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Het besef dat een gebrek aan humor en spel binnen organisaties gelijk staat aan 
culturele, emotionele en economische verspilling begint langzaamaan toe te nemen. 
Logisch. De lachende, spelende mens is namelijk niet alleen gelukkiger, hij is ook 
creatiever en productiever. 
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Tijdens het lachen en spelen maakt ons 
lichaam bijvoorbeeld volop oxytocine, 
serotonine en dopamine aan. Belangrijke 
neurotransmitters, die zorgen voor openheid, 
vertrouwen, creativiteit en verbinding. Vier 
essentiële voorwaarden voor snelheid, 
besluitvorming, innovatie en samenwerking. 
Humor en spel weten hun weg naar het 
bedrijfsleven dan ook steeds beter te vinden. 
Toch hebben deze twee parels nog steeds 
geen echte duidelijke rol gekregen. Termen als 
gamification en playful design worden al wel 
volop gebruikt, maar lang niet iedereen weet 
ze van elkaar te onderscheiden. Bovendien 
worden dit soort speelse interventies vaak 
ingezet als eenmalige leuke spelletjes of 
slimme nudges, waarna er van medewerkers 
wordt verwacht dat zij hun oude gedrag 
zomaar overboord te gooien. Een onrealistisch 
scenario.

Gamification
In de wereld van games en gamification 
wordt vooral gebruik gemaakt van 
spelregels en spelelementen. De 
werkelijke situatie wordt omgebouwd tot 
een spelwerkelijkheid door de introductie 
van beloningssystemen, competitie 
tussen deelnemers of speluitdagingen, 
zoals het werken met een tijdslimiet. Een 
veelgehoorde kritiek op gamificiation is 
chocolate covered broccoli. Dat betekent 
dat iets dat pertinent niet leuk is om te 
doen, ook niet opeens leuk wordt als je er 
punten voor krijgt. 

Playful design
Playful design richt zich vooral op het 
verleiden tot interactie en doet daarmee 
een beroep op de van nature aanwezige 
speelsheid van de mens. Daarmee is 
playful design in mindere mate gefocust 
op spelregels en spelelementen. Ook 

wordt er niet noodzakelijkerwijs een 
spelwerkelijkheid gecreëerd. Het kan ook 
om een toevoeging aan de realiteit gaan, 
zoals een speels obstakel op het voetpad 
dat voorbijgangers verleidt om een paar 
stappen extra te zetten.

Humor en spel bij gedragsverandering 
Gedragsverandering verloopt volgens een 
proces dat bestaat uit vijf verschillende 
fasen. Deze fasen zijn achtereenvolgens: 
de fase voor het overwegen van de 
gedragsverandering, de fase van het 
overwegen van de gedragsverandering, het 
voorbereiden van de actie, de actie zelf en 
tot slot de fase van het onderhoud. In de 
meeste gedragsveranderingstrajecten wordt 
er, zeker in de eerste drie fasen, vooral een 
beroep gedaan op kennisoverdracht. Deze 
aanpak is op zich begrijpelijk, maar lang niet 
volledig. Want weten wat de ‘regels’ zijn, wil 
nog niet zeggen dat wij ons er automatisch 
ook aan houden. Kijk bijvoorbeeld naar de 
gezondheidswaarschuwingen op een pakje 
sigaretten. Iedereen weet dat roken enorm 
slecht is voor de gezondheid, toch zijn er 
nog steeds mensen die roken. En hoeveel 
mensen kijken tijdens het autorijden toch 
nog even snel stiekem naar dat berichtje 
op hun telefoon? We zijn nou eenmaal 
mensen met emoties, verlangens en soms 
ook zwaktes. Kennis alleen is niet genoeg 
om ons ingesleten gedrag aan te passen. Bij 
gedragsveranderingstrajecten kunnen humor 
en spel daar een enorm grote rol in spelen. 

De mimespelers van Bogota
Dit wist ook de Colombiaanse burgemeester 
Antalas Mockus. Al in 1995 lukte het hem 
de langdurige verkeerschaos in Bogota op 
omstreden wijze volledig op te lossen. De 
stad had op dat moment te kampen met 
flinke files, volop verkeersovertredingen en 
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zorgt ervoor dat we doorzetten. Zowel 
humor als spel zijn gericht op het najagen 
van dat plezier. Ze zorgen voor die positieve 
prikkels waar ons brein zo naar verlangt. 
Afhankelijk van of we dit bereiken, voelen 
we ons opgewonden en gestimuleerd of 
juist lusteloos en verveeld. In de basis zijn 
wij spelende wezens die, naast de zoektocht 
naar veiligheid en voedsel, als primaire doel 
hebben om plezier na te jagen. In haar TED-
talk ‘Serious about Playfullness’ beaamt 
Annemarie Steen dat en ze voegt daar zelfs 
aan toe dat je alleen tot spel uitgenodigd 
hoeft te worden om dat weer te ervaren. 

Het is dus niet zo gek dat 
gedragsveranderaars hun heil steeds meer 
zoeken in het programmeren en ontwerpen 
van speelse werkvormen. En hoewel ik elke 
toename van humor en spel enkel toejuich, 
is een kanttekening op zijn plaats. Humor en 
spel moeten namelijk niet worden gezien als 
een quick fix. Het zijn geen wondermiddelen 
die alle uitdagingen binnen de wereld van 
gedragsverandering in een klap oplossen. In 
2009 komt marketingbureau DDB Stockholm 
bijvoorbeeld met ‘The Fun Theory’. Deze 
theorie beweert dat plezier de gemakkelijkste 
manier is om menselijk gedrag te veranderen. 
Een uitkomst van deze campagne is de 
inmiddels wereldberoemde pianotrap. 
Deze trap is bedoeld om reizigers van een 
metrostation te verleiden de roltrap links te 
laten liggen en in plaats daarvan de gewone 
trap te nemen. Deze gewone trap wordt 
‘omgebouwd’ tot een piano. De treden laten 
verschillende toonhoogtes horen als je erop 
gaat staan. In eerste instantie lijkt dit een 
geweldig voorbeeld van hoe playful design 
werkt. Met zichtbaar plezier exploreren 
voorbijgangers de speelse ingreep in hun 
dagelijkse omgeving. Het ontwerp nodigt 
volop uit tot speelse interactie en met wat 
kleine sprongen klinkt er snel een herkenbaar 
deuntje door de metrohal. Volgens de cijfers 

een groot aantal dagelijkse verkeersdoden. 
De meest voor de hand liggende ingreep zou 
zijn geweest om nog meer politie de straat op 
te sturen, de boetes te verhogen of het aantal 

verkeerslichten te verdubbelen. Tenminste, 
dat is wat zijn voorgangers deden. Mockus 
wist echter dat het anders moest. Hij besloot 
om de inwoners van Bogota op ludieke wijze 
een spiegel voor te houden. Een arsenaal 
aan mimespelers werd de straat opgestuurd. 
Clowneske figuren die overtreders met 
humor attendeerden op de verkeersregels. 
Zonder wijzend vingertje of berisping, want 
dat wekte slechts irritatie op. 

Zijn actie werd een groot succes. Uiteindelijk 
gingen zelfs de notoire verkeersovertreders 
voor de bijl. Mockus wist een cruciale 
mentaliteitsverandering te realiseren met niet 
meer dan humor en spel als wapen. Natuurlijk 
had deze actie geen kans van slagen als 
er geen verkeersregels waren. Kennis is 
minstens zo belangrijk, maar met kennis 
alleen kom je er niet. Dat wist ook Mockus: 
“Als mensen de regels kennen en daarin 
worden geprikkeld door kunst, humor en 
creativiteit, staan ze open voor verandering.” 
Leuk gezegd meneer de burgemeester, maar 
hoe komt dat nou precies? 

De functie van plezier
Eigenlijk is het heel simpel. Ons brein koppelt 
ofwel positieve ofwel negatieve prikkels aan 
een bepaalde handeling. Directe pijn leidt 
ertoe dat we ons nieuwe gedrag meteen 
na of enkele pogingen staken. Direct plezier 

Gedragsveranderaars zoeken 
hun heil steeds meer in het 
programmeren en ontwerpen van 
speelse werkvormen
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steeg het aantal gebruikers van de gewone 
trap met zestig procent en de bijbehorende 
videofragmenten om dat te bewijzen, gingen 
de hele wereld over. Toch reist de vraag hoe 
deze cijfers er na bijvoorbeeld een maand 
uitzien, als het nieuwe er weer af is. Mensen 
die altijd de roltrap namen, zijn na een of 
twee pogingen waarschijnlijk al lang en 
breed weer op hun oude ingesleten patroon 
overgestapt. Zodra de nieuwigheid eraf is, is 
ook vaak de lol weer gauw verdwenen. 

Continueren van humor en spel
Om humor en spel daadwerkelijk effectief 
in te zetten, zouden zij fundamenteel 
onderdeel moeten worden van alle vijf fasen 
in het gedragsveranderingsproces. En dat 
bij voorkeur in verschillende vormen, want 
iedere fase heeft een ander soort interventie 
nodig. Deze interventies variëren van het 
prikkelen in de eerste fase tot en met het 
concretiseren en belonen in de latere fasen. 
Als humor en spel in verschillende vormen 
binnen het proces van gedragsverandering 
verworven worden, dan is de kans op een 
succesvolle en duurzame verandering vele 
malen groter dan bijvoorbeeld de aanpak 
waarbij een eenmalige workshop met speelse 
werkvormen of het spelen van een serious 
game voor de beoogde verandering moet 
zorgen. Natuurlijk leveren deze eenmalige 
bijeenkomsten vaak veel energie, inspiratie 
en een bak goede voornemens op. Maar 
tegelijkertijd ervaren we dat de energie en 
motivatie na afloop vaak ook weer in rap 
tempo afnemen. We zien weliswaar een 
tijdelijke piek, maar door de waan van alledag 
is er na ongeveer twee weken weinig tot 
niets meer van de inspiratie, energie of zelfs 
voornemens over. Eigenlijk is er maar een 
conclusie: eenmalige interventies werken 
nagenoeg nooit. Hoe speels ze ook zijn. 

Veilige context 
Niet iedereen zit op al te ludieke interventies 

te wachten. In de praktijk blijkt het dan ook 
vaak lastig om de juiste balans te vinden. Met 
regelmaat komen er interventies voorbij die 
te kinderachtig of te jolig zijn voor de context 
waarbinnen zij worden geplaatst. Ontwerpers 
van dit soort interventies zijn dan vaak al zo 
lang overtuigd van de meerwaarde van humor 
en spel dat zij vergeten dat dit lang niet voor 
iedereen vanzelfsprekend is. En dat terwijl 
humor en spel in taakgerelateerde situaties 
nogal eens naar de achtergrond verdwijnen. 
Veel mensen hebben nog steeds het idee 
dat er in een werkomgeving een hoge mate 
van ernst gewenst is. John Cleese noemt 
dit in een van zijn lezingen over creativiteit 
ook wel gravity en al vele eeuwen eerder 
introduceerde Aristoteles de term agroikia, 
verstening, voor dit merkwaardige fenomeen. 
Merkwaardig, omdat we eerder ontdekten 
dat we aan de basis spelende wezens zijn 
die vooral plezier najagen. Toch is het wel te 
verklaren. Filosoof Martijn Veerman beschrijft 
in zijn boek ‘Humorlogie’ (2016) het volgende: 
“Iemand kan zichzelf alleen als onderwerp 
van humor nemen als hij zichzelf, zijn angsten 
of het vervullen van zijn ambities op dat 
moment niet te ernstig neemt.”

Om humor en spel toe te kunnen laten, 
moeten medewerkers zich dusdanig 
veilig voelen dat zij het aandurven om hun 
kwetsbare kant te laten zien. Houdt een 
gedragsveranderaar daar onvoldoende 
rekening mee, dan worden de betreffende 
deelnemers te rap uit hun comfortzone 
getrokken. Ze voelen zich onveilig en 
beantwoorden dat vervolgens met de nodige 
weerstand. De goed bedoelde intentie om 
vanuit humor en spel te opereren heeft dan 
het tegenovergestelde effect. Bij voorkeur 
nemen medewerkers vrijwillig deel aan het 
spel en is er vervolgens sprake van een 
escapemogelijkheid. Dit vraagt om een 
opbouw waarin kleine stappen van belang 
zijn. Bovendien moet de sfeer dusdanig zijn 
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dat steeds duidelijk is: hier wordt gespeeld, 
dit is niet echt, ernstig of bedreigend. Het 
inbouwen van een duidelijk startsein kan 
daarbij helpen. Het is dan voor iedereen 
duidelijk dat er een spelwerkelijkheid van 
start gaat waarin de regels anders zijn dan 
normaal. Binnen die werkelijkheid moet 
iedereen zich vervolgens comfortabel voelen. 
Dit gaat nogal eens mis. Dit wordt pijnlijk 
duidelijk wanneer iemand, laten we zeggen 
Jos, na een grappige opmerking gekwetst de 
ruimte verlaat en de achterblijvers roepen: 
‘‘Sorry Jos: we maakten maar een grapje!’’ 
Afhankelijk van de mate waarin men gewend 
is om vanuit humor en spel te werken, kan 
de gedragsveranderaar beoordelen hoever 
hij kan gaan. Humor en spel zouden daarbij 
nooit geforceerd moeten worden. We mogen 
niet in de valkuil trappen onze lolbroek aan te 
trekken.

De drie elementen van humor en spel 
Om een gedragsveranderingspoging te 
laten slagen, zijn er naast het faciliteren van 
plezier in een veilige context nog andere 
kenmerken van humor en spel van belang. De 
volgende drie kenmerken moeten binnen een 
interventie altijd met elkaar in verhouding zijn. 
Is er teveel van het een en te weinig van het 
ander aanwezig, dan is het risico aanwezig 
dat de interventie een onsuccesvol einde 
kent. 

1. Afstand tot de werkelijke situatie
Humor en spel vertekenen regelmatig de 
werkelijkheid. Hierbij kan het gaan om een 
cartooneske vertoning of overdrijving van 

de realiteit. Er worden andere scenario’s 
bedacht, andere werelden, ideeën en 
perspectieven geïntroduceerd en andere 
gebeurtenissen overwogen. Daarbij geldt 
dat een bepaalde mate van afstand tot de 
werkelijke situatie noodzakelijk is. Door 
afstand ontstaat er als het ware ruimte waarin 
onder andere ons relativeringsvermogen 
toeneemt. Het zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat we de absurditeit van een situatie inzien 
zonder dat we ons aangesproken voelen. De 
afstand tot de werkelijke situatie kan onder 
andere gecreëerd worden door de introductie 
van een fictieve wereld. Ik denk hierbij graag 
aan het voorbeeld waarbij de glazenwassers 
van een kinderziekenhuis zich verkleden als 
Spiderman of andere superheld, waardoor 
de zieke kinderen hun eigen situatie even 
vergeten. 

In Bogota werd de afstand tot de werkelijke 
situatie vergroot door de komische 
overdrijving en een kolderieke benadering 
door mimespelers. Figuren die overduidelijk 
uit een ander domein komen. De actie zou 
waarschijnlijk andere resultaten kennen als 
destijds aan verkeersagenten was gevraagd 
om de inwoners van Bogota clownesk 
te attenderen op de verkeersregels. De 
afstand zou te klein zijn geworden, waardoor 
de boodschap dat er gespeeld wordt niet 
duidelijk genoeg aanwezig is. 

2. Onvoorspelbaarheid
Spelen is onzeker en onvoorspelbaar. Het 
heeft een open einde. Spelers aanvaarden 
een paar al dan niet geschreven regels, 
maar de afloop blijft onbekend. Als de afloop 
wel bekend is, heeft het vaak geen zin om 
het spel nog te spelen. Het gaat om de 
ontdekking. De verrassing. Het onbekende. 
Dit is bij humor niet anders. Een grap die je 
van mijlenver aan ziet komen is per definitie 
niet meer om te lachen. Het gaat om een 
onverwachte. Om de onvoorspelbaarheid. 

Eenmalige interventies werken
nagenoeg nooit, hoe speels ze ook zijn
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In het ontwerp van de pianotrap is die 
onvoorspelbaarheid nauwelijks aanwezig. Na 
een of twee keer weten de voorbijgangers 
het wel. De reden om te spelen is dan niet 
meer aanwezig. 
Met name de onvoorspelbaarheid van humor 
en spel zouden in bedrijfsprocessen breeduit 
geïntegreerd moeten worden. Ze zorgen voor 
onverwachte wendingen en ingevingen. Als 
er volop gelachen en gespeeld mag worden, 
ontstaat er al gauw een sfeer waarin men 
volop durft te experimenteren waardoor 
innovatie wellicht binnen handbereik is. 

3. Actie 
Leren en ontwikkelen gaat altijd gepaard met 
actie. We leren immers door prikkels in het 
nu. Door directe feedback op ons gedrag. 
Binnen een speelse interventie moet dus 
voldoende ruimte zijn voor actie. Het brein 
van een deelnemer moet de kans krijgen om 
een positieve prikkel te koppelen aan een 
bepaalde handeling. Hou het dus niet alleen 
bij praten, maar zet medewerkers aan het 
werk. 

Spelen maakt ons gelukkiger
Ondanks de bewijslast dat humor en spel 
buitengewoon effectief ingezet kunnen 
worden binnen verandertrajecten, zijn de 
echte lefgozers vaak niet te vinden. Het 
blijft allemaal nog wat braaf. Bovendien 
worden humor en spel nog steeds gezien 
als eenmalige interventiemiddelen. Geschikt 
voor een workshop, training of inhoudelijke 
teamuitje. De kracht van humor en spel zit 

hem echter niet in het eenmalige karakter. 
Daarmee doe je het tekort. In het algemeen 
zouden humor en spel breeduit geïntegreerd 
moeten worden in bedrijfsprocessen. Meer 
specifiek zouden zij als rode draad in de 
fasen van gedragsverandering terug moeten 
komen. Om daarmee de kans op duurzame 
gedragsverandering groter te maken. De 
kracht van humor en spel zit hem immers in 
het feit dat het aanspraak doet op wie wij zijn 
als mens. Of, zoals professor Brené Brown 
het zegt: “Spelen is een essentieel onderdeel 
van een bezield leven.” Het zet ons in onze 
kracht. Het maakt ons gelukkiger, creatiever 
en productiever. We hebben minder last van 
stress en een ijzersterk immuunsysteem. En 
laten dat nou net allemaal voorwaarden zijn 
voor succesvolle winstgevende organisaties 
met duurzame groei. ■
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