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SUMMARY
De wereld van gamen groeit exponentieel en is beschikbaar voor alle
leeftijdsgroepen. Jong en oud, casual gamers en fanatieke gamers.
Wanneer je in een online game in een random team word geplaatst is er
geen zicht op wie met wie word samengevoegd. Dit kan leuk zijn wanneer
je bij vriendelijke personen in een team komt. Helaas is dit niet altijd het
geval en heeft het grootste deel van alle gamers vaak negatieve ervaringen
in het spelen van online multiplayer games.

In dit onderzoek duik ik in de wereld van toxic gamers. Wat veroorzaakt
toxic gedrag, hoe ga je er mee om en hoe voorkom je zelf toxic te worden?
Ik spreek met experts op het gebied van psychologie en gaming. Ga in
gesprek met de zogenaamde slachtoffers van toxic gedrag. En test mijn
concept om toxicity te verminderen doormiddel van het creëren van meer
positieve sociale interacties in online multiplayer games.

TOXIC BEHAVIOR
Toxic behavior is een overkoepelende term voor antisociaal gedrag vooral
gebruikt in de wereld van online gaming. Hoewel de aard en definitie
van toxic behavior contextafhankelijk blijft, probeer ik in dit onderzoek
meer grip te krijgen op de in-game en IRL (In Real Life) gevolgen van toxic
behavior en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.

HOOFDVRAAG

“

“

Hoe kan ik toxic behavior en de impact daarvan
in online communities verminderen?

DEELVRAGEN

Wanneer is iemand toxic?
Wat wordt ervaren als toxic behavior?
In welke games speelt het probleem zich af?
Wat kun je het beste doen als iemand toxic is?

WANNEER IS IEMAND
TOXIC?
Het lijkt heel simpel. Toxic gedrag is wanneer iemand een negatieve
houding heeft en slecht gedrag vertoont naar andere spelers. Het blijkt
echter iets gecompliceerder. De omgeving, het moment en de manier
waarop er wordt gecommuniceerd hebben een groot effect op hoe de
boodschap wordt geïnterpreteerd.

“Communication is key”
In online games die in teamverband worden gespeeld is communicatie
en samenwerking van groot belang. Wanneer de spanning stijgt, stijgen
ook de emoties. Dit kan een groot effect hebben op de manier waarop
gecommuniceerd wordt. Kritiek of opmerkingen naar andere spelers
kunnen anders worden geuit of worden opgevat. Een simpele suggestie
naar een teamgenoot om zijn speelstijl aan te passen kan persoonlijk
worden opgevat en een negatieve reacties teweegbrengen.

WAT WORDT ERVAREN ALS
TOXIC BEHAVIOR?

Waar ligt de grens
tussen kritiek en
toxicity?
De voorbeelden op de vorige pagina zijn slechts het puntje van de ijsberg
over de discussie tussen kritiek en toxicity. Dit schetst een goed beeld van
de huidige situatie: De één vindt het geven van kritiek cruciaal voor een
goede gameplay, de andere kant zegt dat je het beter voor je kan laten om
mogelijke conflicten te voorkomen.
De belangrijkste factor hier in is HOE de kritiek wordt gegeven. Een
positieve toon, en wat onderbouwde argumenten kunnen een suggestie al
een stuk vriendelijker en hulpzamer doen overkomen.
De meningen zijn dus verdeeld. Ook is de context van de situatie bepalend
in hoe iets overkomt.

Ideerichting
Twee mensen een opdracht laten uitvoeren terwijl ze toxic
commentaar te horen krijgen via een headset. Laat zien dat
het uivoeren van de taak lastiger wordt.

IN WELKE GAMES SPEELT
HET PROBLEEM ZICH AF?
Om dit in kaart te brengen heb ik gekeken naar mijn persoonlijke ervaring.
Daarnaast heb ik van populaire spellen waar ik zelf geen ervaring mee
heb, gekeken naar hoe de communities zich uiten over de schaal van
toxicity. Daarnaast heb ik het onderzoek “Free to Play” van het Center for
Technology & Society(CTS) geraadpleegd.
Een aanname die ik hier al had is dat de schaal van toxicity te maken
heeft met de competitieve aard van een spel. Omdat bij een casual spel
zonder hoge druk om te winnen de communicatie tussen spelers minder
gespannen is.
Ik heb de meest bekende en populaire spellen op een rij gezet en deze
vervolgens gerangschikt op zowel toxicity en competitiviteit. Na deze in
een tabel te hebben geplaatst werden de verhoudingen tussen toxicity en
competitiviteit goed zichtbaar.
Positief

Toxic
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Ve r ho ud i ng to xi ci t y t o t co mp e t i t i v i t e i t

TOXIC

Dota 2
Counter-Strike
Call of Duty
PUBG
Apex Legends

OSRS

League of Legends
FiFa

CASUAL
Rocket League
Fortnite
Hearthstone

World of Warcraft
Minecraft
Stardew Valley

POSITIEF

Overwatch

COMPETITIEF
Halo

Wat kun je het beste doen
als iemand toxic is?

1

Wees luchthartig
Begrijp dat de andere persoon het wellicht niet slecht heeft bedoeld.
Probeer de andere persoon te begrijpen waardoor je misschien de
mogelijkheid krijgt hem te kalmeren.

2

Mute of negeer.
De makkelijkste manier om zelf niet geïrriteerd te raken is door het
muten van een bepaalde speler. Hiermee kun je nog steeds met je team
communiceren, je hebt alleen geen last van die ene toxic persoon.

3

Speel met goed gezelschap
Het spelen met vrienden zorgt voor een positievere sfeer.
Wanneer er toch random toxic mensen meespelen kun je
als vrienden voor elkaar opkomen.

Conclusie deelvragen
Hoe meer competitief een spel, hoe meer toxic de communitie. Wat wordt
ervaren als toxic is contextueel en hang af van de toon van communicatie,
de omgeving waarin iemand zich bevind en de mentaliteit van iemand.

De competitiviteit van een
game

De toon van communicatie

Externe factoren /
omgeving

Mentaliteit en gesteldheid

Mijn conclusie
De tot nu toe behandelde stof over toxic behavior gaat vooral over
“miscommunicaties” in een team die kunnen leiden tot toxic gedrag. Ik
zie hier als ontwerper weinig ruimte om mee aan de slag te gaan. Ik heb
daarom mijn hoofdvraag geherformuleerd en wil mij vooral richten op de
groep die aanhoudend toxic gedrag vertoont.

2.0
HOOFDVRAAG

“

“

Hoe kunnen gamers bewust worden gemaakt van de
gevolgen die toxic behavior heeft op de gameplay en
de ervaring van een spel.

Harassment in gaming
Naast de voorkomende miscommunicaties zijn er helaas ook veel gevallen
waarbij het overduidelijk gaat over een persoon die zijn woede en
frustraties uit op andere personen. Dit is het type toxic behavior waar veel
spelers mee te maken krijgen en last van hebben.
Een onderzoek naar de sociale interacties tussen gamers in 2019 liet
zien dat bijna drie kwart (74%) van alle gamers te maken krijgt met een
vorm van harassment. 65% krijgt zelfs te maken met ernstige vormen van
harassment waaronder fysieke bedreigingen, stalking en aanhoudende
intimidatie. (Free to Play?, 2019, p. 18)

74%

Last van toxicity
(harassment)

67%

Uitgescholden of
beledigd

50%

Gediscrimineerd
op basis van
identiteit

Statistieken
Aan onderstaande cijfers is goed te zien hoe groot het probleem van
toxicity in gaming daadwerkelijk is. De cijfers uit dit onderzoek gaan
expliciet over de vorm van toxicity(harassment) waar ik mij op wil richten.

Soorten harassment op type:

Communicatie vormen:

Impact harassment:

Enquête
Naast het raadplegen van dit onderzoek heb gebruik gemaakt van
interviews en enquêtes om een persoonlijker beeld te krijgen van de
effecten die toxicity heeft op gamers. De resultaten kwamen overeen met
de resultaten van het Amerikaanse onderzoek in 2019. Echter had ik nu de
mogelijkheid opvolgende vragen te stellen.
Ondanks het gelezen te hebben in het Amerikaanse onderzoek, schokte mij
de hoeveelheid mensen die aangeven dat toxicity een negatief effect had
op hun mentaliteit. Tot het punt waar mensen stoppen met het spelen van
een bepaald spel.(Fig. 3)

1.

2.

3.

Impact toxic behavior

1

Match uitkomst
Uit persoonlijke ervaringen merk ik dat toxicity een
negatieve invloed heeft op de uitkomst van een match. Een
onderzoek gedaan in 2017 door Arjen Traas bevestigd deze
aanname. (Traas, 2017, p. 25)

2

Stoppen met spelen
In 19% van de gevallen stopt de speler totaal met het
spelen van een spel. (Free to Play?, 2019, p. 18)

3

Invloed dagelijks leven
23% voelt zich minder sociaal en depresief na het spelen.
(Free to Play?, 2019, p. 7)

Conclusie
Het grootste gedeelte van alle gamers krijgt regelmatig te maken met
toxicity. Naast dat het de game ervaring negatief beïnvloedt heeft het voor
een significant deel van de gamers ook invloed op hun dagelijks leven.
Het zien van deze gegevens riep een nieuwe vraag op waarvoor ik dieper
ben gedoken in de psychologie achter toxicity. Namelijk:
Waarom zijn mensen toxic?
Waarom zijn sommige mensen bewust gemeen tegenover teamgenoten in
een spel? Welke factoren zorgen ervoor dat ze dit gedrag vertonen?

2.1

HOOFDVRAAG

“

“

Hoe kunnen toxic gamers bewust worden gemaakt
van hun gedrag en de impact daarvan?

DEELVRAGEN
Waarom is iemand toxic?
Welke factoren zorgen ervoor dat mensen dit
gedrag vertonen?
Welke doelgroep loopt het meeste risico?

WAAROM IS IEMAND
TOXIC?
Deze vraag heb ik deels beantwoord in mijn eerder gestelde vraag
“wanneer is iemand toxic?”. Dit heeft namelijk weer te maken met de
competitiviteit van een spel. Er komt echter meer bij kijken wanneer je het
hebt over personen die aanhoudend toxic zijn.
Om deze vraag verder te beantwoorden heb ik naast deskresearch contact
gezocht met psychologen gespecialiseerd op het gebied van gaming.

DESKRESEARCH
Samenwerking
“Het grootste begin voor frustratie ontstaat bij de samenwerking tussen
vreemden die samen naar een doel toe werken. Volgens Cramton (2001)
geven mensen die samenwerken en elkaar niet kennen elkaar vaker de
schuld van fouten die gemaakt worden.”
Het probleem zit hem dus ook in het feit dat veel online games samen
worden gespeeld met vreemden. Wanneer op willekeurige basis een
groep personen wordt samengesteld (Dit is het geval bij de meeste
multiplayer games) is de kans groot dat er een variatie van verschillende
persoonlijkheden bij elkaar komen. Mensen met een andere speelstijl,
karaktereigenschappen, afkomst, geslacht, leeftijd, gevoel voor humor etc.
Deze verschillen kunnen voor frustraties zorgen wat toxicity in zijn gang zet.
Gamer(online) Identiteit
“Vaak wordt frustratie in online spellen als belediging geuit. Dit is het geval
omdat het een toegankelijke en snelle manier is om iemand zich vervelend
te laten voelen, maar ook omdat de spelers online een andere identiteit
aannemen, los van hun eigen identiteit. (Massanari, 2017)”
De anonimiteit die spelers krijgen in een game speelt ook mee in het
gedrag dat zij vertonen. Helaas betekent dit voor veel mensen dat ze
kunnen doen en zeggen wat ze willen, ze worden immers toch niet
herkend.

EXPERT OPINION

Laurens Veltman
“Psycholoog en ervaringsdeskundige”

Na navraag te hebben gedaan bij diverse psychologen heb ik uiteindelijk
een gesprek gehad met Laurens Veltman. Hij is psycholoog, coach, geeft
workshops en is ooit zelf gameverslaafd geweest.
Ik heb een uur lang telefonisch contact gehad met Laurens waarbij ik
vragen heb kunnen stellen gerelateerd tot mijn project. Daarbij heb ik het
ook gehad over oplossings richtingen die ik al had opgedaan.

Samengevat
Het gesprek bevestigde veel van de informatie die ik al had gevonden
omtrend de oorzaken van toxic gedrag. Daarnaast heb ik ook een aantal
belangrijke nieuwe inzichten opgedaan.

Oorzaken
Onzekerheid
Toxicity kan een reflectie zijn van onzekerheid. Mensen die onzeker zijn
over zichzelf hebben meer drang om in een game de beste te willen zijn
om hun innerlijke gevoel te compenseren. Deze personen zijn sterker
gebonden met hun emoties waardoor ze irrationeel kunnen reageren op
anderen.
Aandachtstekort
Aandachtstekort kan ook een reden zijn waarom mensen zich toxic kunnen
uiten naar anderen. Dit sluit aan bij mijn eerder gevonden oorzaak bij de
vraag wanneer mensen toxic zijn. Externe factoren in de omgeving van
een toxic persoon kunnen bijvoorbeeld een tekort aan aandacht zijn. Van
vrienden, ouders of op school/werk. Hierdoor zoeken ze aandacht ten koste
van iemand anders, negatieve aandacht is immers ook aandacht.

Vluchtpatroon
Eigenlijk zitten de toxic gamers in een vluchtpatroon, geleid door hun
emoties. Laurens legde dit uit aan de hand van een diagram die hij gebruikt
in zijn workshops. De personen die toxic gedrag vertonen zitten al in een
irrationeel patroon, ze laten zich leiden door emoties (het rode aapje is in het
diagram de emotie). Een plotselinge tegenslag in een game kan “het aapje” al
aanwakkeren.

Patroon doorbreken
Als je wilt dat de toxic persoon rationeel denkt over zijn doen, moet het
patroon doorbroken worden voordat de triggers aanwezig zijn. Dus voordat
begonnen wordt met gamen. De toxic persoon moet cognitief worden “wakker
geschud”. Hij moet doorkrijgen dat het gedrag een negatieve impact heeft.

Hoe maak je toxic gamers
bewust van hun gedrag?

Herkennen
Een persoon moet kunnen herkennen wat de triggers zijn die er toe leiden
dat de persoon toxic wordt. Zo kan er geleerd worden de triggers te
voorkomen of om er anders mee om te gaan.
Trainen
Dit herkennen kan alleen bereikt worden door het trainen van mentale
oefeningen. De oefeningen moeten een gewoonte worden om het patroon
te kunnen doorbreken. Dit kan gedaan worden door bepaalde oefeningen te
doen voor er wordt begonnen met gamen. Deze oefeningen kunnen onder
andere bestaan uit ademhalingstechnieken en fysieke oefeningen.
Gevolgen laten zien
Om door te dringen werkt het goed om de gevolgen te laten zien zei Laurens.
Wanneer hij in een workshop vertelt over hoe hij zelf gameverslaafd was
dringt de boodschap beter door op anderen. Dit zou ik kunnen toepassen
door middel van het delen van verhalen van mensen die lijden onder de
gevolgen van toxic gamers.

Conclusie: Waarom is
iemand toxic?
In mijn deskresearch kwam ik erachter het samenwerken met vreemden kan zorgen voor
frustraties. Dit in combinatie met het feit dat mensen online anoniem zijn en een andere
persoonlijkheid aannemen, maakt voor situaties waarin toxicity makkelijk ontstaat.
In mijn gesprek met psycholoog Laurens Veltman kwam naar voren hoe mensen die aanhoudend
toxic gedrag vertonen vast zitten in een patroon geleid door emoties. Deze emoties worden
gevoed door de externe factoren in hun leven en de situaties die zich voordoen in de game.
Om het patroon van toxicity te doorbreken moet het probleem eerst (h)erkend worden door de
toxic persoon zelf. Vervolgens moet diegene leren de triggers te herkennen die hem toxic maakt.
Met behulp van mentale en fysieke oefeningen kan het patroon van toxicity doorbroken worden.

Competitiviteit
Meer competitiviteit
betekend meer drang
om te winnen. Waardoor
emoties hoger oplopen

Samenwerking
Het samenwerken tussen
vreemden kan voor
frustraties zorgen

Gamer identity
Online nemen gebruikers
een andere “anonieme”
identiteit op. Waardoor
men zich vrijer voelt in het
tonen van expressies.

Externe factoren
Een vervelende
thuissituatie,
aandachtstekort en
onzekerheid hebben
invloed op hoe iemands
gedrag

Welke doelgroep loopt
het meeste risico?
Om specifieker te werk te gaan heb ik een overzicht gemaakt met de
grootste doelgroepen op het gebied van gamen en toxicity. Ik heb
mij hier vooral gericht op de leeftijdsgroepen van 10 tot 34 jaar. Deze
leeftijdsgroep gamet het meest en is tegelijkertijd het meest vatbaar
voor mentale gezondheidsklachten.

13-18

7-13

In het
basisonderwijs
gamet 89% van de
scholieren
+ Beïnvloedbaar
+ Kwetsbaar
Speelt meer casual

Op het voortgezet
onderwijs
gamet 75% van de
leerlingen
+

Ontwikkeling psychologische
klachten
Minder beïnvloedbaar

18-34

Gemiddelde
leeftijd gamer.

+ Grootste aantal gamers
Slecht beïnvloedbaar

Mijn conclusie
Het probleem met personen die aanhoudend toxic zijn is dat het een diepgeworteld
probleem is. Er spelen veel factoren mee waar ik als ontwerper geen invloed op heb, zoals
karaktereigenschappen, externe factoren en de gebeurtenissen in een game. De toxic persoon
moet eerst zelf (h)erkennen dat er een probleem is. En daar dan vervolgens proactief mee
omgaan.
In plaats van de focus leggen op de toxic persoon en de gevolgen die toxic gedrag heeft is mijn
interesse verschoven naar het helpen van de “slachtoffers” van toxic gedrag. Als ik mijn laatste
ontwerpvraag omdraai van focus op het negatieve naar de focus op het positieve, bereik ik
nogsteeds hetzelfde doel maar dan met een positieve insteek.
Zo kom ik op mijn laatste ontwerpvraag:

3.0

HOOFDVRAAG

“

“

Hoe creëer ik meer positieve sociale interacties
in online gaming?

Wat wordt er al gedaan?
Game Developpers
Toxicity is niet alleen een probleem voor gamers zelf. Zoals in de
eerder getoonde data zorgt toxicty bij bijna een kwart van alle spelers
ervoor dat ze bepaalde games ontwijken. Dit zijn belangrijke gegevens
voor game developpers, deze zijn dan ook actief bezig met het “clean”
houden van hun platforms.
Deze aanpak verschilt per spel. Wel is er onderscheid te maken in het
soort maatregelen die game developpers nemen.

Positieve bekrachtiging

Limiterende mechanics

Negatieve bekrachtiging

Met positieve bekrachtigingen
worden gamers beloond voor
goed gedrag.

Met limiterende mechanics
wordt de bewegingsvrijheid op
het gebied van interacties van
spelers gelimiteerd.

Bij negatieve bekrachtigingen
worden gamers die slecht
gedrag vertonen gestraft.

Voorbeelden:

Voorbeelden:

Voorbeelden:

Endoresments
Rankings
Matchfinder

Quickchat
Spamfilters

Banning
Muting
Penalties

Wat wordt er al gedaan?
Platforms
Naast de game developpers zijn er ook organisaties van derden die zich
bezighouden met het creëren van een fijne, veilige game omgeving.
Deze organisaties houden zich echter meer bezig met de mentaliteit van
gamers maar zijn desondanks wel relevant.

Healthy Gamer
is a mental health platform
designed to help gamers
live our best IRL.

CheckPoint
is a charity that provides
mental health resources
for gamers and the gaming
community.

Take This
is a mental health nonprofit
decreasing stigma and
increasing support for
mental health in games.

Conceptontwikkeling
Voor mijn uiteindelijke concept heb ik meerdere ideeën en observaties
uit dit onderzoek samen gebundeld in één app.
Het samen kunnen spelen met vrienden.
(zorgt voor minder toxicity)
Het kunnen vinden van nieuwe vrienden met passende karakter
eigenschappen
(gamer-id)
Het uitdagen en belonen van positief gedrag
(In de vorm van challenges)
Een level systeem op basis van voltooide challenges
(motiveert om challenges te doen en zorgt voor competitie)
Een forum waar gebruikers ingame ervaringen over positiviteit en
toxicity kunnen delen. En hoe ze daarmee omgaan.
(Leren van elkaars ervaringen)
Tips en Tricks over het omgaan met toxic personen
Mentale en fysieke oefeningen om je emoties beter onder controle te
houden
(voorkomt het zelf toxic worden)

Profiel pagina
met ranking systeem

Forum, plek voor de
community om ervaringen te
delen

Tips pagina. Wat je kan doen
als iemand toxic is.

Uitdagingen die positief
gedrag uitlokken die
gebruikers kunnen voltooien
om experience punten te
verdienen.

Persoonlijkheidstest. (GamerID)
Uitslag kan worden gekoppeld
aan je account. Op basis
hiervan kun je gematcht
worden met andere
gebruikers.

Zoeken naar nieuwe vrienden
op basis van jouw voorkeuren:
personaliteit
leeftijd
locatie
etc.

Mentale en fysieke oefeningen
om emoties beter onder
controle te hebben

Wireframes app

Link naar prototype wireframes:
https://xd.adobe.com/view/46921333-f482-4e70-9bcf-bcbec8d8faf513c1/

1e Tests
Het belangrijkste aspect van de app is de mogelijkheid van gebruikers
om challenges met elkaar uit te voeren die positief gedrag uitlokken. Om
de effectiviteit van deze challenges te testen heb ik mijn neefje Noah
(12) gevraagd om met een paar van zijn vrienden deze challenges uit te
proberen onder mijn toezicht.
Ik heb hiervoor een aantal challenges in een random item picker gezet
en zo voor de match (fortnite) alle spelers één challenge gegeven.

Doel:
Heeft het uitvoeren van positieve challenges een effect op de uitkomst van een match
en/of de sfeer tijdens een match?

Resultaat
Mijn doel om te zien of de challenges een positief effect hadden op
zowel de uitkomst van de match als de sfeer in de match liep anders
dan voorspeld.
Het viel mij op dat tijdens de match de challenges niet heel serieus
genomen werden. Ook merkte ik niet echt een verschil in uitkomst in
verhouding tot de matches waar de spelers geen challenges moesten
uitvoeren. De sfeer leek over het algemeen wel een stuk positiever, al
kan ik niet met zekerheid zeggen of dit kwam door de challenges zelf.

2e Tests
Ongeveer een week later heb ik Noah weer uitgenodigd mee te doen
aan een test. Ik wilde deze keer zien of ze de challenges serieuzer
namen wanneer ze realistischer leken. Hiervoor heb ik de challenges
visueel gemaakt zoals ze er ook in de app uit zouden zien. Daarbij heb ik
er dit keer voor gekozen niet actief deel te nemen aan de match. Omdat
ik de indruk had dat dit effect had op hoe de jongens samen speelden.

Resultaat
Uit deze test heb ik een twee belangrijke inzichten gekregen.
1. De challenges zorgden NIET voor een betere sfeer.
Dit kwam echter door de inhoud van de challenge zelf. Ik had dit keer
geen random generator gebruikt maar zelf twee challenges uitgekozen.
Één van de challenges was het droppen van een goed wapen voor je
teamgenoot. Dit zorgde juist voor onrust omdat ze tegen hun wil in,
zodat ze de challenge konden behalen, het wapen moesten droppen.
2. Het idee van het voltooien van challenges viel wel heel goed in de
smaak na het zien van de app. Na het eerste potje waren de jongens
heel enthousiast en bedachten ze zelf challenges voor in de volgende
ronde. Mijn eerste reactie was dat de challenges die ze hadden bedacht
geen positief gedrag uitlokten.
Het drong echter later pas tot me door dat, ongeacht wat de challenge
precies inhoudt, het de sfeer beter maakt omdat er samen naar een
doel wordt gewerkt. Er is meer plezier. Het geeft een doel naast het
winnen van de game, namelijk het voltooien van je challenge en plezier
hebben met vrienden.

Challenges 2.0
Met de inzichten uit de tweede test ben ik tot de conclusie gekomen
dat spelers zelf goed in staat zijn om challenges te bedenken die zij leuk
vinden om uit te voeren. En dat ongeacht de aard van de challenge het
een positief effect heeft op de gameplay omdat er naast het doel om te
winnen een doel is om de challenge te voltooien samen met een vriend.
Ik heb hiervoor de challenges in mijn wireframe prototype aangepast. Er
is nu een optie voor gebruikers om zelf een verzoek voor een challenge
in te dienen. Via het challenge menu kun je ook stemmen op challenges
die anderen hebben ingestuurd

Proof of concept

Profiel

Home

Behaald level

Vriendenlijst

Challenges

Chats

Casual games

Persoonlijkheidstest

Vrienden

Tips/Tricks

Voltooide challenges
Resultaten tests

Challenges

Partner challenge

>

New challenge

Overzicht

>

Vote challenge

Bevestiging

>

Popup bevestiging

>

Aanpassingen
Focus in proof of concept
Ik ben begonnen met het herevalueren van bepaalde ontwerpkeuzes in
het proof of concept. Zo heb ik er voor gekozen om een aantal functies
te schrappen en en mijn focus te richten op de fundamentele elementen
in de app. Dit zijn de elementen die er voor zorgen dat gamers met
elkaar in contact kunnen komen, en het samen kunnen streven naar het
behalen van doelen die los staan van het hoofddoel in een spel.
Dit laatste “Het behalen van een doel” is een belangrijke factor in hoe
positief een spel wordt ervaren. “Without a goal toward which players
strive, it is very difficult for a player to measure his or her progress
through the system of a game. Without a measure of progress to give a
player feedback on the meaning of his or her decisions, meaningful play
is not possible” (Zimmerman & Salen, 2003, p. 256)
Zonder een doel om naar te streven is het voor een speler moeilijk
om zijn vooruitgang te zien. Als het doel van een spel is om de
laatst overgebleven speler te zijn uit een selectie van 100. Dan is het
frustrerend wanneer je na uren lang spelen dit niet hebt bereikt. De
speler heeft voor zijn gevoel geen vooruitgang geboekt.
Door het doen van door gebruikers gecreëerde challenges, krijgen
spelers een extra doel om naar te werken. Die een voltooid gevoel geven
zonder dat in het spel het hoofddoel is behaald.

Positivity
Fighting toxicity by being nice
“We find that people imitate not only the particulars of positive actions, but also the spirit underlying
them. This implies is that kindness itself is contagious, and that that it can cascade across people,
taking on new forms along the way.” (J. Zaki, 2016)
Aardig doen tegen anderen kan aanstekelijk werken en er voor zorgen dat de samenwerking in- en
tussen teams soepeler verloopt, de interacties positiever zijn, en er dus minder toxicity voorkomt.
De app kan hierbij een duwtje in de rug geven door het geven van positieve feedback na het
toevoegen van een vriend, voor het beginnen van challenges en na het voltooien van challenges.

Wireframes
Ik heb geëxperimenteerd met verschillende indelingen en ontwerpen om een zo goed
mogelijke flow te creëren in de app. Hierin stonden de user made challenges centraal.
Dit heb ik gedaan door de wireframes compleet te vernieuwen. Ik heb hier gekozen voor
een meer dynamisch ontwerp waarin de gebruiker zoals op social media door content
reels kan scrollen. Deze “feed” van challenges is gebaseerd op de spelvoorkeuren van de
gebruiker en de populariteit/rating van een challenge.

Usertests
Deze wireframes heb ik vervolgens interactief gemaakt zodat de
flow ervan getest kon worden. Ik heb dit gedaan aan de hand van
scenario’s waarmee gebruikers van de app in aanraking komen.
Voor elke deelnemer is de tijd om een taak te voltooien
bijgehouden en zijn eventuele opmerkingen genoteerd.

Scenario’s - User navigation
1. Selecteer een challenge om samen met een vriend te doen.
2. Sla een challenge op in je favorieten
3. Navigeer naar populaire challenges
4. Maak je eigen challenge aan
5. Navigeer naar je actieve challenges
6. Geef een beoordeling aan een challenge
7. Voeg een nieuwe vriend toe aan je vriendenlijst

Prototype Wireframes: shorturl.at/xzRV9

Usertests
Wat opviel is dat bij sommige taken er via een omweg op een bepaald item
werd geklikt. Ook werd er soms een knop over het hoofd gezien waardoor
het langer duurde om een taak te voltooien.
Ik heb er daarom voor gekozen de challenge opties “favourites” “active” en
“Vote” als een navigatie bar onder in beeld te zetten. Dit zorgde er tegelijk
voor dat er meer ruimte is voor content op de pagina. Op dezelfde wijze zijn
de knoppen op het hoofdmenu ook verwerkt tot een navigatie bar.

Herontwerp
Naast een vernieuwde structuur in de app heb ik ook een nieuwe stijl
toegepast. Ik heb hiervoor gekeken naar hoe gamers en influencers zich op
streaming en social media platforms portretteren.
De RGB LED verlichting is iets wat de laatste jaren razend populair is
geworden, computers en alles wat er mee te maken heeft is tegenwoordig
beschikbaar in felgekleurde verlichting. Deze trend lijkt ook in andere media
uitingen zoals logo’s, apps en webpages naar voren te komen.

Naam
Om vooraf de vormgeving van de app, een “feel” voor de mogelijke stijl te
ontwikkelen, ben ik begonnen met het bedenken van een naam en logo
voor de app.

GameUp
Positive
Cheery
Productive
Produc
Optimistic
Bright
Mate
Companion
Friend
Cooperation
Uplifting
CO-UP
Side by side
Level
Team
TeamUp
Upteam
Co op

Logo
Voor het ontwerp van het logo symbool heb gekeken naar elementen die
geassocieerd worden met gaming. Ik heb hiervoor een omlijning gemaakt
van een bekende game controller. Met de basisvormen hiervan ben ik op
zoek gegaan naar een unieke, herkenbare vorm.
Met twee mogelijke namen en meerdere beeldmerken ben ik deze in
verschillende combinaties gaan samenvoegen. Hieruit zijn twee ontwerpen
gekomen. Na feedback te hebben gekregen op beide logo’s is het tweede
logo “CO UP” de uiteindelijke winnaar.
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conclusies en aanbevelingen
Het probleem van toxicity in gaming zal nooit helemaal opgelost zijn. Er
zit altijd wel een zure appel tussen die het kan verpesten voor de rest. Het
beste wat je kan doen is het negeren van de toxic personen en je focus
leggen op het hebben van plezier. Met de CO UP app kunnen gamers
vrienden vinden of met bestaande vrienden samen challenges voltooien
in hun favoriete game. Deze challenges kunnen een nieuw en makkelijk
haalbaar doel zijn naast het hoofddoel in het spel. Hiermee word er toch een
voltooid gevoel bereikt ookal is het hoofddoel niet gehaald.
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1e ideerichtingen

extra ontworpen schermen (stijlexploratie)

Concept Gamer-iD

Positivity Ranking

Interview Debbie
1. How old were you when you played your first video game?
a. I've watched my brother and his friends play video games at our house as a
child, but I don't think that I physically picked up a controller until I was 8 or 9.
2. What motivated you to play your first video game?
a. My brother and father rented the Mario Party series from Blockbuster. It was fun
to play together.
3. What benefits are there to playing video games, at least for you?
a. Stress-relief and entertainment.
4. What genre of games are your favorite type to play?
a. Single-player role playing games.
5. Can you name the titles of the games that you enjoy(ed) playing the most?
a. Animal Crossing, Harvest Moon, and Sonic Adventure 2 Battle.
6. Describe why you prefer this genre and/or these games over others. What entices you?
a. I enjoy customizing my home in Animal Crossing. Actually, I've never owned
furniture nor a bedroom of my own until this year, so in a way, it gave me the
freedom and control over an imaginary environment despite the opposite
circumstances in real life. Harvest Moon is a very peaceful game where you can
choose what animals, crops, and skills that you wish to develop. I guess I liked
the sense of consistency and achievement. Sonic Adventure was all about
collecting emblems, ranks, etc.
7. How do you feel when you play video games?
a. Calm.
8. What makes you want to stop playing or take a break from the games that you enjoy?
a. Nothing really.
9. How does gaming affect your life, if it does?
a. As of now, it doesn't really affect my life.
10. Do you feel differently when playing a single player game vs. a multi player game?
a. Yes.
11. Please describe what you feel and why.
a. Solo games are calming for me. If I'm playing a multiplayer game with friends,
then I feel more competitive, so there's pressure, but it's still fun because my
friends are positive. But if I'm playing a multiplayer game with strangers, then I
don't know how they're going to react. If people are disrespectful, rude, or
otherwise aggressive, then it makes me anxious.
12. Which do you prefer: solo or multi-player?
a. Solo.
13. What are the key differences between playing MMOs vs. multiplayer in person?
a. In person, I think that a healthy person is less likely to invite someone
toxic/unhinged over to their private property. There are real-life consequences to
ill behavior. Whereas online, there isn't really anything holding someone back
from cursing, making demeaning comments, taunting you, or throwing a tantrum.
You can't filter who you're being matched up with.
14. How does this affect you?

Notities interview
Laurens Veltman

Interview Noah
Interview Noah (12)
Hoeveel tijd besteed je gemiddel aan gamen?
Ongeveer 3,5 of 4 uur per dag.
Op welk platform game je?
Ik speel op de Playstaystion 4 pro
Welke spellen speel je het meest
Eigenlijk altijd fortnite en heel soms Rocket league
Als je gamet, speel je dan met vrienden of ook met random teamgenoten?
Altijd met vrienden. Heel soms alleen en af en toe ook met random spelers.
Communiceer je veel met teamgenoten tijdens het gamen?
Ik praat heel vaak, eigenlijk altijd.
Wat voor dingen zeg je dan tegen ze?
Hoe oud ze zijn, waar ze wonen, dat soort dingen.
Bespreek je dan bijvoorbeeld strategieën?
Ja in overleg met het team wanneer we de vijand gaan pushen.
Word je wel eens boos tijdens het gamen?
Elke dag wel 10 keer.
Waarom word je wel of niet boos?
Als ik doodga of heel slecht speel.
Wat doe je als je boos bent?
Slaan met mijn controller.
Hoe probeer je om weer rustig te worden?
Ik stop er even mee of neem een pauze, maar niet heel lang ik blijf gewoon online.
Word jij wel eens boos op iemand uit je team?
Ja, als ik word doodgemaakt. Of als iemand uit mijn team naar de wc gaat.
Wat zeg je dan tegen die mensen?
Zeggen dat ze slecht zijn. Maar dat is ook niet echt leuk, dus ik zeg het ook vaak wat aardiger.
Heb je wel eens gehad dat iemand uit je team boos op jou werd?
Ja, bijvoorbeeld als hij ergens wilt landen (in fortnite) en ik land ergens anders dan vinden ze
dat niet leuk.
Wat zeggen ze dan?
“Ja jij gaat altijd zo ver weg he?”
Als iemand boos of geiriteerd raakt op jou, hoe reageer je dan?
Ik zeg “Ja jij gaat dood”
Je gaat zelf nooit terugschelden ofzo?
Nee, maar er is ook iemand die heet Finn, die word soms echt boos en dan gaat hij leaven.

Test interesse doelgroep

Resultaten Wireframe usertest

