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TAAL Dat weten ze ook bij het team Data, 

Informatie en Analyse (DIA) van de gemeente 

Súdwest-Fryslân. Zij speelden onlangs als 

allereerste fysiek de VDO Datagame ‘The 

Bridge’ om meer aandacht te geven aan de 

rol van datageletterdheid en datagedreven 

werken binnen het nieuw gevormde team. 

Doel van het spel? Samen een moord 

oplossen. Met behulp van data uiteraard. 

De ervaring van

Het goed kunnen interpreteren van data 

wordt de laatste jaren steeds belangrijker. 

Niet alleen omdat de beschikbare 

hoeveelheid data toeneemt, maar ook 

omdat er steeds meer behoefte is aan 

goede duiding van gegevens. Want wat 

is data nou precies, hoe interpreteren 

we het en wat zijn de voordelen die we 

ermee kunnen behalen? 

We kunnen er absoluut niet meer omheen. 
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Fluisterende stemmen. Getik op toetsenborden. 

Een klok die op de achtergrond heel zachtjes maar 

toch dwingend tikt. De Datagame The Bridge is 

een online spel dat in verschillende teams van 4 in 

een online omgeving wordt gespeeld. Er zijn alleen 

laptops en een internetverbinding nodig om het spel 

te kunnen spelen. De deelnemers krijgen vervolgens 

allemaal maximaal een uur om een moord op te 

lossen. Dat doen ze vanaf een eigen laptop, maar 

ze hebben elkaar ook nodig om de moordenaar te 

kunnen vinden. 

De informatiebehoefte neemt de laatste jaren 

steeds meer toe. Ziet ook Rob Janssen, manager 

Data, Informatie en Analyse (DIA) bij de gemeente 

Súdwest-Fryslân. Vroeger was er in de gemeente 

een team ICT en een team Informatievoorziening. 

“Tegenwoordig zijn beide teams tot een nieuw 

team Informatievoorzieningen & Automatisering 

geïntegreerd. De onderdelen Gegevensbeheer, GEO-

GIS, Data-analyse en DIV/Archief zijn afgesplitst naar 

een nieuwe afdeling namelijk Data, Informatie en 

Analyse (DIA). En dat is niet voor niets,” legt hij uit.   

Aan de ene kant stijgt binnen de gemeente de vraag 

naar data door de groeiende informatiebehoefte 

in de organisatie. Aan de andere kant is er een 

stijgende behoefte om gegevens te kunnen 

duiden. Er is bovendien veel meer open en gesloten 

data beschikbaar dan eerder en er zijn bepaalde 

wettelijke verplichtingen op het bijhouden van 

diverse basisregistraties. Ook is het door de 

De collega’s wandelen als gebruikers door een 

virtuele wereld en komen daar verschillende soorten 

data tegen. Denk aan krantenartikelen, gegevens 

over moordwapens, USB-sticks, excelbestanden en 

getuigenverklaringen. Hoe verder ze in het spel zijn, 

hoe meer er van het speelbord zichtbaar wordt. Een 

teambuildingsactiviteit die niet alleen fun is, maar 

ook helpt om gegevens te kunnen interpreteren. 

Met het spel werk je namelijk ook (bewust en 

onbewust) aan zeven leerdoelen. Zo doe je kennis 

over data & informatie op en krijg je inzicht in hoe 

data kansen kan creëren.

invoering van bijvoorbeeld de omgevingswet steeds 

vaker noodzakelijk om op basis van eenduidige 

informatie vanuit verschillende databronnen een 

correcte beleidskeuze te maken. “Men ziet ook 

vanuit organisatie-oogpunt dat data een steeds 

belangrijker onderdeel van de organisatie gaat 

worden. Gegevens zeggen namelijk nog niets, maar 

op het moment dat je er informatie uit kunt halen 

dan heb je pas lading.” 

De wens om steeds meer datagedreven te 

gaan werken, sluit ook aan bij de behoefte van 

de gemeente. Juist omdat data een steeds 

belangrijkere rol krijgen, is het binnen het team 

belangrijk ook onderling van elkaar te weten waar je 

het over hebt. “Het is dan cruciaal om bij de basis te 

beginnen. Wat is data, hoe vind je het en hoe kun je 

het in je organisatie in je voordeel gaan gebruiken? 

Die definities verschillen soms onbewust enorm.” 
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“Ik wilde heel graag dit dataspel met mijn team spelen. 

Aan de ene kant omdat een spel spelen goed is voor 

de teambuilding en we net een nieuw team hebben, 

aan de andere kant leek het mij leuk om op een andere 

manier met data bezig te zijn,” vertelt Janssen. Het team 

is momenteel bezig met het vaststellen van een missie en 

visie en wat de toegevoegde waarde is van team DIA voor 

de interne en externe klant. Deze game valt daarom goed 

binnen dit proces. ”We hebben eerst vastgesteld wat ieders 

individuele kwaliteiten zijn, wat de teamkwaliteiten zijn 

en we hebben de samenwerking geoptimaliseerd. Straks 

kijken we naar de rol die wij voor de toekomst gaan spelen. 

Dit spel was daar een mooie aftrap voor.”

Het spel is laagdrempelig en voor iedereen te spelen. “Je 

zag het eigenlijk gelijk toen het spel van start ging. Je 

hebt collega’s die gaan eerst alles grondig onderzoeken, je 

hebt mensen die beginnen gewoon lukraak te rennen. Die 

denken niet na maar die gaan gewoon doen. Dat was ook 

het leuke. Iedereen is in het begin heel erg zoekende en 

vervolgens vindt iedereen zich in zijn of haar rol.

Wat ik ook heel positief vond, is dat het spel heel tastbaar 

maakt wat data allemaal zijn. Wij werken er natuurlijk veel 

mee, maar in het spel haalden we bijvoorbeeld data uit 

krantenartikelen. De krantenartikelen zijn een vorm van 

archief en dat levert waardvolle informatie op die een data-

analist ook weer kan gebruiken.”  

De datagame werd gespeeld als onderdeel van een 

workshop. Na het spelen van het spel blik je tijdens zo’n 

workshop terug op de 7 leerdoelen die in de Datagame 

zijn verwerkt. Vervolgens sla je de brug naar je eigen 

organisatie en naar de eindgebruiker.

“De gesprekken die door de game ontstaan, 
leveren waardevolle informatie op”

Het spel werd fysiek gespeeld in een gymzaal. In teams 

van vier werden de koppen bij elkaar gestoken. De moord 

werd uiteindelijk opgelost maar het leverde een nog veel 

mooier voordeel op voor het team. “Wat ik terugkrijg is dat 

mensen elkaar onderling beter leren kennen, maar dat het 

ook het gesprek op gang brengt. Ik denk dat het vooral 

die gesprekken met elkaar zijn die waardevolle informatie 

opleveren.” 

GEEN DATA-EXPERT 
WEL BASISKENNIS  

Na het spelen van het spel ben je geen data-expert, 

maar heb je wel de basiskennis die een organisatie 

verder kan helpen. “Ik merk dat in ons team.” vertelt 

Janssen. “Wij zijn veel met data bezig maar wisten niet 

altijd van elkaar wat we precies bedoelden. Nu weet 

iedereen wat datageletterdheid is, waar we het over 

hebben als we spreken over storytelling met data. Ik 

vind het belangrijk dat iedereen basiskennis op dit 

gebied heeft en dat heeft de Datagame The Bridge 

zeker opgeleverd. Sterker nog, we willen gaan kijken 

of we het spel ook kunnen gaan spelen met andere 

collega’s van Súdwest-Fryslân om meer draagvlak te 

krijgen.” 

“Het goed kunnen interpreteren 
van data is echt cruciaal” 



Het interpreteren van data is niet eenvoudig en gaat 

ook regelmatig mis. Bijvoorbeeld door verkeerde 

weergave van grafieken of rommelige vormgeving. 

“Ik denk dat het goed kunnen interpreteren van 

data cruciaal is. Het is van belang dat je informatie 

op een dashboard hebt, en dat je deze correct kunt 

interpreteren. Anders heeft het geen waarde.”  

Als je de data vervolgens beschikbaar hebt, is het ook 

goed informatie zichtbaar te maken. “Als ik kijk naar 

mijn eigen team is het ook belangrijk dat we verhalen 

gaan vertellen met data. Als je een dashboard ziet, zegt 

het weinig. Als je de toegevoegde waarde voor de keten 

kunt laten zien dan ben je met het juiste verhaal bezig. 

En dan heb je dus niet alleen een ‘leuk dashboard’. 

Die waarde moet echt naar voren komen, blijkt ook 

uit de sessies. Niet alleen vanuit de techniek moeten 

we goed met gegevens om kunnen gaan, maar we 

moeten het ook laten zien. Dat is belangrijk. Dat wij 

de eindgebruiker leren kennen en dat wij het verhaal 

kunnen vertellen met de toegevoegde waarde die voor 

hen belangrijk is. Anders krijg je nooit de verbinding 

tussen eindgebruiker en dataspecialist.” 

“Ik heb het spel ervaren als een heel leuk experiment en 

als onderdeel van onze grotere verandering. Het heeft 

het team in ieder geval verder gebracht op een manier 

die ik tevoren niet had bedacht. Ik merk dat iedereen 

veel plezier heeft gehad en ik vond het fijn aan de game 

dat het laagdrempelig was voor het hele team,” legt 

Janssen uit. 

Hoe het nu staat? Janssen heeft samen met zijn team 

de veranderende omgeving volledig in kaart gebracht. 

“We weten wat we als team kunnen en waar we naartoe 

willen. In de volgende sessie gaan we missie en visie 

en de daarbij horende leidende principe vaststellen.” 

legt hij uit. Hij denkt daarna de stap te kunnen maken 

richting producten en diensten en doelen voor de 

komende twee jaar. Dat moeten leiden tot een 

compleet teamplan. “Wat ik niet zou willen is dat het 

5 leuke ochtenden waren en het is een noodzakelijke 

verandering die we als team door gaan zetten de 

komende jaren.” 

De Datagame speel je als organisatie bijna nooit als 
losstaand event. Voor maximaal rendement binnen 
je organisatie, is het verstandig om de Datagame te 
positioneren binnen een proces of project net als de 
gemeente Súdwest-Fryslân dat heeft gedaan. 

Koppel de Datagame bijvoorbeeld aan een masterclass, 
training, workshop, e-learning of opleiding. Speel het spel 
en leg vervolgens de brug tussen lessen uit de Datagame 
en de dagelijkse praktijk. Voeg hem toe binnen een 
thema als privacy als je medewerkers bewuster om wilt 
leren gaan met data-risico’s en datalekken. Of gebruik 
het als start van een leerlijn op het gebied van data. 

Laat ook jouw team op een toffe manier kennismaken 
met datageletterdheid. Durf jij het aan? Kies niet voor 
een ‘saaie’ Powerpoint maar ervaar de voordelen van 
datageletterdheid zelf. 

Van Dam & Oosterbaan geeft deze vervolgopties vanuit de eigen 
Academy incl. het mogelijk voeren van een concreet project. 
Neem gerust contact op met:

EEN LEUK 
EXPERIMENT

ERVAAR ZELF DE

VOORDELEN
VAN DE DATAGAME

 Peter Frans Oosterbaan 
Bel: 085 112 4371  of mail:

peterfrans@vandamoosterbaan.nl

Wil je meer weten over de Datagame 
of over bijv. de 7 didactische leerdoelen 

die verwerkt zijn in het spel? 

Kijk dan even op 
www.vandamoosterbaan.nl/vdo-datagame

De Datagame ‘The Bridge’ is een serious game die door onze 
gamification partner Digital Rocks is ontwikkeld. Door de 
koppeling van hun serious gaming aan onze data-dienstverlening 
ontstaat een innovatieve en brede propositie voor onze 
wederzijdse opdrachtgevers. De serious game The Bridge is 
ontwikkeld door Digital Rocks. Van Dam & Oosterbaan mag  
The Bridge aanbieden binnen de publieke sector.


