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VOORWOORD

Verbinding aan gaan door middel van een spel spelen? Hoe gaaf 
zou dat zijn? Daarom gaan wij in dit verslag aan de slag met de 
vraag “Hoe kun je verbinding en de verdieping daarvan faciliteren 
door middel van fysiek spel?” Om deze vraag zo goed mogelijk te 
kunnen beantwoorden, hebben wij gekeken naar wat verbinding is, 
waarom het belangrijk is om mensen met elkaar te laten verbinden 
en waarom dat relevant is door spel. 

De reden waarom we gekozen hebben om voor een fysiek bordspel 
te gaan, is omdat wij zelf ervaren hoe leuk het is om met elkaar aan 
tafel een spel te spelen. Allebei associeerden wij dit met gezel-
ligheid en aan nostalgie. Verder wilden wij gaan onderzoeken hoe 
je nou een goed bordspel kan ontwerpen. 

Tijdens dit onderzoek hebben we de samenwerking van beide 
kanten als heel fijn ervaren. We konden goed met elkaar praten, 
overleggen, naar elkaar luisteren en het belangrijkste, we konden 
allebei goed compromissen maken.

Wij willen graag Paul Neervoort bedanken voor alle begeleidingen, 
dit hebben we als zeer prettig ervaren. Ook willen we Adinda Hozee 
en Corne Ossenblok bedanken voor de gezelligheid en de goede 
zorgen op school. En als laatste willen wij onze moeders bedanken 
die ons wilde helpen waar ze konden, bedankt Rita Stam en  
Caroline van der Wiel.

Sanne van der Linden en Eva van Driel

09-05-2022, te Breda
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In dit onderzoek word er gekeken  
naar “Hoe kun je verbinding en 
de verdieping daarvan faciliteren 
door middel van fysiek spel?”. Er 
werd gekeken naar hoe mensen 
zowel fysiek als mentaal verbind-
ing kunnen ervaren door middel 
van spel. Er werd onderzocht wat  
wat verbinding inhoud en wat de 
belangrijkste spelelementen zijn in 
een bordspel om mensen een  
verbonden gevoel te geven. Het is  
belangrijk dat mensen weer echt  
fysiek met elkaar bezig zijn en de  
aanwezigheid van elkaar gaan  
waarderen.

Door middel van verschillende  
prototypes, onderzoeken en 
gesprekken met mensen is er een 
proof of concept ontstaan. Met 
deze proof of concept is het de  
bedoeling dat verbindingen  
ontstaan en onderhouden worden.

Abstract

Uit de resultaten van de proof  
of concept bleek dat door  
verschillende spelelementen 
mensen zich goed konden  
vermaken met het spel. Ze had-
den een uitgebreide keuze, waar-
door er allemaal spellen gemaakt  
kunnen worden. De mensen  
kunnen op deze manier zelf kiezen 
waar ze zin in hebben, of dit nou 
een lang spel is of een kort spel, 
door middel van de doelkaarten 
kan dit zelf worden bepaald. 
Ook is er rekening gehouden met 
mensen die geen vragen willen 
beantwoorden. Zij kunnen toch 
mee doen met het spel. 

In de komende weken word het 
onderzoek nog meegenomen om 
zo naar een uiteindelijk eind- 
product te werken.
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* De kleur van de titel geeft 
aan door wie het geschreven 
is.

 4  

LEGENDA

INHOUDSOPGAVE

* 5 HOOFDVRAAG 

* 6 POSITIONERING TEN  

OPZICHTE VAN JE ONDERWERP  

EN ONTWERPVRAAG 

* 7 SAMEN ZIJN 

* 8 WAT BETEKENT VERBINDING ?

* 9 WELKE ELEMENTEN ZIJN ER NODIG  

VOOR VERBINDING?

* 10 WAT IS GEBORGENHEID?

* 11 WAT IS KWETSBAARHEID? 

* 12  WAAROM IS VERBINDEN IN DEZE TIJD DOOR 

MIDDEL VAN SPEL RELEVANT? 

* 13 WAAROM EEN “OFFLINE SPEL” IN  

DEZE “ONLINE WERELD”? 

* 14 WAT HEB JE AAN ONDERZOEKS- 

ACTIVITEITEN ONTWIKKELD?

* 15 SPEL ZONDER REGELS

* 16 CONECTAR

* 17 PROOF OF CONCEPT

* 18 DISCUSSIE

* 19 CONCLUSIE

* 20 BRONNENLIJST

SANNE

SAMEN

EVA



 5  

HOOFDVRAAG

HOE KUN JE VERBINDING EN DE VERDIEPING 
DAARVAN FACILITEREN DOOR MIDDEL  

VAN FYSIEK SPEL?

De hoofdvraag in dit onderzoek 
is “Hoe kun je verbinding en de 
verdieping daarvan faciliteren door 
middel van fysiek spel?”. Om deze 
vraag zo goed mogelijk te kunnen 
beantwoorden, zijn er een aantal  
deelvragen opgesteld:

- Hoe definieer je samen zijn?

- Wat betekent verbinding en     
   waarom is het belangrijk dat er   
   verbinding is tussen mensen?

- Welke elementen zijn belangrijk    
   bij het maken van een verbinding   
   met een ander persoon?

- Waarom is verbinden in deze tijd  
   door middel van een spel  
   relevant?

- Waarom een “offline spel” in deze  
  “online wereld”?

Dit zijn de vragen die zijn opgesteld 
om zo meer grip te krijgen op de 
onderwerpen spel en verbinding.

Het is belangrijk om mensen weer 
echt even met elkaar te laten zijn. 
Na de tijd van social distancing zijn 
veel mensen daar ook wel weer 
aan toe. Maar hoe zorgt juist spel 
er nu voor dat die verbinding ge-
stimuleerd kan worden bij mensen?

Het eerste waar aan gedacht werd 
bij verbinding was het samen zijn 
van mensen. Wat houdt samen 
zijn in en hoe kan dit terugkomen 
in spel? Ook is er gekeken wat de 
definitie is van verbinding en hoe 
dit tot stand komt tussen mensen. 
Welke manieren bestaan er voor 
verbinding maken. In het onder-
zoek is er ook gekeken naar hoe 
mensen samenwerken die elkaar 
niet kennen (hierover meer in 
het kopje “prototype spel zonder 
regels”). Met de intentie dat er hier 
weer data uit gehaald kan worden 
om zo verder met het onderzoek te 
gaan.

De online en offline wereld zijn ook 
onderzocht. Waarom zou een spel 
offline beter werken dan online? 
Een voorbeeld daarvan zou sociale 
context kunnen zijn. In de “echte” 
wereld zie en praat je met elkaar 
terwijl je online jezelf helemaal 
opnieuw kan profileren. Het onder-
zoek wil graag dat de echte jij weer 
gewaardeerd voelt voor het mens 
dat jij bent. Dus de reden dat er  
gekozen is voor een fysiek spel,  
is om de verbinding tussen  
mensen terug te brengen of te  
optimaliseren. 
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Wij willen dat mensen meer fysiek en mentaal met elkaar bezig zijn door middel van  
een bordspel. 

Eva 
Ik wil een bordspel maken omdat dit voor mij staat voor gezelligheid. Een bordspel staat voor 
samen zijn. Vroeger speelden wij thuis op zaterdagavond vaak een bordspel en  
besprak je gelijk de afgelopen week. Dit gevoel wil ik aan mensen geven. Ook wil ik voor een 
bordspel gaan, omdat ik heel graag wil weten of de spellen industrie iets voor mij is. Ik wil gaan 
onderzoeken of ik mijn beroep kan zoeken in de spellen branch. Ook wil ik weten wat de achter-
liggende redenen zijn waarom mensen een bepaald spel willen spelen.  
 
Sanne 
De reden waarom ik een bordspel wil maken met afstuderen is omdat ik wil uitvinden hoe je een 
goed bordspel ontwerpt en bouwt zodat de achterliggende gedachte klopt met het ontwerp 
van het spel. Ik wil ook graag een bordspel maken omdat ik het spelen van spellen altijd erg leuk 
vind, vooral omdat je het eigenlijk altijd met meerdere mensen speelt.

WAT IS JE EIGEN 
POSITIONERING TEN  

OPZICHTE VAN JE ONDERWERP  
EN ONTWERPVRAAG?

SANNE

EVA



Figuur 1: Pandemic
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Volgens de van Dale betekent samen: “in elkaars gezelschap; =  
gezamenlijk” [1]. Om dit toe te passen in een bordspel, wordt er een 
spel ontworpen wat gespeeld kan worden met twee personen of 
meer. Door een bordspel te maken voor meerdere personen maak je 
gebruik van het begrip samen, je bent namelijk in elkaars  
gezelschap. Een belangrijk onderdeel van het spel wordt samen-
werken. 

Tijdens dit onderzoek is het spel Pandemic gespeeld (zie figuur 1). 
Het element dat erg interessant was, was dat je in een team moest 
samen werken. Het element van elkaar aanvullen past goed bij het 
samenwerken. Allemaal heb je verschillende karakters, met hun eigen 
karaktereigenschappen. Die karaktereigenschappen hebben elk hun 
eigen voordeel en dit kan nuttig zijn bij het spelen van het spel.

HOE DEFINIEER JE  
SAMEN ZIJN?
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WAT BETEKENT VERBINDING EN 
WAAROM WILLEN WIJ MENSEN VERBINDEN?

Volgens de van Dale is de definitie van verbinden: 
“samenbinden; (innig) verenigen: het kanaal verbindt 
het meer met de zee; zich verbonden voelen met 
iemand;er zijn voordelen aan verbonden gaan ermee 
gepaard” [2].

Volgens de onderzoekster/schrijfster Brené Brown is 
de definitie van verbinding: 

“I define connection as the energy that exists between 
people when they feel seen, heard, and valued; when 
they can give and receive without judgment; and 
when they derive sustenance and strength from the 
relationship [3].”

Oftewel de energie die bestaat tussen mensen  
wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd 
voelen. Het gaat om kunnen geven en ontvangen 
zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de 
relatie.

Hier wordt verder op ingegaan, de reden dat wij 
mensen willen laten verbinden met elkaar is zodat  
ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.  

Je kan je pas verbonden met iemand voelen, als je 
het idee hebt dat je er ook echt mag zijn van diegene. 
Veiligheid is hier een belangrijk grondbeginsel van. 
Ook is het belangrijk dat je elkaar ondersteunt en 
helpt. Dit geeft ook verbinding. Dit kan gaan over 
praktische hulp, maar ook over mentale support. 
Wat tijdens een bordspel goed van pas kan komen. 
Verbinding kan ook energie geven. Veel mensen  
hebben na een week werken, geen energie meer 
over. Een goede nachtrust en een gezellig bordspel 
op de zaterdagavond kan ervoor zorgen dat je weer 
nieuwe energie krijgt en je weer opgeladen voelt [4].

Wat ons heel erg opvalt in onze omgeving, is dat 
mensen veel sneller een avond tv gaan kijken dan 
een bordspel gaan spelen. Allebei vinden we het erg 
leuk om een spelletjesavond te organiseren, en we 
merken dat je op die manier sneller met mensen/
vrienden/familie in gesprek gaat, dan wanneer je 
voor de tv gaat zitten. Ons doel met dit bordspel 
wordt om mensen met elkaar te vinden, waardoor ze 
de waarde gaan inzien van verbinden met elkaar. 
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WELKE ELEMENTEN ZIJN BELANGRIJK BIJ 
HET MAKEN VAN EEN VERBINDING MET EEN 

ANDER PERSOON?

Door inspiratie te halen uit piramide van Maslow kan er gekeken worden hoe het spel mee kan  
groeien met de mensen die het spelen. De onderste laag in de piramide van Maslow is de  
fysiologische basisbehoefte. Deze laag gaat er van uit dat een mens kan overleven van de primaire 
basis-behoefte zoals eten, drinken, slapen en seks. Deze laag is bepaald door de natuur [5].

De vierde laag gaat over de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Wanneer je een stabiele leef- 
omgeving hebt, waar veel orde en structuur in voorkomen voel je vaker veiliger en zekerder dan  
waar dat niet voorkomt [5]. 

Bij de derde laag is het onderwerp sociale acceptatie. Mensen willen graag de verbinding aan gaan 
met anderen en hebben de behoefte om ergens bij te horen. Ze willen vriendschappen sluiten en zich 
geliefd voelen. Mensen voelen zich geaccepteerd wannneer zij emotionele relaties aan kunnen gaan 
met een ander en hier dan ook achter kunnen staan. Ook voelen mensen sociale acceptatie als zij 
bijvoorbeeld bij een groep horen. Denk aan een sportclub of een kerk [5]. 

Waardering en erkenning wordt besproken in de tweede laag. Wanneer de vorige laag goed voltooid 
is, dus de sociale behoefte is vervuld, komen waardering en erkenning naar boven. Waardering kan 
door de mens op twee manieren worden gezocht. De ene manier is respect afdwingen van anderen 
door onder meer status, erkenning, aandacht en roem. De andere manier is door je kracht,  
compententie, trots en zelfvertrouwen te laten zien aan een ander [5]. De bovenste laag in de  
piramide van Maslow is zelfontplooiing. Hoe kan je beste uit jezelf halen? Je wilt groeien als persoon 
door jezelf te ontdekken, door zelfverwerkelijking [5]. De top van de piramide kan alleen behaald  
worden als de andere lagen ook vervuld worden [5]. 

Voor het project zijn de derde laag over sociale acceptatie en de vierde laag over waardering en 
erkenning het belangrijkst. Hier kan je ook weer het competentiemodel aan koppelen. Dit model gaat 
over de ontwikkelingsfase van een adolescent. De emotionele band met de ouders en familie  
verdwijnt om een weg vrij te maken voor andere mensen zoals vrienden [6]. Wanneer de jongeren 
een adolescent worden willen ze zich losmaken van hun ouders en zelfstandig worden. Dit is ook  
de fase van de mens waar ze steeds meer op zoek gaan naar hun eigen identiteit [6]. In deze  
verwarrende fase van het leven zoeken ze steun bij leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken, zij zijn 
op dit moment de enige die de fase naast hen ook begrijpt. Bij vrienden kunnen de adolescenten  
het meest zichzelf zijn en zichzelf worden zonder de controle van de ouders. Dit is een van de  
benaderingen die populair was in de jaren 60 en 70 [6]. In de jaren 80 ging de benadering meer  
richting het continuïteitsmodel. In deze 
theorie gaat het voornamelijk over  
wanneer je een fijne relatie heb in beiden 
“werelden”, je beter kan hechten aan 
andere mensen. De vriendschappen die 
je opbouwt kunnen van goede kwaliteit 
zijn wanneer je als kind een goede band 
ontwikkeld hebt met je ouders en familie. 
De jongeren die zich geborgen voelden 
en een hechte band hadden met hun 
ouders durfde ook deze banden met  
anderen aan te gaan [6]. Figuur 2: Piramide van Maslow



Figuur 3: Het volledige model voor de beleving van veiligheid
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Geborgenheid wordt uitgelegd aan de hand van 
figuur 3. Geborgenheid valt onder de beleving 
van veiligheid. De linkerkant van het model gaat 
over controle hebben op de situatie en de  
rechterkant gaat over het beschermen tegen 
risico’s die onbedoeld of ongewild op het pad 
komen [7].

Veiligheid kan onderverdeeld worden in twee  
categorieën. Met aan de ene kant security en  
aan de andere kant protection. Security  
betekent dat de situatie weinig risico heeft,  
misschien wel door genomen maatregelen. 
Mensen willen graag controle te krijgen zodat 
zij grip hebben op de situatie. Zo weet de mens 
zich te beschermen tegen eventuele gevaren. 
Bij protection gaat over het beschermen tegen 
onverwacht gevaar. Als mens proberen we altijd 
nieuwe dingen uit met alle gevolgen van dien. 
Echter, accepteert de mens toch dat er risico’s 
aan verbonden zijn zodat zij verder kunnen  
komen in het leven [7].

Wanneer we verder naar figuur 3 kijken is de 
tweede stap zekerheid en weerbaarheid. Dit zijn 
de twee uiterste van elkaar. Bij zekerheid ga je 
voor de controle die je als mens hebt in de situatie 
en bij weerbaarheid ga je ervan uit dat je  
alle vrijheid hebt en dat je jezelf wel kan  
beschermen zodra er iets gebeurt. Een goed 
voorbeeld die zowel voor security en protection 

gelden is het gevoel van “thuis” zijn, dit is voor  
veel mensen een plek waar ze zich op hun  
gemak voelen. De aanwezigheid van veiligheid 
en geborgenheid worden hier het sterkst. Mensen 
leven hier in een situatie die zij zelf onder controle 
hebben en zichzelf  beschermd voelen door het 
slot op de deur of de schutting om de tuin. Of het 
daadwerkelijk veilig is, is niet altijd waar maar het 
gaat hierbij om het gevoel [7]. 

Geborgenheid valt tussen zekerheid en weer-
baarheid in. Als kind wil je een autonoom persoon 
worden. Je wilt spelen en ontdekken maar ook 
hier ligt gevaar de loer. Daarom is vaak als kind je 
moeder in de buurt om je op te vangen. Zij speelt 
hier de rol van “zekerheid”. Je weet dat je altijd op 
haar terug kan vallen. Je ervaart bij je moeder rust 
en veiligheid. Je voelt je geborgen wanneer je je 
ergens vertrouwd en beschut voelt. Bij vertrouwd 
worden kunnen ook wel de synoniemen herken-
baarheid, zichtbaarheid, verlichting, zorg en rust 
genoemd worden. Terwijl aan de andere kant van 
vertrouwd juist weer beschut staat. Hier gaat het 
over de omgevingsfactoren. Denk aan bijvoor-
beeld onderdak, bescherming en ondersteuning. 

Hierdoor kan je je als mens veiliger voelen  
wanneer je je in een prikkelvrije ruimte begeeft.  
Je bent zo weerbaar tegen invloeden van buitenaf 
[7].

WAT IS GEBORGENHEID?
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Verbinding is de reden waarom we bestaan. Het geeft 
een doel en betekenis aan ons leven. Een van de 
grootste redenen dat mensen niet kunnen verbinden 
is schaamte. Dus om verbinding mogelijk te maken bij 
mensen, krijgen ze te maken met ondragelijke kwets-
baarheid, ze moeten zichzelf er toe zetten om gezien 
te kunnen worden. Er was slechts één variabele die 
het onderscheid vormde tussen de mensen met een 
sterk besef van liefde en erbij horen en de mensen die 
daarmee worstelde. De mensen die dat sterke besef 
hebben, geloven dat ze geliefd zijn, erbij horen en het 
waard zijn. De mensen met een sterk besef van liefde 
en erbij horen, zij hadden een soort moed gemeen-
schappelijk. 

Het onderscheid tussen moed en dapperheid: Moed; 
vanuit oorspronkelijke betekenis van het Engelse 
woord ‘courage’, komt van het Latijnse woord ‘cor’ 
wat hart betekent. De oorspronkelijke betekenis was 
“je eigen verhaal van wie je bent, vertellen met je hele 
hart.” Deze mensen hadden heel simpel de moed om 
onvolmaakt te zijn. Zij hadden mededogen om eerst 
aardig te zijn voor zichzelf en dan voor anderen. Want 
we kunnen niet mededogend zijn met andere mensen 
als we niet aardig kunnen zijn voor onszelf. Tenslotte 
hadden zij verbinding en dit was het moeilijke deel dat 
voortkwam uit authenciteit. Ze waren bereid om los 
te laten wie ze dachten te moeten zijn, om te weten 
wie ze waren. Dit is erg belangrijk om te kunnen wil je 
verbinding aan gaan. Iets anders dat ze gemeen  
hadden, was dat ze hun kwetsbaarheid volledig 
omarmd hadden. Deze mensen geloofde dat wat hen 
kwetsbaar maakte, hen ook mooie mensen maakte. 
Deze mensen zeiden niet dat kwetsbaarheid erg 
comfortabel voelt en ook niet dat het ondragelijk was. 
Ze praatten alleen over de noodzakelijkheid ervan. Ze 
spraken over de bereidheid om als eerste “ik hou van 
jou” te zeggen. De bereidheid om iets te doen terwijl 
er geen garanties zijn. 

We leven in een kwetsbare wereld. Een van de  
manieren waarop we daarmee omgaan is het  
verdoven van kwetsbaarheid. De bewijzen hiervan 
of in ieder geval wat Brené denkt dat een enorme 
oorzaak is; is geldschulden, overgewicht, verslaving  
en medicijngebruik van alle volwassene in de  
geschiedenis van Kwetsbaarheid is volgens Brené 
Brown je klein voelen en is vaak gekoppeld aan angst 
(de afkeur van anderen) en schaamte. Mensen 
waarderen kwetsbaarheid bij anderen, maar zelf 
proberen ze het te vermijden. De mens heeft een hekel 
aan kwetsbaarheid. Mensen proberen kwetsbaarheid 

te vermijden door bijvoorbeeld perfectionisme, hoge 
eigen aan zichzelf te stellen of door te rationaliseren 
[8].

Uit haar onderzoek blijkt ook dat je je emoties niet 
selectief kunt verdoven. Door de nare gevoelens te 
verdoven, verdoof je ook de goede emoties zoals 
vreugde, dankbaarheid en geluk. Mensen gaan zich 
dan ellendig voelen, en gaan zoeken naar betekenis en 
een doel. Daardoor voel je je als mens kwetsbaar en 
ga je uitvluchten zoeken. Dan wordt het een gevaarlijke 
vicieuze cirkel. 

Om onszelf te tonen, echt te tonen in kwetsbaarheid, 
om lief te hebben met ons hele hart, zelfs al is er geen 
enkele garantie, hoe moeilijk dat ook is, om dankbaar-
heid en vreugde in de praktijk te brengen in die  
momenten van paniek. Want je kwetsbaar voelen, 
geeft je het gevoel dat je leeft. En als laatste, geloven 
dat je het waard bent en dat je voldoende bent [9].  
Om een verbinding met een ander persoon aan te 
gaan moet de persoon zich dus geaccepteerd voelen. 
Als dit gebeurt dan durft de persoon zich geborgen te 
voelen en zich kwetsbaar op te stellen.

Kwetsbaarheid wordt in deze tijd gezien als een 
negatieve/donkere emotie. We zien het als de kern van 
angst, schaamte, rouw, teleurstelling en onzekerheid. 
Dingen die de mens niet wil voelen. Vaak associëren 
mensen kwetsbaarheid met bang zijn, in gevaar zijn, 
onzekerheid en blootgesteld zijn. Want mensen dan 
gaan doen, is dat ze zichzelf pantseren en zichzelf  
beschermen tegen deze donkere emotie. Het gevolg 
hiervan is, dat mensen zich niet kwetsbaar durven op 
te stellen. Maar uit haar onderzoek blijkt dat kwets-
baarheid het centrum is van de moeilijkste emoties, 
maar het is ook de geboorteplaats van elke positieve 
emotie die mensen nodig hebben in hun leven, zoals; 
liefde, toebehoren, vreugde, empathie. Er kan geen 
empathie zijn zonder kwetsbaarheid. Dit komt omdat 
als iemand zich wil inleven in een persoon, diegene 
zich moet verplaatsen in de situatie van een ander en 
dit kan alleen als de ander zich kwetsbaar opstelt.  
Iemand kan geen medeleven bereiken, als diegene 
niet kwetsbaar wilt zijn [10].

Om tot inzichten te komen wat voor mensen kwets-
baarheid inhoudt is er een online en offline vragenlijst 
opgezet (Zie bijlage A). Er is duidelijk verschil te zien in 
de antwoorden online en offline. Het lijkt alsof mensen 
het fijner vinden om antwoorden te geven over kwets-
baarheid wanneer zij anoniem antwoord kunnen 
geven.

WAT IS KWETSBAARHEID?
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De online wereld wordt, misschien wel 
zonder dat we het willen, steeds groter. Uit 
cijfers van het CBS blijkt dat 96,8% tussen de 
leeftijd 12 tot 25 jaar social media gebruikt. 
Dit is 96% voor de leeftijd 25 tot 45 jaar [11].

Echt verbinden is het verlangen om een  
ander te leren kennen. Een eenzaam  
persoon heeft ook contact met mensen, 
maar missen echte verbinding met anderen. 
Mensen praten van nature graag over zich-
zelf, in plaats van nieuwsgierig te zijn en te  
blijven naar anderen. Als je niet luistert, zie je 
een ander niet. Tegenwoordig is het begrip 
vriendschap veranderd. Dit komt door social 
media, sommige mensen vinden een  
gezellige foto belangrijker, dan een diep-
gaand gesprek. Dit is een keuze die iedereen 
voor zichzelf moet maken, je moet dan bij 
jezelf gaan nagaan of je met zo iemand wil 
doorgaan. 

Belangrijk is dat je open durft te zijn naar de 
persoon in kwestie. Dit kan wanneer je relatie 
voldoet aan de zes essentiële kenmerken; 

1. Je kunt jezelf zijn, en de ander ook. 
2. Je bent allebei bereid om jezelf kwetsbaar  
   op te stellen. 
3. Je vertrouwt erop dat de dingen die je over  
   jezelf vertelt niet tegen je gebruikt  
   kunnen worden. 
4. Je kunt eerlijk zijn tegen elkaar. 
5. Je gaat productief om met conflicten. 
6. Je zet je allebei in voor elkaars groei en  
ontwikkeling.

Als je aan al deze zes kenmerken voldoet, 
kan je spreken van een solide verbinding [12].

Verbinding in deze tijd is belangrijk omdat we 
door social media het moeilijker vinden om 
diepgang te zoeken bij elkaar. Het eerste wat 
er opkwam nadat er het woord verbinding 
was gezegd, was het spelen van een (bord-)
spel. We zijn toen verder gaan onderzoeken 
wat een spel verbindend maakt. Hierbij  
stuitten we op het woord: coöperatief. De van 
Dale omschrijft dit als: “op samenwerking 
berustend” of “bereid op samenwerken” [13].

Dit is iets wat je in een spel goed terug  
kan laten komen, samenwerken om een  
gemeenschappelijk doel te behalen. Een  
belangrijk verschil tussen coöperatieve 
spellen en competitieve spellen is dat je bij 
coöperatieve spellen niet de strijd tegen 
elkaar aan gaat, maar samen met elkaar 
werkt. Door een coöperatief spel te spelen, 
leer je naar elkaar te luisteren, voel je je  
gehoord, leer je je in elkaar in te leven, help 
je elkaar en voel je je gewaardeerd. Door 
een coöperatief spel te spelen, vergroot je 
het gevoel van erbij horen [14]. 

WAAROM IS VERBINDEN IN 
DEZE TIJD DOOR MIDDEL VAN 

EEN SPEL RELEVANT?
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WAAROM EEN “OFFLINE SPEL” 
IN DEZE “ONLINE WERELD”?

Een van de redenen voor een fysiek 
offline spel is dat fysieke  
aanwezigheid erg belangrijk is.  
In de afgelopen tijd zijn we steeds 
meer gaan wennen aan het thuis-
werken en het hebben van online 
vergaderingen. We hebben hier 
voor- en nadelen van mogen  
ervaren. Een van de voordelen 
was dat heel veel nog door kon 
gaan zoals online colleges en 
vergaderingen [15]. Je ziet mensen 
werken in hun thuisomgeving met 
hun huiskamers, huisdieren en  
gezinsleden [15].

De keerzijde was echter dat elk 
moment het internet er uit kon  
vallen en zo maakt het, het  
onmogelijk om je call op een nor-
male manier af te kunnen maken. 
Je bent op dat moment meer bezig 
over hoe je opnieuw verbinding 
kunt leggen met de call en raakt 
lichtelijk gefrustreerd omdat je 
weet dat je al een heleboel gem-
ist hebt. In dit soort gevallen ga je 
je ineens bedenken hoe belangrijk 
sociaal contact eigenlijk is, al is het 
maar een handdruk of een zwaai 
[15]. Wat betekent het voor de 
maatschappij zodra je je vrienden, 
collega’s of docenten meer gaat 
zien via een beeldscherm dan in 
het echt [15]?

We zijn meer bezig met onze  
dagen vullen met gesprekken en 
hoe werk ik het meest efficiënt dan 
het bezig zijn met ga ik afspreken 
om weer eens gezellig bij te kletsen 

[15]. Je mist in de online wereld van 
die kleine dingen die je dag  
kunnen maken. Uit het raam staren 
in de trein en plekken zien die je 
nog nooit gezien hebt, het binnen-
lopen van een gebouw en  
vervolgens een plekje zoeken [15]. 
De term “serendipiteit” houdt in dat 
je iets vind waar je niet naar op 
zoek was. Deze geluksmomentjes 
kunnen een ontmoeting zijn met 
een nieuwe collega of een  
verdwaalde student in het school-
gebouw [15]. Deze momenten van 
geluk ervaar je niet wanneer je 
online bezig bent. Hoe zorgen wij 
ervoor dat de serendipiteit weer 
terug kan komen in ons dagelijks 
leven? Online ben je meer bezig 
hoe je over komt [16]. Je plaatst 
op social media alleen foto’s van 
je goede kant want zo wil je door 
anderen gezien worden [16].

In de offline wereld zijn er 2  
factoren die meespelen. Normen 
van een groep is daar een van.  
De normen die een groep heeft  
zijn vaak ongeschreven regels.  
Je weet bijvoorbeeld dat je in een  
bibliotheek stil moet zijn, maar dat 
staat eigenlijk nergens aange-
geven [16]. De andere factor die 
een rol speelt zijn de sociale rollen. 
De meeste mensen passen hun  
gedrag onbewust aan op de  
sociale context waar ze zich in  
bevinden [16]. Je praat, gedraagt 
en presenteert je anders in  
verschillende groepen. Mensen 
vallen al snel in een rol van de  

sociale context. Een voorbeeld 
hiervan is heb je een kind  
gekregen, dan neem je het gedrag 
aan van een ouder. Je gedraagt 
je ineens verantwoordelijker dan 
voorheen omdat je nu niet alleen 
meer op jezelf hoeft te passen. 
In de online wereld vallen deze 
normen van een groep en sociale 
rollen weg. Niemand die jou online 
kent. Je kan jezelf opnieuw  
profileren in de online wereld.

Wij willen juist hierom een offline 
spel zodat mensen echt even met 
de echte jij kunnen praten. De 
filosoof Erich Fromm zei hierover 
“Wel volkomen beschrijfbaar is 
onze <<persona>> - het masker 
dat wij dragen in het dagelijks 
leven, het ego dat wij presenteren 
aan de buitenwereld. Ons persona 
is namelijk zelf een ding, en laat 
zich zodanig niet alleen maken en 
modelleren maar ook bepalen en 
beschrijven”[17]. We worden dus 
gevormd door onze sociale context, 
maar zijn nog steeds een individu 
die graag ergens bij hoort.
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BORD ZESHOEKIGE TEGELS
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TRIVIAL PURSUIT

TICKET TO RIDEPOPPETJE NUMMER 8
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WAT HEB JE AAN ONDERZOEKSACTIVITEITEN  
ONTWIKKELD?

bord zijn puzzelstukjes (zie figuur 6). Bij allebei de 
bordspellen kan je zelf het bord samenstellen. Dit is 
gedaan, zodat mensen zelf controle hebben over 
het bordspel. Op deze manier is er geprobeerd te 
bereiken dat het bord elke keer weer herspeelbaar 
wordt, doordat de vorm van het bord veranderd kan 
worden. Om het spel speelbaar te maken hebben we 
meer poppetjes toegevoegd.

Als derde prototype hebben we verschillende bord-
spellen gespeeld. De bordspellen die we hebben 
gespeeld waren: pandemic (zie figuur 1), ticket to 
ride (zie figuur 7), expeditie robinson (zie figuur 8), 
munchkin (zie figuur 9) en triviant pursuit (zie figuur 
10). Hieruit hebben we de pro’s en con’s opge-
schreven en vergeleken. We hebben verschillende 
elementen uit de bordspellen bekeken en gekeken 
welke wij zouden kunnen toepassen in ons bordspel.

Tijdens fase 1 zijn we begonnen met het maken van  
kleine bordspel prototypes. Dit is gebaseerd op de 4 
basis elementen waaruit een spel gemaakt kan  
worden, dit zijn: werk, liefde, gezondheid en spel. 

Bij het eerste prototype werd getest hoe je kleine  
winmomentjes kan ervaren en bereiken. Dit hebben 
we gedaan door te kijken wat er gemiddeld gegooid 
wordt. We hebben hiervoor 7 mensen laten gooien 
met twee dobbelstenen. Hier kwam een gemiddelde 
uit van 7,45. Dit hebben wij zelf afgerond naar een 8, 
om het spel moeilijker te maken. Hierdoor word je win 
gevoel groter wanneer je dan daadwerkelijk 8 gooit. 
Hier hebben we poppetjes voor gemaakt (zie figuur 4) 
om het winmoment fysiek te maken, je mag namelijk 
na het gooien van 8 of hoger, het poppetje omgooien.

Het tweede prototype was om te kijken welk bord 
beter aansluit bij de voorkeur van mensen. We hebben 
gekozen voor twee soorten borden, het eerste bord 
zijn zeshoekige tegels (zie figuur 5) en het tweede 
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Na de onderzoeksmarkt, is er 
nagedacht over het maken van 
een prototype, dit prototype moet 
ervoor zorgen dat we meer  
grip krijgen op het framen van  
verbinding. Wat zijn de kleine mo-
menten die verbinding maken en 
hoe verhoudt zich dit tot mensen 
die elkaar niet kennen?

Er is daarom voor gekozen om een 
spel zonder regels neer te leg-
gen. Door elementen uit andere 
spellen te gebruiken, is het idee dat 
mensen zelf een spel mogen gaan 
ontwikkelen. Er is voor dit proto-
type gekozen zodat er gekeken 
kan worden of er momenten van 
verbinding kunnen ontstaan.

Voor dit prototype “spel zonder 
regels”, zijn de volgende elementen 
gebruikt: 
- 4 pionnen 
- 5 dobbelstenen 
- 6 lego poppetjes 
- Cluedo bord 
- Beroepenkaarten van Levensweg 
- Schrift en pen 
- 4x vijf ligretto kaartjes 
- Ga vissen kaarten 1 t/m 16 
- Lege witte spelkaarten

PROTOTYPE  
SPEL ZONDER REGELS -  IDEE 1

Er is gekozen voor een doelgroep 
van vrouwen van middelbare 
leeftijd. De eerste doelgroep  
bestond uit; Caroline (48 jaar), 
Adinda (51 jaar), Rita (60 jaar). Uit 
dit prototype kwam naar voren 
dat deze vrouwen die elkaar niet 
kende, elkaar leerde kennen door 
samen aan de slag te gaan. Dit 
was een oppervlakkige verbinding. 
Doordat er allemaal spel element-
en van verschillende spellen lagen, 
werd er verbinding gelegd door  
de vrouwen met de andere spellen. 
Wat opviel tijdens het bedenken 
van het spel en tijdens het spelen, 
is dat er veel compromissen 
worden gesloten met elkaar, dit 
gaat allemaal in overleg, net als 
keuzes maken. Hierbij luisteren ze 
ook goed naar elkaar en zochten 
oogcontact met elkaar. Wat opviel 
is dat ze allemaal een eigen taak 
hadden. Tijdens het spelen werden 
ze steeds wijzer en paste ze elke 
keer weer een regel aan. Zo 
creëerde de vrouwen al spelende 
een werkend spel.  

 

Er hing een relaxte sfeer en ze 
hadden het erg gezellig met elkaar, 
dit bleek uit het waarderen van 
elkaars ideeën, het hulp bieden als 
iemand er niet bij kan, bijpraten 
van de regels als iemand naar de 
wc was geweest. Ook zochten ze 
veel interactie bij elkaar en waren 
de emoties in het gezicht te lezen. 
Als iets niet lukte werden de regels 
weer bijgesteld. 

Hieruit is gebleken dat er goed 
verbinding kan ontstaan tussen 
mensen die elkaar niet kennen. 
Verder blijkt dat de punten die 

Brené Brown noemt [18], gehoord, 
gezien en gewaardeerd worden, 
hier enorm van toepassing zijn. 
Alle drie gaven ze aan dat ze zich 
heel goed gehoord voelden door 
elkaar. De punten die zij hiervoor 
op noemde waren, dat ze elkaar 
uit lieten praten en het fijn vonden 
als iemand zijn ideeën durfde te 
vertellen.

Figuur 11: Prototype spel zonder regels

Zie Bijlage D voor de video
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De spelers moeten stukken verzamelen, door 
vragen te beantwoorden. Deze stukken  
bestaan uit wegen/doolhof stukken,  
waarmee ze door samenwerken een pad 
kunnen creëren. Uiteindelijk is de bedoeling 
dat door het beantwoorden van de vragen, 
er een pad wordt gecreëerd wat leidt naar 
de eindbaas. Deze kunnen ze alleen met 
elkaar verslaan. 

De vragen bestaan uit 3 categorieën, gezien, 
gehoord en gewaardeerd worden/voelen 
(zie bijlage B). Door middel van een  
prototype gaan we kijken of het benoemen 
hiervan nodig is, of dat verschillende kleuren 
geven genoeg is.

Uiteindelijk is er gekeken naar hoe de spellen 
zijn gespeeld en welke informatie hier uit  
gehaald kon worden (zie bijlage C).  
De belangrijkste punten die hier uit kwamen 
zijn dat bij de 3 onbekenden de regels niet 
duidelijk waren, er ontstond verwarring over 
de tegels, die omgedraaid moesten worden 
en/ of je een tegel mocht pakken en gelijk 
mocht neerleggen. Een persoon pakt steeds 
een kaart, maar met elkaar beantwoorden 
ze de vragen.  Ze bouwden eerst met elkaar 
de weg om vervolgens op het einde pas de 
pion te gaan verzetten. Het spelen van het 
spel duurde ±15 minuten. De sfeer aan het 
begin was ongemakkelijk, maar naarmate 
het spel vorderde, werden de “onbekenden” 
steeds meer open naar elkaar.

De 4 bekenden beginnen met elkaar de  
regels te lezen. Een persoon leest ze  
hardop voor en daarna gaan ze beginnen 
met een persoon die een kaart pakt en deze 
zelf beantwoord. De sfeer is gelijk ontspan-
nen en er wordt veel gelachen. Wat opviel is 
dat ze soms met 1 woord al wisten waar de 
ander het over had. Er zit een goede balans 
tussen humor en serieuze antwoorden.  
Hier werd overlegt op welke tegel ze gaan  
beginnen met het spel. Verder pakte  
iedereen om de beurt een kaartje en  
beantwoordde deze individueel. Het spelen 
van het spel duurde ±15 minuten.  

Bij 2 bekenden waren de regels ook erg  
onduidelijk. Deze verwarring kwam vooral 
omdat er bij regel 3 een “,” stond in plaats 
van “of”. Ook moet er duidelijk komen te 
staan dat je maar per stap het pad  
mag maken en volgen. Verder staat er  
nergens wie de vragen moet stellen en  
beantwoorden. Sommige vragen waren 
erg persoonlijk vond iemand. De sfeer was 
ontspannen en de mensen waren erg op 
elkaar ingespeeld. Net zoals bij de 3  
onbekenden geven ze allebei antwoord  
op de vraag. 

Bij alle groepen wordt er bijna op natuurlijke 
wijze een spelleider gevormd. Dit is de  
persoon die de regels hardop voorleest en 
de regels in de gaten houdt. 

De verbeteringen die gebruikt kunnen  
worden in een nieuw spel zijn: 
- Meer variaties in de tegels 
- Gradatie vragen 
- Meer vragen 
- Meer diepgang 
- Spelregels verduidelijken 
- Vragen die leiden tot een gesprek

Er word zo geprobeerd om dichter bij de 
kern van het onderzoek te komen, dat is 
namelijk verbinding. De vragen die bij  
prototype spel 1 zijn gebruikt bleken niet 
goed herspeelbaar te zijn. Tijdens het spelen 
van het spel “Ranking me, ranking you”  is 
er op een andere manier gekeken naar hoe 
gesprekken gevoerd kunnen worden. Bij dit 
spel krijg je punten op basis van hoe goed 
je de ander kent. Dit is een andere, maar 
toch een erg leuke manier om het gesprek te 
beginnen. 

Voor mensen die elkaar niet kennen is de  
bedoeling dat er een spel gemaakt wordt 
zodat ze elkaar leren kennen. Dit spel zorgt 
er dan voor dat er verbinding kan ontstaan 
tussen mensen. Er worden hier meer globale  
vragen bij neergelegd en gradaties in de 
vragen zodat er gekozen kan worden hoe 
persoonlijk de vragen zijn. De vragen moeten 
zo gesteld worden dat het leidt tot een  
gesprek.

PROTOTYPE  
CONECTAR -  IDEE 2
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FIGUUR 13 FIGUUR 14FIGUUR 12
PROOF OF CONCEPT GEHEEL PROOF OF CONCEPT TESTENPROOF OF CONCEPT DOOS

Om het eind van het spel te bepalen zijn er 
doelkaarten. Voor zowel een lang potje als een kort 
potje zijn er doelkaarten. Verdere feedback was dat 
de speluitleg te onduidelijk was, er moesten duideli-
jkere regels opgesteld worden. Ook zou een grid voor 
de tegels zorgen voor meer overzicht en duidelijkheid. 

Na het uitzetten van de Proof of Concept werd er 
feedback gegeven. Tijdens het openen en de spel 
elementen uit de doos pakken bleek dat de doos 
te diep was, het eruit pakken van de spullen lukte 
niet makkelijk. Bij het lezen van de speluitleg werd 
duidelijk dat de bepaalde functies die gebruikt 
konden worden, duidelijker en bovenaan de pagina 
moest worden gezet. Ook werd toen duidelijk dat er 
wel echt enige richtlijnen moesten zijn, omdat het 
spel te groot en te verwarrend zou zijn. Hierbij mocht 
ook de volgorde van de speluitleg logischer. Voor de 
doelkaarten bleek dat het doel “maak een bord” te 
makkelijk was. Hier kwam ook naar boven dat het 
maken van een bord veel beter zou lukken als er 
een “grid” zou zijn. Tijdens het maken van een bord 
bleken de groene tegels geen functie te hebben en 
werden deze niet gebruikt. Deze mochten eruit  
gehaald worden. Eenmaal bezig bleek dat het  
handiger was als de punten achterop de kaarten 
zouden staan, omdat anders je niet kon zien hoeveel 
punten er voor bepaalde kaarten te krijgen waren. 
Voor de vragenkaarten bleek dat de vragen “open” 
moesten zijn, omdat er anders geen gesprekken  
kunnen ontstaan. Ook moest duidelijker worden 
aangegeven hoe de punten bijgehouden konden 
worden. Wat verder goed is om aan te geven aan 
het begin van het spel is of de spelers samen gaan 
spelen of tegen elkaar gaan spelen. Al deze feedback 
punten worden meegenomen in het ontwerp van het 
eindproduct.

De proof of concept die ontworpen is, is een setting 
speciaal gecreëerd zodat mensen een verbinding 
met elkaar aan gaan. 

De proof of concept bevat de volgende  
spelelementen: 
- Karakters die je zelf kan bouwen 
- Tegels met verschillende cijfers, kleuren en figuren 
- Dobbelstenen 
- A6 schriftje met pen 
- Pionnetjes 
- Stellingkaarten 
- Opdrachtkaarten 
- Vragenkaarten van verschillende niveaus

Tijdens het afgelopen halfjaar kan de conclusie 
worden getrokken dat verbinding niet zomaar kan 
ontstaan. Net als in een gesprek moet je  
verbinding opbouwen. Dit is geprobeerd zo goed 
mogelijk toe te passen in de proof of concept. In de 
proof of concept zitten verschillende spelelementen 
met een aantal spelregels zodat zij een  
gemeenschappelijk doel hebben. Door de mensen 
zelf een spel te laten maken komen er vele  
compententies naar voren zoals samenwerken, naar 
elkaar luisteren en een waarderen voor zijn inbreng. 

Om te beginnen konden mensen de speluitleg lezen 
en hun eigen karakter bouwen.

In de speluitleg staat omschreven welke functies de 
spelelementen eventueel kunnen hebben. Vervolgens 
konden mensen kiezen welke doelkaart zij wilden 
pakken en daarna kon het spel beginnen. Om punten 
te verzamelen kunnen de mensen stellingen doen,  
zo gaan ze met elkaar in gesprek over bepaalde  
onderwerpen. Verder waren er nog opdrachten, deze 
konden gedaan worden om punten te krijgen.  

PROOF OF CONCEPT
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Uit het prototype Conectar bleek dat te persoonlijke 
vragen stellen niet lijdt tot verbinding maar eerder 
tot ongemak. Dit is in de proof of concept verbeterd 
door meerdere categorieën stapels te maken, van 
oppervlakkig tot persoonlijke vragen. Zo kunnen 
mensen zelf kiezen waar ze aan toe zijn en wat ze 
willen delen met hun medespelers. 

Het was erg van belang dat de spelelementen in 
dezelfde stijl werden gepresenteerd, zodat het een 
geheel lijkt. Door verschillende stijlen te gebruiken 
werd het heel erg  
verwarrend en ze kregen associaties met andere 
spellen. 

Daarnaast bleek ook dat alleen vragen niet genoeg 
waren en soms ook te persoonlijk, daarom is er voor 
gekozen om stellingen erbij te doen. 

Er is gekozen voor gepersonaliseerde karakters.  
Zodat iedereen zijn eigen poppetje kan samen stel-
len. Het gaat dan niet om de kleur die je bent maar 
om hoe iemand zichzelf wil presenteren en hiermee 
kan identificeren. 

Wat nog meer uit de Proof of Concept kwam, was 
dat er meer duidelijkheid moest komen over de spe-
luitleg en of het spel samen gespeeld moet worden 
of tegen elkaar. 

Verder kwam er ook nog uit dat een grid voor het 
spel, zou zorgen voor meer duidelijkheid, overzicht 
en structuur. 

Waar in een vervolgonderzoek naar gekeken kan 
worden is; zouden de karakters nog verder geper-
sonaliseerd  
worden door gebruik van andere materialen. 

Ook kan er gekeken worden naar duurzamere ma-
terialen voor de spelelementen. 

DISCUSSIE
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In dit onderzoek is er gekeken naar de vraagstelling: 
“Hoe kun je verbinding en de verdieping daarvan  
faciliteren door middel van fysiek spel?” 

Om deze vraag te beantwoorden is er veel onderzoek 
gedaan naar wat verbinding eigenlijk is. Verbinding is 
een relatie met iemand aan durven gaan wanneer de 
persoon zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. 
Om verbinding op een laagdrempelige manier aan te 
bieden is er voor gekozen om een fysiek spel te maken. 
Er is namelijk gebleken dat wanneer mensen fysiek 
met elkaar in een ruimte zijn, zij sneller met elkaar 
kunnen verbinden dan wanneer zij bijvoorbeeld online 
met elkaar spelen. Online zijn mensen namelijk meer 
bezig met hoe zij overkomen, ze laten zich alleen van 
hun goede kant zien. Ook kan je je makkelijker anders 
voor doen online, omdat ze alleen je karakternaam 
kunnen zien en niet wie jij bent. Dit is dus de reden 
waarom gekozen is voor een fysiek spel. 

Tijdens dit onderzoek zijn verschillende prototypes 
gemaakt en gespeeld. Het eerste prototype waar 
veel informatie uit te halen was, was het spel zonder 
regels. Er is na dit prototype meer grip gekomen op 
verbinding en welke spelelementen belangrijk zijn. 
Voor mensen die elkaar niet kennen is het van belang 
om goed naar elkaar te luisteren, op deze manier 
kan verbinding gefaciliteerd worden. Verder kwam uit 
dit prototype dat mensen het leuk vonden om elkaar 
dwars te zitten, dit was voor ons een goede open-
baring, omdat eerst alleen gekeken werd naar een 
coöperatief spel. Dit was dus een goed nieuw inzicht. 

Het prototype Conectar is vooral gericht op vragen 
stellen om zo verbinding te faciliteren. Door deze  
vragen te beantwoorden, konden mensen tegels  
verzamelen en zo een weg vormen op het spelbord. 
Alleen bleek uit het stellen van bepaalde vragen, dat 
er al vanuit werd gegaan dat mensen zich vertrouwd 
en veilig bij elkaar voelde. Dit bleek niet het geval. 
Daarom is er voor de proof of concept gekozen voor 
vragen van verschillende diepe lagen en stellingen 

zodat mensen rustig kunnen opbouwen. Om beter te  
begrijpen wat verbinding is en op welke niveaus 
mensen kunnen verbinden is er gekeken naar  
kwetsbaarheid, geborgenheid en naar de piramide 
van Maslow. Hieruit is gebleken dat het belangrijk is 
om je kwetsbaar op te stellen wil je een verbinding met 
iemand aangaan, maar ook blijkt dat dit eigenlijk voor 
iedereen moeilijk is, omdat mensen zich vaak scha-
men voor hun kwetsbaarheid omdat het als zwakte 
wordt gezien. Daarom is er gekeken hoe mensen zich 
kwetsbaar kunnen opstellen, zonder geforceerd erover 
te moeten praten. Ook is er gekeken naar geborgen-
heid, hieruit blijkt dat mensen zich meer op hun gemak 
voelen wanneer ze zich veilig voelen. Mensen willen 
graag controle over de situatie. Het gevoel van ge-
borgenheid kan pas ontstaan als iemand zich veilig 
en beschut voelt. Door inspiratie te halen uit de pi-
ramide van Maslow kan er gekeken worden hoe het 
spel mee kan groeien, met de mensen die het spelen. 
In de vierde laag van de piramide gaat het over dat 
mensen zich veilig willen voelen en de derde laag gaat 
over sociale acceptatie. Pas wanneer aan beide lagen 
wordt voldaan, kan je pas een emotionele verbinding 
aan gaan. 

Vanuit al deze resultaten is de proof of concept ont-
staan. Door te kijken naar wat veiligheid en kwets-
baarheid inhoud, is er grip gekomen op hoe we het 
spel kunnen vormgeven. Er gekozen voor verschillende 
spelelementen om mensen genoeg vrijheid te geven, 
voor het spelen van dit spel. 

Het antwoord op de vraag is, door het spel zo te 
ontwerpen dat mensen eerst rustig kennis met elkaar 
kunnen maken, om daarna een omgeving te creëren 
waarin ze zich op hun gemak voelen om het spel te 
gaan spelen. Door middel van het spel kunnen mensen 
die elkaar niet kennen een verbinding faciliteren en 
voor mensen die elkaar wel kennen kan het spel dienen 
om verbinding te onderhouden. 

CONCLUSIE
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BIJLAGE A
Antwoorden online vragenlijst:

Wat is kwetsbaarheid voor jou?

- Je bevindt je in een staat waarin je je open stelt naar 
anderen toe en je emoties kenbaar maakt, of een situatie 
waarin je hulp nodig hebt van een ander, of anderen heb-
ben de macht om jou pijn te doen.

- Kwetsbaarheid is als je niet voor jezelf kan zorgen, om 
wat voor denkbare reden ook. Verder is kwetsbaarheid ook 
als je niet voor jezelf kan opkomen. Om wat voor reden 
dan ook.

- Afhankelijkheid als je zelf meer zo willen! Openheid, je 
niet beter voordoen dan je bent. Maar ook alles wat weer-
loos is: ouderen, (kleine) kinderen, dieren enz.

- Als je alleen bent of voelt en onzeker bent over jezelf. 
Kwetsbaar kan ook mooi zijn. Ik een open gesprek. Als je 
gesprek diepgang heeft op persoonlijk vlak.

- Hardop dingen uitspreken die je liever geheim houdt, 
waardoor je gekwetst kunt worden als de ander dit niet 
begrijpt of niet integer hiermee omgaat.

- Als je jezelf op bepaalde momenten en bepaalde punten 
in je leven niet heel sterk of zeker voelt.

- Het blootgeven van gevoelige punten, zoals dingen waar 
je slecht in bent, nieuwe situaties of emotionele onderwer-
pen.

- Je open stellen voor een ander, in een bepaalde situatie 
op komen voor iemand of je mening durven geven.

- Dat je eerlijk bent, je gevoelens laat zien. In kwetsbaar 
durven zijn schuilt ook kracht.

- Mezelf openstellen aan iets of met iets wat ik (nog) niet 
volledig onder de knie heb.

- Alles durven laten zien, dus niet alleen de lichte maar juist 
ook de schaduwkanten.

- Jezelf durven laten zien/openstellen met je mooie, maar 
ook minder mooie kanten.

- Als iemand je gevoelens niet begrijpt en je daardoor pijn 
en verdriet kan doen.

- Als ik in mijn persoonlijkheid wordt geraakt, zowel nega-
tief als positief.

- Kwetsbaarheid is als er hiaten in je zekerheden ontstaan.

- Dat ik mijn ik laat zien in alle kaalheid en onschuld.

- Jezelf emotioneel open stellen voor anderen…

- Je letterlijk en figuurlijk naakt voelen.

- Wanneer ik mij minder veilig voel.

- Als sommige dingen niet meer lukt.

- Jezelf openstellen voor anderen.

- Open zijn over mijn gevoel.

- Makkelijk aantastbaar.

- Mijn persoonlijkheid.

- Emoties.

- Onmacht.
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Wanneer voel jij je kwetsbaar?

- Als ik niet lekker in mijn vel zit en als mensen opmerkin-
gen maken over de punten waar ik me onzeker over voel. 
Als mijn kinderen iets naar overkomt en ik heb het gevoel 
dat ik hen niet goed genoeg kan beschermen.

- Wanneer ik publieke situatie en in al mijn openheid een 
stukje van mezelf laat zien. Denk hierbij aan het zingen 
terwijl ik het nummer naar mijn gevoel niet goed genoeg 
ken. 

- Ik voel mezelf niet zo snel kwetsbaar. Ik zou mij kwets-
baar kunnen voelen als ik op een plek ben die ik niet ken, 
of in een situatie ben die mij ongewoon is.

- Als ik voor een grote groep sta, als ik bij oude zieke 
zwakke of stervende mensen ben, maar ook: als ik me niet 
helemaal happy voel.

- Als je bezeert kan worden en als je niet weet of iemand je 
woorden of gedachten op de juiste manier begrijpt.

- Als ik anderen heel dicht bij me laat (op emotioneel vlak), 
of wanneer ik veel harde kritiek krijg.

- Als iemand me aanvalt me een mening over mijn ge-
woontes of uiterlijk waar ik me onzeker over voel.

- Vooral wanneer mijn minder mooie kanten zichtbaar zijn 
met minder bekende mensen om me heen.

- Als ik door gezondheidsproblemen niet volop actief jan 
doennwatbik wil en mezelf kan zijn.

- Als ik mij niet sterk genoeg voel om tegen de ander op te 
kunnen.

- Als perfectionist; wanneer mijn imperfecties aan het licht 
komen.

- Wanneer iemand of iets in mijn veiligheidszone komt.

- Als ik iets fout doe en daar feedback op krijg.

- Als ik er voor kies. Als ik wordt aangevallen.

- Als ik mijn onzekerheid/angsten uitspreek.  
 
- Op het podium, als ik mentaal overbelast ben.

- Als het bovenstaande misbruikt wordt!

- Als mensen mijn emoties kunnen zien.

- Als deze hiaten blootgesteld worden.

- Als ik afhankelijk ben van anderen.

- Als ik de grip op mij zelf verlies.

- Als ik mijn masker af moet zetten.

- In onzekere, nieuwe situaties.

- Als ik er alleen voor staat.

- In onbekende situaties.

- Af en toe.
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Wat houdt veiligheid voor jou in?

- Me geliefd, gewaardeerd en verbonden weten, zelfs als 
alles van mij zichtbaar is, dus ook mijn fouten, angsten, 
tekortkomingen en onzekerheden.

- Je buiten kunnen bewegen zonder bang te zijn. Kunnen 
zeggen wat je wilt zonder aangevallen te worden. Kunnen 
zijn wie je wil zijn!

- Dat je je vertrouwd voelt met degenen waar je mee bent 
en dat je geen angst hebt en je echt je zelf kunt zijn.

- Het volledig mogen zijn wie en wat ik ben. En daarbij de 
ingrediënten van de pyramide van Maslov.

- Dat je jezelf kan en mag zijn, zonder dat je daar op 
veroordeeld wordt of op wat afgerekend!

- Dat de mensen waar ik van hou beschermd en zeker zijn 
op elk moment in hun leven.

- Dat ik mij vrij voel om mij te voelen/te zijn zoals ik wil of 
ben op dat moment.

- Dat ik mezelf kan zijn, dat ik mag huilen, dat ik een plek 
voor mijzelf heb.

- Geborgenheid, mensen die om mij even (en mijn emoties 
kunnen /mogen zien)

- Helemaal jezelf kunnen zijn, zonder angst voor personen 
of gebeurtenissen.

- Zonder achterom kijken kunnen functioneren, dat ik mag 
zijn wie ik ben.

- Dat ik mezelf staande kan houden, zowel mentaal als 
lichamelijk.

- Met name vertrouwen en dat je weet dat dat niet wordt 
beschaamd.

- Dat ik kan en mag zeggen wat ik wil zonder angstig te 
zijn.

- Veiligheid is mij prettig voelen binnen mijn zekerheden.

- Dat je weet dat het oke is om de controle los te laten.

- Als een ander me geruststelt en verzekerd laat voelen.

- Dat ik er voor kan kiezen mijn kwetsbaarheid te tonen.

- Mijzelf comfortabel voelen om mezelf te zijn.

- Alles kunnen zeggen of een stevige knuffel.

- Een plaats waar ik kan zijn wie ik ben.

 - Geborgenheid, gevoel van thuis zijn.

- Het gevoel dat ik mezelf kan zijn.

- Zonder angst kunnen functioneren.

- Zonder angst leven.

- Niet onveilig zijn.

- Geborgenheid.
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Antwoorden op papier:

Wat is kwetsbaarheid voor jou?

- 100% op je gemak kunnen zijn

- Iemand kunnen vertrouwen —> Jezelf kunnen zijn

- Mijn slaapkamer

- Wordt naar je geluisterd

- Geuren 

- Gevangenis 

- Privacy

- Transparantie

- Veel politie op straat

- Hoog salaris

- Niet achterom hoeven kijken in het park 

- Zelfverdediging

- Internet

- De sportschool

- Camera toezicht

- Anti-virus

- Knuffel van vrienden en familie

- Een deur de op slot kan
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Gezien 
1. Geef twee complimenten aan de persoon  
    links van je. 
2. Welk compliment van iemand is je bijgebleven? 
3. Op welke momenten voel jij je gezien door mensen? 
4. In welke film wil jij de hoofdrol spelen? 
5. Je ziet een vecht partij, wat doe je? 
6. Welke muziekgenre mag van jou verdwijnen? 
7. Wie is jouw held? 
8.Wat zou je willen uitvinden? 
9. Wat is je favoriete sport om te kijken?10. Hoe ziet je      
    droomhuis eruit? 
11. Waar heb je als laatst een foto van gemaakt? 
12. Hoe hebben je ouders elkaar ontmoet? 
13. Welk beroep had je graag willen uitvoeren? 
14. Als je nog 1 foto mocht maken,  
     van wie of wat zou dat zijn? 
15. Mijn kwaliteit is...? 
16. Wat is het verschil tussen je ideale zelf en je echte zelf? 
17. Wat is mijn meest gekke eigenschap? 
18. Wat is een rare gewoonte van je? 
19. Ben je een kattenmens of een hondenmens? 
20.Wat is jouw lievelingsplek en wat is daar te vinden? 
21. Is dit de beste tijd van je leven?

Gehoord 
22. Vertel een verhaal wat je altijd is bij gebleven? 
23. Wat was een moment waar jij je gehoord voelde? 
24. Wanneer voelde jij je helemaal niet gehoord? 
25. Er belt een BN’er aan, voor wie doe je niet open? 
26. Als jij je eigen naam mocht kiezen,  
      hoe zou je dan heten? 
27. Welke vakantie vond je het mooiste en waarom? 
28. Wat is jouw favoriete dag van de week? 
29. Als je superheld zou mogen zijn, wie zou je dan zijn? 
30. Wat is je favoriete feestdag? 
31. Wat is je lievelingseten? 
32. Wat zou je wensen als je 3 wensen had? 
33. Als je een ding uit de verleden kon aanpassen,  
      wat zou dat dan zijn? 
34. Wat is de laatste droom die je nog weet? 
35. Waar ben je bang voor? 
36. Wanneer was je voor het laatst echt boos? 
37. Wat staat er nog op je bucketlist? 
38. Vraag wat de ander leuk vindt aan zijn/haar hobby? 
39. Wat was het engste moment in je leven? 
40. Wat is het meest gevaarlijke dat je ooit hebt gedaan? 
41. Welke gedachten houden je de laatste tijd bezig? 
42. Als je een dier zou kunnen zijn, welke zou je dan zijn?

Gewaardeerd 
43. Waar ben jij dankbaar voor? 
44. Wie wil je bedanken en waarvoor? 
45. Een moment wat ik nooit zal vergeten is... 
46. Waar geniet je van op een doordeweekse avond? 
47.  Je wint een groot geld bedrag, zou je dit delen? 
48. Wie zou je meenemen naar een onbewoond eiland? 
49. Waar ben je trots op? 
50. Wat eet je het liefst als ontbijt? 
51.  Wat waardeer je aan de natuur? 
52. Van wie zou je nog advies willen krijgen? 
53. Wat is jouw meest dierbare moment? 
54. Wie zou je graag willen helpen komende tijd? 
55. Als een dag met iemand mocht ruilen, 
      wie zou dit dan zijn? 
56. Waar haal jij energie uit? 
57. Waar maak je je zorgen om en waarom? 
58. Ben je blij met de persoon die je aan het worden bent? 
59. Hoe is je dag? 
60. Wat is je favoriete drankje?

BIJLAGE B -  VRAGEN
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3 onbekenden - Eva 
- Regels waren niet duidelijk 
- Iedereen beantwoordde de vragen 
- Tegels omdraaien - weg niet duidelijk 
- Ongemakkelijk 
- Kennen elkaars namen niet 
- Vragen werden goed beantwoord 
- Iedereen was open 
- Eerst een weg bouwen en daarna pas de pion  
   verplaatsen 
- Uit de antwoorden komen gesprekken,  
   maar niet diepgaand

3 onbekenden - Sanne 
- Studenten 
- Regels aanpassen 
- Vrij open, lachen 
- Samen antwoorden bedenken 
- In gesprek gaan 
- Met 2,3,4 personen dezelfde tijd 
- Keuzes maken

4 bekenden - Eva 
- Met elkaar de spelregels lezen  
- Met elkaar overleggen 
- Verwarring bij de regels  
- Allemaal door elkaar praten 
- Interpretatie van de vraag (persoonlijk of niet) 
- Eigen vragen voorlezen en zelf beantwoorden  
- Niet allemaal dezelfde vraag beantwoorden 
- Vragen en opdrachten benoemen  
- Vragen worden half beantwoord omdat ze elkaar kennen 
- Grappen maken met elkaar 
- Sommigen vinden de vragen te persoonlijk 
- Heel uitgebreid antwoorden geven  
- Commentaar geven op elkaar

4 bekenden - Sanne 
- Regels hardop lezen 
- Zelf begin tegel kiezen  
- Duidelijk krijgen voor de groep 
- Mag je aan 2 kanten beginnen

2 bekenden - Eva 
- Onduidelijkheid over de regels -  
   hoe vorm je de weg 
- Aangeven dat het per speler is 
- Niet duidelijk wie de vraag moet beantwoorden 
- Sommige vragen zijn te persoonlijk  
- Bij regel 3 moet er geen komma maar of staan 
- Moet je wel of niet het pad volgen staat  
   nergens dat per stap moet 
- Soms hele kwetsbare antwoorden en andere  
   heel erg gesloten

2 bekenden - Sanne 
- Regels verduidelijken 
- Of, of  
- Eerlijkheid

BIJLAGE C -  EVALUATIE
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https://drive.google.com/file/d/1Ipe1HhLOmoNW12phXr29MS8tY-adAuhy/view?usp=sharing

BIJLAGE D -  SPEL ZONDER REGELS


