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Samenvatting 

Hoe geef je een interactief proces vorm om tot een breed gedragen beleidskader voor 

mobiliteit te komen in één van de meest dichtbevolkte regio's ter wereld? Hoe maak je 

als vervoerregio beleidskeuzes en bepaal je concrete doelstellingen om aan te werken? 

En is het mogelijk een proces te organiseren dat uitnodigt om mee te doen, energie geeft 

om aan bij te dragen en 'een beweging op gang brengt'? Dit artikel presenteert de 

resultaten van een samenwerking tussen APPM en de vervoerregio Amsterdam. We 

presenteren een spel dat bedoeld is als voertuig om richting te geven en beleidskeuzes te 

maken. Met dit innovatieve spel is gewerkt aan  de volgende drie resultaatgebieden: 

1. De vertaling van de strategische visie mobiliteit naar concrete doelen voor het 

beleidskader 

2. Een set van kaders om de strategische en tactische opgaven richting te geven 

3. De noodzakelijke samenwerkingsprocessen met partners om hier invulling aan te 

geven. 

 

In dit artikel laten we zien hoe het spel tot stand is gekomen, op welke wijze het is 

uitgevoerd en op welke vlakken het inhoudelijk toegevoegde waarde had in het 

concretiseren van beleidskeuzes en doelen. Daarin zien we drie kenmerken van het spel 

als belangrijke succesfactoren: 

• Het spel is met betrokkenen gemaakt, ontworpen en getest. Dit maakte dat het 

ontwerp en het spelen van het spel ruimte gaf om belangen expliciet te maken. Dit 

bood kansen om raakvlakken en overeenkomsten snel uit te werken, maar ook om 

dieper in te gaan op tegenstellingen en uitdagingen. Iets wat bestuurders, experts en 

stakeholders waarderen en hen de mogelijkheid biedt hier richting in te geven. 

• Het spel bood inzicht in en reflectie op het gezamenlijk perspectief en collectief 

belang. Met het spel was het mogelijk abstracte doelen te concretiseren. Het dwingt 

tot het maken van keuzes en dit maakt dat betrokkenen leren omgaan met 

complexiteit. 

• Het spel bood de mogelijkheid in het moment te reflecteren en te leren. 

Consequenties van keuzes worden helder en de inzichten kunnen worden benut. Dit 

in tegenstelling van de vaak klassieke vormen van beleid uitwerken middels 

overlegstructuren, vergaderingen en presentaties.  

Het spel leidde tot diverse resultaten, zowel gericht op de inhoud (concrete 

beleidskeuzes) als op proces (gezamenlijke focus en onderling begrip). In de laatste twee 

paragrafen werken we deze inzichten en resultaten stapsgewijs uit. Afsluitend reflecteren 

we op de onverwachte resultaten. 
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1. Inhoud en vraag van de vervoerregio 

 

Vanuit de Vervoerregio Amsterdam zetten de 15 betrokken gemeenten zich in voor de 

optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. De Vervoerregio zorgt dat mensen 

zich met het openbaar vervoer, de fiets of de auto snel, veilig en comfortabel kunnen 

verplaatsen.  

 

1.1 Toenemende complexiteit  

 

De complexiteit van de bereikbaarheidsvraagstukken in de Vervoerregio neemt met de 

dynamiek in de regio en de verdere economische groei toe. De beperkt beschikbare 

ruimte en middelen vragen om prioritering en afstemming tussen modaliteiten. Van 

modaliteiten naar mobiliteit. Bovendien raakt het bereikbaarheidsvraagstuk andere 

domeinen, zoals het sociale domein (doelgroepenvervoer) en het ruimtelijke domein 

(kwaliteit openbare ruimte en ruimtelijke programmering). Belangen van partners zijn 

soms tegengesteld. Er ontstaat spanning op opgaven. Technologische ontwikkelingen 

(nieuwe first en last mile oplossingen, ITS etc.) bieden unieke kansen voor het 

verbeteren van de mobiliteit en veraangenamen van de reis. Tegelijkertijd vraagt het 

stimuleren en implementeren van nieuwe technieken aandacht en samenwerking met 

partners.  

 

1.2 Inhoudelijke richting en kader  

 

De Vervoerregio Amsterdam wil een ‘Beleidskader Mobiliteit’ ontwikkelen. Dit 

beleidskader is voor de Vervoerregio richtinggevend voor de beleidsontwikkeling, voor 

het realiseren van projecten, voor de exploitatie van het OV en voor de subsidieverlening 

op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid.  

 

Op 13 december 2017 stelde de Regioraad de ‘Strategische Visie Mobiliteit’ vast. Hierin 

hebben de Convenantpartners hun gezamenlijke visie op mobiliteit verwoord. De vijf 

strategische hoofdopgaven uit de Strategische Visie Mobiliteit geven inhoudelijke richting 

aan het te ontwikkelen beleidskader: 

• Vergemakkelijken en uitbreiden connectiviteit; 

• Zuiniger, schoner, stiller; 

• Veilig, betrouwbaar, toegankelijk; 

• Veraangenamen van verblijfsgebieden; 

• Nabijheid van activiteiten versterken; 

 

Het beleidskader is een doorvertaling en nadere uitwerking van de strategische visie. De 

vervoerregio hecht aan het in nauwe samenspraak met haar partners invulling geven aan 

dit beleidskader.  

In dit kader organiseert de Vervoerregio Amsterdam meningvormende sessies met 

relevante stakeholders. Deze meningvormende sessies wil de Vervoerregio graag met 

een game vorm en invulling geven.  

 

1.3 Wat kan een game bieden?  

 

• Een game helpt om abstracte doelen en opgaven te concretiseren. Wat betekent deze 

opgave in deze regio? Wat zie je dan? Waar ga je tegenaan lopen bij de uitwerking en 

wat zou je misschien in de waan van de dag over het hoofd zien? Zo kan duidelijk 

worden dat bijvoorbeeld een gezamenlijk doel als zuiniger, schoner, stiller keuzes 

gaat over een heldere afbakening: gaat het over het verduurzamen van het gebruik 

of ook het verduurzamen van de toelevering/opwekking? En wat betekent dit voor 

ieders rol, taak en verantwoordelijkheid?  

• Een game geeft inzicht in belangen, dwingt tot keuzes, maakt consequenties van elke 

keuze inzichtelijk laat zien hoe keuzes onderling samenhangen en helpt richting 
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geven. Daarmee kun je beter omgaan met de complexiteit. Door met een game te 

oefenen met concrete cases en praktijksituaties ontstaat een beter gevoel voor de 

uitwerking van gezamenlijk geformuleerde doelen. Het brengt ook beter in beeld hoe 

partijen samen kunnen werken en welke rollen partijen kunnen pakken.  

• Een game helpt om ‘vooraf’ te reflecteren en te leren. Leren van de toekomst zoals 

die aan het ontstaan is. Door het spelen van een game ontstaat inzicht in wat 

consequenties zijn. Belangrijk is dat in het programma rond het spelen met een game 

ook reflectie momenten ingebouwd worden: “Wat zien we gebeuren? Wat vinden we 

van keuzes en gedrag? Welke lessen kunnen we hier uit halen? ”.  

• Een goede game brengt ook plezier; door een spel te spelen kunnen lastige 

gesprekken leuker worden en daardoor ontstaat enthousiasme en beweging.  

 

2. Het ontwerpproces van de game 

 

In het ontwerpen van een game zijn er heel veel zoekmogelijkheden, en ontstaan er veel 

ideeën. Om daarin voor onszelf richting te geven, hebben we in het team (Vervoerregio, 

APPM, Tjip de Jong) besloten om enkele uitgangspunten te hanteren. Deze 

uitgangspunten zijn leidend geweest in het ontwerpproces.  

 

Het betreft de volgende uitgangspunten: 

• We werken met dilemma's uit de praktijk; 

• We maken gebruik van wat er is; 

• We richten het proces iteratief in zodat we kunnen prototypen;  

• We zorgen voor een terugvaloptie (geen garantie op succes, wel op ervaring);  

 

2.1 Werken met dilemma's 

 

De vijf strategische hoofdopgaven uit de Strategische Visie Mobiliteit zijn breed 

geformuleerd: zo hebben ze bijvoorbeeld betrekking op connectiviteit, verduurzaming en 

over de koppeling van mobiliteit en verstedelijking. Concretisering van deze 

hoofdopgaven kan leiden tot eisen en maatregelen die elkaar zullen versterken, maar 

ook tot eisen en maatregelen die met elkaar botsen.  Uitwerking van de hoofdopgaven 

leidt dus tot dilemma's. Een keuze voor de ene hoofdopgave, kan zomaar nadelig zijn 

voor de andere hoofdopgave. Wat krijgt wanneer en waarom prioriteit? 

 

Om dit concreet te maken, stelt het team een groot aantal dilemma's op. Voorbeelden 

van deze dilemma's zijn: 

 

Case: inrichting en gebruik P&R terreinen.  

 

Toevoegen van deelfietsen en 

vervoer op afroep, ten koste van 

autoparkeerplaatsen 

Een P&R op traditionele wijze. 

Overstappen van auto op 

openbaar vervoer 

 

Case: Drukke stedelijke kruispunten met een ontsluitende functie waar meerdere 

modaliteiten elkaar kruisen.   

 

Keuze voor het faciliteren van 

doorstroming van de auto, ten 

koste van andere mobiliteiten 

De auto (gedeeltelijk) weren 

uit deze gebieden 

 

Het team besloot dat bespreking van dergelijke realistische dilemma's de kern moet zijn 

van de meningsvormende sessies. Immers, de vervoerregio wil verder richting geven en 

keuzes maken in samenspraak met de regio. De dilemma's vormen daarmee het hart van 

het spel.  
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2.2 Gebruik maken van wat er is: 5 strategische opgaven en gebiedstypen 

 

Naast de vijf strategische hoofdopgaven werkt de strategische visie ook met een 

gebiedstypologie.  

 

De gebiedstypen zijn de volgende: 

• Centrumstedelijk gebied 

• Metropolitaan gebied 

• Mainports en greenports 

• Landelijk woongebied 

• Stedelijk woon werkgebied 

 

Per gebiedstype verschillen mobiliteitsopgaven van elkaar. Of worden andere prioriteiten 

gesteld. Zo kan het zijn dat voor hetzelfde dilemma (bijvoorbeeld wie krijgt de ruimte?) 

in twee gebiedstypes verschillende keuzes gemaakt worden.  Door gebruik te maken van 

de realistische dilemma’s in combinatie met de gebiedstypologie biedt de game 

mogelijkheid om op relevante vraagstukken echt richting te geven en (soms 

gedifferentieerde) keuzes te maken. 

 

Met het bestaande materiaal en de resultaten uit het visievormend proces kunnen we als 

ontwerpteam snel aan de slag.  

 

Figuur 1: regio met de verschillende gebiedstypen in kleuren 

 

 

 

2.3 Het ontwerpen van een game is een iteratief proces 

 

Om een goede game te kunnen ontwerpen is het van belang om in meerdere 

iteratieslagen te werken, waarin ideeën uitgewerkt en weer verworpen kunnen worden. 

De gedachte hierachter is dat een nabootsing van de werkelijkheid door middel van een 

game nooit in een keer kan lukken. Er zullen altijd elementen in de game zijn die over- 

of juist onderbelicht zijn.  

 

Voor het ontwerp van de game hebben we gebruik gemaakt van vier principes voor een 

goed spel. Een goed spel kent: 

• Plezier voor de spelers; 

• Heldere regels; 

• Snelle feedback zodat deelnemers weten wat zij goed doen, en wat niet; 

• Competitie element en de mogelijkheid om te winnen; 

 

Om samen op te warmen voor het ontwerpen van een game, heeft iedereen uit het team 

een van zijn of haar favoriete spellen meegenomen. Door deze spellen te bespreken, 

kreeg het team zicht op bruikbare spelelementen, en op alle mogelijkheden die er zijn. 



5 

 

Daarin bekroop ons ook wel eens het gevoel dat het niet zou lukken om alle ideeën 

samen te voegen tot een coherent geheel, dat ook werkt als game. Door als team ook 

enkele ideeën te laten vallen (kill your darlings), is er richting gekomen in het ontwerp 

van de game. Dit resulteerde in een prototype, dat getest is door het team en enkele 

buitenstaanders. Ook hierna volgde weer een ontwerpslag. Uiteindelijk bleek de game 

klaar om te kunnen gebruiken. Tijdens de daaropvolgende meningsvormende sessies is 

de game vervolgens steeds verder doorontwikkeld.  

 

2.4 Geen garantie op een succesvolle game, wel op een terugvaloptie 

 

Vanwege de beknopte periode waarin we met elkaar de game ontwikkelden was het niet 

zeker dat we een voldoende ‘volwassen’ spel in konden zetten tijdens de 

meningvormende sessies in de regio. Daarvoor hebben we - in samenspraak met de 

Vervoerregio - continu een terugvaloptie achter de hand gehouden. De terugvaloptie ging 

uit van het onderzoeken van de dilemma's met een stellingenspel. Dit is een spel waarin 

de deelnemers positie moeten kiezen op een lijn. De uitersten van de lijn 

vertegenwoordigen dan de verschillende keuzes van een dilemma. Onze voorkeur ging 

vanzelfsprekend uit naar de echte game, maar met deze spelvorm wisten we dat de 

inhoud  en de behoefte gezamenlijk richting te geven goed geborgd zou zijn. Het hebben 

van deze terugvaloptie, gaf de rust om door te blijven ontwerpen, en te blijven schaven 

aan de game.  

 

3. Hoe werkt het spel? 

 

Het spel kan gespeeld worden in een werkruimte, waar de beschikking is over tafels, een 

flip over en een beamer. Een spelleider leidt het spel. Naast de spelleider is er een 

inhoudelijk expert die tussen de spelrondes zogenaamde reflectierondes begeleidt. Het 

spel kent drie spelrondes en drie reflectierondes. Bij grotere groepen is er een derde 

begeleider aanwezig die de scores van de speltafels bijhoudt en projecteert op de 

beamer. Direct bij binnenkomst worden deelnemers willekeurig ingedeeld aan een 

speltafel. Per speltafel kunnen maximaal 4 spelers aanschuiven. Op elke speltafel ligt een 

kaart van de regio, een stapel bankbiljetten, invulformulieren en een pen. Er staat 

vooraan een grotere tafel met daarop een grote kaart van de omgeving. 

 

Figuur 2: zicht op de regiotafel en spelers 

 

 

 

Op de regiokaart (Figuur 2) liggen kaarten in verschillende kleuren. Elke kleur 

vertegenwoordigd een specifiek gebiedstype, denk bijvoorbeeld aan centrum-stedelijk of 

mainport – greenport. Op alle kaarten staan dilemma’s omschreven. Per kleur zijn er dus 

een serie van dilemma’s die een werkelijk vraagstuk uit de regio vertegenwoordigen. Een 

voorbeeld van een vraagstuk is weergegeven bij Figuur 3. Het doel van het spel is deze 
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dilemma’s als speltafel op te lossen en te beargumenteren waarom een bepaalde keuze 

wordt gemaakt. Keuzes die gemaakt worden kosten echter wel geld. Zo is het voor te 

stellen dat het aanleggen van een fly-over meer geld kost dan een extra bus route. Per 

spelronde is beperkte tijd. Achter de regiotafel zien de spelers op een scherm een 

scorebord. In de reflectierondes worden de gemaakte keuzes besproken en wisselen 

spelers uit waarom ze voor bepaalde keuzes zijn gegaan. Voordat de spelrondes starten 

wordt elk team gevraagd een naam voor zijn groep te bedenken. De namen worden 

opgenomen op het scorebord (zie Figuur 7). 

 

Figuur 3: Voorbeeld van een spelkaart 

 

 

 

Er is een aantal spelregels van toepassing dat gedurende het spel strikt worden 

nageleefd. Deze worden vooraf toegelicht door de spelleider. 

• Los als team vraagstukken op, hiermee verdien je punten 

• Er zijn drie speelrondes: 15m, 10m en 10m 

• Het team met de meeste punten wint 

• Maar, minnen is niet winnen! Het is niet toegestaan een negatieve score te halen 

• Er is beperkt budget, je kunt geen geld extra krijgen 

• Tussen elke speelronde zit een gezamenlijke reflectieronde van 15m 

• Na afloop is er een langere reflectieronde om input te verzamelen 

• Je speelt geen rol in het spel: je bent gewoon jezelf 

• Speel elk gebiedstype minimaal één keer 

• Je mag één speelkaart per keer naar je teamtafel brengen 

• Vul het keuzeformulier in zijn geheel in en lever in bij de jury 

• Keuzeformulieren worden alleen tijdens speelrondes aangenomen 

• Keuzeformulier: antwoord, argumenten, rol VVA, paraaf alle teamleden  

• In de laatste speelronde kan elk team maximaal 3 cases spelen 

• De 500 en 1.000 eurobiljetten kunnen niet gewisseld worden    

 

3.1 Het competitie-element in het spel: hoe werkt het? 

 

Gedurende de speelrondes werken de groepen aan de speltafels aan het oplossen van 

verschillende dilemma’s. Keuzes die gemaakt worden hebben consequenties. Meer 

snelweg is goed voor de bereikbaar van auto’s, maar minder voor de CO2-uitstoot in de 

regio. Om tot een kwantitatieve waardering (en dus score) te komen van de keuzes heeft 

een groep experts van de vervoerregio Amsterdam elke keuze besproken en ingeschat 

wat de effecten op de strategische opgaven zouden zijn in cijfers. Het was niet het doel 

om een exact cijfer te bepalen (dit is overigens ook niet realistisch), de uitkomst diende 
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een discussie en dialoog op gang te brengen. De cijfers kenden ook geen vastgestelde 

variabelen. Zo werd elk dilemma gekoppeld aan de vijf strategische opgaven zoals reeds 

geformuleerd door de vervoerregio Amsterdam. Deze zijn:  

• Vergemakkelijken en uitbreiden connectiviteit 

• Zuiniger, schoner, stiller 

• Veilig, betrouwbaar, toegankelijk 

• Veraangenamen van verblijfsgebieden (knopen en centra) 

• Nabijheid van activiteiten versterken 

 

Figuur 4: visualisatie van de strategische opgave  

 

 

 

Zie figuur 4 voor een uitgebreide omschrijving van de strategische opgaven. Door te 

kwantificeren welk effect elk dilemma mogelijk zou hebben werd het mogelijk een score 

te formuleren. Hieronder zijn enkele keuzes uitgewerkt, waarbij de nummers verticaal de 

inhoudelijke dilemma’s vertegenwoordigen. 
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Tabel 1: het kwantificeren van de keuzes voor het spel 

 

  

  

 

 
 
 

  
 Connectiviteit 

Zuiniger,  
schoner 
en stiller 

Veilig, 

betrouwbaar 
en 
toegankelijk 

Veraan-
genamen 

Nabijheid 
versterken 

A B A B A B A B A B A B 

1 
Een extra 
busstation  

Meer 
parkeer- 
plaatsen 

 

+/- 

 

++ 

 

+ 

 

-- 

 

+ 

 

+/- 

 

+ 

 

+/- 

 

- 

 

+ 

2 
Extra nacht 

bussen 

Veilige fiets-

verbindingen  

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

++ 

 

++ 

 

+/- 

 

+/- 

 

+/- 

 

+/- 

 

- 

3 

Ontvlechten 
fietsen en 
vracht- 

verkeer 

Extra 
goederen 
strook 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

 

+/- 

 

++ 

 

+ 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

3.2 Doel van het spel: nadenken en winnen 

 

Elke speeltafel speelt tegen andere tafels. De tafel die de meeste punten weet te 

verdienen wint. Punten krijg je door de vraagstukken uit de regio op te lossen. Het is wel 

verplicht na speelronde 3 elk gebiedstype minimaal één keer gespeeld te hebben. 

Daarnaast is het niet toegestaan een negatieve score te hebben op één van de 

strategische opgave na speelronde 3. Als twee van de vijf scores lager dan -5 komen ben 

je direct uitgeschakeld. De jury (spelleider) kan besluiten een speltafel uit te sluiten van 

verdere deelneming bij het constateren van vals spel of het proberen om te kopen van 

de jury. 

 

Figuur 5: Speltafels en spelers 
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Figuur 6: Scorebord 

 

 

 

3.3 De speelkaarten, strikte regels om consensus in de groep af te dwingen 

 

Op elke speelkaart staat een omschrijving van een situatie uit het gebiedstype en twee 

dilemma’s waar je uit kunt te kiezen. Het doel van spel is om keuzes te maken. Met de 

keuze dienen alle spelers aan tafel het eens te zijn. Het is daarmee belangrijk een keuze 

te maken die ‘gedragen wordt door iedereen’. Alle spelers dienen de oplossing te 

ondertekenen. Zonder ondertekening is de oplossing niet geldig bij de jury. Per keuze op 

een dilemma dienen argumenten op het scoreformulier te worden uitgeschreven. Als het 

vraagstuk is besproken en er een gedragen keuze is kan de kaart worden ingeleverd bij 

spelleiding. 

 

Figuur 7: geld om te spelen en de kaarten 
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3.4 Discussie met de hele groep: reflectie op het spel 

 

Als de tijd om is start de reflectieronde. Tijdens de reflectieronde bespreekt de begeleider 

met de deelnemers bepaalde vraagstukken: 

 

• Wat waren cases en thema’s die lastig waren? Waar kwam dat door? 

• Wat waren cases en thema’s waar snel overeenstemming was?  

• Is er een keuze gemaakt bij een casus die in de praktijk nooit gemaakt zou zijn? 

Waarom wel en waarom niet? 

• Waar zit de spanning in jullie groep in zijn essentie op? Kan je dit omschrijven? 

• Wat vertelt deze puntenverdeling jullie je? 

 

In de tweede ronde herhaalt het spel zich zoals in de ronde 1. Er zijn nu nog meer 

kaarten omgedraaid. Dus het is mogelijk uit meer vraagstukken te kiezen. Opnieuw loopt 

de groep in de reflectieronde een serie van vragen langs en wordt het gesprek gevoerd 

over dilemma’s en overwegingen bij keuzes. Dit herhaalt zich drie rondes lang, en bij de 

laatste reflectie wordt de winnaar bekend gemaakt.  

 

Gaandeweg de meningvormende sessies kristalliseren bepaalde richtingen zich goed uit. 

Andere vraagstukken leiden telkens tot geanimeerde discussies. De heldere richtingen 

borgen we in een ‘werkdocument’ dat als input dient voor het op te stellen beleidskader. 

Dilemma’s waar de gezamenlijke richting helder is halen we vervolgens uit het spel. En 

op basis van de gesprekken voegen we soms ook nieuwe dilemma’s toe. En tenslotte 

zorgen we dat relevante dilemma’s die veel gespreksstof opleveren, in de bestuurlijke 

sessie zeker aan bod komen. Zo geven we met elkaar nadrukkelijk richting tijdens het 

proces en vormen we input voor het beleidskader.  De vervoerregio heeft vervolgens met 

het werkdocument als opbrengst van de meningvormende sessies uitwerking gegeven 

aan het beleidskader. 

 

4. Belangrijkste inzichten uit de game 

 

De gamesessies bleken op specifieke thema’s en dilemma’s duidelijk richting te geven.  

Of – als de richting nog niet eenduidig was geformuleerd – was in ieder in beeld gebracht 

wat overwegingen waren bij een bepaald dilemma. Ook brachten de gamesessies goed 

naar voren welke vraagstukken nog nadere (inhoudelijke) uitwerking vroegen. Daarmee 

lag er een goede inhoudelijke basis voor het beleidskader. 

 

Procesmatig hebben de gamesessies een grote betrokkenheid opgeleverd. De 

meningvormende sessies (met spelen en reflectie) bleek een aantrekkelijke vorm om 

echt met elkaar in gesprek te gaan. De nodige competitie, het gezamenlijke plezier en 

ook de inhoudelijke diepgang leidde tot betrokkenheid van de 11 gemeenten en 

vervoerders in de vervoerregio.   

 

Ook binnen de vervoerregio zelf waren de gamesessies een uitstekend middel om met 

elkaar – over de modaliteiten en de organisatorische eenheden heen – met elkaar in 

gesprek te gaan. Daarmee gaven we concreet invulling aan de ambitie van de 

vervoerregio ‘van modaliteit naar mobiliteit’. Met inspirerende gesprekken en meer 

inhoudelijke samenhang en onderlinge verbinding tot gevolg.  

 

Zo kwamen bijvoorbeeld  de volgende inhoudelijke richtingen nadrukkelijk naar voren: 

 

1. Sterkere focus op de ‘deur tot deur reis’. Van oudsher ligt het automatisme meer 

op het versterken van modaliteiten. Met het spelen van de game werd het 

bewustzijn versterkt om de reis van het individu echt uitgangspunt te laten zijn 

voor beleidskeuzes. Keuzevrijheid voor de reiziger moet centraal staan. In het 
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verlengde hiervan heeft de vervoerregio  in haar beleidskader de indicatoren 

primair gericht op mobiliteit in plaats van modaliteit.  

2. Er zijn in verschillende gebiedstypen heldere uiteenlopende keuzes gemaakt over 

‘wie krijgt de ruimte’. Denk bijvoorbeeld aan voorrang geven aan langzaam 

verkeer en OV in metropolitaan gebied . Er is per gebiedstype geprioriteerd.   

3. Voor alle gebiedstypen werd er nadrukkelijk prioriteit gegeven aan de fiets.  

4. Er ontstond een gedeelde urgentie en behoefte om de koppeling tussen mobiliteit 

en verstedelijking verder te operationaliseren. Om deze bestaande samenwerking 

in MRA verband te continueren en te versterken. Om daadwerkelijk 

samenhangende concrete keuzes te maken.  

 

5. Reflectie op de werking van de game 

 

In deze laatste paragraaf presenteren we de belangrijkste inzichten na het werken met 

een game om doelen te operationaliseren, afwegingen te maken en te komen tot 

gezamenlijke keuzes. 

 

• Het spelen van een game is ondersteunend om beleidsmatige ambities (zoals schoon, 

duurzaam) door te vertalen naar de dagelijkse praktijk en hierover in gesprek te 

gaan. Het maakt beleid ‘echt’ en concreet en dwingt om toekomstige scenario’s op 

realisme en houdbaarheid te toetsen.  

• Het geeft richting: Van strategische visie naar ‘de schop de grond in’ 

Het bespreken van de dilemma’s zorgt voor onderling begrip en draagvlak voor 

gezamenlijke keuzes. In meerdere gamesessies met verschillende doelgroepen 

(bestuurders, raadsleden, de verkeer en vervoer coördinatoren van de gemeenten en 

medewerkers van de vervoerregio) zelf is zo richting gegeven aan het beleidskader. 

• Zorgt voor verbinding en draagvlak: Door het toepassen van enkele belangrijke 

gameprincipes brengt het spel veel: gesprek en dialoog, competitie en plezier. Het is 

hierdoor mogelijk op beter zicht te krijgen op achterliggende overwegingen van 

actoren, zoals belangen, urgentie of (ontbreken van) draagvlak. Dit maakt dat er 

meer begrip ontstaat voor elkaars belangen.  

• Het is interessant om te zien welke dynamiek een game kan brengen. Door de 

verschillende gemeentes bij elkaar te brengen in een spel-omgeving, en van hen 

keuzes te vragen op belangrijke dilemma's, ging het gesprek iedere keer over wat nu 

werkelijk belangrijk is. En het gesprek ging over waarom dat nu zo belangrijk is. 

Daardoor werden de verschillen tussen gemeentes minder belangrijk, en werd er 

beter geluisterd naar elkaar. Er ontstond dialoog in plaats van debat.  

• De oorsprong hiervoor is volgens ons gelegen in de vorm van de stellingen. Hoe 

korter het dilemma, hoe scherper het gesprek werd. De vraag om te kiezen dwong de 

betrokkenen om dieperliggende opvattingen en principes bloot te leggen die anders 

niet aan het oppervlakte komen.  

• Het speleffect met punten deed echt wat met de competitie, mensen wilden toch 

graag winnen, en gingen net even meer hun best doen.  

• Tenslotte is de term gelijkgestemden interessant. Het effect van het werken met 

gelijkgestemden (in plaats van partijen met andere belangen), is dat er reflectie kon 

ontstaan op de onderlinge patronen. Er werden opmerkingen gemaakt als: ‘we zijn te 

afwachtend en niet vormgevend, we willen wel innovatie, maar onze oplossingen zijn 

allemaal ouderwets, we zouden veel meer op communicatie moeten inzetten en 

mensen bij elkaar brengen, dan documenten uittypen, landelijk meer zichtbaar zijn’ 

Het bespreken van dergelijke patronen leidde in onze ogen tot een mooie mix van 

betrokkenheid en distantie; mensen toonden zowel eigenaarschap als 

reflectievermogen.  
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6. Tot slot: onverwachte opbrengsten 

 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat we ook onverwachte resultaten hadden. We waren 

bijvoorbeeld verrast over het gemak waarmee mensen de dialoog aangingen, in plaats 

van elkaar te bestrijden op eigen gelijk. Dat hadden we niet voorzien. Dit effect ontstond 

doordat mensen in kleine groepjes met de dilemma's gewerkt hadden, en daarna de 

ruimte hadden om in de grote groep ook te luisteren en te onderzoeken. Verder bleek het 

ook makkelijk om het gesprek inhoudelijk te sturen; door eenvoudigweg andere 

dilemma's in het spel in te brengen, werden andere thema's besproken in de groep. Zo 

konden we relatief eenvoudig de belangrijke thema's uit het beleidskader allemaal aan de 

orde laten komen. Dit was een van die punten die we niet vooraf bedacht hadden. Omdat 

we als team dit spel zelf gemaakt hebben, voelden we ook de vrijheid om aan het spel te 

blijven sleutelen. Daar waar het anders moest, of beter kon, deden we dat gewoon. Na 

de game, bleek dat de game toch vooral een manier van kijken was. Het bracht ruimte 

om samen te werken, te reflecteren, en keuzes te maken voor de Vervoerregio. De 

output van de verschillende game-sessies is verwerkt in het beleidskader. Dat was het 

doel van het werken met de game, en dat is gelukt. Nu staat de Vervoerregio voor de 

volgende uitdaging: de schop moet de grond in! 


