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1/5 Aanleiding

1. Wat is de reden dat de organisatie applied games of 
gamification overweegt als middel?  

2. Waar komt de organisatie vandaan?  
Wat is haar merkidentiteit / cultuur en welke doelgroep wil 
ze bereiken?  

3. Wat is de essentie van de problematiek en hoe kunnen we 
dat vertalen naar een goed werkend applied game concept? 



2/5: Articulatie

1. Laten we de problemen formuleren als uitdagingen en deze zo 
scherp mogelijk kwalitatief en kwantitatief bepalen.  

2. Laten we bepalen wat de doelgroep moet gaan snappen, weten, 
vinden, kunnen, vertellen, ...  

3. Laten we bepalen wat de doelgroep moet afleren, vergeten, etc.  

We doen dit door middel van een speciaal door BrandNewGame 
hiervoor ontwikkelde methode: de GameStorm 



3/5: Concept ontwikkeling

BrandNewGame heeft in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam haar eigen methodiek ontwikkeld.  
 
Deze methodiek wordt ook onderwezen via de Gamification Academy. 
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3/5: Concept ontwikkeling
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3/5: Concept Idee 

Afhankelijk van de speler die we voor ogen hebben kunnen we 
een effectief game concept ontwikkelen. Ieder mens heeft 

verschillende basismotivaties die we kunnen gebruiken om 
spelers te activeren.  

 
De exacte motivaties en bijpassende spelmechanieken gaan 

we bepalen aan de hand van een GamePlay sessie. 



3/5: Concept 
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3/5: Concept Content

Op basis van de gestelde uitdagingen en het gewenste gedrag 
dat tijdens de GameStorm is gedefinieerd, wordt een score 

model bedacht op basis van mogelijke scenario’s.  

Dit score model wordt in een excel gezet en samen met de 
klant ingevuld aan de hand van mogelijke game scenario’s;  

de basisvorm voor de uiteindelijke content. 



3/5: Concept Ontwerp 

Het eerste idee waarvan alle partijen het gevoel hebben dat 
dit het beste antwoord is op de gestelde uitdaging zal worden 

gevisualiseerd in een ontwerp.  

Als dit voorstel akkoord is bevonden door alle 
belanghebbenden wordt er een design document opgesteld 
waarin alle details worden vastgelegd voor de ontwikkeling 

van de game of het gamification concept. 



3/5: Concept Ontwerp

VOORBEELD



3/5: Design Document 

In het design document staat onder andere:  

Doelstelling & Doelgroep zowel kwalitatief als kwantitatief  
Essentie van de content die wordt gebruikt en de metafoor  

Spelmechanieken die aansluiten bij de doelgroep  
Keuze voor het platform die past bij de speelcontext  

Exacte begroting van de uren en kosten voor productie  
Afspraken ten aanzien van Support en Service (SLA) 



Beta Test = 
balancing van de 
game met users 

4/5: Proces

Analyse 
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Document Productie  
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€10.000 



4/5: Proces



Idea

Concept Analyse

Proto-
type

Content 

Beta 
code

Design 
Doc. 

Alpha 
code 

Alpha 
code 

Launch 

Support 

Improve 

Prepare 

Execute 
Follow up 

4/5: Proces 

Games worden ‘agile’ 
ontwikkelt in korte sprints.  

 
Voortgang naar een volgende 
sprint wordt bepaald door de 
product owner. 



5/5: Planning 

Analyse Concept Prototype 
Design
Doc.   Productie  

WEEK 1 & 2

WEEK 3 & 4 WEEK 5

WEEK 6 & 7 WEEK 8 & 9

Data

Oplevering  

Fase 

WEEK 10-16

Milestone 
1

Milestone 
3

Milestone 
4

Overleg 
moment

Support   

WEEK 17-21

Milestone 
2



5/5: Start met spelen! 

Bart Hufen 06 4818 6632  
bart @ brandnewgame.nl 

http://brandnewgame.nl

