen het al dan niet delen van kennis terug: 

waarom zou een speler bepaalde kennis van het spel (zoals bijvoorbeeld speltactieken) 

met anderen delen, terwijl dit ten koste zou kunnen gaan van zijn eigen positie of 

voortgang in het spel? In games wordt dit probleem vaak ondervangen door een speler te 

compenseren voor zijn loyaliteit. De spelfactoren kunnen hierin een belangrijke rol 

spelen. Als een speler die bereid is om samen te werken daar zelf ook beter van wordt, 

dan zal de bereidheid waarschijnlijk groter zijn. Er wordt dus gebruik gemaakt van het 

persoonlijke belang van de speler om ook het gemeenschappelijke belang, namelijk het 

delen van kennis, te kunnen stimuleren. In veel spellen is daarom een 

beloningsinstrument ingebouwd. De beloningen worden veelal toegekend in de vorm van 

punten of de speler krijgt de beschikking over extra mogelijkheden in het spel. Door 

middel van de beloningsstructuur krijgt de speler vaak ook meer aanzien, wat ook zo 

indirect ook bijdraagt tot samenwerking en kennisdeling. In vCoPs spelen veel van 

dergelijke processen ook een rol. In een spel echter worden deze zaken veel duidelijker 

naar voren gebracht. Dat is een belangrijk onderscheid tussen beiden: in een vCoP wordt 

gesteld dat de processen min of meer zelf tot stand komen, games bieden de mogelijkheid 

om ze actief te stimuleren. Meer over doelen en beloningen in een van de volgende 

paragrafen. 

 

Omdat samenwerken binnen de meeste multiplayer games een expliciete voorwaarde is, 

is de vraag welke personen mogelijk extra gemotiveerd moeten worden veel minder 

relevant. Zonder samen te werken zijn sommige doelen in het spel namelijk onbereikbaar. 

Met name hiermee onderscheiden multiplayer games zich van vCoPs, waarbinnen 

samenwerking geen expliciete voorwaarde is. Er wordt in het kader van participatie 

binnen grote communities op het internet wel eens gesproken van de 10% regel: slechts 

10% van de bezoekers neemt actief deel, terwijl 90% zich passief opstelt en alleen 

meeleest. Of deze regel nu helemaal klopt of niet, het geeft wel aan dat lang niet iedereen 

die is aangesloten bij een community ook daadwerkelijk participeert. In heel veel 

gevallen zie je een kleine, actieve groep kernleden, terwijl het overgrote deel van de 

leden alleen aan de zijlijn staat. De vraag is of participatie van zoveel mogelijk leden 
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daarom ook wel noodzakelijk is. Waarschijnlijk moet het zogenaamde ‘lurking’ wel 

worden toegestaan om de door Wenger, McDermott en Snyder (2002) omschreven 

‘bankjes aan de zijlijn’ aan te bieden en iedere persoon de kans te geven om makkelijk in 

te kunnen stappen. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat interactie en samenwerken een zeer belangrijke 

factor is voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. In vCoPs vormt interactie en 

samenwerking het centrale element voor het leren. Uit de voorgaande discussie bleek dat 

doelen en beloningen, maar ook sociale normen en vertrouwen een bijdrage kunnen 

leveren aan de totstandkoming van deze factor. 

 

5.2.2 Sociale normen en vertrouwen 

Een kenmerk van veel multiplayer games is de sterke sociale structuur die ontstaat tussen 

de spelers onderling. De zeer krachtige sociale binding zorgt voor veel normbesef. In de 

meeste spellen gelden allerlei (impliciete) regels, die bedoeld zijn om het spel op een 

eerlijke manier te kunnen spelen en de orde te handhaven. Ook in de theorie over CoPs en 

vCoPs werd gesteld dat gedeelde normen en vertrouwen erg belangrijk zijn. Daarmee 

vertonen beiden dus veel overeenkomsten Bij CoPs werd de relationele dimensie van 

sociaal kapitaal besproken, waarbij normontwikkeling en vertrouwen belangrijke 

voorwaarden waren. Ook bij vCoPs was er bijzondere aandacht voor beide begrippen, 

met name omdat het lastiger om ze te vertalen naar een virtuele omgeving. 

 

Een interessant aspect van veel multiplayer games is dat de leden van een clan zelf hun 

regels opstellen, waaraan ieder teamlid zich moet houden. Zonder deze regels zal de 

community waarschijnlijk niet goed functioneren. Juist omdat de regels door de spelers 

zelf worden opgesteld ontstaat een gedeelde normontwikkeling die, zoals uit de theorie 

bleek, een zeer belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van een CoP. Het is dus 

beter om alleen de basisregels in het spelontwerp vast te leggen en de precieze uitwerking 

ervan voor een groot deel aan de spelers over te laten. Met de basisregels worden alle 

regels bedoeld die geen ruimte geven voor vrije interpretatie. Denk hierbij bijvoorbeeld 
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aan het vaststellen van de omgeving waarbinnen wordt gespeeld. Het zijn dus eigenlijk 

alle regels die ten grondslag liggen aan het spel en die met de technische architectuur 

ervan verbonden zijn. Zoals uit de vorige hoofdstukken bleek is een gedeelde set van 

normen ook een belangrijke voorwaarden voor het creëren van een vertrouwensband. 

 

Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende implicatie: 

[3] Het vastleggen van alleen de basisregels is voldoende. Het is aan de spelers zelf 
hoe ze deze regels interpreteren en hoe ze ten uitvoer worden gebracht. 

 

Ook in veel games is het, vanwege het feit dat de leden elkaar meestal alleen virtueel 

ontmoeten, moeilijker om de normen te handhaven. Dit kan soms wel eens lastige 

situaties opleveren, omdat de normen ook een belangrijke basis voor vertrouwen zijn. De 

normen moeten daarom in een virtuele omgeving veel explicieter worden 

gecommuniceerd. Ook in de theorie over vCoPs werd dit al geconcludeerd. Het 

opbouwen van een vertrouwensband in virtuele communties en games duurt vaak langer, 

omdat het lastiger is om iemand te kunnen beoordelen.  

 

In een multiplayer game zijn er verschillende manieren waarop een speler het vertrouwen 

kan winnen bij de rest van de spelers. Allereerst bieden de games meestal de 

mogelijkheid om het profiel van iedere willekeurige speler in te zien. Dit profiel, dat 

meestal wel deels door de betreffende speler zelf wordt opgesteld, geeft meer inzicht in 

zijn achtergrond. Omdat het profiel meestal door de speler zelf is ingevuld en dit 

mogelijk uitnodigt om het profiel niet geheel naar waarheid in te vullen, worden vaak ook 

andere beoordelingscriteria opgenomen. In veel gevallen hebben spelers tevens de 

mogelijkheid om elkaar te beoordelen. Wederzijdse beoordeling is niet alleen terug te 

vinden in veel open source software communities, maar ook bijvoorbeeld op de 

veilingsite eBay. In beide gevallen geven dergelijke beoordelingen inzicht in het verleden 

van een persoon en kunnen spelers op basis van andermans ervaringen oordelen over de 

betrouwbaarheid van deze persoon. 

 

Naast het profiel en beoordelingen van anderen spelen archieven ook een belangrijke rol. 

Archieven geven nieuwkomers, maar ook spelers die langer bij het spel betrokken zijn, de 
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mogelijkheid om te reflecteren op gebeurtenissen uit het verleden. Naast dat het archief 

inzicht geeft in de geldende normen van de community, kan ieder lid ook het gedrag van 

andere spelers terugzoeken. De gedragingen in het verleden zijn hoogstwaarschijnlijk 

goede voorspellers voor gedrag in de nabije toekomst.  

 

Het is wederom de vraag hoe zowel sociale normen als vertrouwen zich laten vertalen 

naar de organisatie en welke rol ze kunnen spelen bij het stimuleren van 

kennisuitwisseling. Omdat het de bedoeling is om een dergelijke game in te zetten in een 

afgeschermde omgeving, namelijk de organisatie, vormt dit in ieder geval een belangrijke 

basis voor vertrouwen. Alle spelers zijn in ieder geval medewerkers van de organisatie. In 

een spel waar kennisuitwisseling centraal staat, is het wellicht niet zozeer van belang of 

de persoon zelf te vertrouwen is, maar speelt iemands ervaring op een bepaald vakgebied 

een grotere rol. Wanneer iemand inhoudelijk veel kennis heeft, meerdere jaren werkzaam 

is op het vakgebied of een relevante opleiding heeft gevolgd, worden zijn bijdragen 

daardoor mogelijk betrouwbaarder. Inzicht in iemands achtergrond levert daardoor 

waarschijnlijk meer op, aangezien de spelers dan zelf een inschatting kunnen maken over 

de betrouwbaarheid van iemands bijdrage.  

 

Dit leidt tot de volgende implicatie: 

[4] De deelnemers moeten kunnen beoordelen met wie ze te maken hebben om de 
betrouwbaarheid van de informatie te kunnen vaststellen. Dit komt de 
samenwerking en daarmee kennisuitwisseling ten goede. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat sociale normen en vertrouwen als het ware het 

smeermiddel zijn voor de factor interactie en samenwerking. Zonder vertrouwen zal er 

nooit een goede basis voor samenwerking ontstaan, wat uiteindelijk kennisuitwisseling in 

de weg staat. In een virtuele omgeving is het wekken van vertrouwen soms lastig. 

Daaraan kan de factor identiteit, die in de volgende paragraaf aan de orde komt, echter 

wel een belangrijke bijdrage leveren. 
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5.2.3 Role play en identiteit 

Veel multi-player games zijn gebaseerd op een fictieve situatie, waarbij de spelers 

rondlopen in een virtuele wereld en een fictieve rol vertegenwoordigen. Zoals onderzoek 

van Yee (2006) uitwijst, is role playing een van de mogelijke motivaties om mee te 

blijven doen in het spel. Veel spellen zijn gebaseerd op een fictieve omgeving, die de 

speler triggert om te blijven spelen en die de fantasie prikkelt. Wanneer een speler zich 

moet verplaatsen in een andere rol, wordt hij gedwongen de situatie vanuit dat standpunt 

te bezien wat kan leiden tot nieuwe inzichten. In een educatieve setting wordt role 

playing meestal ingezet om ervaring op te doen met bepaalde situaties, inzichten of 

standpunten.  

 

Rekening houdend met het doel waarvoor in dit onderzoek een game wordt ingezet, rijst 

al snel de vraag: is role playing een factor die aan het spel zou moeten worden 

toegevoegd en welke toegevoegde waarde zou deze factor dan hebben. Eén van de 

manieren waarvoor role playing mogelijk zou kunnen worden ingezet is om bestaande 

kennis en procedures kritisch te bezien. Het innemen van een ander standpunt kan dan erg 

verhelderend zijn. De vraag is echter of dit noodzakelijk is.  

 

Dit leidt tot de volgende implicatie: 

[5] Role play zou kunnen worden ingezet als factor om bepaalde situaties anders te 
bezien. Door een ander standpunt in te nemen of een bepaalde rol te spelen kunnen 
nieuwe vaardigheden worden opgedaan. 

 

Identiteit en role play gaan hand in hand. Zoals bleek uit eerdere hoofdstukken is het 

bepalen van iemands identiteit in een online omgeving veel lastiger (o.a. Kimble & Li, 

2000). Factoren die in de normale omgang heel vanzelfsprekend lijken, moeten in veel 

online omgevingen apart worden ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan de profielen die in 

veel online omgevingen moeten worden ingevuld en die inzicht verschaffen in iemands 

achtergrond. Zoals in de vorige paragraaf werd geconcludeerd kan inzicht in iemands 

(ware) identiteit een belangrijke voorwaarde zijn voor het opbouwen van een 

vertrouwensband. Iemands werkelijke identiteit wekt dus mogelijk meer vertrouwen. 

Deze factor is dus een belangrijke voedingsbodem voor de factor vertrouwen die eerder 
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aan de orde kwam. Ook McNight (1995) stelde dit als een noodzakelijke voorwaarde 

voor samenwerking. In veel gevallen is identiteit tevens gekoppeld aan iemands reputatie 

(zie paragraaf 3.4.2.5). Daarmee draagt het ook in belangrijke mate bij aan de factor 

status, die later aan de orde zal komen. In een organisatie zouden in de profielen van 

werknemers kunnen worden aangevuld met werkgerelateerde factoren (zoals 

opleidingsniveau, jaren werkervaring en interesses) en daarmee al een belangrijke basis 

vormen voor het weergeven van iemands professies in een online omgeving. 

 

Het is de vraag of role play van invloed is op iemands (ware) identiteit en of dit de 

bestaande vertrouwensband niet verstoort. Als iemand in het spel een andere identiteit 

heeft of een andere identiteit krijgt aangemeten, zou het dan van invloed kunnen zijn op 

de kennisuitwisseling. In veel games is dit niet het geval, echter houdt de kennis die 

wordt uigewisseld direct verband met de rol die wordt gespeeld. Het is de vraag hoe dit 

zich in organisaties ontwikkelt, waarbij er niet noodzakelijk een direct verband is tussen 

de uitgewisselde kennis en de rol die men speelt. Het verbergen van iemands identiteit 

zou mogelijk als voordeel kunnen hebben dat ook personen die minder thuis zijn in een 

bepaald vakgebied hun mening durven uiten en daardoor een nuttige bijdrage zou kunnen 

leveren. Toetreding tot de kern, zoals bij het begrip LPP aan de orde kwam, zou daarmee 

wellicht eenvoudiger kunnen worden. Een mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat er niet 

gekeken kan worden naar de echte achtergrond van een persoon, omdat de ware identiteit 

niet bekend is.  

 

Mede gelet op bovenstaande zaken, leidt dit tot de volgende implicatie: 

[6] Anonieme deelname zou de participatie kunnen bevorderen en daarmee 
kennisuitwisseling kunnen stimuleren, omdat de drempel om iets bij te dragen 
daardoor minder groot wordt. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat er mogelijk een verband is tussen identiteit en 

vertrouwen. In de interviews zal dit verband nog uitgebreid aan de orde komen om vast te 

stellen welke invloed identiteit heeft op het vertrouwen. Zoals bleek kan role play als 

factor eventueel voordelen bieden, maar dat lijkt mede af te hangen voor het doel 

waarvoor het wordt ingezet. 
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5.2.4 Doelen en beloningen 

Zoals bleek uit hoofdstuk 4 bieden games allerhande mogelijkheden om het leren te 

stimuleren. De meeste spellen zijn gebaseerd op één of meerdere doelen die de speler 

moet trachten te bereiken. In veel gevallen wordt er aan dit doel, direct of indirect, een 

bepaalde beloning gekoppeld. Welke doelen een speler wil trachten te bereiken hangt 

mede af van de factoren waardoor hij wordt gemotiveerd. Zowel Malone (1987) als Yee 

(2006) tonen aan dat de motivatie om te spelen verschillend zijn voor iedere speler 

afzonderlijk. In het geval van MMOGs kan er zowel sprake zijn van gemeenschappelijke 

of individuele doelstellingen. Het hangt van de spelers af welke doelen zij nastreven. De 

mix van zowel individuele als gemeenschappelijke doelen zorgen telkens voor nieuwe 

uitdagingen.  

 

In het kader van dit onderzoek lijken alleen de gemeenschappelijke doelen relevant. Deze 

doelen kunnen immers zorgen dat samenwerking wordt gestimuleerd. Toch is het zeer 

waarschijnlijk dat ook individuele doelstellingen erg belangrijk zijn, omdat lang niet 

iedereen door dezelfde spelelementen wordt gemotiveerd. Een mix van beide leidt 

mogelijk tot betere resultaten.  

 

Dit leidt al snel tot de eerste implicatie bij deze paragraaf wordt opgesteld: 

[7] Naast factoren die samenwerking bevorderen is het ook van belang dat 
persoonlijke doelstellingen in het spel kunnen worden gerealiseerd. 

 

Omdat de spelfactoren worden ingezet binnen een organisatie, waarbij het stimuleren van 

kennisuitwisseling het voornaamste doel is, moet hierbij met het formuleren van de 

doelstellingen rekening worden gehouden. De organisatie moet immers (indirect) kunnen 

profiteren van het gebruik ervan. Enerzijds moeten de doelen dus rekening houden met 

het feit dat ze te maken moeten hebben met kennis vanuit de organisatie (de kennis moet 

immers contextgebonden zijn), anderzijds moeten de doelen dusdanig worden opgesteld 

dat ze samenwerking en interactie in de hand werken. Daarmee kun je dus stimuleren dat 

de samenwerking ook daadwerkelijk op gang komt. 
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Om samenwerking te stimuleren is het wellicht van belang dat de doelen dusdanig 

complex worden gemaakt dat ze alleen in samenspraak kunnen worden bereikt. Het 

aanbrengen van complexiteit is dus mogelijk een belangrijke voorwaarde waarop de 

doelen moeten worden afgestemd.  

 

Bij het bepalen van de doelstellingen is het dus ook belangrijk om te kijken naar welke 

kennis je graag uitgewisseld zou willen zien. Veel kennis die bijvoorbeeld wordt 

opgeslagen in wiki’s of document repositories is vaak procedureel van aard. Er is sprake 

van expliciete kennis, welke makkelijk te codificeren is (eerste generatie van het 

kennismanagement). Het is vanuit het perspectief van leren vaak veel interessanter om 

ook juist meer taciete vormen van kennis te delen. Zoals we zagen vereist het delen van 

taciete ervaringskennis (zie paragraaf 3.4.3) een andere vorm van interactie, bijvoorbeeld 

door story-telling. Het gaat er daarbij om dat de juiste personen met elkaar in contact 

komen of in contact worden gebracht en over de kennis discussiëren. Dit sluit ook nauw 

aan bij de theorieën omtrent collaborative learning. Zoals ook al in de paragraaf over 

“interactie en samenwerken” bleek is het dus van belang dat de communicatiemiddelen 

ook aansluiten bij de gestelde doelen. Zij moeten immers deze doelen faciliteren.  

 

Er zijn op het internet vele voorbeelden te vinden van vCoPs die online samenwerken. In 

veel gevallen liggen de doelen daar al min of meer vast. In spellen hebben de spelers veel 

meer vrijheid om zelf de doelen te bepalen of spontaan tot stand komen. Daarnaast is de 

interactie tussen spelers ook veel groter. In bijv. veel OS communities kunnen leden veel 

meer individueel hun ontwikkelingen doen (eigenlijk worden de doelen min of meer 

opgesplitst), terwijl in veel spelen de doelstellingen alleen kunnen worden bereikt door 

echt interactief samen te werken (er is nauwelijks opsplitsing mogelijk).  

 

Bovenstaande gedachtengang leidt tot de volgende implicatie: 

[8] Het vastleggen van alle doelstellingen is niet perse noodzakelijk. Wanneer de 
doelen ruim worden opgesteld dan komt dat de samenwerking en daarmee de 
kennisuitwisseling ten goede. 
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Beloningen zijn een belangrijke component van ieder spel en zijn in veel gevallen de 

grootste drijfveer voor iedere speler. Zoals te zien was sluiten beloningen nauw aan bij de 

doelen die worden gesteld. Wat geldt voor individuele doelstellingen geldt ook voor 

individuele beloningen. Er zal altijd sprake zijn van een stukje eigengewin. Wanneer 

iemand zelf beter wordt van bepaalde acties dan valt het te verwachten dat dit een 

stimulerende invloed heeft op de deelname van deze persoon aan het spel. Hij of zij blijft 

op deze manier gemotiveerd en is de kans groter dat de speler ook loyaal blijft aan de 

groep waarin hij speelt. 

 

In de meeste gevallen zal het beloningsinstrument zuiver gericht zijn op de intrinsieke 

motivatie van spelers. Extrinsieke beloningen in de vorm van bijv. geld zijn in het kader 

van dit onderzoek niet relevant en worden daarom buiten beschouwing gelaten. Juist de 

intrinsieke beloningscomponent is interessant.  

 

Intrinsieke beloningen zouden op zeer veel verschillende manieren kunnen worden 

toegekend. In MMOGs zie je naast een beloning in de vorm punten ook andere vormen 

terug. Bijvoorbeeld in de vorm van status of leiderschap. Beide factoren kunnen ook 

fungeren als een vorm van beloning. Veel Q&A-systemen en discussiefora op het internet 

werken bijvoorbeeld met het weergeven van het aantal vragen of antwoorden die iemand 

heeft gegeven. Ook dat is een vorm van status. Bij sommige systemen worden ook 

beoordelingen toegekend, waardoor men ook kan zien of iemand kwalitatief goede 

antwoorden heeft gegeven. Ook dat kan mogelijk een vorm van beloning zijn. Het werkt 

in ieder geval het geven van kwalitatief goede antwoorden in de hand (Wasko & Faraj, 

2000). 

 

Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende implicatie over belonen: 

[9] Intrinsieke beloningen zijn een betere vorm van belonen. Deze beloningen 
houden langer stand dan een extrinsieke vorm van belonen. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat doelen en beloningen een zeer belangrijke factor 

vormen in het geheel. Doelen en beloningen zijn unieke kenmerken die in games zeer 

duidelijk naar voren komen. Voor zowel doelen als beloningen geldt dat ze dusdanig 
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moeten worden opgesteld dat ze een positief effect hebben op het leren en het delen van 

kennis binnen een organisatie. De organisatie kan hierop in ieder geval een beetje sturen 

door daarmee in de basisdoelstellingen rekening te houden. Het is voor een organisatie 

erg waardevol als de doelen zich dusdanig gaan ontwikkelen dat ze zich ook buiten het 

spel gaan vertalen. Bijvoorbeeld als de spelers besluiten om ook eens fysiek bij elkaar te 

komen of een bijeenkomst organiseren over een bepaald onderwerp. Dergelijke 

initatieven zouden eventueel extra beloond kunnen worden. Doelen en beloningen hebben 

niet alleen invloed op de factor samenwerking en interactie, maar vormen vaak tevens de 

maatstaf voor de factor status. 

5.2.5 Handelen en ruilen 

In de meeste MMOGs vindt handel plaats of kunnen items in het spel onderling worden 

geruild. In veel gevallen is er een complete virtuele economie, met eigen valuta. Voor 

velen is virtueel bezit een motivatie om te spelen (Yee, 2006). De items of het geld dat 

wordt verzameld geven status in het spel en creëren daarmee een bepaalde hiërarchie 

(Taylor, 2003). Daarmee lijkt de virtuele wereld niet veel te verschillen van de aardse 

situatie. De vormen van handelen en ruilen die je in spellen tegenkomt, komen niet direct 

voor in vCoPs. 

 

Dit leidt tot de volgende implicatie: 

[10] De factor handelen en ruilen lijkt als factor die een ondersteunende rol kan 
bieden bij het stimuleren van kennisuitwisseling niet van zeer groot belang. 

 

De manier van handelen en ruilen zoals deze in veel MMOGs zit verwerkt, lijkt wellicht 

niet direct relevant voor het stimuleren van kennisuitwisseling en leren. Als spelelement 

echter biedt het waarschijnlijk zeer veel mogelijkheden. 

 

5.2.6 Status 

Het element status komt in vrijwel alle MMOGs terug. Het verkrijgen van een bepaalde 

status is voor velen een belangrijke motivatie om te spelen (Yee, 2006). In de meeste 

gevallen heeft het hebben of het verkrijgen van status twee doelen. Enerzijds creeërt het 
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vertrouwen, anderzijds kan het een (persoonlijke) motivatie zijn voor spelers om te 

blijven spelen. Het hebben van een bepaalde status kan voordelen hebben in het spel. Het 

beloningssysteem is daarvoor vaak een belangrijke voedingsbodem.  

 

Omdat de spelers elkaar lang niet altijd (goed) kennen is de status die iemand bezit één 

van de factoren waarop vertrouwen mede kan worden beoordeeld. Vaak komt dit tot 

uitdrukking in iemands identiteit. Dat kwam ook al in één van de eerdere paragrafen aan 

de orde. In veel gevallen zal de status van een persoon dan wel meetbaar gemaakt moeten 

worden om inzichtelijk te kunnen zijn. In het hoofdstuk over vCoPs werd de factor 

reputatie behandeld (zie paragraaf 3.4.2.5). Daaruit bleek dat men eerder geneigd is om 

kennis te delen als hij daarvoor een indirecte beloning ontvangt. Reputatie is daarvan een 

voorbeeld (Wasko & Faraj, 2000 en Davenport & Hall, 2002). Als het om status gaat 

vertonen vCoPs en MMOGs dus belangrijke overeenkomsten. 

 

Status werkt de creatie van een sociale orde in de hand. Dat zie je niet alleen terug in 

MMOGs, ook in veel open source communities bijvoorbeeld zijn diverse rangen en 

standen mogelijk (zie daartoe de voorbeelden uit hoofdstuk 3). In beide gevallen is het 

enerzijds nodig om de community in stand te houden, anderzijds is het voor velen een 

belangrijke voorwaarden om te blijven deelnemen en hogerop te komen. Ook daarmee 

vertonen MMOGs en vCoPs dus belangrijke overeenkomsten. In beide gevallen is er 

sprake van een drang naar leiderschap. In de volgende paragraaf komt deze factor nog 

uitgebreider aan de orde. 

 

Zoals reeds gesteld, is het inzichtelijk en meetbaar maken van status een belangrijk 

voordeel in zowel games als vCoPs. Welke status iemand bezit wordt onder andere 

zichtbaar aan iemands bijdragen of prestaties. Uit deze, vaak kwantitatieve, gegevens kan 

veel worden afgelezen. Daarmee wordt status eigenlijk een objectieve maatstaf, wat in 

het echte leven vaak niet het geval zal zijn. Deze objectiviteit heeft ook voordelen 

wanneer iemand bijvoorbeeld wil stijgen in rang. Je kunt veel makkelijker afwegen of het 

haalbaar is om bepaalde doelstellingen te realiseren.  
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Toch zijn zuiver kwalitatieve maatstaven niet altijd zaligmakend. Wanneer het, zoals in 

dit onderzoek, gaat over leren en kennisdeling in organisaties dan kan juist ook de 

kwaliteit van hetgeen is bijgedragen erg belangrijk zijn. Het valt te verwachten dat juist 

kwalitatief hoge bijdragen meerwaarde opleveren voor de organisatie als geheel. Dit 

aspect komt ook in veel games en communities terug. Daar kunnen anderen vaak de 

bijdrage van iemand beoordelen, waardoor deze extra (min)punten krijgt. Iemand die 

kwalitatief hoge bijdragen levert kan dus op deze manier sneller stijgen in rang. 

 

Gelet op bovenstaande aspecten kan de volgende implicatie worden geformuleerd: 

[11] Wanneer status inzichtelijk wordt gemaakt via de bijdrage of de prestaties van 
die persoon, dan heeft dat een positief effect op het vertrouwen en daarmee op het 
uitwisselen van kennis. 

 

De factor status komt in iedere organisatie terug. Vooral in de grotere organisaties komt 

dit met name tot uitdrukking in de hiërarchie. Hoe status in de dagelijke werkelijkheid tot 

stand komt is een ingewikkelde en vaak een niet-meetbare factor. Het bijzondere van veel 

online omgevingen is dat medewerkers binnen een community een hele andere status 

kunnen hebben of verkrijgen dan in de echte wereld. Met name door objectievere 

maatstaven kunnen ze een andere positie (lees: hogere) verwerven dan in de echte wereld 

het geval zal zijn. Dergelijke factoren zie je ook terug in veel games. Het is binnen 

organisaties dus niet ondenkbaar dat met het inzetten van virtuele communities bepaalde 

mengvormen ontstaan tussen de virtuele en de werkelijke wereld. Hoe deze verhoudingen 

zich in de toekomst zullen ontwikkelen is een erg interessant aspect. Als factor heeft 

status dus enerzijds invloed op de factor leiderschap die in de volgende paragraaf wordt 

behandeld, anderzijds komt status vaak tot uitdrukking in iemands identiteit. 

 

5.2.7 Leiderschap 

In veel MMOGs zie je vormen van leiderschap terug. Soms zijn deze vormen heel 

formeel, maar soms ook heel informeel. Zo zijn er in MMOGs vaak gamemasters 

aanwezig, maar worden veel clans juist geleid door een aantal mensen uit de clan zelf. 

Ook in veel softwarecommunities komen dergelijke vormen terug. Meestal is er één 
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groep mensen die bepaalt welke functionaliteiten wel of niet in een applicatie worden 

opgenomen of wordt een discussie daarover begeleid door een moderator. 

 

Zoals al uit hoofdstuk 2 naar voren kwam stelt Wenger (1998) dat de ontwikkeling van 

een community mede afhangt van intern leiderschap. Daarbij onderscheidt hij diverse 

soorten leiders, welke zowel een formele als ook een informele rol kunnen vervullen. 

Niet alleen bij CoPs, maar ook bij vCoPs zie je terug dat de community van binnenuit 

wordt aangestuurd. Daarmee is het leiderschap een geheel aanvaard gegeven in de 

community en is in de meeste gevallen gebaseerd op vrijwilligheid. 

 

Yee (2006) toonde aan dat voor veel spelers van MMOGs het verkrijgen van een 

bepaalde leiderschapstatus een doel op zich is. Malone (1987) defineerde de factor 

control, wat in veel multiplayer omgevingen ook opgevat kan worden als een vorm van 

leiderschap. Bij MMOGs hebben de clans vaak bepaalde vormen van leiderschap nodig 

om de doelstellingen van het spel te kunnen bereiken. Ook daar is leiderschap dus een 

aanvaard gegeven. 

 

Zowel bij vCoPs als in MMOGs is leiderschap gekoppeld aan status. Des te hoger je op 

de virtuele ladder staat, des te meer aanzien je geniet. Status en leiderschap kunnen elkaar 

dus wederzijds beïnvloeden. Wanneer de leiders ook door de communityleden zelf 

worden gekozen, geven ze hun leiderschap daarmee ook legitimiteit en wordt het als 

algemeen aanvaard gegeven beschouwd. 

 

Wordt een vCoP binnen een organisatie ingezet, dan is het dus zaak rekening te houden 

met de factor leiderschap. Uitgaande van beide theorieën wordt leiderschap als een 

noodzakelijke voorwaarde gezien. Wanneer leiderschap ontbreekt dan zal de community 

niet goed functioneren en zal een proces van kennisuitwisseling veel minder goed tot 

stand kunnen komen.  
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Gelet op bovenstaande aspecten, leidt dit tot de volgende implicatie: 

[12] Je hebt leiderschap nodig om de vCoP in stand te houden en te zorgen dat men 
kennis blijft uitwisselen. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat leiderschap en status hand-in-hand gaan. Ook in 

veel vCoPs is dit terug te zien. Er is een bepaalde mate van leiderschap nodig om de 

community in stand te houden. Daarnaast heeft het inpassen van leiderschap mogelijk 

nog een ander voordeel. Yee (2006b) toonde aan dat in het spel opgedane vaardigheden 

zich ook terug kunnen vertalen naar ‘the real world’. Dat zou betekenen dat medewerkers 

hun vaardigheden zouden kunnen verbeteren. De vaardigheden uit de virtuele wereld 

vertalen zich dan ook terug naar de dagelijkse situatie, wat bijvoorbeeld voor de toetsing 

van leiderschapskwaliteiten erg interessant kan zijn. Daarmee kan een game dus mogelijk 

ook bijdragen aan de persoonlijke competenties van een persoon. 

 

5.2.8 Vormen van communicatie 

In de voorgaande paragrafen zijn de factoren waaruit een MMOG is opgebouwd 

uitgebreid besproken. Hieraan wordt in deze paragraaf nog een extra factor toegevoegd: 

vormen van communicatie. Deze factor kwam ook al aan de orde in het hoofdstuk over 

vCoPs en is in alle online omgevingen van groot belang, omdat de manier waarop wordt 

gecommuniceerd lang niet altijd even vanzelfsprekend is. In iedere vorm van online 

communicatie schuilen wel bepaalde voor- en nadelen, welke we hier kort zullen 

behandelen. Tevens wordt gekeken welke rol zij mogelijk hebben op het uitwisselen en 

opslaan van kennis. 

 

In MMOGs komt bijna alle interactie en samenwerking tot stand door gebruik te maken 

van verschillende online communicatiemiddelen. Yee (2006) toonde aan dat socializing 

vaak ook een belangrijke factor is die het spelen interessant maakt. De spelers kunnen 

direct met elkaar overleggen door gebruik te maken van chatfuncties of 

spraakfunctionaliteit, maar ook worden veel asynchrone communicatiemiddelen gebruikt. 

Asynchrone middelen hebben het grote voordeel dat niet iedereen gelijktijdig online hoeft 

te zijn. Dat is ook één van de redenen dat in veel vCoPs op het internet dergelijke 
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middelen worden gebruikt als primaire vorm van communicatie. Dat niet iedereen 

gelijktijdig online is kan natuurlijk ook een nadelig werken. Er is namelijk geen sprake 

van directe interactie, wat mogelijk vertragend werkt in het proces van gezamenlijke 

kennisconstructie. 

 

Ook voor het opslaan van kennis heeft iedere methode zo zijn voor en nadelen. In de 

meeste gevallen zal gebruikt worden van tekstgebaseerde tools. Om informatie 

gestructureerd op te slaan zijn asynchrone middelen beter geschikt. Denk bijvoorbeeld 

aan veel discussieborden, waar informatie per ‘topic’ aan de orde komt. Dat maakt tevens 

het terugzoeken makkelijker. Om de leesbaarheid te bevorderen is het zaak dat de 

discussie dan wel aan bepaalde regels is gebonden. In veel virtuele communities is dit de 

taak van een moderator. Het opslaan en structueren van synchrone (tekstgebaseerde) 

communicatie is lastiger. Het valt te verwachten dat het opslaan daarvan minder waarde 

heeft. Datzelfde geldt voor vormen van communicatie die niet tekstgebaseerd zijn. 

 

Kijkend naar het doel in dit onderzoek zouden asynchrone middelen dus beter geschikt 

zijn. Wanneer de activiteiten in een werksituatie moeten worden uitgevoerd dan lijkt een 

asynchrone vorm beter aan te sluiten bij de behoeften. Niet alleen vanwege het feit dat 

synchrone middelen intensiever zijn, ook vanwege het opslaan van kennis. 

 

Dit leidt tot de volgende implicatie: 

[13] Asynchrone communicatiemiddelen zijn geschiktere methodes als het gaat om 
kennisuitwisseling en het opslaan van kennis. 

 

5.3 Reflectie op het theoretisch kader 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat er zeer veel overeenkomsten zijn tussen multiplayer 

games en vCoPs. Daarnaast waren er ook enkele verschillen. In de discussie over de 

verschillende factoren kwam tevens naar voren dat er in veel gevallen een bepaalde mate 

van interdependentie bestaat.  
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Uit de voorgaande paragrafen kwam naar voren dat de factor interactie en samenwerken 

een belangrijk onderdeel vormt in het geheel. Ook doelen en beloningen zijn van grote 

invloed op de vraag hoe kennisuitwisseling kan worden gestimuleerd door de inzet van 

een game. Sociale normen en vertrouwen bleken een belangrijk smeermiddel in de relatie 

tussen de deelnemers en met name identiteit kan hieraan een bijdrage leveren. Status en 

leiderschap zijn daar weer belangrijke factoren bij. De meest op zichzelf staande factor is 

handelen en ruilen. De vraag is of deze factor aan het geheel wel een belangrijke bijdrage 

biedt. 

 

Grafisch kunnen de interdependenties die aan de orde kwamen als volgt worden 

weergegeven. Daaruit blijken ook de indirecte relaties die de factoren kunnen hebben op 

de centrale onderzoeksvraag. 

 

 

In het volgende hoofdstuk zal eerst de onderzoeksmethodologie worden behandeld, 

daarna worden de uit dit hoofdstuk voortgekomen implicaties voorgelegd aan de experts. 

 

 

Hoe kan leren in 
een vCoP worden 
gestimuleerd? 

Doelen en 
beloningen 

Interactie en 
samenwerking 

Handelen en 
ruilen 

Leiderschap 

Status 

Role play en 
identiteit 

Sociale normen 
en vertrouwen 
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HOOFDSTUK 6 Methodologie 

In dem Jahr sechzehnhundertundneun / Schien das Licht des Wissens hell / 

 Zu Padua aus einem kleinen Haus. / Galileo Galilei rechnete aus: Die Sonn steht still, die 

Erd kommt von der Stell. 

- Bertolt Brecht, Leben des Galilei 

-  

In dit hoofdstuk staan de gekozen onderzoeksmethodologie en de vormgeving 

van het onderzoek centraal. In de volgende paragrafen zal een toelichting 

worden gegeven op het uitgevoerde onderzoek en de verantwoording hiervan.  

 

6.1 Kwalitatieve dataverzameling 

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven poogt dit onderzoek om (spel)factoren te achterhalen 

die binnen een game kunnen worden ingezet om een proces op gang te brengen, waarbij 

zoveel mogelijk medewerkers van een organisatie worden gestimuleerd om 

vakinhoudelijke kennis te delen, hierover te discussiëren en te leren van elkaars 

ervaringen.  

 

Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek is besloten gebruik te maken van 

expert-interviews om de uit het literatuuronderzoek gedestilleerde factoren nader te 

onderzoeken en te toetsen op relevantie en haalbaarheid. Expert-interviews zijn hiervoor 

uitermate geschikt. Om zoveel mogelijk te kunnen putten uit het referentiekader, de 

perceptie en de ervaringen van de experts is gekozen voor een open interviewstijl. Om 

enige structuur in de gesprekken aan te brengen zijn de interviews afgenomen aan de 

hand van de uit de literatuur voortgekomen factoren, zodat de resultaten beter met elkaar 

vergeleken konden worden. Wanneer dit aan de orde kwam of om de discussie op gang te 

brengen zijn de percepties van geïnterviewden onderling aan elkaar voorgelegd.  
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6.1.1 Selectie van experts 

De experts die hebben deelgenomen aan een interview zijn vooraf geselecteerd op basis 

van hun profiel. Iedere expert had kennis en kunde op zijn of haar eigen vakgebied. Bij 

het selecteren van de geïnterviewden is zoveel mogelijk rekening gehouden met relevante 

achtergrondervaring die aansluit op (online) gaming, (virtuele) communities, ofwel 

ervaring op beide gebieden. De geïnterviewden zijn zowel afkomstig uit het bedrijfsleven 

als de wetenschap, waarmee gepoogd is een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van 

experts te bevragen. Van de 7 experts hebben er 3 een zuiver wetenschappelijke 

achtergrond. De overige 4 personen zijn afkomstig uit het bedrijfsleven. 

 

Er is een bewuste keuze gemaakt voor een opdeling tussen wetenschappers en personen 

uit het bedrijfsleven. De wetenschappers konden hun bevindingen staven met eigen 

onderzoek of onderzoek van anderen. De wetenschappers die zijn geselecteerd hebben 

allen gepubliceerd over een relevant onderwerp uit deze scriptie en zijn afkomstig van 

verschillende onderzoeksinstellingen.De personen uit het bedrijfsleven konden met name 

putten van hun ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Het belangrijkste criterium bij de 

selectie van deze personen was of zij ervaring hadden met electronische communities of 

e-learning. In totaal zijn 8 experts benaderd om mee te werken, waarvan 7 personen 

hebben gereageerd. 

 

6.1.2 Uitwerking interviews 

Alle interviews hadden een open karakter. Enige mate van structuur werd aangebracht 

door de vragen toe te spitsen op de uit de literatuur voortgekomen factoren van MMOGs. 

Vanwege het open karakter was het vergelijken en generaliseren van de 

interviewresultaten aanvankelijk lastig. Om tot vergelijkbare resultaten te komen zijn de 

interviews eerst schriftelijk uitgewerkt (zie bijlage B) en is vervolgens per factor gekeken 

welke issues uit de interviews terugkwamen. De belangrijkste uitkomsten worden 

vervolgens besproken in hoofdstuk 7. 
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6.2 Validiteit en betrouwbaarheid 

Bij ongestructureerde dataverzameling is betrouwbaarheid soms een issue. Enige mate 

van subjectiviteit is onvermijdelijk. Validiteit wordt vaak opgedeeld in interne en externe 

validiteit (o.a. Engeldorp Gastelaars, 1998).  

 

Met interne validiteit wordt de geldigheid van de onderzoeksresultaten bedoeld, gegeven 

de gekozen onderzoeksmethode. Vanwege het subjectieve karakter van het onderzoek is 

deze moeilijk meetbaar, echter is wel rekening gehouden met een aantal factoren. 

Allereerst is getracht een zo divers mogelijk aantal geinterviewde personen uit te kiezen, 

die elk specialist zijn op hun eigen vakgebied. Een kort profiel van iedere geïnterviewde 

is opgenomen in paragraaf 7.1. Door de gesprekken toe te spitsen op de uit de literatuur 

voortgekomen factoren is gepoogd enige structuur in de gesprekken aan te brengen. Alle 

interviews zijn opgenomen en vervolgens samengevat. Aan de hand daarvan zijn 

conclusies getrokken. Voorafgaande aan de interviews zijn geen afspraken gemaakt over 

de tijdsduur van een interview. Ieder interview duurde gemiddeld ongeveer een uur. Dit 

bleek in alle gevallen voldoende om alle onderwerpen te kunnen behandelen.  

 

Externe validiteit is de geldigheid van de onderzoeksresultaten, gegeven de gekozen 

onderzoeksmethode. In dit onderzoek is zoveel mogelijk een proces van analytische 

generalisatie toegepast: de interviews worden ondersteund met een gedegen 

literatuurstudie wat generalisatie van de bevindingen mogelijk maakt.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende inzichten uit de literatuur worden 

samengevoegd en worden de resultaten uit de interviews geanalyseerd. 
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HOOFDSTUK 7 Beoordeling resultaat 

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” 

- Winston Churchill 

 

In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk opgestelde implicaties 

vergeleken met de uitkomsten van de expert-interviews. Allereerst wordt een 

korte profielschets gegeven van iedere geïnterviewde. Vervolgens komen de 

resultaten aan bod. 

 

7.1 Korte profielen experts 

Alvorens in te gaan op de in het vorige hoofdstuk gedefinieerde implicaties, zullen eerst 

de geïnterviewde experts kort worden voorgesteld. In totaal zijn 7 personen geïnterviewd. 

Hieronder volgen een korte profielschetsen van de geïnterviewden. Een beknopte 

uitwerking van de interviews is te vinden in bijlage B. 

 

7.1.1  Mw. Sonja Utz – Vrije Universiteit van Amsterdam 

Sonja Utz is universitair docent en wetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 

Faculteit der Sociale wetenschappen. De aandachtsgebieden van haar onderzoeken liggen 

op het gebied van computer-mediated communication, virtual communities, sociale 

dilemma’s en vertrouwen in online veilingen.  

Veel van haar onderzoeken richten zich op sociale dilemma’s in online omgevingen. Zo 

spelen er vaak conflicterende belangen bij het gebruik van kennismanagementsystemen. 

Enerzijds speelt het individuele belang een rol (waarom zou een individu kennis 

bijdragen), anderzijds is deze kennis wel nodig om de community gaan de te houden. De 

grote vraag daarbij is dus: hoe kunnen mensen worden gemotiveerd om hun kennis te 

delen.  
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7.1.2 Dhr. Henny Leemkuil – Universiteit Twente 

Henny Leemkuil is verbonden aan de Universiteit Twente en heeft recentelijk een 

onderzoek afgerond naar de bijdrage van interactieve games om het leren te kunnen 

stimuleren. Zijn promotie-onderzoek richt zich met name op KM-Quest, een project dat 

gesponsord werd door de Europese Commissie. KM-Quest is een interactieve 

leeromgeving waarin het primaire leerdoel is om over het thema kennismanagement 

kennis uit te wisselen en nieuwe kennis te creëren. De leeromgeving is ingebed in een 

game om interactie en kennisconstructie te stimuleren. 

 

7.1.3 Dhr. Daan Assen – Siennax Learning Services 

Daan Assen is werkzaam bij Siennax Learning Services als e-learning consultant. Zijn 

werkzaamheden bestaan uit het afstemmen van diverse HRD diensten op de behoeften 

van klanten. Zo is hij betrokken bij het inrichten van diverse online learning diensten en 

doet hij onderzoek naar hoe innovaties het leren binnen organisaties kunnen stimuleren. 

Daan heeft een achtergrond als Onderwijskundige en is breed geïnteresseerd in allerhande 

technologische oplossingen die een ondersteunende functie kunnen bieden op het gebied 

van innovatie en leren binnen organisaties. 

 

7.1.4 Mw. Marinka Copier – Universiteit Utrecht 

Marinka Copier werkt bij de Universiteit Utrecht als gameonderzoeker. Ze doet 

onderzoek naar role-playing games en is op dit moment bezig met 'veldwerk' in de 

MMORPG World of Warcraft. Ook geeft ze college over games en gamecultuur bij de 

masteropleiding Nieuwe Media en Digitale Cultuur. In 2003 organiseerde ze in Utrecht 

Level Up, een internationaal congres over games. Daarnaast zit ze in het bestuur van 

DIGRA (Digital Games Research Association) en geeft ze regelmatig lezingen over het 

thema online gaming.  
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7.1.5 Mw. Joitske Hulsebosch – IICD & Leertraject 

Joitske Hulsebosch heeft Tropische Cultuurtechniek gestudeerd en heeft daarna 10 jaar in 

Kenya, Ethiopie, Mali en Ghana gewerkt op het gebied van organisatieversterking en 

kennisoverdracht in inter-culturele situaties. In Ghana is zij voor het eerst met een 

Communities of Practice gaan werken binnen haar organisatie en heeft destijds de kracht 

ervaren van het leren binnen een CoP. Terug in Nederland is ze zich gaan interesseren 

voor online samenwerken en online communities. Momenteel werkt ze parttime voor 

IICD om een leernetwerk in Ghana te ondersteunen, en faciliteert zij in Nederland een 

leernetwerk op het gebied van e-collaboration. Ze heeft een blog over Communities of 

Practice, waarop ze regelmatig over haar bevindingen schrijft. Daarnaast is ze actief lid 

op CPSquare, een online CoP over (virtuele) CoPs.  

 

7.1.6 Mw. Angelique Flapper – Fortis Bank Merchant Banking 

Angelique Flapper is HR-manager bij Fortis Bank, Merchant Banking. In 2004 was zijn 

één van de oprichters van de Merchant Banking Academy, waarin de opleidingsbehoeften 

voor de metièr samenkomen. Haar focus ligt met name op personal development, hoe het 

maximale te halen uit de professionals bij Merchant Banking. Daartoe is de Academy een 

belangrijk instrument. Niet alleen ligt de focus bij het organiseren van cursussen, 

workshops en presentaties, ook e-learning en coaching on the job zijn belangrijke 

doelstellingen. Binnen de organisatie is ruimte voor nieuwe ideeën op het gebied van e-

learning en online samenwerking.  

 

7.1.7 Mw. Petra de Jonge – Siemens Business Services 

Petra de Jonge is werkzaam bij Siemens Business Services als IC Consultant. Medio 

2004 heeft ze binnen Siemens meegeholpen met de implementatie van LiveLink, een 

online community tool gebaseerd op de CoP-filosofie. De tool wordt ingezet als 

internationaal medium voor de communicatie tussen experts. Daarnaast is ze werkzaam 

als LiveLink-consultant bij diverse opdrachtgevers van Siemens. Door haar 
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werkzaamheden heeft ze zeer veel ervaring op het gebied van virtuele CoPs en kent ze de 

waarde daarvan voor organisaties. 

 

7.2 Interviewresultaten 

In de volgende paragrafen zullen alle uit het vorige hoofdstuk voortgekomen implicaties 

met de interviewresultaten worden verwerkt. Dit gebeurt wederom aan de hand van de 

eigenschappen die een MMOG bezit. Op basis van de bevindingen uit dit hoofdstuk 

zullen definitieve conclusies worden getrokken. De bedoeling van dit hoofdstuk is niet 

zozeer of gekeken wordt naar “waar en onwaar” of “juist en onjuist”, maar veel meer om 

nuancering aan te brengen op de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. 

 

7.2.1 Interactie en samenwerken 

Interactie en samenwerken werd gezien als één van de belangrijke factoren die in 

multiplayer games naar voren kwam. De implicaties die hieruit voortkwamen zullen 

hieronder worden besproken. 

  

[1] In veel multi player games is samenwerking, en daarmee interactie, een 
expliciete voorwaarde voor het behalen van een goed resultaat. Dit resultaat heeft te 
maken met het behalen van de doelstellingen in het spel. Wanneer een organisatie 
ook gebruik zou maken van dergelijke elementen dan komt dit de uitwisseling van 
kennis ten goede. Enerzijds door het inbouwen van meer mogelijkheden tot 
interactie in bestaande systemen, anderzijds door het opstellen van doelen die 
samenwerking en interactie actief stimuleren. 

 

Alle geïnterviewden zien een grote rol weggelegd voor samenwerking en interactie als 

belangrijke voorwaarde om te leren. Het is een factor waarvan nog onvoldoende gebruik 

wordt gemaakt. Leemkuil haalt daarbij het voorbeeld van Shell aan, dat communities 

succesvol inzet tussen experts uit verschillende regio’s: 

 

“Ze [Shell] zijn daarbij eigenlijk gestart met het uitgangspunt dat zoveel 

mogelijk moest worden vastgelegd in databases, maar daar zijn ze helemaal 
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vanaf gestapt. Het gaat niet zozeer om het opslaan van kennis, maar juist het 

delen van kennis door interactie.” 

 

Ook het systeem dat binnen Siemens wordt gebruikt en waarover De Jonge vertelt, maakt 

zeer veel gebruik van interactie tussen de gebruikers ervan en heeft niet alleen een 

bibliotheekfunctie. Dergelijke systemen lijken dus ook zeer zeker in de dagelijkse 

werkzaamheden toegepast te kunnen worden. 

 

Assen hanteert juist om die reden een flow-benadering van kennis. Kennis moet stromen. 

Echte kennis komt tot stand door interactie tussen mensen, waarbij de informatie die je 

tot je neemt ook echt tot je eigen ‘systeem’ gaat behoren. Daarbij stelt deze expert dat 

sommige organisaties wellicht over een drempel geholpen kunnen worden door het 

toevoegen van game-elementen die samenwerking en interactie bevorderen. Internalisatie 

van kennis, zoals Nonaka (1991) dat omschreef, is een aspect dat ook Copier aanstipt als 

een belangrijk punt. Ze stelt dat er binnen veel systemen geen links ontstaan tussen de 

kennis:  

 

“Soms zijn deze links wel aanwezig in het systeem, maar ze gaan niet in de 

mensen zitten. Dit komt omdat het interactie-element ontbreekt.” 

 

Concluderend kan gesteld worden dat voor het inbouwen van interactie en het bevorderen 

van samenwerking door gebruik te maken van interactieve technologie een grote rol lijkt 

weggelegd. Organisaties zouden daar bij de opzet van systemen wel degelijk rekening 

mee moeten houden, zeker wanneer het doel is om kennisuitwisseling en daarmee leren 

actief te stimuleren.  

 

[2] Omdat reciprociteit een belangrijke voorwaarde is voor de instandhouding van 
een community, moeten er in het spel doelen worden gedefinieerd die wederzijdse 
afhankelijkheid in de hand werken. Door het stimuleren van actieve participatie 
ontstaat op deze manier een proces van leren en kennisoverdracht. 
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Reciprociteit wordt door de meeste geïnterviewden gezien als belangrijk onderdeel van 

het proces en daarmee een goede manier om actieve participatie te stimuleren. Ervaring 

vanuit games of communities leert dat er in veel gevallen geen sprake hoeft te zijn van 

een één-op-één ruilverhouding. Eigenlijk is er altijd sprake van gegeneraliseerde of 

uitgestelde ruil. De experts zijn allen van mening dat kennis niet perse uitgewisseld hoef 

te worden met andere kennis. Daar kunnen ook andere factoren tegenover staan: 

 

“Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze voor hun kennis ook iets 

terugkrijgen. Zeker bij professionals. Juist die personen krijgen erkenning en 

waardering voor de kennis die ze bezitten. Uiteraard is het niet zo dat je 

perse kennis moet terugkrijgen. Dit kan zich ook terugvertalen in waardering. 

” - Flapper 

 

Dit wil overigens niet zeggen dat een één-op-één ruilverhouding niet kan werken. 

Leemkuil stelt dat wanneer je mensen verschillende taken geeft die onderling van elkaar 

afhankelijk zijn, je op deze manier een vorm van reprociteit kunt inzetten om 

samenwerking als het ware af te dwingen. Copier gebruikt een dergelijke vorm van 

afhankelijk in haar colleges, waarin ze haar studenten online laat samenwerken.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat alle geïnterviewden zeer veel mogelijkheden zien 

om online technologie in te zetten om het leren en het uitwisselen van kennis te 

stimuleren. Ze zijn het erover eens dat met name door het actief stimuleren van interactie 

en samenwerking al heel veel kan worden bereikt. Ze beschouwen beide zaken dan ook 

als zeer belangrijke aspecten van games. Game-elementen die dit proces kunnen 

stimuleren zijn dus een hele goede aanvulling. Met name de experts afkomstig uit het 

bedrijfsleven benadrukken wel dat de spelelementen niet moeten gaan overheersen. Het 

moet daarbij  

 

Met name de experts afkomstig uit het bedrijfsleven benadrukken dat ervoor gewaakt 

moet worden dat de spelelementen hierbij niet moeten gaan overheersen. Het moet 

daarbij dus niet om het spel an sich gaan, 
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De vraag blijft echter wel of er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt zou gaan worden. 

Drie geínterviewden zijn van mening dat face-to-face bijeenkomsten aanzienlijk kunnen 

bijdragen om het proces op gang te krijgen. Blijkbaar heeft in veel situaties een zuiver 

online proces alleen niet het gewenste resultaat. Mogelijk is dit toch een teken dat de 

vertrouwensband makkelijker wordt opgebouwd als mensen elkaar wel eens hebben 

gezien. Om interactie en samenwerken te stimuleren is het organiseren van live-

bijeenkomsten een welhaast noodzakelijke aanvulling.  

 

Als interactie en samenwerking belangrijke elementen zijn, dan is de logische 

vervolgvraag hoe je dit proces op gang krijgt. In de paragraaf over de implicaties van 

doelen en beloningen wordt daarop verder ingegaan en worden de verschillende 

opvattingen daarover nader verklaard. De resultaten van de interviews wijzen in ieder 

geval wel uit dat doelen en beloningen veel invloed hebben op het totstandkomen van 

samenwerking en interactie.  

 

7.2.2 Sociale normen en vertrouwen 

Twee implicaties hadden te maken met sociale normen en vertrouwen. Ook deze 

implicaties zijn in de interviews aan de orde gesteld. 

 

[3] Het vastleggen van alleen de basisregels is voldoende. Het is aan de spelers zelf 
hoe ze deze regels interpreteren en hoe ze ten uitvoer worden gebracht. 

 

In één van de volgende paragrafen komen doelen en beloningen aan de orde. Doelen 

houden nauw verband met de sociale normen en bepalen min of meer wat wel en wat niet 

is toegestaan. Bij deze implicatie wordt enkel gekeken naar het vastleggen van een set 

van basisregels. 

 

De twee experts met ruime ervaring op het gebied van spellen en spelsimulaties 

(Leemkuil en Copier) zijn voorstander om alleen een set basisregels vast te leggen. 

Daarmee houd je een spel boeiender, waardoor mensen sneller betrokken blijven. 
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Wanneer men zelf kan “spelen” met de regels en er ruimte is voor vrije reputatie dan kan 

het spel zich ook veel beter ontwikkelen. 

 

In de opzet moet hier dus rekening mee gehouden worden. Leemkuil haalt aan dat in de 

spelsimulatie die hij gebruikt een soort sociale controle zit ingebouwd. Op bepaalde 

punten moeten de spelers uit een team het met elkaar eens worden. Daarmee wordt 

gestimuleerd dat iedereen de mogelijkheid heeft om iets in te brengen of iets in moet 

brengen. Zeker wanneer er gespeeld wordt op grote afstand is zoiets van belang. Een 

none-playing captain kan eventueel optreden bij disputen, zodat het spel later altijd verder 

kan. 

 

Copier haalt het het element valsspelen aan, waarbij de normen dus als het ware worden 

overtreden. Deze expert raadt aan dit valsspelen altijd in een bepaalde mate toe te staan. 

Voor sommige mensen is het opzoeken van de grenzen van het spel een spelvorm. Je 

moet er natuurlijk wel op letten dat je de gestelde doelen wel bereikt en het valsspelen 

niet de loop van het spel gaat bepalen.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat het vaststellen van alle regels dus door de experts 

niet noodzakelijk worden geacht. Er moet voldoende vrije ruimte overblijven. Daarmee 

sluit deze mening aan bij de theorieën over CoPs, waarin ook wordt gesteld dat het 

komen tot een gezamenlijke norm een belangrijke voorwaarde is voor de instandhouding 

van een community.  

 

[4] De deelnemers moeten kunnen beoordelen met wie ze te maken hebben om de 
betrouwbaarheid van de informatie te kunnen vaststellen. Dit komt de 
samenwerking en daarmee kennisuitwisseling ten goede. 

 

De factor vertrouwen is in CoPs is welhaast een noodzakelijke voorwaarde. Dat bleek 

ook al uit het theoretisch kader. Alle experts delen die mening, alhoewel er wel gesteld 

wordt dat in een bedrijfsinterne omgeving deze factor van minder groot belang is, ook in 

grotere organisaties. In de meeste gevallen kan ervan uit gegaan worden dat collega’s te 

vertrouwen zijn, alhoewel dat deels afhankelijk is aan de bedrijfscultuur. Leemkuil stelt 
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dat het via-via kennen van iemand ook al kan bijdragen aan het vertrouwen dat in deze 

persoon wordt gesteld. 

 

Uit de expertinterviews kunnen drie mogelijke manieren worden gedestilleerd die kunnen 

bijdragen aan de factor vertrouwen. In een online systeem worden profielen genoemd als 

één van de factoren. Eén van de experts omschreef het als volgt: 

 

“Profielen kunnen zeker daaraan [vertrouwen] bijdragen. Je kunt beter 

inschatten wat iemand te berde brengt en uit welke achtergrond die kennis 

komt.” 

 

In veel online communities worden dergelijke profielen ook gebruikt, bijvoorbeeld in 

expert communities, waarbij het met name gaat om de betrouwbaarheid van iemands 

antwoorden. Anonieme deelname wordt door de experts als niet wenselijk geacht, omdat 

dit ten koste gaat van de mate van vertrouwen. Anonieme deelname komt bij één van de 

volgende implicaties ook nog aan de orde. 

 

Een tweede manier die wordt genoemd heeft meer te maken met validatie van de 

bijgedragen kennis, om op deze manier vertrouwen te wekken. Drie van de experts zien 

zeer veel mogelijkheden in een soort kwaliteitssysteem, waarbij iedereen de kwaliteit van 

een bijdrage kan beoordelen. Enerzijds levert dit waarschijnlijk kwalitatief hogere 

bijdragen op, anderzijds draagt het bij aan de betrouwbaarheid ervan. Daarbij moet wel 

aangetekend worden dat voor dit soort beoordelingssystemen wel een kritieke massa 

nodig is om het te kunnen laten werken. 

  

Een derde en laatste manier die wordt genoemd is het organiseren van face-to-face 

bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen de onderlinge band verstevigen en het 

contact intensiveren. 
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“Live bijeenkomsten zijn een goede aanvulling die ik ook gebruik. Het geeft 

vaak een sterker gevoel van verbondenheid. Dit gevoel moet je dan 

vervolgens online zien te behouden.” - Copier 

 

Hulsebosch verwijst naar het begrip swift trust. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is niet 

zozeer of vertrouwen in virtuele communities bestaat, maar meer hoe vertrouwen in een 

virtuele community wordt gevoed. Ook daaruit blijkt dat face-to-face interactie zeker kan 

bijdragen om sneller vertrouwen op te bouwen.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de experts een belangrijke rol voor vertrouwen zien 

weggelegd. Met name face-to-face bijeenkomsten kunnen hieraan nog extra bijdragen. 

Anderzijds kan betrouwbaarheid volgens de experts ook mede worden afgemeten aan de 

kwaliteit van de bijdragen en iemands achtergrond. Beiden zijn ook zeer goed toepasbaar 

binnen organisaties.  

 

7.2.3 Role play en identiteit 

Aan de hand van de twee opgestelde implicaties over role play en identiteit wordt ook 

deze factor aan de experts voorgelegd. 

 

[5] Role play zou kunnen worden ingezet als factor om bepaalde situaties anders te 
bezien. Door een ander standpunt in te nemen of een bepaalde rol te spelen kunnen 
nieuwe vaardigheden worden opgedaan. 

 

Over de factor role play zijn de meningen sterk verdeeld. De helft van de experts ziet zeer 

veel mogelijkheden in het gebruik ervan. De andere helft doet deze factor af als niet 

geschikt voor een organisatie. Hieronder zullen de verschillende beweegredenen van 

beide kampen worden toegelicht. 

 

De experts die van mening zijn dat role play een waardevolle aanvulling kan zijn, baseren 

hun mening deels op het feit dat er met deze rollen veel variatie aangebracht kan worden 

in het proces. Wanneer role play wordt ingezet om anders tegen bepaalde zaken aan te 
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kijken dan kan zoiets veel meerwaarde opleveren. De kennis komt dan soms als het ware 

uit een andere hoek, waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Flapper is tevens van mening 

dat wanneer mensen een bepaalde rol vertegenwoordigen ze hiermee wellicht ook hun 

sociale competenties in ‘de echte wereld’ kunnen verbeteren. Door een virtuele rol te 

vertolken kan men ervaring opdoen, waarvoor men in de organisatie niet zo snel kans zou 

kunnen krijgen. 

 

De voorstanders van role play brachten wel naar voren dat sommige vormen van role 

play specialisatie in de hand werken, omdat de speler zich gaat inleven in zijn rol. Dit kan 

mogelijk leiden tot overspecialisatie, waardoor dit ten koste zou kunnen gaan van de 

factor samenwerking. Wanneer bepaalde taken echter van elkaar afhankelijk zouden zijn, 

dan zou specialisatie daarmee voor een groot deel ondervangen kunnen worden. Dit 

kwam ook al in de vorige paragraaf aan de orde bij de 2e implicatie.  

 

Het deel van de experts dat skeptisch is over role play ziet daarvoor weinig toegevoegde 

waarde weggelegd voor een organisatie. Men is met name bang dat er medewerkers 

zullen zijn die dit aspect niet serieus nemen en daardoor zullen afhaken. Ook werd 

aangegeven dat snel het gevaar dreigt dat de realiteit uit het oog wordt verloren, waardoor 

het uiteindelijke doel (het uitwisselen van kennis) voorbij geschoten wordt.  

 

Uit de interviews kwam diverse keren naar voren dat role play eigenlijk altijd wel 

onderhuids aanwezig is, maar dan op een hoger abstractieniveau. Iedereen vervult in de 

dagelijkse praktijk in een bepaalde situatie wel een bepaalde rol, of diverse rollen. Ook 

binnen een organisatie. Bezien vanuit deze situatie “speelt” iemand niet zozeer een rol, 

maar “vertegenwoordigt” hij deze uit hoofde van zijn functie. Van nature is er dus 

eigenlijk al een soort role play aanwezig. Wanneer medewerkers uit verschillende delen 

van de organisatie op een virtuele manier in contact worden gebracht, dan zou de 

interactie tussen deze personen en het feit dat ze allemaal een verschillende achtergrond 

hebben mogelijk al voldoende variatie bieden. Het is dan de vraag of role play extra 

toegevoegde waarde kan bieden om een virtuele community te stimuleren.  
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[6] Anonieme deelname zou de participatie kunnen bevorderen en daarmee 
kennisuitwisseling kunnen stimuleren, omdat de drempel om iets bij te dragen 
daardoor minder groot wordt 

 

Over deze implicatie waren vrijwel alle experts het eens. Anonieme deelname biedt geen 

voordelen om kennisuitwisseling te stimuleren. Daarmee scharen zij zich achter 

McKnight et al. (1995) die stelden dat inzicht in iemands identiteit juist een extra 

stimulans kan zijn voor samenwerking (zie paragraaf 3.4.2.4). Wanneer 

kennisuitwisseling centraal staat dan is het juist belangrijk om te weten wie deze kennis 

voortbrengt. Op die manier kunnen alle deelnemers dan zelf beoordelen of de kennis van 

waarde is en uit welke context deze afkomstig is. De betrouwbaarheid van de informatie 

speelt daarbij een grote rol. Dit kwam ook al voort uit de 4e implicatie.  

 

Flapper zag soms juist wel voordelen in anonieme deelname en stelde dat het verhullen 

van iemands identiteit er wellicht voor kan zorgen dat de antwoorden en meningen van 

sommige personen niet ondergesneeuwd raken: 

 

“Wanneer je een domme vraag stelt en je bent anoniem, dan is de impact 

daarvan veel kleiner. Je durft je kwetsbaarheden wat meer te laten zien.” 

 

Daarbij werd wel aangetekend dat als status ook een belangrijke rol zou spelen, je deze 

factor hiermee waarschijnlijk wel deels teniet doet.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat role play mogelijk interessant is om bepaalde 

situaties vanuit andere standpunten te bezien, echter dat ook het risico wordt gelopen dat 

men daardoor de situatie niet meer zo serieus neemt. Implementatie zou dus mede 

afhankelijk kunnen zijn van het doel dat men wil bereiken. Over identiteit heerst meer 

eensgezindheid. Identiteit kan in grote mate bijdragen aan de betrouwbaarheid van zowel 

informatie als personen. Daarmee heeft het indirect invloed op samenwerking en 

interactie, zoals in de analyse al werd gesteld. Mocht er gebruik gemaakt worden van role 

play dan is het dus wel zaak om te zorgen dat iemands ware identiteit altijd zichtbaar 

blijft. 
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7.2.4 Doelen en beloningen 

MMOGs zijn gebaseerd op doelen die de speler moet trachten te bereiken om verder te 

komen in het spel. In ruil daarvoor ontvangt de speler vaak een beloning. Op basis van 

doelen en beloningen zijn twee belangrijke implicaties voorgelegd. 

 

[7] Naast factoren die samenwerking bevorderen is het ook van belang dat 
persoonlijke doelstellingen in het spel kunnen worden gerealiseerd. 

 

Uit de theorie kwam al naar voren dat het opstellen van goede doelen erg belangrijk is. 

Ook door de experts wordt dit als een zeer belangrijke factor ervaren. Naast het opstellen 

van de heldere gemeenschappelijke doelen, mogen de persoonlijke doelen zeker niet 

worden vergeten. Copier gebruikte het volgende voorbeeld: 

 

“Het is de afweging wat je aan individuele doelen en wat je aan teamdoelen 

stelt. Je kunt het [doel] heel erg baseren op een zero-sum game (dat dus één 

iemand wint), maar je kunt ook aan team-play doen (dat je met z’n allen 

wint). Het moet eigenlijk net zo zijn als bij voetbal. Je wint samen een 

wedstrijd, maar één iemand kan wel afzonderlijk bijdragen aan de eindstand 

door een doelpunt te maken.” 

 

Er is dus een spanningsveld tussen teamdoelstellingen enerzijds en individuele 

doelstellingen anderzijds. Iedereen heeft zo zijn persoonlijke triggers. Sommige triggers 

zijn zuiver gericht op een persoonlijk doel, anderen zijn van invloed op het gehele 

groepsproces. Assen sprak niet zozeer van doelen, maar van belangen. Kortgezegd: “Er 

moet voor een medewerker ook iets te halen zijn”. Wanneer een persoon bepaalde kennis 

deelt, dan wil hij er in principe ook iets voor terug. Dit punt kwam ook al bij de 

implicatie over reciprociteit naar voren.  

 

Wanneer het dus gaat over de mix van doelstellingen die belangrijk zijn voor de 

samenwerking en het onderling uitwisselen van kennis dan lijkt daarin voor het 

persoonlijk belang een aanzienlijke rol weggelegd. Wanneer er geen sprake is van enig 
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persoonlijk voordeel (sommigen zouden het eigengewin noemen), dan lijkt dat deelname 

niet zondermeer te stimuleren. Altruïstische motieven, zoals in het theoretisch kader 

omschreven (paragraaf 3.4.2.2), lijken vanuit dit oogpunt van ondergeschikt belang.  

 

[8] Het vastleggen van alle doelstellingen is niet perse noodzakelijk. Wanneer de 
doelen ruim worden opgesteld dan komt dat de samenwerking en daarmee de 
kennisuitwisseling ten goede. 

 

Bij de vorige implicatie is gebleken dat doelstellingen heel belangrijk worden geacht. Het 

is bij deze implicatie echter veel meer de vraag of de doelen bij voorbaat al helemaal vast 

moeten liggen. 

 

Alle experts zijn het erover eens dat iedere deelnemer overtuigd moet zijn van het 

uiteindelijke doel. Hulsebosch omschreef het als volgt: 

 

“Het moet inzichtelijk zijn wat de waarde is van hun [de deelnemers] 

bijdrage aan het grote geheel.” 

 

Wanneer dit niet het geval is dan zal men niet participeren. Wanneer de deelnemers dus 

inspraak hebben in de doelen, dan zal het proces veel beter op gang komen. Daarmee 

wordt tevens voorkomen dat de doelen teveel afwijken van de persoonlijke doelstellingen 

en competenties. Op deze manier wordt als het ware zelf het niveau bepaald. 

 

“Je moet oppassen dat de doelen die je in het spel opstelt, niet teveel afwijken van 

iemands persoonlijke competenties. Wanneer het gat te groot wordt dan gaat men denken 

dat de doelen onrealiseerbaar zijn.” 

 

Leemkuil benadrukte dat het belangrijk is om de (leer)doelen te koppelen aan de regels 

van het spel. Daarmee wordt bedoeld dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om te 

spelen met de regels. Het moet verknoopt zijn met de context van het spel, waardoor het 

spelen ervan interessant en uitdagend blijft. Daarbij moet er natuurlijk wel voor gewaakt 

worden dat het spelresultaat ook weer gaat overheersen.  
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De punten die hierboven aan de orde zijn gekomen, en waarover consensus bestaat, 

sluiten nauw aan bij de theorieën over CoPs. Zoals uit de theorie ook al bleek stellen 

Wenger, McDermott en Snyder (2002) het domein als één van de drie fundamenten onder 

een CoP, dat zorgt voor een algemene basis en geeft het inhoud aan de handelingen van 

de community-leden. Het gezamenlijk bepalen van het domein wordt daarbij zeer 

belangrijk geacht. Datzelfde geldt hier eigenlijk voor de doelen. Wanneer deze in 

onderlinge samenspraak tot stand komen, versterkt dat de onderlinge band tussen de 

deelnemers.  

 

[9] Intrinsieke beloningen zijn een betere vorm van belonen. Deze beloningen 
houden langer stand dan een extrinsieke vorm van belonen. 

 

Beloningen zijn in vrijwel alle spellen een belangrijke component. In ruil voor een 

bepaalde prestatie in het spel ontvangt een speler al dan niet een beloning. Voor veel 

spelers is dit een belangrijke drijfveer om te (blijven) spelen. Zoals Malone (1987) ook al 

aanstipte zijn deze beloningen vrijwel altijd intrinsiek van aard. 

 

Aan de experts is ook hun ervaring met extrinsieke beloningen voorgelegd. Twee 

personen hadden daarmee wel eens ge-experimenteerd. In het ene geval ging het om 

deelname aan een virtuele communities die in het bedrijf werden opgezet (De Jonge). 

Wanneer een (meetbare) bijdrage werd geleverd aan een community, konden de 

deelnemers een mobiele telefoon verdienen. Dat werkte aanvankelijk heel erg goed. 

Nadat echter “de buit” binnen was, nam de deelname aanzienlijk af.  

 

Het tweede geval is wat abstracter en is afkomstig uit het onderwijs. Copier speelt daar 

samen met haar studenten een online spel. De studiepunten die toebedeeld worden door 

deelname aan dat vak zouden gezien kunnen worden als een vorm van extrinsieke 

beloning. 

 

”Dat is eigenlijk het eerste waar ik studenten vanaf probeer te krijgen. Het 

papiertje is leuk, maar ik stel altijd de vraag: wat doe jij hier? Daarmee 
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probeer ik studenten te laten zien hoe oppervlakkig externe motivatie is. Het 

is vervolgens de uitdaging om mensen hun intrinsieke motivaties te laten 

opnoemen. Dat is veel moeilijker.” 

 

Beide voorbeelden illustreren dat extrinsieke vormen van motivatie tijdelijk werken, maar 

ze op de langere termijn nauwelijks nog effect hebben. Wanneer mensen zelf de waarde 

gaan zien van wat ze bijdragen en wat ze in ruil daarvoor op de langere termijn 

terugkrijgen dan is dat een veel krachtiger instrument. 

 

De experts zeggen intrinsieke beloningen als een veel krachtigere vorm van belonen te 

beschouwen. De vervolgvraag was hoe dit eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. 

Drie van de experts waren van mening dat het inbouwen van een aantal competitieve 

elementen al heel goed zou kunnen werken als impuls. Ze doelen daarmee met name op 

de door Malone (1987) genoemde factor uitdaging of de door Yee (2006) gedefineerde 

prestatiefactoren. Status en erkenning echter werden echter door iedereen als de meest 

belangrijke en kansrijke aspecten aangemerkt. Wanneer iemand iets bijdraagt en het voor 

iedereen inzichtelijk is dat iets is bijgedragen dan kan dat een zeer stimulerende invloed 

hebben. Assen noemt eBay en Amazon.com als twee voorbeelden waarbij bijvoorbeeld 

het aantal evaluaties van een product of boek zichtbaar is. Daar is bewezen dat mensen 

informatie betrouwbaarder achten als de beoordeler meerdere evaluaties heeft ingevuld. 

Het schept dus ook een bepaalde mate van vertrouwen. In één van de volgende 

paragrafen komt status nog terug als aparte factor.  

 

 

Uit de bespreking van de bovenstaande implicaties omtrent doelen en beloningen kan 

geconcludeerd worden dat deze factor een zeer belangrijke vormt. Er moet voldoende 

ruimte geboden worden om ook persoonlijke doelstellingen te realiseren om daarmee een 

zekere mate van verbondenheid te bewerkstelligen. Daarnaast is het zaak om voldoende 

ruimte te bieden om zelf een aantal doelstellingen te bepalen. Doelen kunnen op deze 

manier ook bijdragen aan de factor status wanneer deze doelen worden gerealiseerd en 

men daarvoor een beloning ontvangt. Als beloningsinstrument kunnen het beste 
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intrinsieke vormen worden aangewend, omdat deze op de langere termijn het meeste 

effect hebben.  

 

7.2.5 Handelen en ruilen 

De factor handelen en ruilen leidde tot de volgende implicatie. 

 

[10] De factor handelen en ruilen lijkt als factor die een ondersteunende rol kan 
bieden bij het stimuleren van kennisuitwisseling niet van zeer groot belang. 

 

De factor handelen en ruilen zoals deze in MMOGs naar voren komt, wordt eigenlijk 

door alle experts niet direct als factor aangemerkt die een stimulerende werking kan 

hebben op kennisuitwisseling en leren. Wel zien een tweetal experts mogelijkheden om 

handelen en ruilen in te zetten als spelfactor als onderdeel van de gameplay. Flapper, 

afkomstig uit de financiële wereld, ziet daartoe mogelijkheden, omdat het daarmee 

onderdeel kan worden van de dagelijkse praktijk. Maar dat is erg afhankelijk van het type 

organisatie.  

 

Copier, die een online spel speelt met haar studenten, zet handelen en ruilen in als 

spelfactor om elkaar beter te leren kennen. Ze organiseert daartoe het online studenten 

ruilspel, waarbij het doel is om in korte tijd een zo groot mogelijk object in handen te 

krijgen door telkens te ruilen. Telkens wanneer er geruild moet worden komen de spelers 

met elkaar in contact, wat de eerste basis vormt voor interactie. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat deze factor niet van zeer groot belang is bij de 

beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. 

 

7.2.6 Status 

Status bleek van invloed op de factor vertrouwen. De implicatie die is voorgelegd aan de 

experts had hier dan ook mee te maken. 

 



 

 137

[11] Wanneer status inzichtelijk wordt gemaakt via de bijdrage of de prestaties van 
die persoon, dan heeft dat een positief effect op het vertrouwen en daarmee op het 
uitwisselen van kennis. 

 

Alle experts zijn het ermee eens dat status een hele belangrijke drijfveer kan zijn als het 

gaat om het stimuleren van kennisuitwisseling. Daarmee wordt dan met name gedoeld op 

het inzichtelijk maken van iemands status of manieren om status te verkrijgen. Flapper 

drukte het als volgt uit:  

 

“Wanneer je bij wijze van spreken op een virtueel podium komt te staan, 

wordt toegejuichd en daarnaast ook nog een speech krijgt van onze CEO dan 

kan dat zeker bijdragen.” 

 

Volgens de experts is het bij het stimuleren van kennisuitwisseling belangrijk dat de 

kennisdelers voor hun inspanningen iets terugkrijgen. Dat kan in de vorm van een directe 

beloning, maar ook door heel duidelijk te maken wie iets heeft bijgedragen. Leemkuil 

stelde dat wanneer mensen zien dat hun kennis elders in de organisatie wordt gebruikt, en 

zeker wanneer hun naam daarbij staat vermeld, ze eerder geneigd zijn om dit gedrag (iets 

bijdragen) nog eens te herhalen.  

 

Het inzichtelijk maken van status kan volgens de experts op veel manieren. In een spel is 

het puntensysteem natuurlijk een hele effectieve methode. Het eerder besproken 

kwaliteitssysteem, waarbij iedereen de kwaliteit van een bijdrage kan beoordelen, is daar 

een goed voorbeeld van. Het lijkt erop dat de prestatiefactoren uit het onderzoek van Yee 

(2006) dus heel belangrijk zijn bij het verkrijgen van status of het inzichtelijk maken 

daarvan. 

 

Een ander punt dat werd genoemd is om te kunnen stijgen in rang. Ook dat werd gezien 

als een manier om status te verkrijgen. Deze factor komt ook in veel online spellen terug. 

Voor sommige deelnemers is het stijgen in rang en het verkrijgen van een bepaalde 

leiderschapspositie een doel op zich. 

 



Analyse 

 138

Anonieme deelname, wat ook al eerder aan de orde is gesteld, werd gezien als een 

belemmerende factor voor het verkrijgen van status. Iemand kan alleen status verkrijgen 

als dat ook zichtbaar is voor anderen en is altijd geralateerd aan bepaalde prestaties. Als 

het niet duidelijk is wie, welke prestaties heeft geleverd dan is dat voor veel deelnemers 

niet interessant. Voor het verkrijgen van status moeten de prestaties dus altijd gekoppeld 

zijn aan een persoon. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat status een belangrijke motivator kan zijn om deel te 

nemen. Status wordt onder andere gevoed door de beloningsstructuur, welke status 

makkelijker inzichtelijk maakt. Met name deze zichtbaarheid kan werken als stimulans. 

Ook het stijgen in rang, de factor leiderschap die in de volgende paragraaf aan de orde 

komt, kan een motivatie zijn. Ook Yee (2006) toonde dat al aan. 

 

7.2.7 Leiderschap 

Leiderschap kende zowel formele als informele vormen. Uit de analyse kwam naar voren 

dat het een belangrijke factor kan zijn om een vCoP in stand te houden. Dit leidde tot de 

volgende implicatie. 

 

[12] Je hebt leiderschap nodig om de vCoP in stand te houden en te zorgen dat men 
kennis blijft uitwisselen. 

 

Naast status wordt ook leiderschap door de experts gezien als een belangrijke factor. Een 

groot deel van de experts heeft daar direct of indirect ervaring mee.  

 

“Je hebt wel degelijk vormen van leiderschap nodig, dat is vaak een factor 

die mensen over het hoofd zien. In veel theorieën over netwerken wordt 

gedaan alsof alles in netwerken gelijk is aan elkaar. Maar in netwerken zitten 

altijd connectoren, punten waarop de netwerken moeten samenkomen of naar 

elkaar toe moeten worden getrokken. En die actie ontstaat vaak niet vanzelf!” 

- Copier 
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Er zijn dus bepaalde sleutelfiguren nodig die steeds weer komen met nieuwe incentives. 

Ook bij Siemens worden moderators aangesteld die verantwoordelijk zijn voor bepaalde 

onderdelen. Uit ervaring kwam tevens naar voren dat in sommige online omgevingen ook 

vanzelf bepaalde leiders opstaan, als nodig wordt geacht dat bepaalde taken moeten 

worden uitgevoerd. Deze meer natuurlijke vormen van leiderschap zijn ook een prima 

manier om status mee te verwerven. Dan blijkt dat bepaalde vormen van leiderschap ook 

een bepaalde status geven. Yee (2006) bewees al dat leiderschap in een spel een doel op 

zich kan zijn.  

 

Utz noemt ook dat soms alleen de illusie dat mensen iets kunnen sturen al kan bijdragen. 

Games zijn daar in principe ideale omgevingen voor. Leiderschap wordt dan ook veel 

meer een spelelement. 

 

Eén van de experts noemde bij de factor role play al het aspect dat het interessant zou zijn 

dat bepaalde vormen van leiderschap zich ook terugvertalen naar de ‘echte’ organisatie. 

Ook bij de factor leiderschap is dat een interessant iets. Deze expert ziet daarin zeker 

toegevoegde waarde. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de experts enerzijds leiderschap noodzakelijk 

achten voor de instandhouding van de community. Daarmee zoeken ze aansluiting bij de 

theorieën over CoPs. Anderszijds kan leiderschap ook een bijdrage leveren aan de factor 

status. Ook dat kwam in de interviews naar voren. Ook de experts zien een relatie tussen 

beide factoren.  

 

7.2.8 Vormen van communicatie 

Omdat de communicatievorm in een online omgeving erg belangrijk is, is ook deze 

kwestie aan de experts voorgelegd. 

 

[13] Asynchrone communicatiemiddelen zijn geschiktere methodes als het gaat om 
kennisuitwisseling en het opslaan van kennis. 
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Over dit punt zijn alle experts het snel eens. Een asynchrone manier van communiceren 

werkt waarschijnlijk beter. Deze vorm van communicatie wordt in een bedrijfsomgeving 

geschikter geacht, omdat het makkelijker te combineren is met de dagelijkse 

werkzaamheden. Daarnaast is het een handiger middel in grotere organisaties met 

gespreide locaties. Het gelijktijdig online zijn wordt als lastig beschouwd. Ook wat 

betreft het opslaan van kennis ziet men meer mogelijkheden voor asynchrone methoden, 

omdat de informatie beter te ordenen is en makkelijker doorzoekbaar wordt.  

 

Uit de discussie over deze factor kwamen nog een tweetal interessante aspecten naar 

voren. Ten eerste noemde drie experts een mogelijke “generatiekloof” in het gebruik van 

online technologie. Een jongere doelgroep is al veel meer gewend aan verschillende 

vormen van communicatie. Dat komt omdat ze er al veel meer mee zijn opgegroeid en 

bijvoorbeeld veel meer gebruik maken van online technologie. Het is dus zaak om goed 

te leten op de gebruiksvriendelijkheid, omdat dit een belangrijke factor kan vormen bij de 

acceptatie van een systeem. Een tweede aspect dat naar voren kwam heeft te maken met 

de informatievoorziening. Leemkuil raadde aan om waar mogelijk gebruik te maken van 

notificaties en signalen. Het is onwaarschijnlijk dat mensen dagelijks in een systeem 

zullen gaan kijken om te zien of er wellicht al iets is toegevoegd. Dat moet zoveel 

mogelijk gefaciliteerd worden. Ook dat kan het gebruik van een systeem al in belangrijke 

mate bevorderen. 

 

7.3 Reflectie op de interviews 

In de voorgaande paragrafen zijn de experts hoofdzakelijk aan het woord geweest. Aan 

de hand van de opgestelde implicaties hebben zij hun visie gegeven op de invloed van de 

diverse factoren en de eventuele mogelijkheden die er zijn om daarmee het leren binnen 

een vCoP te stimuleren. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al werd gesteld ging het 

daarbij niet zozeer om “waar” en “onwaar” of “juist” en “onjuist”, maar veel meer om 

nuancering aan te brengen in de uit de theorie voortgekomen implicaties. 
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De factor interactie en samenwerken werd door de geïnterviewden ook al zeer belangrijk 

gezien. Interessant aspect was dat een aantal experts vanuit hun ervaring aangaven dat ze 

face-to-face bijeenkomsten ook erg belangrijk vonden om samenwerking te stimuleren. 

Het lijkt erop dat alleen virtuele bijeenkomsten lang niet altijd afdoende zijn. Deels werd 

deze factor gekoppeld aan de factor vertrouwen, zoals ook al was terug te zien in de 

theorie. De onderlinge relatie met beide factoren wordt door de experts nogmaals 

bevestigd.  

 

Naast vertrouwen door het organiseren van live bijeenkomsten, wordt ook een 

kwaliteitssysteem voor de beoordeling van de bijdragen gezien als een mogelijk 

belangrijke factor. 

 

Wat opviel bij de bespreking van de implicaties over role play en identiteit was het feit 

dat de experts verdeeld zijn over role play. Een deel van de geïnterviewden was skeptisch 

het effect van role play in organisaties. Daaruit valt hoogstwaarschijnlijk te concluderen 

dat dit geheel afhankelijk is bij welke organisatie een dergelijk middel wordt ingezet. 

Meer eensgezindheid was er over het feit dat het weergeven van iemands identiteit een 

erg belangrijke voorwaarde is. Daarmee leggen de experts ook een link met de factor 

vertrouwen.  

 

Doelen en beloningen zijn twee zaken die door de experts worden gezien als zeer 

belangrijke factoren die participatie kunnen stimuleren. Daarmee zijn ze gekoppeld met 

de factor interactie en samenwerken. Met name de beloningscomponent vindt ook nauwe 

aansluiting bij de status die men kan verwerven in het spel. Daarmee doelen ze met name 

op een vorm van intrinsiek belonen.  

 

De factor handelen en ruilen lijkt een vreemde eend in de bijt. Het lijkt daarom beter om 

deze factor te schrappen. Enerzijds omdat de directe link met de centrale vraagstelling 

onduidelijk is, anderzijds omdat men ook geen rol ziet weggelegd als factor die indirect 

kan bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. 
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Anders is dat voor de factoren status en leiderschap. Zoals al werd gesteld gaan deze 

factoren hand-in-hand. Ook uit de interviews kwam onder andere naar voren dat status 

een belangrijke voedingsbodem is voor leiderschap en andersom. Daarnaast werd ook 

bevestigd dat ideniteit invloed heeft op zowel status als identiteit. Anonieme deelname 

wordt daardoor eigenlijk uitgesloten. Spelen met vormen van leiderschap is een 

interessante factor die ook aan de orde werd gesteld. Daarin ziet men wellicht 

mogelijkheden weggelegd. 

 

Resumerend komen de meningen van de experts in grote mate overeen met de 

bevindingen uit de literatuur. Uit het eerder gepresenteerde figuur wordt echter wel de 

factor handelen en ruilen geschrapt. Dit leidt tot de volgende grafische weergave van 

hetgeen in dit hoofdstuk is besproken. 

 

In het volgende hoofdstuk worden alle onderwerpen die in de voorgaande hoofdstukken 

aan de orde zijn gekomen nogmaals kort worden samengevat. Daarna zullen de 

belangrijkste conclusies die in het onderzoek naar voren zijn gekomen worden besproken 

en zullen aanbevelingen worden gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

Hoe kan leren in 
een vCoP worden 
gestimuleerd? 

Doelen en 
beloningen 

Interactie en 
samenwerking 

Handelen en 
ruilen 

Leiderschap 

Status 

Role play en 
identiteit 

Sociale normen
en vertrouwen 
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HOOFDSTUK 8 Conclusies 

"Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why." 

- Bernard Baruch 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek 

geformuleerd, worden beperkingen van dit onderzoek aangegeven en worden 

aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

8.1 Een korte samenvatting 

In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse theorieën de revue gepasseerd. In hoofdstuk 

2 werd de CoP uitvoerig aan de orde gesteld en werd tevens de link gelegd met de 

organisatie. Uit dit hoofdstuk bleek dat een CoP voor een kennisintensieve organisatie 

een ideale structuur is die het leren en het overdragen van kennis kan stimuleren. Het 

bleek dat wanneer medewerkers aan een CoP deelnemen, dat voordelen biedt voor de 

organisatie, het individu en voor de community zelf. Teveel bemoeienis van de 

organisatie echter kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van CoPs. De 

organisatie zal dit dus zoveel mogelijk moeten vermijden. Toch kan een organisatie wel 

enigszins bijdragen door de CoP te erkennen en de deelnemers te steunen met (financiële) 

middelen. In dit hoofdstuk werden vervolgens verschillende factoren gedefinieerd die van 

invloed kunnen zijn op de vorming en instandhouding van CoPs. 

 

Vervolgens werd in hoofdstuk 3 de stap gemaakt naar virtuele CoPs. Het belangrijkste 

verschil met “gewone” CoPs is dat men hoofdzakelijk op electronische wijze met elkaar 

communiceert en contacten onderhoudt. De virtuele omgeving waarbinnen de interactie 

plaatsvindt, levert extra uitdagingen op. Van alle factoren die in het vorige hoofdstuk aan 

de orde kwamen werd gekeken of ze ook stand houden in de virtuele omgeving.  

 

De hoofdstukken 2 en 3 samen geven voornamelijk antwoord op de eerste deelvraag van 

dit onderzoek, namelijk:  
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“Wat is een (virtuele) Community of Practice en wat zijn de redenen om te 

kiezen voor deze leervorm in organisaties?” 

 

In hoofdstuk 4 kwam het zogenaamde Game-based Learning aan de orde. Deze theorie 

vindt zijn oorsprong in de educatieve psychologie. Daarbij werd met name gekeken naar 

constructivistische benaderingen zoals de collaborative learningtheorie, waarbij 

gezamenlijke kennisconstructie één van de belangrijkte voorwaarden was. Games bleken 

hierop een goede aanvulling te kunnen zijn. In dit hoofdstuk werd bijzondere aandacht 

besteed aan een speciaal soort games, namelijk MMOGs. Omdat deze games in grote 

mate opgezet zijn rondom het idee om grote groepen spelers samen te laten werken en 

zich te organiseren in clans (communities), vormen ze een interessant onderzoeksobject. 

Mede vanwege de hechte onderlinge band tussen de spelers en de totstandkoming van 

communities binnen de game. De resultante van die hoofdstuk zijn factoren die de 

vorming en instandhouding van deze in-game communities stimuleren. 

 

In hoofdstuk 5 werden de eerder behandelde theorieën gecombineerd. In dit hoofstuk is 

met name gekeken of de factoren die het proces in games stimuleren aansluiting vinden 

bij de theorieën over vCoPs. Aan de hand daarvan werden implicaties opgesteld, welke 

aan de experts werden voorgelegd. In hoofdstuk 7 werden de resultaten verwerkt. De 

uitkomsten van dit hoofdstuk gaven in belangrijke mate antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag: 

 

“Hoe kan binnen een virtuele Community of Practice leren worden 

gestimuleerd door de inzet van een game?” 

 

8.2 Conclusies 

In 1938 schreef de historicus Johan Huizinga het boek: “Homo ludens: proeve eener 

bepaling van het spel-element der cultuur”. Het is bijna onmogelijk een werk van deze 

diepgang te karakteriseren in enkele losse woorden. Als men het desondanks toch zou 

willen proberen, zou men het kunnen doen door zes woorden uit het boek te citeren: “Het 
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spel is een ernstige zaak”. Met het boek wilde Huizinga aantonen dat het spel een 

belangrijk onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven. Hij stelde dat de homo ludens, 

ofwel de spelende mens, wordt gedreven door allerhande spelelementen. Met het spel 

ontdekt de (spelende) mens zijn vaardigheden, hij ontdekt zijn eigen sterkten en zwakten 

en ontwikkelt daardoor uiteindelijk zichzelf. Met zijn boek laat Huizinga zien dat 

elementen uit ons culturele systeem, bestaande uit onder andere de politiek, de 

wetenschap, het geloof en het recht, voortgekomen zijn uit spelkarakteristieken. Huizinga 

stelt dat het spel een elementaire aktiviteit is in het menselijk bestaan, waaruit creativiteit 

of energie ontspruit. Het spel vormt daarmee een potentieel middel om gevestigde 

structuren te doorbreken en innovatie en vernieuwing te stimuleren. Met zijn boek was 

Huizinga een belangrijke grondlegger van vele theoriën omtrent spel. Een jonge 

wetenschapsstroming die zich bezighoudt met de analyse van video-games bezien vanuit 

sociologisch opzicht wordt daarom soms ook wel Ludology (of Ludologie) genoemd.  

 

Jaren later blijkt het gedachtengoed van Huizinga dus nog steeds actueel. Bepaalde 

aspecten uit zijn boek zijn ook op dit onderzoek van toepassing. Veel elementen uit de 

organisatie vertonen eveneens karakteristieken van een spel of kunnen zo worden 

opgevat. Competitie, leiderschap, status en beloningen zijn daarvan slechts een paar 

voorbeelden. Of wellicht is het juist wel andersom: elementen van een spel vinden hun 

plaats in een organisatie. In ieder geval staat vast dat deze spelfactoren een drijfveer zijn 

tot het leveren van bepaalde prestaties. De meeste spellen worden immers gespeeld om te 

winnen, ongeacht de context. Soms is het mogelijk de winst alleen binnen te slepen, maar 

veel vaker zijn daar ook anderen bij nodig. Bezien vanuit dit standpunt zijn organisaties 

dus doordrenkt met spelelementen. 

 

Wanneer wat dieper op de centrale vraag binnen dit onderzoek wordt ingezoomd, dan 

zijn daar ook een aantal interessante zaken de revue gepasseerd.  

Allereerst is bewust gekozen om (virtuele) CoPs als uitgangspunt te nemen. De reden 

daarvoor zijn de unieke eigenschappen die een CoP bezit voor het leren van de leden. De 

nauwe verbondenheid met de praktijk maken CoPs zeer interessant voor organisaties. De 

grootste sterkte van een CoP is echter wellicht ook zijn grootste zwakte. Het feit dat het 
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zelfsturende mechnismen zijn maken ze voor een organisatie vaak onbeheerbaar. CoPs 

worden daardoor al snel afgedaan als niet interessant, omdat controle op de uitkomsten 

belangrijk wordt geacht. En dat is jammer, want daarmee wordt de mogelijkheid voor 

innovatie en kennisdeling de pas afgesneden. Wanneer een organisatie zich openstelt om 

CoPs toe te laten dan kan dit zeer gunstige resultaten bewerkstelligen. Daarvan zijn in dit 

onderzoek een aantal voorbeelden gegeven.  

 

Toch, zo stellen Wenger en Snyder (2000), hoeven organisaties niet alleen lijdzaam toe te 

zien. Beide auteurs stellen dat een organisatie wel degelijk faciliteiten kunnen bieden om 

de totstandkoming van CoPs te stimuleren, het zogenaamde verzorgen. Het is onterecht 

om te denken dat dat een CoP zich altijd spontaan kan ontwikkelen als daarvoor een 

stabiele basis ontbreekt. Dit laatste aspect lijkt met name te gelden voor virtuele CoPs. 

Niet alleen omdat daarvoor een bepaalde infrastructuur benodigd is, maar ook omdat 

bijvoorbeeld het face-to-face element ontbreekt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 

deze laatste factor toch als een zeer belangrijke wordt ervaren. 

 

Binnen dit onderzoek is daarom in de tweede plaats gekeken naar de methode van Game-

based Learning en is gekeken hoe deze theorieën de vorming en instandhouding van 

vCoPs zouden kunnen stimuleren. Daarmee vormen spelelementen een steuntje in de rug. 

Een online omgeving gecombineerd met spelfactoren wordt ingezet als middel om initiële 

kennisdeling te stimuleren en het netwerken aan te moedigen. Ook deze laatste factor is 

van groot belang, omdat interactie tussen de leden in een CoP centraal staat. In veel 

electronische omgevingen wordt hierop niet genoeg nadruk gelegd. Samengevat biedt een 

dergelijke omgeving dus mogelijkheden voor zowel initiële kennisdeling als initiële 

kennismaking.  

 

De spelfactoren die in dit onderzoek zijn gedefinieerd zijn afgeleid van MMOGs, 

waarbinnen zaken als interactie en kennisdeling in hoge mate centraal staan..Uit de 

analyse en de bespreking hiervan met de experts blijkt dat de afgeleide factoren in hoge 

mate interdependent zijn. De factor interactie en samenwerking kan bijvoorbeeld heel 
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moeilijk losgekoppeld worden van status of leiderschap. De factoren worden door elkaar 

gevoed.  

 

Wanneer een beetje afstand wordt genomen van de gedefineerde spelfactoren, met de 

wijze woorden van Huizinga in het achterhoofd, dan lijkt het zeer aannemelijk dat 

wanneer gebruik gemaakt wordt van een virtuele omgeving deze factoren ook 

terugkomen. Net zoals deze factoren ook in de “echte” situatie aanwezig zijn. Deze 

elementen vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en de dagelijkse 

omgang met elkaar. Vanuit dat licht bezien is het vreemd dat veel online omgevingen hier 

niet op inspelen of erop zijn ingericht om ruimte te bieden voor deze elementen die 

onlosmakelijk verbonden lijken te zijn met sociale interactie. Bij de implementatie van 

virtuele omgevingen moet dus veel meer rekening gehouden worden met de processen. In 

veel gevallen wordt vaak een software-applicatie gekocht, maar worden de mensen 

erachter vergeten. 

 

Of gaming als stimulans voor iedere persoon een geschikte methode is valt te bezien. 

Datzelfde geldt voor het type organisatie. Uiteraard zullen er factoren zijn op de ene 

persoon meer invloed hebben dan op de andere. Voor een organisatie als geheel zullen er 

ongetwijfeld factoren zijn die beter werken dan andere. Dat is ondermeer afhankelijk van 

de structuur en cultuur van de organisatie.Implementatie van een vCoP zal dus altijd 

organisatiespecifiek zijn. Ook Wenger heeft dat in zijn theorieën meermaals aangestipt. 

 

Kijkend naar het totaal, dan kunnen de factoren die in veel MMOGs terugkomen een 

waardevolle aanvulling zijn om bij het opzetten en instandhouden van een vCoP rekening 

mee te houden. Daarbij gaat het in de meeste gevallen lang niet zozeer om de game zelf, 

maar meer om de achterliggende factoren die het proces op gang kunnen brengen. Het 

lijkt erop dat Huizinga in 1938 dus een waar woord sprak toen hij stelde dat het spel een 

potentieel middel is om gevestigde structuren te doorbreken en innovatie en vernieuwing 

te stimuleren! 
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8.3 Discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek was kwalitatief en explorerend van aard, omdat het inzetten van 

spelfactoren binnen virtuele communities eigenlijk nog niet of nauwelijks wordt 

toegepast binnen organisaties. In een eventueel vervolgonderzoek zouden de opgestelde 

factoren ook gekwantificeerd kunnen worden. Het onderzoek zou zich dan veel meer 

kunnen richten op de inhoud en de vorm van een mogelijke game. Daartoe zou 

bijvoorbeeld in een laboratoriumsetting gekeken kunnen worden naar de afzonderlijke 

effecten van iedere in dit onderzoek gedefinieerde spelfactor en zouden deze effecten 

vervolgens meetbaar gemaakt kunnen worden. Niet alleen de factoren afzonderlijk, maar 

juist ook een combinatie van factoren zouden mogelijk interessant kunnen zijn om te 

onderwerpen aan een nader onderzoek.  

 

Binnen dit onderzoek is met name uitgegaan van het stimuleren van vCoPs binnen één 

organisatie. Ook bij de bespreking van de factoren met de experts is dit als basisaanname 

gebruikt. Uiteraard is het ook erg interessant om te kijken of het idee wellicht toepasbaar 

zou zijn over organisatiegrenzen heen. Dat zou weer tot geheel nieuwe inzichten kunnen 

leiden. De grote vraag daarbij zou bijvoorbeeld kunnen zijn in hoeverre organisaties dan 

bereid zijn om onderling kennis met elkaar uit te wisselen en welke eisen dan gesteld 

zouden moeten worden aan de omgeving waarbinnen dat plaatsvindt. 

 

Een ander aspect dat mogelijk interessant is, is hoe het gedrag in een spel zich terug zou 

kunnen vertalen van de virtuele naar de “echte” wereld. Dit onderzoek is daar niet in 

detail op ingegaan. In hoeverre past iemand de in het spel opgedane vaardigheden 

eventueel ook toe in zijn dagelijkse werk? Of wellicht nog interessanter: wat gebeurt er 

bijvoorbeeld wanneer een werknemer in het spel beter presteert als zijn leidinggevende? 

Er zou dus ook op veel meer individueel niveau gekeken kunnen worden naar de 

mogelijke implicaties. 
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Bijlage A – Situated Learning, LPP: een voorbeeld 

Cold so cold 

Cold, so cold. The wind shrieked across the ice and I pulled myself a little closer. Cold, 

so cold! What happened to the days of diving and eating? Those halcyon days seemed 

gone forever. Lost and alone, I continued across the ice. The wind abated for a moment 

and in the distance I saw the dark mass. I didn't know what it was, but it was better than 

the endless white and gray I had been enduring. 

 

As I drew closer I saw it was a large group of people like me, packed together but milling 

about and I could hear a low hubbub. I increased my pace and soon I was huddled on the 

outside, pressing against the person in front. I desperately wanted to get warm but I 

couldn't push in. The hubbub had increased somewhat, but I couldn't hear individual 

words. 

 

“Hey, buddy, you look like you’re new here.” I turned my head towards the voice, 

grateful that I could finally understand something. I nodded in agreement to the fellow 

next to me who was looking at me expectantly. He continued, “It seems really confusing 

at first, but let me give you some pointers.”  

That was the best news I had heard in days! I used the most polite language I knew, "Yes, 

sir, that would really be nice. Thank you, sir."  

 

“Okay, to move in, it's two separate steps. First, you have to get the attention of the 

person most directly in front by telling them which side you want to pass. They will then 

move a little the other direction. Second, you make your move. That’s when you suck in 

your gut, turn half-way, and sidle through. Like this.” He pressed against the person in 

front of him, and I heard him murmur, “Left, please.” And he just disappeared! I had seen 

no sign of movement or any other indication. 

 

My heart sank and I was still cold. Then, he reappeared where he had been standing. “I 

know, it looks like magic at first, but you’ll get the hang of it. Here, I’ll do it again more 
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slowly. Hey, Bob!” At those words the person in front turned his neck. “We have a new 

fellow here who needs to learn the steps. Can you help me show him how to pass?” 

 

“Sure!” replied Bob. For the next little while they showed me what to do and then I 

practiced. After a bit, the technique started to sink in. I wasn’t nearly as good as my 

guides, but I could move in and out without getting my feet stepped on. 

 

Time passed. As it did, my new friends and I separated, but I met and talked with many 

people in the crowd. Each seemed to have a bit of advice or a new technique for me to 

try. People were very forgiving of the many mistakes I made and I gradually got better. 

And then it dawned on me—I wasn’t cold anymore, I was warm! But by now I also knew 

that I had to take my turn on the outside every so often. 

 

I slowly swirled to the outside, then back in. I marveled at how much I had learned since 

my arrival and how easy it seemed now. I got together with a couple of others, Corky and 

Sinker, and we worked out a more efficient way to make the half-back three-quarters-

right orbit pirouette. Others were eager to learn this new technique and we were happy to 

show them. A couple of them even came up with refinements on web positioning. 

 

After swirling out and in a few times, I found myself on the outside, ready to start in, 

when I noticed the new fellow. He was somewhat bedraggled, looking tired, alone, and 

cold. He was trying to push in, but obviously he didn’t know how. I said, "Hey, buddy, 

you look like you’re new here." He turned his head towards me, his eyes looking grateful. 

He nodded in agreement and waited expectantly. I continued, "It seems really confusing 

at first, but let me give you some pointers."  

 

He replied, "Yes, sir, that would really be nice. Thank you, sir." And that’s when it hit 

me! We were engaged in LPP—Legitimate Penguin Participation! 

 

Derrel Fincher, September 2001 
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Bijlage B – Uitwerking interviews 

 

Interview Sonja Utz – Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Samenwerking en interactie 
Samenwerking en interactie wordt door Sonja gezien als een hele belangrijke factor. Veel KM-systemen 
maken hiervan onvoldoende of geen gebruik en dat is jammer. Daarbij haalt ze het voorbeeld van MUD’s 
aan, waarnaar ze in het verleden verschillende onderzoeken heeft gedaan. Daar is interactie wel één van de 
kenmerken die in een spelsituatie goed werkten. 
De factor reciprociteit acht ze zeer belangrijk. In veel spellen is volgens haar sprake van generalized 
reciprocity, waarbij niet (direct) iets wordt terugverlangd. Dat is volgens haar een belangrijk kenmerk van 
veel games. Omdat deze vorm van reciprociteit vertrouwen een hele grote rol speelt, is dat volgens haar 
mede daarom ook erg belangrijk. Om kennisuitwisseling te stimuleren zou hiermee in de doelen van het 
spel dus wel degelijk rekening mee gehouden moeten worden.  
 
Role play 
Volgens Sonja laat role play zich lastig naar een professionele setting vertalen. Ze is van mening dat veel 
mensen het systeem daarmee niet serieus nemen. Wellicht spreekt het een jongere doelgroep wel aan, maar 
ze denkt dat een oudere doelgroep daar meer problemen mee zou kunnen hebben. Ze denkt dat jonge 
spelers veel meer bekend zijn met dergelijke vormen en de oudere doelgroep minder. De doelen zouden 
daarvoor veel scherper geformuleerd moeten worden, waardoor ook de oudere personen binnen een 
organisatie het zouden accepteren. Het systeem moet voor deze doelgroep veel meer z’n waarde bewijzen. 
Status zou een factor zijn die hier wellicht ook kan helpen. Als mensen via het spel een bepaalde status 
krijgen toegewezen dan kan dat zeker helpen. In veel spellen zie je dergelijke factoren ook terug.  
 
Status 
Sonja is van mening dat status zeker kan bijdragen. Ze gebruikt daarbij een voorbeeld. Op kantoor zitten 
altijd wel een paar mensen waarvan je zegt: “Goh, die zal ik mijn probleem eens voorleggen, die weet het 
vast wel”. Als deze persoon iemand van dienst kan zijn, dan geeft dat die persoon een goed gevoel. Je zou 
kunnen zeggen dat dit altruïstische motieven zijn, maar eigenlijk geeft het die persoon zelf ook wel een 
bepaalde status in het bedrijf. Dat zal ook zeker een rol spelen. 
 
Vormen van communicatie 
Haar mening is dat je het systeem vooral niet te ingewikkeld moet maken. Het moet immers ook weer niet 
teveel tijd kosten om er gebruik van te maken. Daarom ziet ze een hele ingewikkelde grafische interface 
niet zitten en ziet ze meer kansen weggelegd voor een interface die gebaseerd is op tekst. Dat past beter in 
een professionele setting. Ze is tweeledig over de communicatiemiddelen die zouden moeten worden 
gebruikt. 
 
Interactie en kennis 
Over kennis zegt Sonja het volgende. Ze denkt dat tacietere vormen van kennis beter kunnen worden 
gedeeld door gebruik te maken van synchrone communicatiemiddelen. Deze vorm van kennis wordt nu 
vaak in een organisatie niet in een KM-systeem opgeslagen. Ook in moderne middelen gebeurt dit meestal 
niet. In wiki’s bijvoorbeeld belandt meestal ook alleen procedurele kennis, waarbij er niet of nauwelijks 
sprake is van interactie.  
Bij taciete kennisdeling geeft ze een voorbeeld. “Het zijn vaak meer van die vragen die je bij de koffie-
automaat aan iemand zou stellen of waarvoor je eventueel even bij iemand langsloopt of opbelt”.  
Wil je de kennis echt opslaan dan acht ze asynchrone communicatiemiddelen beter geschikt, aangezien 
deze beter te ordenen zijn.  
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Interview Henny Leemkuil – Universiteit Twente 
 
Over casus Shell 
Zo gebruikt Shell communities tussen verschillende experts op hun booreilanden. Zo heb je een community 
die zich specifiek bezighoudt met de winning van olie, of met de raffinage. Op dat niveau zijn de 
communities opgedeeld.  
Ze zijn eigenlijk gestart met het uitgangspunt dat zoveel mogelijk moest worden vastgelegd in databases en 
systemen. Daar zijn ze dus helemaal vanaf gestapt.  
 
Je hebt twee generaties van KM: 1e en 2e generatie, waarbij in de tweede generatie het eigenlijk de 
bedoeling is om zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen. Was KM-Quest daar in 
eerste instantie ook voor bedoeld? 
Daar was het niet specifiek voor bedoeld. Het was eigenlijk opgezet als systeem voor mensen die nog niet 
zo bekend waren met het begrip KM. Er wordt natuurlijk wel onderling kennis uitgewisseld, waarbij de 
nadruk met name lag bij het gezamenlijk oplossen van problemen die met KM te maken hebben. Al doende 
pik je dan bepaalde begrippen op. Op die manier wordt er eigenlijk geleerd.  
 
Wat je in KM-Quest duidelijk ziet is dat als mensen de waarde van de applicatie niet inzien en er zelf 
onvoldoende profijt van hebben, ze snel geneigd zijn om daarna hun eigen weg te kiezen. Mensen moeten 
dus overtuigd zijn van het doel. 
 
Eén van de factoren die ik tegenkwam bij zowel CoPs als binnen game-based learning is reciprociteit. 
Het voor wat, hoort wat. Nu was samenwerking misschien niet het primaire doel van KM-Quest, 
alhoewel het zeer zeker wel mogelijk was. Nu heeft u zich in uw onderzoek wel veel beziggehouden 
met speltheorieën.  Vanuit die visie, hoe zou je zoiets toch kunnen stimuleren met spelfactoren?  
Wat nog wel eens wordt gedaan is dat je mensen verschillende taken geeft die van elkaar afhankelijk zijn. 
En daarmee dwing je eigenlijk als het waren samenwerking af. Aan de andere kant heeft dat natuurlijk wel 
z’n nadelen. Ze moeten bijvoorbeeld wel zicht hebben op de andere taken, anders zouden ze daar weer niet 
zoveel van opsteken. Zoiets zou je dan weer moeten ondervangen met taakroulatie bijvoorbeeld. Dat soort 
elementen zie je nog wel eens bij games terug. Daarnaast kunnen de afhankelijkheden natuurlijk heel 
positief, maar eventueel ook heel negatief uitpakken.  
 
En wat bedoelt u precies met negatief? 
Op het moment dat je constateert dat één persoon het niet zo goed doet, dan drukt dat toch ook de 
teamprestatie als geheel, vanwege de afhankelijkheid van elkaar. Als je bijvoorbeeld, zoals met KM Quest 
het geval was, ieder groepslid dezelfde taak laat uitvoeren. Als er dan eentje wat minder meewerkt, dan 
hoeft dat niet perse te betekenen dat het ook slecht gaat in het spel. Die andere twee kunnen dan toch een 
heel eind komen. Je creeërt wat meer een gemeenschappelijk denkkader. Kies je daar niet voor dan loop je 
het risico dat die denkkaders misschien toch wat meer uiteenlopen. Dat kan bijdragen aan het doel, maar de 
afhankelijkheden kunnen misschien nog wel eens negatief werken. Als iemand bijvoorbeeld een taak heel 
slecht uitvoert, dan zou het in sommige spellen kunnen gebeuren dat je heel snel failliet bent. Het ligt dan 
eigenlijk aan de spelopzet of je zo’n actie later nog kunt herstellen. Meestal gaat het spel gewoon verder. 
Enerzijds werken die doelen heel erg stimulerend, daardoor wordt het leuk om te spelen, maar aan de 
andere kant kan het ook een nadeel zijn om te leren. Je moet ervoor waken dat het spelresultaat ook weer 
niet gaat overheersen. En in alle spellen speelt toeval een hele grote rol: het kan toevallig ook eens slecht 
gaan. En wanneer een spel langer loopt dan zijn je kansen om te herstellen natuurlijk minder. En dan krijg 
je dus eigenlijk de kans om niet te leren.  
 
Dus daarmee moet je goed rekening houden? 
Ja inderdaad. Daarmee moet je in de opzet rekening houden. Wij kwamen er ook achter dat als mensen in 
het begin nog niet zoveel kennis hebben van het spel of de achterliggende principes. Eigenlijk hetzelfde als 
je een nieuw apparaat koopt: je begint gewoon zelf te ontdekken wat het apparaat kan, zonder de 
gebruikershandleiding uitgebreid door te lezen. In spellen is dat eigenlijk precies zo. Als je daardoor dus in 
het begin wat ongelukkige keuzes maakt, waardoor je vastloopt of er niet meer bovenop kunt komen. Je 
kunt dan nog wel achteraf kijken waar iets misgaat en dat zou dan eventueel wel weer een leermoment 
kunnen zijn. Debriefiing is in sommige  gevallen dus ook best aan te bevelen 
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In uw onderzoek maakt u ook een onderscheid in manieren van kennisvergaring. Kunt u dat eens 
uitleggen? 
Daarvoor heb ik een kleine simulatie ontwikkeld, waarin een onberekenbare factor was opgenomen. 
Mensen konden zodoende niet precies afleiden wat de onderliggende regels waren. We kwamen erachter 
dat ondanks dat die mensen de regels niet goed konden ontdekken, en dus ook niet goed onder woorden 
konden brengen, dat mensen toch over het algemeen toch in staat waren om het goed te doen. En dat is vrij 
opmerkelijk. De spelers kunnen het niet aan elkaar vertellen, maar toch kunnen ze het spel spelen. Toen 
kwam eigenlijk naar boven dat mensen toch veel impliciete kennis opdoen tijdens het spelen die ze ook 
kunnen toepassen in de context van de simulatie, maar die ze niet onder woorden kunnen brengen.  
 
Het lijkt me op zich een mooi doel dat bereikt is, dat mensen door het spelen iets geleerd hebben, 
maar ze kunnen het niet helemaal uitleggen. Hoe ziet u dat? 
Dat lijkt inderdaad een mooi doel, maar zodra mensen die kennis wil toepassen in een andere context of die 
kennis willen overdragen lopen ze vaak vast. Het is dan te sterk aan de context gebonden.  
Mijn kinderen bijvoorbeeld spelen regelmatig Rollercoaster Tycoon (een spel waarbij je een eigen pretpark 
moet bouwen). Als ik ze vraag hoe ze dat doen dan kunnen ze me dat prima uitleggen, maar wanneer ze het 
een volgende keer spelen dan bouwen ze toch een heel ander park. Je doet dus allerhande kennis op, maar 
je kunt het niet exact onder woorden brengen. 
 
Een van de motiverende kenmerken van een spel is dat je zelf iets leert, maar pas in tweede instantie 
ben je waarschijnlijk pas bereid om iets over te dragen.  
Mensen hoeven helemaal niet direct het idee te hebben dat ze er iets van leren, dat moet eigenlijk een 
indirect gevolg zijn. Je moet daarbij wel oppassen dat de doelen die je in het spel opstelt, niet teveel gaan 
afwijken van iemands persoonlijke competenties. Wanneer het gat te groot wordt, zullen mensen 
waarschijnlijk eerder afhaken. Men gaat denken dat de doelen onrealiseerbaar zijn. Daarom wordt vaak 
aanbevolen om bepaalde levels te creeëren. Dat doe je dus eigenlijk om de betrokkenheid te behouden. 
Wanneer de doelen in eerste instantie niet al te ingewikkeld zijn, dan stimuleert dat. Nu moeten de doelen 
natuurlijk ook weer niet al te gemakkelijk zijn, want dan is de kans groot dat mensen hun interesse 
verliezen.  
 
Dat is inderdaad een interessant punt. Hoe waren de doelen of beloningen in KM-Quest precies 
gesteld? 
Het doel was in principe om het marktaandeel en de customer satisfaction zo hoog mogelijk te krijgen. 
Daar hebben we nog wel discussie over gehad. Mensen weten niet precies wat er precies mogelijk is, wat 
het maximaal haalbare resultaat zou kunnen zijn. Zo zou een team kunnen zeggen: “die 30% marktaandeel 
vind ik prachtig”. Vervolgens ondernemen ze dan geen actie meer om bijvoorbeeld de 40% te bereiken. De 
vraag was toen: moet je mensen niet prikkelen om door te gaan? Aan de andere kant loop je dan weer het 
risico dat mensen op een bepaald moment lager zitten dan die 40% en denken: “Dat haal ik nooit!”. Dat zou 
dan dus weer een reden zijn om dat niet te doen. Het grootste nadeel wat mij betreft is echter dat mensen 
snel genoegen nemen met een bepaald resultaat, terwijl het eigenlijk nog wel beter had gekund. Het is dus 
heel lastig om in te schatten wat het meest gunstige is.  
 
Een eventuele oplossing zou wellicht kunnen zijn om om na verloop van tijd alle scores van een bepaalde 
periode te publiceren. Je geeft mensen dan een referentiekader en worden ze wellicht fanatieker. Aan de 
andere kant hoeft het doel van het spel natuurlijk niet hetzelfde te zijn als het leerdoel. In KM-Quest zit 
bijvoorbeeld een groot achterliggend simulatiemodel. Het doel is echter niet om dat simulatiemodel te 
doorgronden, maar het gaat veel meer om de achterliggende (overstijgende) leerdoelen. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat je natuurlijk wel een deel van de simulatie nodig hebt om het goed te kunnen doen 
in het spel.  
 
Ik was laatst op een bijeenkomst waar iemand stelde: je moet de leerdoelen veel meer koppelen aan de 
regels van het spel. Mensen moeten spelen met de regels en de regels ontdekken. En dat spelen moet op die 
manier worden gekoppeld aan het leerdoel.  
Een voorbeeld waarbij dat niet het geval is zie je bijvoorbeeld terug in veel educatieve spelletjes. Zo 
speelden mijn kinderen laatst een spel, waarbij ze door het oplossen van rekensommen mensen moesten 
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bevrijden uit een kasteel. Op zich is het idee erg leuk, maar het doel van het spel (leren rekenen) staat heel 
erg los van de context. Daarmee loop je het risico dat ze snel uitgekeken raken op het spel, omdat de 
leerdoelen niet goed zijn verbonden met de regels uit het spel. Het wordt daardoor mogelijk al snel saai. 
Mensen krijgen misschien het truukje al snel door en dan moet de context wel heel aansprekend zijn om 
mensen te motiveren.  
 
Je wilt dus eigenlijk gebruikmaken van de intrinsieke motivatie van mensen? 
Ja dat is eigenlijk het doel. En dat is ook de kracht van games en de reden dat er ook vanuit educatief 
opzicht veel belangstelling voor is. Mensen zien dat kinderen uren achtereen een spelletje kunnen spelen.  
 
Hierop aansluitend: denkt u dat er mbt spellen ook sprake kan zijn van een generatiekloof met 
betrekking tot interesse en het gebruik van dit soort spellen? Voor mij is social networking via het 
internet inmiddels haast gemeengoed bijvoorbeeld. 
Bij de ontwikkeling van KM-Quest zijn we dat inderdaad wel tegengekomen. Diverse mensen uit het 
bedrijfsleven vonden de interface soms veel te ingewikkeld. Studenten daarentegen hoor ik daar eigenlijk 
nooit over. Maar het kan inderdaad een probleem zijn. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld al snel het idee 
hebben dat ze, voordat ze kunnen beginnen met spelen, al heel veel tijd en energie kwijt zijn. Het risico is 
dat ze dan niet meer geneigd zijn om die tijd erin te stoppen. Enerzijds moeten ze dus de indruk hebben dat 
ze overweg kunnen met de omgeving. Anderzijds is het ook belangrijk dat het zichtbaar is dat het mogelijk 
iets op gaat leveren. Dat speelt in onderwijsland wellicht minder, maar in het bedrijfsleven moet je daar 
zeker rekening mee houden.  
 
Dat is eigenlijk inderdaad ook de reden dat ik in mijn onderzoek CoPs als vertrekpunt heb genomen. Zie 
het voorbeeld van Shell. Daar wordt snel duidelijk wat het mogelijk oplevert. Mensen kunnen de discussies 
nalezen en terugzoeken bijvoorbeeld.  
Wat denk ik ook wel belangrijk is dat mensen ook zien wat er gebeurt met hetgeen ze hebben bijgedragen. 
Wanneer mensen horen dat hun antwoord op een vraag ook ergens succesvol wordt toegepast dan zullen ze 
veel eerder geneigd zijn om dat gedrag nog eens te herhalen.  
 
Heeft dat ook niet te maken met status? Bijvoorbeeld dat het een bepaalde status geeft als je op een 
vraag antwoord? Of in ieder geval worden je bijdragen zichtbaar. 
Ja, daarom denk ik dat bijdragen ook niet geheel anoniem moeten zijn. Aan de ene kant dragen mensen op 
anonieme basis wellicht sneller bij, maar aan de andere kant maak je het voor andere mensen heel erg 
moeilijk om de waarde van die informatie in te schatten. En je wilt toch op één of andere manier die 
inschatting maken. Wanneer je bijvoorbeeld al eerder een antwoord van iemand hebt gehad, dan ken je de 
betrouwbaarheid van die informatie.  
Zo sprak ik laatst iemand van het Politie Kennis Net en die waren ook erg bezig met het valideren van de 
kennis die in het systeem wordt gestopt. Wanneer je mensen alleen maar gaat belonen op basis van hun 
bijdragen, dan loop je het risico dat er heel veel non-informatie in zo’n systeem wordt gestopt. Mensen 
doen dan bijvoorbeeld alleen maar iets om een paar punten bij elkaar te sprokkelen. Je loopt dan het risico 
dat de kennis inhoudelijk niet zoveel voorstelt.  
 
Dat is inderdaad wat ze bij Lycos en Yahoo ook doen met hun Q&A-tools. Daar moet de 
vragensteller ook de kwaliteit van de antwoorden beoordelen. Je krijgt dan eigenlijk ook een soort 
kwaliteitssysteem.  
Je kunt zoiets inderdaad op die manier doen. Wat ook nog een optie is, is dat je bijvoorbeeld die punten pas 
krijgt als een ander het antwoord ook succesvol heeft kunnen gebruiken of aangeeft dat diegene er ook 
daadwerkelijk iets aan heeft gehad. Waar je wel tegenaanloopt bij dit soort systemen is dat je wel een 
kritieke massa nodig hebt om het systeem succesvol in te kunnen zetten. Als er nog heel weinig in zit is het 
voor mensen denk ik niet interessant om het te gebruiken en zullen ze zelf waarschijnlijk ook niet gaan 
bijdragen. Je moet dus eigenlijk al wel een bepaalde inhoud en omvang hebben, anders kom je niet over die 
drempel heen. Kwaliteit en vernieuwing zijn dus ook heel belangrijk. Het is dus ook belangrijk dat je 
inzichtelijk maakt dat er iets is toegevoegd. En ook waar. Dat stimuleert mensen om nog eens terug te 
komen of om bij te blijven dragen. Zeker in een asynchroon systeem is dat erg belangrijk! Daar moet je de 
techniek ook laten werken, door bijvoorbeeld geregeld notificaties uit te sturen. Zo kun je betrokkenheid 
stimuleren.  
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Nu we het toch hebben over communicatievormen. Als ik het goed begrijp gebruikt KM-Quest zowel 
asynchrone als synchrone communicatie? Ik ben erg benieuwd wat de verschillende redenen waren 
om voor de ene of de andere vorm te kiezen. 
In eerste instantie was het systeem ook bedoeld voor het bedrijfsleven. Vanwege de tijdsdruk en het feit dat 
mensen in bijvoorbeeld een andere tijdzone kunnen zitten, is daarom gekozen om aanvankelijk een 
asynchrone vorm van communicatie te kiezen. Maar chats (een synchrone vorm) zit ook in het systeem 
verwerkt. Wanneer mensen dit gebruiken dan is dat dus mooi meegenomen. In het onderwijs is synchrone 
communicatie al veel makkelijker realiseerbaar.  
 
Beide vormen hebben inderdaad voor- en nadelen. Werd de synchrone communicatie ook 
opgeslagen? 
Ja, daar kon ook later in teruggezocht worden. Enerzijds had je een soort algemene chatfunctie waarmee je 
boodschappen kon uitwisselen. Anderzijds was er ook functionaliteit in per werkblad. In het systeem kon 
ook gelijktijdig aan een bepaald stuk worden gewerkt, terwijl de andere toekijkt. Om de communicatie over 
dat stuk ook mogelijk te maken en hierover te overleggen was hiervoor apart een chatfunctie ingebouwd. 
Met name het opslaan van deze inhoud was interessant en werd daarin dus ook bewaard.  
 
Goed punt, hoe wordt de informatie gestructureerd bij synchrone communicatie. Hoe ziet u dat? 
Die chats waren dus gekoppeld aan een werkblad. Wanneer gestart werd met een nieuw werkblad dan 
werden de oude werkbladen opgeslagen in een archief, wat nog wel beschikbaar was op een later tijdstip. 
Tevens was te zien wie van je team een bepaald werkblad open had. Daarnaast was er nog de functionaliteit 
dat je een bepaald venster kon ‘pushen’ naar een andere gebruiker. Het werd de gebruikers dus zo 
eenvoudig mogelijk gemaakt.  
 
Iets anders. Hoe zat het met de mensen die KM-Quest speelden. Kenden die elkaar vooraf al? En hoe 
konden mensen zien met wie ze te maken hadden? 
Mensen kenden elkaar in sommige gevallen nog niet. In het systeem zitten nu nog geen profielen, maar het 
was wel de bedoeling om dat te doen.  
 
Ik kom daarmee eigenlijk ook op het punt vertrouwen. Hoe belangrijk acht u dat? 
Aanvankelijk zat dat niet in het systeem, dus we hebben daar niet uitgebreid mee kunnen testen. In de 
context van het onderwijs was het wel zo dat alle deelnemers elkaar kennen. Mijn indruk is dat vertrouwen 
wel degelijk verschil maakt. Eigenlijk is dat waar we net over spraken met het kwaliteitssysteem. Je kunt 
beter inschatten wat iemand ter bedde brengt en uit welke achtergrond dat komt. Waar je natuurlijk wel 
voor moet waken bij een profiel is of die informatie ook daadwerkelijk klopt. Maar waarschijnlijk komt 
zoiets snel genoeg uit als het niet zo is. Sowieso zou zoiets in een bedrijfscontext wellicht anders zijn. Daar 
speelt dat waarschijnlijk minder. Ook kan het in een bedrijf natuurlijk zo werken dat je via-via iemand kent 
en dat daardoor vertrouwen wordt overgedragen. Dat is ook wat er bij Shell meespeelde. Ze probeerden de 
belasting bij de bestaande experts een beetje weg te nemen, omdat er ook andere mensen in een organisatie 
zijn die kennis hebben of die mensen op het juiste spoor kunnen zetten.  
 
Dan iets over sociale normen. Waren er in KM-Quest ook mensen die niet meespeelden? En waren 
daar bepaalde factoren voor ingebouwd of bepaalde regels voor ingesteld? 
In KM-Quest waren mensen voor een groot deel wel in staat om zelf dingen te doen in het spel, maar er 
waren een aantal punten in de gameplay waarop mensen het met elkaar eens moesten worden en dus met 
elkaar moesten overleggen. Dat werd eigenlijk opgelost door een bepaald voting-systeem. Wel moesten alle 
drie de teamleden een stem hebben uitgebracht. Één iemand kon de boel dus aardig ophouden. Daarnaast 
was er ook een none-playing captain die eventueel kon sturen wanneer men er echt niet uit kwam. Op die 
manier zat er eigenlijk een soort sociale controle in. In de meeste gevallen controleren mensen elkaar zelf 
wel, maar als iemand niet inlogt in het systeem dan kun je hem of haar ook niet corrigeren. Wanneer 
mensen elkaar niet kennen of je communiceert over grotere afstand dan spelen die dingen gewoon ook een 
rol.  
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Maakte KM-Quest ook gebruik van role-play? 
In principe wel, maar er was eigenlijk niet veel differentatie in rollen. Wel konden mensen een 
verschillende achtergrond hebben natuurlijk, wat je ook als rol zou kunnen beschouwen. In de setting van 
KM-Quest hebben we gekozen om min of meer dezelfde rollen te kiezen. Het doel was meer om samen te 
werken en niet teveel afhankelijkheden in de taken te creeëren die je misschien krijgt op basis van die 
rollen. Daarnaast krijg je met role-play dat mensen zich misschien teveel specialiseren in hun eigen rol en 
te weinig opsteken van een andere taak.  
 
Was er een sociale orde tussen de spelers onderling? Waren er bijvoorbeeld leiders? 
Dat was eigenlijk meer aan de spelers zelf. In sommige teams neemt iemand automatisch het voortouw en 
volgen anderen wat meer. Maar er waren geen expliciete rollen gedefinieerd.  
 
Zou het mensen wel kunnen motiveren als het wel het geval is? 
[zoekt wat op in een boek]. Je krijgt vaak wel andere communicatie tussen personen als de 
voorkennisniveaus uit elkaar gaan lopen. Het is meer de inhoud van de communicatie die anders word. De 
een zit dan meer op een bepaalde procedure, terwijl iemand anders zich veel meer in de kennis an sich 
verdiept. Voorkennis is wel belangrijk om in de gaten te houden. Daar wordt in diverse onderzoeken iets 
over gezegd. 
 
Handelen in ruilen is vaak een item bij games. Was daar bij KM-Quest nog iets mee gedaan? 
Nee. 
 
Het team waarin je speelde, was dat altijd vast? 
Ja, je kon niet wisselen. Alle teams speelden ook met het systeem. Ik ken ook voorbeelden waarbij de 
teams onderling invloed op elkaar hebben. Dat heeft in sommige opzichten wel veel waarde, echter vanuit 
het onderwijs vergt het wellicht te veel complexiteit. Het is dan veel lastiger om een inschatting te maken 
of het spel op een bepaalde manier verloopt, omdat jij het heel goed doet, of de ander heel slecht. In KM-
Quest zit natuurlijk ook een bepaalde mate van toeval, net zoals bij veel andere spellen. En dat maakt het 
nog eens extra lastig te beoordelen. Zeker wanneer teams ook nog invloed op elkaar hebben wordt het 
beoordelen van de prestaties nog lastiger. En dat is de reden waarom daar niet is voor gekozen. 
 
Wat ik verder veel merk, maar dat heeft weer meer te maken met de voorkennis en het feit dat mensen 
vooraf vaak de regels niet hebben, is dat je mensen voldoende achtergrondinformatie moet geven. In KM-
Quest kon je op bepaalde momenten, bepaalde informatie raadplegen of kreeg je links naar bepaalde 
onderwerpen. Wanneer mensen dat dachten nodig te hebben, konden ze dat dus altijd nazoeken. Uit mijn 
onderzoek kwam wel dat er een bepaalde relatie was tussen de mate waarin mensen wat opzochten en de 
uiteindelijke prestaties in het spel. Het is natuurlijk lastig om een oorzakelijk verband vast te stellen, omdat 
er achterliggende eigenschappen een rol kunnen spelen. Het verband is er dus wel, maar waardoor het 
kwam is niet bekend.  
 
Hoe zit het met de mate van uitdaging in KM-Quest? 
Het had wellicht wel iets uitdagender gekund. Je komt nu maar weinig situaties tegen waarbij een speler 
denkt: “En wat nu?” Je kunt in het spel eigenlijk altijd wel iets. Wellicht zou je vanuit het oogpunt van 
leren wel eens met de handen in het haar moeten zitten. Dan moet je op zoek naar andere manieren van 
werken of moet je op een andere manier gaan nadenken. Of juist op zoek moeten naar bepaalde informatie 
om verder te kunnen. Je zou bijvoorbeeld bepaalde dilemma’s kunnen inbouwen waarmee de speler moet 
‘worstelen’. Dan wordt je bijvoorbeeld veel meer gedwongen om met elkaar in discussie te gaan. Zolang je 
altijd nog iets kan dan wordt het niveau van discussie anders. Je moet er natuurlijk wel voor waken dat een 
bepaald dilemma dusdanig lastig wordt dat mensen gaan afhaken. En dat is het spanningsveld waar je met 
veel spellen mee te maken hebt. De doelen moeten dus aantrekkelijk zijn of uitdagend, maar de keerzijde is 
dat het eventueel weer te lastig wordt. Hoe dat op te lossen is ook lastig. Enerzijds zou het systeem hulp 
kunnen bieden, maar je moet dan weer oppassen dat mensen juist daarop gaan zitten wachten.  
 
 
Interview Daan Assen – Siennax Learning Services 
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Ik ben erg benieuwd hoe jullie binnen Siennax doen aan deze concepten 
In deze vorm eigenlijk vrij weinig, Siennax is zelf ook leverancier. Het feit dat je een game onderlegt is in 
principe een theorie, maar ik denk dat wijzelf binnen Siennax niet echt een game nodig hebben om kennis 
te delen. Dat heeft denk ik te maken met culturele aspecten. Ik kan me voorstellen dat in bepaalde 
organisaties waar wat meer hiërarchie is en iedereen wat meer op afgebakende eilandjes zit, je structuren 
moet doorbreken en daar middelen nodig hebt om dat te doen. Maar in feite krijg je naar mijn mening wel 
een soort gekunstelde oplossing. In beginsel moet iedereen ‘van nature’ al de overtuiging hebben dat 
kennisdeling belangrijk is en ik welke vorm je dat dan doet. Je moet oppassen dat als teams elkaar gaan 
uitdagen, bijvoorbeeld in een vraag-en-antwoordspel je moet waken om de realiteit niet uit het oog te 
verliezen. Het heeft dan ook meer te maken met waar je als organisatie meer naar toe wilt. Er moet bij 
medewerkers eigenlijk al van nature een intrinsieke motivatie zijn om dit soort dingen te doen. Er bestaat 
natuurlijk wel een grijs gebied waar je met gaming of incentives iets zou kunnen doen, maar het beste 
werkt het gewoon als het al in de organisatie zit wat mij betreft.  
 
Ik maak vaak een onderscheid tussen de stock- en flowbenadering, waarbij de stock-benadering met name 
uitgaat van het opslaan van kennis en je later kijkt of je daar wellicht nog iets mee gaat doen. De 
flowbenadering gaat ervan uit dat kennis moet stromen. Wanneer je kennis opslaat in een database dan 
wordt het eigenlijk ook informatie, omdat het van de context ontdaan is en dat is vanuit mijn achtergrond 
als Onderwijskundige niet sterk te benadering waar ik achter sta. Wanneer je kennis puur in databases stopt 
dan is de helft van de waarde bij wijze van spreke weg. Kennis moet stromen. De drager van kennis is in 
principe ook de mens en zodra je iets opschrijft dan is het eigenlijk al een weerslag van deze persoon. Echte 
kennis komt tot stand door interactie tussen mensen, waarbij die informatie die je tot je neemt ook echt in je 
eigen ‘systeem’ integreert.  
 
Hebben jullie zelf systemen waarmee je dat bewerkstelligt? 
Als ik puur naar onze eigen organisatie kijk dan hebben of gebruiken we geen systemen die gebruik maken 
van een spelprincipe. Wel hebben we een intranet, die eigenlijk uitgaat van een stock-benadering. Dat is op 
zich handig, er is dus niets mis met die benadering, maar wil je echt iets met bepaalde informatie doen dan 
zul je altijd bij de mensen moeten aankloppen van die betreffende afdeling om de context te horen en om te 
kijken of je er echt iets mee kunt. Omdat wij een organisatie zijn van zo’n 75 mensen is dat redelijk te 
overzien.  
Voor de flow-benadering organiseren we verschillende soorten sessies, waarbij presentaties worden 
gegeven over bepaalde onderwerpen waarbij je dan met elkaar interacteert. Daarnaast heb je vanuit 
projectevaluaties ook de mogelijkheid om te leren. Ik heb zelf onlangs een onderzoek afgerond naar leren 
binnen organisaties en daaruit blijkt dat er zeer veel manieren zijn om iets te leren, zonder dat je specifiek 
gaming nodig hebt. Je kunt kennisdeling al mogelijk maken door heel goed te kijken naar de structuur, de 
cultuur, systemen die je gebruikt ter ondersteuning, het type mensen dat je binnenhaalt of het type 
leidinggevenden. Het lijkt er bij gaming misschien al heel snel heel sterk op dat je de realiteit moet 
opleuken, omdat deze anders niet draagelijk is en interactie niet tot stand komt. 
 
Het is belangrijk altijd binding te houden met de organisatie. Het moet niet om games an sich gaan, maar 
om de toegevoegde waarde daarvan aan de praktijk. Eigenlijk is het feit dat je een game nodig hebt al een 
motie van wantrouwen aan de achterliggende organisatie als je een dergelijk middel nodig hebt. Maar 
wellicht is dat een zwartgallige benadering mijnerzijds. 
 
Als ik het goed begrijp is het dus heel organisatiespecifiek?  
Enerzijds wel, anderzijds ook wel aan de opstelling daarin. De vraag is soms eigenlijk ook meer: moet leren 
leuk zijn? Of moet je ergens anders de motivatie vandaan halen. Eigenlijk heeft het meer te maken met 
motivatie. Je wilt mensen motiveren om te interacteren en daarmee kennis uit te wisselen. Enerzijds kan het 
een organisatie die dat van nature niet heeft net helpen om mensen over een drempel te helpen, maar ik 
denk wel dat het een gekunsteld iets is en blijft en dat de organisatie van spellen aan elkaar moet hangen 
om medewerkers te laten interacteren.  
 
Als ik het goed heb begrepen leveren jullie ook e-learningsystemen? 
Wij leveren met name Learning Management Systemen. Dat zijn eigenlijk de meest hiërarchische systemen 
uit de categorie e-learning. Dus daarmee wordt eigenlijk alles vastgelegd op het gebied van transacties, het 
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afhandelen van inschrijvingen van opleidingen en een stukje ‘tracking-and-tracing’ van welke opleidingen 
iemand volgt of heeft gevolgd.  Daar ligt in ieder geval ons zwaartepunt. Als je specifiek kijkt waar 
eventueel de relatie met gaming en communities of practice  
Met CoPs raak je in principe een punt wat minder speels is dan game based learning. CoPs zijn in principe 
dingen die sowieso kunnen werken en die ervoor zorgen dat mensen in beweging zijn en kennis 
uitwisselen. Die zitten wel in de systemen die wij ook aanbieden.  
 
En hoe zit dat dan daarin verwerkt? 
Er zitten een soort virtual communities in verwerkt. Je kunt daar een aantal mensen aan toewijzen. Deze 
mensen kunnen zien met wie ze in een groep zitten, daar kan een trainer opgezet worden. Ze kunnen ook 
documenten uitwisselen en met elkaar chatten en er zitten mogelijkheden in voor een ‘threaded’ discussie. 
als je kijkt waar die worden ingezet dan worden deze meestal niet ingezet bij onze grootste klanten. Meestal 
omdat ook de tijd om te implementeren ontbreekt. Je kunt wel heel makkelijk techniek leveren voor een 
community, maar daarmee heb je hem niet geímplementeerd. Je moet er meer voor doen om het levend en 
zinvol te krijgen. Dat is dus zuiver gewoon praktisch eigenlijk. 
 
We hebben wel één case gehad van een IT-bedrijf, waarbij we een groot traject hebben gedraaid voor hun 
salesdoelgroep binnen EMEA. Daarin is een soort mixtraject ondersteund met workshops, waarbij 
interactieve technologie werd gebruikt. In workshops kregen ze de opdracht een accountplan te 
ontwikkelen, welke ook in een community moest worden ingebracht. Daarbinnen kon online gediscusieerd 
worden met elkaar en met de tutor. De bevindingen die hieruit kwamen werden vervolgens ook in de 
dagelijkse werksituatie gemonitord en werknemers werden hier vervolgens ook op afgerekend. Daarin liep 
dat traject eigenlijk wel goed. Wat je daarbij ziet is dat mensen elkaar al bij de workshops hebben gezien, 
het ook makkelijker loopt in de communities. Mijn ervaring destijds was dat als de ‘sense of urgency’ 
verdwenen was, ook het online gebeuren afliep. Wanneer er voor de medewerker niets te halen viel dan 
nam hij eigenlijk ook niet meer deel aan de rest van het proces.  
 
De situatie waarin de community werd opgericht was dus eigenlijk een gedwongen situatie? 
Absoluut! Maar dat ligt dus ook voornamelijk aan het type organisatie. In dit geval was het een sterk 
commercieel gedreven Amerikaans softwarebedrijf. Wanneer je in een organisatie zit waar niet echt een 
afrekencultuur heerst en de vrijheid hebt om ideeën uit te wisselen, dan werkt het wellicht op een heel 
andere manier. Je moet de context dus altijd meenemen. Als ik naar onze organisatie kijk, dan heb je denk 
ik weinig game based technieken nodig om je doel te bereiken. Maar ik ken ook wel organisaties waar je 
wat ‘toeters en bellen’ van stal moet halen om de medewerkers in beweging te krijgen. Het hangt dus heel 
sterk af van de cultuur, de structuur en de leiderschapsvormen. Hoe ga je dus in organisaties met elkaar om.  
Een game zou een goed middel zijn als je een keer op een wat andere manier met elkaar wilt omgaan om 
misschien ook nieuwe energie los te maken of bijvoorbeeld echt als onderdeel van het veranderingsproces. 
Maar blijft de organisatie daarna hangen bij games dan is dat wellicht toch een zorgelijke situatie. Je moet 
ook proberen als organisatie daarmee dan een stap verder te komen. Je noemt hier bijvoorbeeld ook role-
play. Het kan niet altijd een role-play blijven, het moet in de realiteit ook zijn ankers gaan vinden.  
 
Ga je met role-play de binding met de realiteit echt verliezen? En zal dat wel serieus worden genomen? 
Wanneer je als bedrijf dusdanig wordt geinjecteerd met games dat mensen er helemaal in opgaan dan zou je 
wellicht een heel nieuw en interessant business-model hebben ontdekt. Maar in beginsel verlies je soms 
wellicht wel de realiteit uit het oog. 
 
Ken je voorbeelden waar beloningen zijn gekoppeld aan het gebruik van de systemen waarover we 
zojuist al spraken? 
Bij ons eigen bedrijf hanteren we een personal balanced scorecard, waarbij kennisdeling één van de 
onderdelen is en je daarop goed scoort als je iets organiseert op dat gebied (bijvoorbeeld een lunchsessie). 
Deze scorecard werd meegenomen in het beoordelingsgesprek. Het ligt er natuurlijk wel aan wat je precies 
meet om daar eventueel goede resultaten uit te kunnen krijgen. Maar in principe is het een erg extriniek 
gedreven vorm van motivatie, je gebruikt instrumenten om mensen in beweging te krijgen. Het helpt vaak 
eventjes, maar daarna moet er wel een intrinsieke motivatie zijn om bijv. zelf actief te participeren. En dat 
doe je alleen als je zelf daarvan ook de waarde ziet en ervaart. Als je kennis uitwisselt en je wordt daar zelf 
ook beter van, dan helpt het.  
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Dat is dus eigenlijk de factor reciprociteit die je vaak terugziet binnen communities? 
Jazeker! 
Wat beloningen betreft hebben we ook wel eens gewerkt met een bepaalde verloting in een e-
learningprogramma, waarbij actieve participanten kans maakten op een kleine prijs. Het maakt daarbij 
eigenlijk niet zozeer uit wat je ze geeft, maar het feit dat ze iets kunnen winnen is al genoeg. Dat werd wel 
gebruikt voor een kortstondig traject om de mensen in beweging te krijgen. Zeker omdat dit een 
veranderingstraject was, krijg je mensen moeilijker intrinsiek gemotiveerd en werkte een extrinsieke 
beloning beter. 
 
Als je kijkt naar e-learningsystemen die wij implementeren dan hebben we een soor spelvorm wel eens 
geimplementeerd bij een financiële dienstverlener, waar bancaire zaken in een soort “Weekend 
Millionairs”-vorm waren gegoten.  
 
Inderdaad, terugkomend op mijn eerdere vraag: zitten dergelijke elementen ook verwerkt in jullie e-
learningsystemen 
Ja, eigenlijk is er een tweedeling. De eerder besproken communitytools zitten veel verwerkt in LMS-
systemen. Anderzijds bij het ontwerpen van een leertraject, ontwikkel je heel veel in content. Daar worden 
soms ook wel game-elementen aan toegevoegd. 
 
En hoe werkt dat dan precies met die e-learningsystemen? Schrijven mensen zich daar vrijwillig op 
in? 
Nee, meestal is dit eigenlijk opgelegd. In veel gevallen moet er gewoon worden aangetoond dat mensen 
bepaalde stof tot zich moeten nemen en is het zaak dat het systeem ook aantoont dat mensen daarmee bezig 
zijn geweest en over die kennis beschikken. Je moet dan niet direct denken aan hele vrije, creatieve 
leerprocessen. Gaming zoals ik het ken, wordt dan bijvoorbeeld veel meer toegepast bij 
productintroducties, waar mee vrijheden kunnen worden toegestaan. Games hebben vaak een heel 
onvoorspelbaar karakter, waardoor het leuk wordt. Dat kan lang niet in alle gevallen van e-learning. Daar 
moeten bepaalde dingen gewoon worden afgewerkt. Je praat dan uiteraard over hele andere vormen van 
leren vanuit onderwijskundig perspectief. Het is dan veel meer een instructivistische benadering.  
 
In een collaboratieve omgeving kan status ook heel erg meespelen, bijvoorbeeld ook de zichtbaarheid 
daarvan. Hoe kijk jij daar tegenaan? 
Ik kan me voorstellen dat het een rol speelt. Het ligt er uiteraard wel aan hoe je dat vormgeeft. Op internet 
zijn er ook omgevingen waar je heel goed kunt zien hoe actief iemand is. Uiteraard kan dit een trigger zijn 
om de participatiegraad wat omhoog te krijgen. Op eBay bijvoorbeeld zie je hoeveel evaluaties iemand 
heeft ingevuld en je hebt het ook vaak binnen expert communities, waarbij de antwoorden telkens ook door 
de ontvanger worden beoordeeld. Ik kan me goed voorstellen dat dat soort mechanismes helpen om een 
soort dynamiek te creeëren.  
 
Wat een beetje met status te maken heeft, maar dan op een ander niveau, is bijvoorbeeld de status van de 
medewerkers die deelnemen aan een community. Als bijvoorbeeld je leidinggevende ook deelneemt, dan 
wil je bijvoorbeeld niet al te domme antwoorden geven. Of wil je wellicht zelfs niet al te actief zijn, omdat 
hij anders kan denken dat je je niet met andere zaken bezighoudt. Ook hier weer zal dit per type organisatie 
verschillen. 
 
Hoe denkt u dat sociale normen en vertrouwen van invloed kunnen zijn? 
Ik associeer dat met name met cultuur van een organisatie. Ik denk dat je al snel kunt zien bij welk type 
bedrijf iets goed of minder goed zal werken en bij welk type bedrijf meer of minder prikkels gegeven 
moeten worden om kennis te delen. Met een platte, open structuur waarbij er een grote mate van 
gelijkwaardigheid is dan zal het proces waarschijnlijk veel makkelijker op gang komen.  
 
Ken je voorbeelden van ‘echte’ kennismanagement systemen, waarin dus eigenlijk echt informatie 
wordt opgeslagen? 
We gebruiken intern ook zo’n systeem waar je documenten en informatie in kunt opslaan, maar dat is 
natuurlijk niet echt ‘rocket science’. Ik ken wel bij een ander IT-bedrijf een knowledge repository, die 
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intern schertsend ook wel de  ‘knowledge graveyard’ werd genoemd, waarin getracht werd om alles op te 
slaan. Maar dat is uitgegroeid door één grote vergaarbak van allerhande informatie. Wij merken dat intern 
ook al wel. Het wordt snel een grote vergaarbak van informatie, waar je moeilijk je weg in kunt vinden. 
Daarbij kun je dus nooit zien of het in de context waarvoor jij iets wilt gebruiken wellicht ook toepasbaar 
is. Daarvoor zou je dan alweer snel contact op moeten nemen met deze collega.  
 
Denk je dat je interactie kunt oplossen met technologie? 
Dat ligt maar weer helemaal aan het type organisatie waar we net over spraken. Als ik naar ons kijk, wij 
werken ook in geografisch gespreide regio’s, dan kan het soms best handig zijn om daar 
informatietechnologie voor in te zetten. Het voorziet dan ook echt in een behoefte: het is gewoon 
makkelijk. Technologie mag wat mij betreft echter niet het uitgangspunt zijn. In een traject hebben we wel 
eens gebruik gemaakt van een chatspreekuur, puur omdat de applicatie die we gebruikten dat ook 
ondersteunde. Er werd maar weinig gebruik gemaakt van dit spreekuur. Enerzijds omdat de techniek nog 
redelijk nieuw was en met name oudere medewerkers daar eigenlijk nog niet zo goed mee overweg konden. 
Anderzijds was telefonisch contact opnemen binnen die organisatie eigenlijk al gemeengoed en was dat in 
veel gevallen ook vele malen sneller. Daar had de techniek dus weinig toegevoegde waarde. En dat is wat 
je je natuurlijk continu moet afvragen: heb ik de techniek wel nodig en zo ja welke rol moet het dan spelen 
in het proces.  
 
Interview Marinka Copier – Universiteit Utrecht 
Wat ik met name leuk vond is dat het enorm ligt in de lijn van mijn eigen promotieonderzoek en het 
onderwijs dat ik daaromheen organiseer. Ik doe onderzoek naar role play in online games en World of 
Warcraft is mijn casestudy. Role play is iets waar heel weinig onderzoek naar gedaan wordt, omdat het een 
spelvorm is die nog maar heel weinig spelers aannemen. Waar ik specifiek naar kijk is hoe spelers role-
playen en welke ‘inspiratie’ je daaruit kunt halen voor zowel onderzoek als onderwijs. Het leuke van jouw 
onderzoek vond ik dat jij specifiek naar het bedrijfsleven kijkt, maar de visie die ik uit jouw materiaal lees 
komt heel erg overeen met mijn visie, zeker vanwege de onderwerpen die je aanhaalt. 
 
Om maar direct te starten met role-play. Jij hebt veel nadruk gelegd op die factor. De bedrijven die 
ik heb gesproken zijn daar soms sceptisch over en nemen role play niet altijd serieus. Hoe zie jij dat? 
Het ligt er ook maar een beetje aan welke opvatting van role play je hanteert. Er zijn verschillende vormen 
van role play. In games komt eigenlijk een hele andere vorm van role play terug, dan bijvoorbeeld de 
opvatting zoals deze uit de psychologie voortkomt. Denk bij dat laatste vooral aan de trainingscultuur 
waarbij het meer gaat om een sociaal proces, terwijl het bij games veel meer wordt gedreven door 
spelprincipes en die dagen het role-playen uit. De doelstelling is dus heel anders. Ik heb ge-experimenteerd 
met die vormen van role play, waarbij ik die in een cursus heb verwerkt. Het thema van de cursus is ook 
role-play en samen met de cursisten gaan we ook daadwerkelijk een game spelen. Daartoe wordt dan een 
guild gevormd en samen met deze spelers vormen we een gezamenlijk doel in de cursus. Ik noem dat ook 
wel ‘teaching on the fly’. We maken geen reader van tevoren, maar we komen tot een gezamenlijk doel wat 
we in de cursus willen bereiken. Het afgelopen jaar was dat het gezamenlijk schrijven van een boek.  
 
Mijn rol is eigenlijk die van game-master, zowel in het spel dat we spelen als daarbuiten. Iedereen speelt 
eigenlijk altijd een rol, waar je ook bent. Hoe gedraag je je bij een sollicitatiegesprek, of hoe gedraag je je 
in een klassikale situatie of op straat. Het zijn eigenlijk allemaal rollen die je speelt. Die visie komt 
eigenlijk een beetje voort uit de theater-theorie uit de jaren 70. Naast dat ik het in het spel gebruik trek ik 
het ook door naar klassikaal verband. Wat er met mijn cursus dus gebeurt is dat je zelf leert, samenwerkt en 
eigenlijk ook je eigen leermateriaal creeërt. Ik doe dit al een aantal jaren op deze manier en dat werkt erg 
goed. Dit jaar is er bijvoorbeeld een boek geproduceerd op eigenlijk een heel hoog niveau. We zijn nu zelfs 
in bespreking om het boek ook daadwerkelijk uit te geven.  
 
Wat ik erg interessant vind en waarover ik nog steeds verbaasd ben is hoe goed het daadwerkelijk werkt. Ik 
experimenteer nu nog heel erg. Welke technieken werken wel en welke niet, maar vooralsnog werkt het 
uitstekend. Maar, je hebt wel echt een game-master nodig. het is hard werken. Het is niet zo dat je een 
online leeromgeving kunt neerzetten, daarin personen plaatst en dat het online leren vanzelf plaatsvindt. 
Daar geloof ik niet in. Ook al doe je aan teaching on the fly, je hebt wel degelijk vormen van leiderschap 
nodig. dat is vaak een factor die heel veel mensen over het hoofd zien. In veel theorie over netwerken wordt 
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gedaan alsof alles in netwerken gelijk is aan elkaar, maar in netwerken zitten altijd connectoren, punten 
waarop de netwerken moeten samenkomen of naar elkaar toe moeten worden getrokken. En die actie 
ontstaat vaak niet vanzelf.  
 
Dat was inderdaad ook één van mijn bevindingen. Zeker in een bedrijfssituatie zal het ongetwijfeld 
niet allemaal vanzelf gaan. De grote vraag is dan: hoe kun je ze triggeren? 
Absoluut niet inderdaad. En bij studenten is deze veronderstelling eigenlijk nog veel ‘erger’. Je kunt er 
natuurlijk eigenlijk vanuit gaan dat je gaat studeren en dat ook daadwerkelijk wilt. Je bent dus eigenlijk al 
gemotiveerd, dus waarom zou je dan nog een trigger geven? En dan kom je eigenlijk op een punt van mijn 
onderzoek. Ik doe onderzoek naar een bepaalde community in WoW en daarin zie je ook terug dat mensen 
eigenlijk steeds opnieuw gemotiveerd moeten worden. En dat dat ook de taak is van iemand. Sommige 
mensen nemen zelfs die taak op zich. Dat zijn dus ook niet alleen de ontwikkelaars van zo’n spel of de 
ontwikkelaar van een lesprogramma. Je hebt ook altijd iemand nodig die continu nieuwe triggers creëert.  
 
En wat voor triggers moeten dat dan zijn? 
Dat hangt heel erg van een groep af. Daarom doe ik deze projecten ook on the fly. Je moet heel goed kijken 
naar uit wat voor soort mensen een team bestaat. En dat is iets wat ook heel erg weinig in de 
onderwijswereld wordt gedaan: met welke rol, of met welke verschillende rollen komen mensen nu precies 
binnen. En daar gebruik ik eigenlijk de eerst lessen voor, zowel online als offline. Om in de gaten te krijgen 
met wat voor mensen ik precies te maken heb en hoe ik die vervolgens zou kunnen triggeren. Iedereen 
heeft namelijk zo z’n eigen triggers.  
 
Je deelt ze dus in op een bepaalde rol of een bepaalde trigger? 
Het is niet zozeer indelen, ik kijk er vooral naar. Ik ben al heel lang met role play bezig. Bijvoorbeeld al 
vanaf de jaren 70 wordt aan entertainment role-playing gedaan, ook aan tafel en daardoor leer je al vrij snel 
inschatten met wat voor soort mensen je te maken hebt. Ik ben daarbij wel aan het kijken hoe je daar 
systematiek voor op kunt stellen, maar vooralsnog denk ik dat je leidinggevenden en docenten daarin beter 
kunt trainen om dat te leren zien. Rollen kunnen bijvoorbeeld ook wisselen. Eigenlijk verandert een 
community tussentijds ook altijd.  
 
Inderdaad een kenmerk van communities is dat ze ook tussentijds veranderen. Zowel de 
samenstelling als het doel. Maar werkt dat ook zo bij hetgeen jij onderzoekt? 
Ja, dat is waar ik eigenlijk nu ook naar kijk in mijn onderzoek: hoe sluiten mensen zich aan bij een 
community en hoe stromen ze ook weer uit en hoe veranderen de rollen van mensen die blijven.  
 
Je noemde net leiderschap ook als een belangrijk punt. Je gaf daarbij aan dat je bepaalde personen 
nodig hebt om de community te sturen. En ook om te zorgen dat je de doelen bereikt? 
Ja, deze personen zijn heel belangrijk.  
 
Heb je ook geprobeerd wat er gebeurt als je deze personen niet aanstelt? 
Ja dat kan ook. Er gebruik in het concept ook andere game-masters, maar dat is eigenlijk al een stapje 
verder in het proces, dan wordt je eigenlijk je eigen game-master. En dan kunnen mensen echt met elkaar 
spelen, omdat ze dan steeds voor elkaar en voor anderen doelen gaan stellen. Maar mensen die net 
binnenkomen, nog niet gemotiveerd zijn en nog geen trigger hebben gehad en die nog niet aanvoelen hoe 
zo’n systeem werkt. Die nog niet weten hoe zo’n community werkt, dan gebeurt er helemaal niks. Dat zie 
je ook online terug. En als er al iets gebeurt is dan meestal heel erg saai en voorspelbaar. Mensen gaan dan 
herhalen wat ze al kennen. En dat is nou juist wat je niet wilt. Je wilt ze juist nieuwe dingen laten ervaren.  
 
En dat is nou exact wat er ook gebeurt in wiki’s. Als je mensen toegang geeft tot een wiki, en ze daarin laat 
werken, dan gaan ze de kennis die ze al hebben erin zetten, maar er ontstaan geen links tussen die kennis. 
De links staan wel in de pagina’s, maar ze gaan niet in de mensen zitten. Er is eigenlijk geen interactie-
element. Ik denk wel dat wiki’s heel bruikbaar zijn, maar dan zuiver ondersteunend. Ik heb ook met diverse 
online leeromgevingen gewerkt en die worden dan met name gebruikt om informatie uit te wisselen. En die 
systemen worden iets als je er iets in stopt. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld ook live bijeenkomsten. 
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Dat is interessant. Jij denkt dat die live-bijeenkomsten ook echt nodig zijn? 
Ja, dat gebruik ik regelmatig of probeer het regelmatig te doen. Ik pas een deel van dit onderzoek en de 
ideeën ook toe in internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek waar we eigenlijk 
een virtuele community vormen. Zo zit ik bijvoorbeeld in het bestuur van de International Game Research 
Association. Dat is vreselijk moeilijk om zoiets draaiende te krijgen, maar door er een beetje van deze 
spelelementen in te stoppen en door te proberen om mensen toch af en toe bij elkaar te halen in live 
bijeenkomsten, kun je een team creeëren. Het gevoel van gebondenheid en gemeenschappelijke 
doelstellingen moet je dan ook op een virtuele manier proberen te behouden voor de rest van het jaar. 
 
Even terug naar het role playing. Kun je daar nog wat meer over vertellen wellicht? 
Bij het onderzoek dat ik uitvoer is het handig om wat meer ervaring met role-playing te hebben. Dat is ook 
waar ik nog heel veel mee aan het experimenteren ben. Er zijn heel veel manieren van role-play en deze 
staan ook direct in verband met game-mastering, hoe stuur je het spel eigenlijk aan. Je kunt role-playing 
bijvoorbeeld heel erg baseren op een sero-sum game (dus dat iemand wint), maar je kunt het ook als team-
play doen (dat je met z’n allen wint). En dat laatste zijn de interessante vormen vind ikzelf. Je kunt 
natuurlijk een sero-sum game altijd inbedden in de laatstgenoemde vorm, maar uiteindelijk moet mijns 
inziens het doel zijn om een gezamenlijk gevoel van winnen te creeëren, waarbij het dus gaat om de 
teamprestatie en niet alleen aan iemands prestatie afzonderlijk.  
 
Dus eigenlijk zoals bij voetbal? Je wint samen een wedstrijd? Maar één iemand kan wel afzonderlijk 
bijdragen aan de eindstand door te scoren voor het team? 
Ja dat is op zich prima, dat helpt ook om het teamgevoel te creeëren. En uiteindelijk heb je die individuele 
prestaties ook in zekere zin nodig. Het is de afweging wat je aan individuele doelen en wat je aan 
teamdoelen stelt. Ik ben dat in mijn onderzoeken aan het uitwerken, hoe dat nu precies werkt. Nu spelen 
veel mensen in hun vrije tijd, maar ontwikkelen wel hele interessante strategieën die je zou terug kunnen 
laten komen in het onderwijs of in het bedrijfsleven. Daarbij moet je soms wel heel goed een onderscheid 
maken tussen online en offline. Ieder heeft zo z’n eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. En de 
volgende stap is natuurlijk om te kijken hoe zich dat tot elkaar verhoudt en hoe je strategieën zou kunnen 
ontwikkelen die over beiden gaan.  
 
Één van de problemen die je als game-master bijvoorbeeld tegenkomt bij learning on the fly is dat je in 
sommige gevallen moet improviseren en ineens met een opdracht moet kunnen komen als de situatie 
daarom vraagt.  
 
Eén van de punten die wij ons al brainstormend hadden bedacht: wat moet je nu eigenlijk doen met 
valsspelen? Hoe heb jij dat aangepakt? 
Je moet mensen altijd laten valsspelen en dat soms ook zichtbaar maken.  
 
Maar is dat niet erg? 
Nee, helemaal niet. Valsspelen is eigenlijk gewoon een strategie van iemand of van een groep personen. 
Sommige mensen zijn nu eenmaal geneigd om heel snel die kant op te gaan. Die mensen zoeken de grenzen 
van het systeem op. Pesten is ook een voorbeeld van een spelstrategie. En zo zijn er talloze van dit soort 
situaties. Je hebt ook mensen die willen dat iedereen wint, die vinden het heel erg vervelend dat er ook 
verliezers zijn.  
 
Ja, dat is ook een interessant aspect. Verliest iemand niet snel zijn interesse als hij verliest? Leemkuil 
zei bijvoorbeeld dat je daarom dus verschillende doelen in een spel moet stoppen om een dergelijk 
probleem te ondervangen. Heb jij daar ook mee geëxperimenteerd? 
Ja, ik heb eigenlijk altijd iets van 5 verschillende opdrachten tegelijkertijd lopen, maar ik bed dat wel in in 
één narratieve structuur. Dit jaar bijvoorbeeld hebben we een online reisbureau opgericht, waarin alle 
spelers een bepaalde functie hadden. Je kon ook stijgen in rang. En voor alle spelers lopen er een aantal 
projecten waar ze mee bezig zijn. En ik kon dat beïnvloeden door ook bijvoorbeeld mensen van buiten de 
community in te brengen (die ik zelf speelde). Spelers doen het soms bij één project (of op het gebied van 
één doelstelling) niet goed, maat scoren wel op een ander project. Op deze manier specialiseren mensen 
zich op één gebied en daarmee krijg je dan eigenlijk een spel op gang.  
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Dus iedereen specialiseert zich dan eigenlijk? 
Dat is in principe de bedoeling. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld samen een boek geschreven. Bij het 
schrijven van een boek kun je niet zomaar zeggen: je verzamelt wat stukken tekst en stopt die in een boek. 
Daar krijgt het boek geen samenhang van. Daarvoor moet je eerst gekeken hebben waaruit een 
boekstructuur nu precies bestaat. Er is allereerst gekeken naar het gemeenschappelijke thema, waarna 
deelthema’s zijn gedefinieerd. Ieder deelthema heeft zijn eigen groep gecreeërd en daarbinnen werd dan 
weer een onderverdeling gemaakt. Daarbij is ook gekeken wat iemand persoonlijk aansprak bijvoorbeeld. 
Maar al die thema’s hebben elkaar weer nodig. Iedereen heeft ook elkaars stukken gelezen om samenhang 
te krijgen. En niet eens omdat ik dat zei, maar omdat ze anders in de veronderstelling waren dat ze hun 
eigen stuk niet goed konden schrijven. En dat is eigenlijk hoe een community werkt. Zo ging men ook zelf 
zoeken naar theorieën en daarmee aan de slag. Je bent als student dan echt onderzoeker. En ik leer er op 
mijn beurt ook weer heel erg van.  
 
Een ander leuk aspect is dat studenten ook vaak na de cursus nog contact houden. En elkaar vertellen waar 
ze mee bezig zijn. Dat toont voor mij aan hoe belangrijk het gevoel is om tot een team te horen. Ze zijn ook 
echt in elkaar geïnteresseerd. Eigenlijk hebben ze een mini-netwerkje gecreeërd.  
 
Hoe zie jij implementaties van dit soort dingen voor je? 
Het is niet iets wat je standaard kunt implementeren, maar het is echt iets wat over mensen gaat. Er zitten 
ook wel haken en ogen aan en makkelijk is het zeer zeker niet, maar toch geloof ik er wel in.  
 
Hoe kijk jij aan tegen extrinsieke motivatie? 
Eigenlijk heb je in het onderwijs altijd extrinsieke motivatie in de vorm van studiepunten die je kunt 
verdienen. Maar dat is eigenlijk het eerste waar ik mensen van af probeer te krijgen. Je leeft tenslotte niet 
om studiepunten te verdienen. Ik probeer mensen eigenlijk zelf te laten redeneren waarom ze ook alweer 
gingen studeren. Dat is eigenlijk in het onderwijs ook altijd de vraag die ik aan eerstejaars stel: wat doe je 
hier eigenlijk (plat gezegd). Het papiertje is leuk, maar wat doe jij hier? Daarmee probeer ik studenten te 
laten zien hoe oppervlakkig externe motivatie is. Daaruit blijkt dat externe factoren makkelijker zijn op te 
noemen, en het is ook goed om je zelf daarvan bewust te zijn, maar uiteindelijk heb je daar waarschijnlijk 
veel minder aan. Het is vervolgens de uitdaging om mensen hun intrinsieke motivaties te laten opnoemen. 
Het hangt heel erg van de persoon af hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Bij sommige personen duurt dat 
ook gewoon heel lang. Soms is het ook heel confronterend en komen de mensen erachter dat ze helemaal 
niet zo intrinsiek gemotiveerd zijn. En het is dus de vraag of je die mensen nodig hebt in je team. Zowel bij 
je studie als in het bedrijfsleven speelt dat denk ik een rol.  
 
Daar een beetje op aansluitend. Heb je ook voorbeelden gezien waarbij mensen niet wilden 
samenwerken? 
Ja dat komt ook voor. Dan gaat het bijvoorbeeld om een positie. Heel vaak zijn deze mensen dus ook 
extrinsiek gedreven, het zijn mensen die aanvankelijk niet willen delen. En juist die mensen hebben vaak 
wat extra aandacht nodig. Je moet mensen ervan bewust maken dat als ze hun ideeën delen ze gezamenlijk 
in staat zijn om nog meer ideeën te ontwikkelen. En dat is ook deels de cultuur die heerst. Wij zijn heel erg 
gericht op het hogerop komen in de hiërarchie. Ik ben persoonlijk van mening dat alles wat je geeft, je ook 
terugkrijgt. En dat hoeft niet altijd direct te zijn en ook niet één-op-één. Natuurlijk is er altijd iemand die er 
met jouw idee vandoor gaat, maar de vraag is of dat erg is. Maar dan moet je echt nagaan wat je zelf wilt 
bereiken.  
 
Zoals je ziet hangen heel veel van dit soort processen samen. Heel veel dingen kun je ook niet zomaar uit 
elkaar trekken. Je hebt verschillende motivaties en verschillende persoonlijkheden die moeten 
samenwerken bijvoorbeeld en die heel anders gemotiveerd worden. Dan hangt het bijvoorbeeld heel erg 
van een studie- of bedrijfscultuur af.  
 
Iets heel anders: heb je bij jouw onderwijs ook iets gedaan met handelen en ruilen? 
Ik gebruik het meestal als spelvorm, en dan meestal om te beginnen. Het is een goede manier om de 
vaardigheden van iemand anders te leren kennen. Ik doe het studentenruilspel bijvoorbeeld online. Dat 
geeft de mogelijkheid om met zoveel mogelijk studenten online te praten en zodoende het object te ruilen 
naar iets wat heel veel geld waard is. Dat dwingt ze om met iedereen te praten en te interacteren en daarmee 
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een community online te creeëren. Dan ontstaat zich dan al een community. Er zijn natuurlijk altijd al 
bepaalde clubjes, dat zie je ook in bedrijven. En mensen van het ene clubje worden vaak niet zomaar 
geaccepteerd in het andere clubje. Een ruilspel gebruik ik als low key manier om mensen met elkaar kennis 
te laten maken. Als spelers dan ‘terug komen’ met bepaalde objecten dan levert dat weer allerhande 
verhalen op. En als studenten onderling daarover enthousiast worden dan gaan ze dat zelf soms nog een 
keer herhalen en wordt dat geleid door een student zelf.  
 
Misschien ben ik een idealist, of een realist, maar er zijn natuurlijk mensen die het stom vinden. Of 
valsspelen. Dat heb je ook. En misschien wordt er ook wel iemand boos. Maar dat probeer ik dan 
vervolgens weer te gebruiken. Het betekent dus wel dat je altijd heel erg alert moet zijn. Het is niet iets wat 
je erin kunt ‘gooien’, maar je moet het wel een beetje sturen. Dus je hebt echt leiderschap nodig. 
 
Conclusie is dus dat je het heel erg moet sturen? 
In principe wel, maar het is wel een soort illusie die je moet creëren. Mensen hebben ook de illusie nodig 
dat ze het zelf sturen. Ik werk dus voor een groot deel met illusies. Dat mensen dus zelf denken dat ze het 
sturen. En daar is een game dus weer heel handig voor. Dat is het voordeel van een virtuele omgeving.  
 
Interview Joitske Hulschebosch – IICD & Leertraject 
Een belangrijk punt dat Joitske aanhaalt in het interview is het bepalen van het domein van een community. 
Ze benadrukt dat hierover vaak niet voldoende wordt nagedacht. Zij zou hetzelfde zien in de doelen van de 
game. Daarover zou goed nagedacht moeten worden: welke doelen moeten worden opgenomen en wat wil 
je daarmee precies bereiken. De organisatie waarbinnen je de game implementeert zou hier dus goed over 
na moeten denken.  
 
Vanuit haar kennisgebied raadt ze tevens aan om face-to-face te starten. Haar ervaring is dat wanneer je 
face-to-face bijeenkomsten organiseert dit een positief effect heeft op het vertrouwen tussen de leden 
onderling. Daarbij stipt ze tevens aan dat je gebruik moet maken van de netwerken die er eventueel al 
bestaan. Die kunnen mogelijk een goed vertrekpunt vormen om interactie en samenwerking op gang te 
krijgen. Dat betekent niet noodzakelijk dat deze netwerken gebaseerd moeten zijn op vriendschappen. Juist 
de professionele netwerken die in organisaties ontstaan zijn van waarde.  
 
De leden van een community moeten altijd een bepaalde persoonlijke drive hebben om online ook 
daadwerkeljk kennis uit te wisselen. Daarnaast moet inzichtelijk zijn wat de waarde is voor hun bijdrage 
aan de community. Het valt te verwachten dat een dergelijk aspect ook in een game een belangrijke rol 
speelt. Persoonlijke belangen en groepsbelangen zijn dus altijd met elkaar in wisselwerking. 
 
Op basis van ervaringen merkt ze dat mensen die meer ervaring hebben met communities en online 
technologie veel makkelijker instappen. Enerzijds schrijft ze dit toe aan het feit dat jonge mensen meer 
gewend zijn aan online technologie. Denk bijvoorbeeld aan social networking tools als Hyves of het 
chatprogramma MSN. Ze zijn ermee opgegroeid en staan dus ook veel meer open voor nieuwe ideeën. In 
een organisatie zouden deze mensen dus veel eerder geneigd zijn om dergelijke systemen te gaan 
gebruiken. Oudere mensen zou je dus eigenlijk moeten ‘leren’ om te chatten. Dat is ook één van de nieuwe 
doelstellingen die ze heeft met de cursus die ze binnenkort gaat aanbieden. Ook daar geldt weer dat je 
mensen moet overtuigen van het feit dat deze nieuwe technieken toegevoegde waarde kunnen leveren. 
Wil je een game-idee gaande krijgen, start dan met jonge mensen is haar conclusie. 
 
De factor vertrouwen vind ze een hele belangrijke. Ze verwijst hiermee naar het begrip swift trust, dat in de 
literatuur soms wordt gebruikt. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is niet zozeer of vertrouwen in virtuele 
communities bestaat, maar meer hoe vertrouwen in een virtuele community wordt gevoed. Belangrijke 
vragen daarbij zijn dus meer: hoe wordt vertrouwen als het ware geïmporteerd en kan vertrouwen worden 
gehandhaafd in een virtuele omgeving. Ook daaruit blijkt dat face-to-face interactie zeker kan bijdragen om 
sneller vertrouwen op te bouwen.  
 
 



 

 174

Interview Angelique Flapper – Fortis Bank Merchant Banking 
 
Sociale normen 
Waar ik op zich praktische toepassing in zie is hoe mensen online hun sociale rollen ontwikkelen, maar 
daarmee dus misschien ook hun sociale competenties in ‘the real world’.  
 
Role play als methode, zou dat werken? 
Dat hangt volgens mij heel erg samen met de key success factors van een game en die moeten heel erg 
aansluiten bij de cultuur van een onderneming.  
 
Ik zou binnen Fortis waarschijnlijk goed uit de voeten kunnen met een flexibel systeem. Het moet dus niet 
alleen een soort forum worden of Q&A-faciliteiten bieden. Dat is waarschijnlijk wat te beperkt. Eigenlijk 
wil je een soort applicatie hebben waarin je verschillende gaming-omgevingen hebt. En waarin je dus 
verschillende groepen hebt die, nadat ze een cursus hebben gevolgd, in een online omgeving kunt 
stimuleren om de kennis vers te houden. En de kennis verder te brengen. Je hebt verschillende treden van 
kennis. Eerst neem je kennis tot je, daarna draag je kennis over en de laatste stap is het zelf creëren van 
kennis. En voor die laatste stap zie ik een combinatie van enerzijds CoPs en anderzijds gaming weggelegd, 
waarbij gaming met name als stimulans zou kunnen worden ingezet. Dus niet alleen de kennisoverdracht, 
maar juist door het combineren van verschillende typen kennis uit verschillende achtergronden heeft 
volgens mij meerwaarde. Daarmee komt innovatie tot stand is mijn mening. Je moet dus een heel flexibel 
systeem hebben, waarin je verschillende communities kunt laten ontstaan. In deze cultuur zou je dat goed 
kunnen combineren met een competitief element. Daarnaast zie ik best wel mogelijkheden om ook 
buitenstaanders toe te laten, waardoor je weer hele nieuwe impulsen krijgt. Die buitenstaanders zouden 
bijvoorbeeld vragen of cases in kunnen brengen als een soort opdrachten in de game. Terwijl je ook nog 
zelf als centrale gamebeheerder dingen kunt laten gebeuren om het spannend te houden. 
 
Ik vraag me alleen af, wat de incentives hier intern zouden zijn voor mensen, die al erg druk zijn, om mee 
te willen doen aan een game. En dat is lastig in te schatten.  
 
Mijns inziens moet je gebruik maken van doelen en beloningen. Dat zijn de unieke factoren van spellen.  
Ik vraag me daarbij af of iedereen daar goed op zal reageren. Waarschijnlijk moet je meerdere doelen in het 
spel opnemen.  
 
Stel dat je een dergelijk idee binnen Fortis zou willen implementeren, wat zijn dan volgens jou de 
belangrijkste randvoorwaarden? 
Ten eerste denk ik dat je commitment moet krijgen bij het management. Op de tweede plaats moet iets 
dergelijks zeker de interesse bij de medewerkers wekken. Ze moeten het interessant gaan vinden en de 
meerwaarde ervan inzien. Daarvoor moet je denk ik werken met een aantal enthousiastelingen.  
 
Één van de KSF is inderdaad ook dat mensen de meerwaarde ervan in moeten gaan zien. Shell heeft 
dat op zich met de implementatie van hun community-systeem 
Ik kan me daar wel in vinden. Het moet voor mensen direct duidelijk worden welke meerwaarde het 
oplevert. Wanneer mensen dus een kwestie in de game inbrengen en ze krijgen heel snel en hele goede 
feedback dan zullen ze veel enthousiaster raken. Maar dat is natuurlijk lastig om te creëren.  
 
Status 
Lijkt mij een heel belangrijke factor. Wanneer je bij wijze van spreken op een (virtueel) podium staat en 
wordt toegejuichd en daarnaast ook nog een speech krijgt van onze CEO dan kan dat zeker bijdragen.  
 
Identiteit 
Enerzijds kan anonimiteit binnen een bedrijf een voordeel zijn, alhoewel ik denk dat mensen daar best snel 
achter zullen komen. Wanneer je een domme vraag stelt en je bent anoniem dan is de impact daarvan 
wellicht veel kleiner. Je durft je kwetsbaarheden, je knowledge gap, wat meer te laten zien. Je kunt 
natuurlijk online ook wat meer experimenteren dan in een live omgeving waarin dat veel moeilijker is en je 
dat niet zozeer kunt scheiden. En dat kan wel eens bevordelijk werken. 
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Wanneer het om bijvoorbeeld status gaat, dan wil je juist wel graag erkenning en dan zou het verhullen van 
je identiteit misschien minder goed werken.  
 
Wat je dus eigenlijk bedoelt is: je wilt ook een vertaling terug naar het bedrijf? Naar de echte wereld? 
Ja precies. Dat heeft wellicht best voordelen, dan weet je ook bij wie je moet zijn. 
 
Role play 
Ik neig eigenlijk steeds meer naar het anonieme wanneer het spel wordt gespeeld. Zeker vanwege de 
cultuur hier. Wanneer een team het beste resultaat heeft bereikt dan zou dat een mooi moment zijn om 
iemands werkelijke identiteit bekend te maken.  
 
Implementatie 
Verreweg het grootste probleem wat je binnen deze organisatie zou hebben is de afdeling Compliance (the 
Chinese walls). Er is natuurlijk binnen onze bank ontzettend veel toezicht door verschillende financiële 
autoriteiten. Deze afdeling is bijvoorbeeld in de laatste 2 jaar met meer dan 300 mensen uitgebreid. Daarin 
is dus heel precies gedefinieerd welke kennis precies mag worden uitgewisseld tussen de verschillende 
afdelingen. En met zo’n game, en zeker met een anonieme game, voor een enorme drempel kunnen zorgen. 
Maar dat is natuurlijk specifiek voor financiële instellingen. Je zou dus specifiek binnen een bepaald 
domein moeten blijven.  
 
Wat natuurlijk altijd een issue is, is hoe je de kennis die wordt opgedaan in een game gaat ordenen of 
opslaan. Dat heeft volgens mij enorm veel meerwaarde. De historie zou je bijvoorbeeld al kunnen opslaan.  
 
Dat heeft eigenlijk te maken met de vorm van communicatie die je kiest? 
Ja klopt. Ik zie een grotere rol weggelegd voor asynchrone communicatie. Zeker vanwege het feit dat het 
ook gecombineerd moet worden met de dagelijkse werkzaamheden en het eerder genoemde argument van 
het opslaan van kennis. 
 
 
Beloningen 
Extrinsieke beloningen zouden mijns inziens op zich wel kunnen werken, maar ik kan me ook voorstellen 
dat je het beter kunt zoeken in de erkenning die mensen krijgen door het systeem te gebruiken. En ik kan 
me voorstellen dat een game daarbij best een goede motivatie kan zijn.  
 
Als ik kijk naar de factoren die je hebt gedefinieerd dan denk ik dat, wil iets dergelijks kans van slagen 
hebben het moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- het moet dagelijks heel erg weinig tijd kosten 
- het moet een hele praktische insteek hebben 
- het moet makkelijk toegankelijk zijn. Daarbij moet de techniek faciliteren. Dus niet apart inloggen, het 

moet goed werken. Etc. onze medewerkers zijn heel erg kritisch. 
- Het moet overzichtelijk zijn en je moet het op de achtergrond kunnen draaien 
- Het moet veel uitdagingen hebben om te motiveren. Er moeten dus eigenlijk verschillende levels zijn 

en de opzet moet zeer competitief zijn.  
- Daarnaast moeten er verrassende elementen in zitten 
- Status-elementen zijn denk ik zeer belangrijk. Mensen moeten een bepaalde ontwikkeling kunnen 

doormaken. Dat heeft ook alles te maken met hun identiteit en moet daarin ook tot uiting komen 
- Het moet snel duidelijk worden dat het zeer veel toegevoegde waarde heeft. Net zoals het voorbeeld 

van Shell dat je aanhaalde.  
- Wellicht moet je het spel heel erg toespitsen op de financiële wereld. Daar moet de game-play wellicht 

aan voldoen. Iets kopen, iets acquisiteren, etc. 
- Ik denk dat je een dergelijk concept in een pilot zou moeten gieten. Dat zou volgens mij heel veel 

informatie opleveren. Mensen zouden dan bijvoorbeeld een dagboek moeten bijhouden.  
 
Handelen en ruilen 
Ik zie daar in de financiele wereld best veel mogelijkheden mee. Eigenlijk vormt het ook een deel van de 
dagelijkse werkzaamheden hier. Waar je wel voor moet oppassen dat je mensen er niet mee beschadigd. Je 
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komt dan al snel op de vraag uit: wat gebeurt er met mensen in het spel die niet goed presteren, die 
stelselmatig onderaan terechtkomen. Heeft dat ook effect op hun eigenwaarde? Of is dat een prikkel om aan 
de slag te gaan? 
 
Interactie en samenwerken 
Wat mij daarbij interessant lijkt is dat mensen elkaar eigenlijk zouden moeten ‘ontdekken’. Dat er bepaalde 
elementen zijn die ze nog niet aan elkaar kennen en dat zoiets de interactie en samenwerking stimuleert. 
Zeker in deze cultuur zou dat wellicht goed werken. Maar wellicht werkt het daarom extra goed.  
Wat betreft cultuur denk ik wel dat het concept niet perse hoeft te staan of vallen met een open cultuur. Je 
kunt natuurlijk wel een open cultuur hebben, maar dat wil niet perse zeggen dat je precies weet waar alle 
kennis zit. En juist daarin zie ik met zo’n game veel toegevoegde waarde. Misschien bevordert het de 
communicatie.  
 
Reciprociteit 
Mensen moeten denk ik wel het gevoel hebben dat ze voor hun kennis ook iets terugkrijgen. Zeker bij 
professionals speelt dat. Die krijgen juist erkenning en waardering door de kennis die ze hebben. Als 
mensen niet vastzitten in hun positie en die niet perse willen beschermen, dan komt het proces makkelijker 
op gang. Dat zie je vaak binnen organisaties. Dat zijn meestal de werknemers die een langere termijn visie 
hebben.  
Uiteraard is het niet zo dat je perse kennis moet terugkrijgen in ruil voor kennis. Het is vaak natuurlijk ook 
een stukje erkenning.  
 
Game mastering 
Ik denk dat we hier intern wel zullen moeten monitoren, mede door Compliance.  
 
Kansen 
Als je me zou vragen: is het haalbaar? Dan denk ik dat je in deze organisatie 30% kans van slagen zou 
hebben. De jonge mensen zijn denk ik het meest gevoelig voor dit soort concepten. Diegenen die nog veel 
in de organisatie willen bereiken. Daar waar de besluitvorming plaatsvind zal het lastiger zijn.  
 
 
Interview Petra de Jonge – Siemens Business Services 
Di interview vindt plaats aan de hand van een demo van een communitiy-systeem dat intern wordt gebruikt. 
 
Siemens kent standaard een hele innovatieve cultuur, waarbij mensen redelijk open naar elkaar zijn en bij 
problemen over het algemeen snel naar de telefoon grijpen om iemand te bellen als hulp benodigd is. Aan 
het community-idee zoals dat is geïmplementeerd moeten mensen nog heel erg wennen. Die cultuur die is 
nog volop in ontwikkeling.  
 
Gebruiken jullie de communities ook juist voor het opslaan van kennis? 
Ja, het is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld als een divisie-overschrijdende tool. Het platform, Livelink is 
daar heel erg voor geschikt om mensen over grote afstand met elkaar in contact te brengen en gegevens en 
documenten uit te wisselen. Anderzijds zijn er communities die heel breed zijn opgezet rondom algemene 
thema’s, bijvoorbeeld een secretaresse-community of een projectmanagement-community waar weer heel 
andere zaken spelen dan alleen de business-geörienteerde dingen. Deze communities hebben veel minder 
een bibliotheekfunctie, maar zijn meer gericht op interactie.  
 
En wat voor kennis wisselen die communities precies uit? 
Het is opgezet rond thema’s.  
 
 
Wij merken dat je binnen de communities vaak ook iemand nodig hebt die het aanjaagt. In veel gevallen 
gebeurt dit in de vorm van een moderator.  
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Hoe hebben jullie dat precies ingericht? 
Dit wordt uitgelegd in een document, daarin staan ook duidelijk de rollen omschreven. 
Je hebt eigenlijk nodig een initiator en een sponsor,  iemand die het belang onderkent en iemand die geld of 
capaciteit vrijmaakt om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Je moet in ieder geval iemand hebben die 
toestemming geeft om in een bepaalde rol ook een bepaald percentage van zijn of haar tijd aan de 
community te besteden. Dat wordt dus soms ook echt zo afgesproken. Dat laat ook zien dat de organisatie 
sommige zaken ook als erg belangrijk ervaart.  Er is goed gekeken naar de CoP-theorie.  
 
Je sprak zojuist over een kick-off. Jullie halen in eerste instantie ook fysiek die mensen bij elkaar? 
Ja, dat is iets dat mensen denk ik heel snel vergeten. Ondanks dat je praat over een virtueel platform is dat 
je ook die mensen bij elkaar haalt. Dat je elkaar toch even ziet en toch wat ervaringen over elkaar kunt 
uitwisselen.  
 
Opsplitsing in organisatie 
Aan de hand van een presentatie wordt een en ander uitgelegd. 
De community fungeert eigenlijk als lijm tussen die verschillende blokjes. In principe zijn alle genoemde 
aspecten in samenspel met elkaar.  
 
Voor ons was deze opzet een prima handvat om het platform op te zetten. Bij de implementatie is het zaak 
zo min mogelijk drempels te creëren voor de mensen die er iets mee gaan doen (bijvoorbeeld de 
moderators).  
 
Is het mogelijk in jullie systeem om een bepaald profiel van een persoon in het systeem op te vragen? 
Daar hebben we ooit binnen één community een poging voor gewaagd. Daar was een voorwaarde voor 
registratie dat je je ervaring ook vooraf kenbaar maakte in het profiel. In dat profiel was ondermeer een foto 
opgenomen, werd beschreven welke projecten je had gedaan en hoe lang je al in dienst bent. Binnen onze 
organisatie is daar echter lang niet altijd gebruik van gemaakt. Op zich is het geen barriere om in te vullen, 
maar onze ervaring was dat er dan ook duidelijk iemand moet zijn die deze opzet ook daadwerkelijk 
beheerd en die erover communiceert naar de communityleden. Het risico is dat het dan snel stilvalt.  
 
Maar we maken in een ander project ook gebruik van communities. Dat platform is met name bedoeld voor 
internationale projecten. Daarin is ook een kennisdatabank opgenomen.  
 
Het opslaan van onze informatie in de kennisdatabank is door het moederbedrijf verplicht gesteld. Binnen 
dit systeem zijn rollen toegekend. Je hebt een knowledge manager, een knowledge broker en je hebt een 
community broker. Al deze personen houden zich bezig met één specifieke community, waarin kennis 
wordt opgeslagen. Alle kennis waarvan ingeschat wordt dat deze in de toekomst nog van waarde is wordt 
opgeslagen in de databank. Iedere rol heeft daarbij zijn eigen taak. 
 
Successtories zijn ook opgenomen in het community-design. Geeft ook de context van de oplossing weer. 
Daarnaast worden reusables opgesteld welke kan worden aangeboden aan de community. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van forumsoftware voor zogenaamde ‘urgent requests’. Daar kunnen vragen 
worden gesteld over een bepaald probleem of een bepaalde oplossing. Daar wordt zeer regelmatig gebruik 
van gemaakt. Er wordt ook goed gereageerd op de vragen, zo’n 80% wordt ook daadwerkelijk beantwoord. 
Op ieder forumtopic kun je bepaalde notificaties instellen, zodat het snel inzichtelijk is dat er een 
openstaande vraag wordt gepost. Mensen kunnen zich zelf daarop abonneren, wanneer ze interesse hebben 
om een vraag te beantwoorden.  
 
Wat zou de trigger kunnen zijn waarom mensen dat evt zouden doen? 
Het is natuurlijk heel leuk als je een schouderklopje van de baas krijgt wanneer de doorlooptijd van je 
project wordt verkort. Als je door middel van het stellen van zo’n vraag snel een relevant antwoord 
terugkrijgt dan doe je daar natuurlijk persoonlijk je voordeel mee.  
En daarnaast wordt je zelf natuurlijk een uitdrager van het systeem. Wanneer jezelf geholpen bent, dan zul 
je het systeem ook sneller aanraden voor anderen. Ik denk echt dat het zo werkt.  
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Enerzijds levert het dus persoonlijk voordeel, anderzijds heeft het een positieve invloed op de community. 
Het is overigens altijd het overwegen waard om dergelijke dingen ook in het afdelingsoverleg te 
behandelen.  
 
Dus eigenlijk krijgen mensen door de aandacht erop te vestigen ook een beetje status? 
Ja inderdaad. Kennis is macht natuurlijk. En dan in de positieve zin van het woord. Dus ook wat het 
bijdraagt aan je algemene ontwikkeling.  
 
Hoe hebben jullie het systeem geïmplementeerd? 
Daarvoor hebben we verschillende activiteiten ondernomen. We hebben een GAP-analyse gemaakt, diverse 
workshops georganiseerd, presentaties gemaakt voor de directie, etc. daarnaast hebben we 
promotiemateriaal gemaakt, zoals koffiebekertjes en posters. Daarnaast hebben we ook nog een strip 
ontwikkeld. We hebben echt een marketingbenadering gehanteerd.  
 
Uitleg aan de hand van een tekening. 
De cirkel creërt eigenlijk een heel netwerk, dat wereldwijd natuurlijk ontzettend groot kan worden. Bij 
Siemens zijn meer dan 40.000 personen aangesloten op het systeem.  
 
Het systeem lijkt ook erg aan te sluiten bij het opslaan van praktische informatie?  
Ja dat klopt, daar is bij de implementatie speciaal op gelet. Dat zijn de reusables waarover we net spraken 
eigenlijk.  
 
Handelen en ruilen 
Daarvan ken ik nog wel een goed voorbeeld. Op een gegeven moment hebben we ook bepaalde 
bonuspunten toegekend als incentive voor het aandragen van kennis in een community. Met deze 
bonuspunten kon je een mobiele telefoon verdienen. Echt een hebbeding dus. Dat schoot op een gegeven 
moment door. Er werd toen veel kennis aan het systeem toegevoegd om maar zoveel mogelijk punten bij 
elkaar te sprokkelen, zonder uitvoerig te letten op wat iets nou werkelijk bijdroeg. Het had dus eigenlijk 
niets meer te maken met kennis inbrengen.  
Wij hebben ervan geleerd dat je zo’n actie alleen maar moet doen als ook een duidelijk eindtijdstip is 
gedefinieerd en dat er iemand moet zijn die de waarde van de ingebrachte kennis ook beoordeelt. Je moet 
daar dus actief op zitten.  
 
Role play 
In het systeem worden geen rollen gespeeld. Iedereen vertegenwoordigt een bepaalde rol vanuit zijn of haar 
functie.  
 
Vertrouwen 
Men krijgt vertrouwen in het systeem en in elkaar als het systeem ook daadwerkelijk werkt en er positieve 
resultaten voortkomen uit het systeem.  
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Bijlage C – Ter illustratie: een mogelijke game 

 

Doelstelling 

De doelstelling zoals die is omschreven: 

Ontwikkel een Q&A internetapplicatie voor de MB Academy die na een 

cursus door de cursisten gebruikt wordt om actief met het geleerde bezig te 

zijn, kennis te delen, kennis toe te passen, een kennisbank op te bouwen en 

virtueel te netwerken – gedurende een aantal maanden – waarbij actieve 

participatie van zo veel mogelijk cursisten wenselijk is, en meetbaar moet 

zijn. 

 

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire doelen: 

 

Primaire doelen: 

- Vakinhoudelijke kennis delen door gezamenlijk over de geleerde stof via intranet of 

internet te communiceren; 

- Vakinhoudelijke kennis creëren door over (unieke) praktijkproblemen te 

discussiëren; 

- Netwerken door regelmatig contactmomenten te hebben. 

 

Secundaire doelen: 

- Hoge participatiegraad; 

- Hoog percentage cursisten is actief; 

- Gedurende de gehele looptijd na de cursus is er activiteit; 

- Cursisten worden weer actief bij vervolgcursussen; 

- Hoge kwaliteit van kennisdeling. 

 

Wat is de bedoeling 

In de Game stellen teams in challenges hun kennis op de proef. In de virtuele arena daagt 

een team (A) een ander team (B) uit met een vraag. Dit levert direct punten op. Slechts 
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éénmaal per maand mag een team een ander team uitdagen. Welk team, en op welk 

tijdstip, wordt uitgedaagd, is een kwestie van tactiek. 

De teams worden samengesteld na afloop van een cursus van de Merchant Banking 

Academy en kunnen zeer gevarieerd zijn opgebouwd. De teams zullen dus meestal 

bestaan uit medewerkers van verschillende afdelingen, wat contact na de cursus – en dus 

netwerken – stimuleert. 

 

Alle teamleden ontvangen per e-mail (of wellicht per SMS) een speciaal door de 

gamemaster opgesteld bericht dat ze zijn uitgedaagd om mee te spelen met de game. 

Binnen 24 uur dient team B antwoord te geven. Geeft team B geen antwoord, of het 

foute, dan ontvangt team A een deel van de waarde van team B, en mag het een teamlid 

overnemen. De waardevermeerdering van team A wordt verdeeld over de teamleden. 

Geeft team B het goede antwoord, dan gebeurt het omgekeerde. Het beste team is het 

team met de meeste waarde, die een optelsom is van de waarde van de individuele 

teamleden. 

Iedere medewerker kan in principe meedoen. Een game player kan echter maar in één 

team tegelijk plaatsnemen. Wanneer een teamlid een cursus heeft afgerond, moet hij in 

een nieuw team starten en valt hij dus automatisch uit een eventueel ander team. 

De game bevat een website waar op een aantrekkelijk wijze de teamwaardes zijn 

gepresenteerd, waar de challenges te zien zijn en waar iedereen het verloop van 

challenges kan bekijken.  

 

Een team ontstaat tijdens een cursus, en is doorgaans bij de start niet groter dan 5. De 

teamleden zoeken elkaar daar al op en starten een team . De teamleden ontvangen 

inloggegevens op hun beveiligde “Players Home”. Als een teamlid reeds bekend is in de 

game, dan wordt zijn profiel direct geladen. Op het Players Home is een chatbox 

aanwezig om samen met teamleden vragen te bedenken of antwoorden te formuleren. 

 

Elke challenge bevat een vraag en een juist antwoord, óf een vraag zonder antwoord. Bij 

een voldoende aantal vragen ontstaat op deze manier (automatisch) een kennisdatabank.  
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Er ligt een aantal concepten ten grondslag aan de Game. 

1. Instroom in de Game gebeurt automatisch na het volgen van een cursus. Er vindt 

steeds verjonging plaats. Dit houdt de Game levendig. 

2. Een team kan een vraag stellen: (a) omdat het antwoord onbekend is (praktijkgeval), 

of (b) om tactische redenen: het andere team kent het antwoord waarschijnlijk niet. 

3. Uitdagen en uitgedaagd worden maakt het spel dynamisch. Als (minder actief) 

teamlid kun je plotseling met de Game geconfronteerd worden. Sociale druk van het 

team verbetert actieve deelname. 

4. De Game stimuleert moeilijke vragen waardoor de kwaliteit van de uitgewisselde 

kennis hoog is. Uitblijven van antwoorden zijn mogelijk stof voor verdere studie en 

input voor vervolgcursussen. 

5. Door samenwerking binnen teams te combineren met uitdagingen tussen teams 

onderling wordt kennisuitwisseling op meerdere niveaus gestimuleerd. 

6. Binnen de Game vindt continu uitwisseling plaats van teamleden. Dit versterkt de 

kennisuitwisseling en het is een mechanisme om elkaar te leren kennen (de hierboven 

beschreven netwerkfunctie). 

 

Mogelijke uitgangspunten/veronderstellingen 

- Meedoen moet leuk zijn, maar dit mag nooit het hoofddoel worden van de game, 

enkel de incentive. 

- Meedoen moet eenvoudig zijn en moet dagelijks in principe weinig tijd in beslag 

nemen. De game kan anders wel eens een negatieve uitwerking hebben. 

- Er moet wellicht nagedacht worden over een positieve incentive om vrijwillig te 

participeren. De Q&A-game kan mogelijk als een verplicht onderdeel worden 

ingesteld, maar mist dan waarschijnlijk zijn uitwerking. 
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Mogelijke incentives: 

a) fun-element 

b) scoren – de beste willen zijn (aanzien) 

c) eigengewin – er beter van worden (meer kennis, prijzen) 

d) sociaal wenselijk gedrag 

e) verplichting 

 

Individuen hebben mogelijk verschillende drijfveren om mee te doen. De combinatie van 

incentives die inspelen op dit gedrag kunnen het gebruik wellicht stimuleren. 

Mogelijk heeft de competitiestrijd tussen groepen onderling een gunstige invloed op de 

participatie. 

- De game moet inzetbaar zijn op verschillende kennisniveaus. 

- Meetbaarheid. De participatie is meetbaar per cursist en per cursusgroep. Een (groep) 

buitenstaander(s) moet de kwaliteit van de kennis mogelijk kunnen beoordelen 

(bijvoorbeeld de cursusinstantie of een senior van het bedrijf). 

- Afgeschermd. De applicatie wordt bevolkt door groepen cursisten, waarbij elke 

cursusgroep zijn eigen afgeschermde onmoetingsplek heeft. Groepen en 

groepsprestaties als zodanig zijn eventueel wel zichtbaar voor derden. Het meekijken 

van een leidinggevende en inzicht in individuele prestaties kan mogelijk een 

negatieve invloed hebben op de participatie. 

- Creatief valsspelen: draagt wellicht bij tot het behalen van de doelstellingen? 
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