
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Almelo heeft als aftrap van 
hun digi-dataweek de Datagame 
gespeeld. Wieke Schutman, 
projectleider datagedreven werken 
vertelt ons hierover. “Bij ons stond de 
digi-dataweek op de kalender 
waarbij we een week lang stil staan 
bij digi- datavaardigheid als 
onderdeel van datagedreven 
werken. De Datagame was de aftrap 
van deze speciale week en een mooi 
middel om op een ludieke manier de 
week te starten.  
 
 

 
 

Naast de Datagame lanceerden we een platform, 
hielden we een digi-quiz en we sloten de week af 
met een gastspreker. De week werd 
georganiseerd door een projectteam bestaande 
uit medewerkers van verschillende teams. Wieke 
zelf is onderdeel van team Informatievoorziening 
& Datagedreven werken (team ID). Dit team 
bestaat uit ruim 20 collega’s die verantwoordelijk 
zijn voor het registreren tot aan het analyseren en 
presenteren van data. Met behulp van innovatieve 
ontwikkelingen willen zij gemeente Almelo meer 
datagedreven maken.  
 
 

De gemeente heeft ervoor gekozen om de Datagame te spelen omdat zij vorig jaar ook al 
eens met een groep het spel mochten spelen en dit zeer goed beviel. “Er zitten in het spel 
verschillende leerdoelen verwerkt over datagedreven werken en samenwerken. En juist 
omdat we de inschrijvingen open hadden gezet voor íedereen in de organisatie was het 
een perfect middel om besef en bewustzijn te creëren van verschillende rollen binnen 
datagedreven werken.”   
 

Dit jaar is het spel weer in groepjes van 4-
5 spelers gespeeld, met in totaal 25 
collega's. Net als binnen datagedreven 
werken waren de groepjes 
multidisciplinair opgesteld. Dit 
bevorderde volgens gemeente Almelo 
het leren én samenwerken. Al ging het 
wel wat chaotisch van start. "Men moest 
namelijk zelf de teams vaststellen. Dit 
was een bewust onderdeel van het spel 
overigens. Uiteindelijk is het helemaal 
goed gekomen, met een klein beetje hulp 
van Wieke Schutman als projectleider. 
 

Goed overleggen en bewust 
samenwerken zorgt voor rust in de tent.” 
Deze start zorgde voor veel energie. De 
deelnemers waren ontzettend 
enthousiast en er werd veel nagepraat 
over het spel. Enkele reacties waren “Een 
leuke manier om collega's te leren 
kennen die je eerst niet kende”, “Fijne, 
laagdrempelige manier om samen te 
werken”, "Gaaf, het zit echt goed in 
elkaar” en “Dit wil ik ook voor ons 
teamuitje!”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook Wieke, die samen met het projectteam dit initiatief heeft gestart, was zeer te spreken 
over de game. “Het was heel erg leuk, nuttig én leerzaam. Ik had het al eens gespeeld dus 
ik kon nu goed ervaren hoe de spelers nu de digitale moord oplosten met behulp van 
datagedreven werken. Het is heel toegankelijk om te spelen, iedereen herkent zich in de 
onderdelen en daardoor kun je eenvoudig de soms complexe zaken van data op een 
laagdrempelige manier onder de aandacht brengen. Het besef en bewustzijn is gecreëerd 
dat iedereen onderdeel is van datagedreven werken en iedereen hier een steentje aan bij 
kan dragen. Ook het competitieve zorgt voor het volledig activeren van iedereen.”  
 

Niet alleen waren de reacties 
enthousiast, er werden ook directe 
resultaten gezien. “Team ID is weer een 
stuk zichtbaarder. Medewerkers kunnen 
nu eenvoudiger de link leggen naar wat 
data zijn en wat ze er mee kunnen. Er is 
meer betrokkenheid onder de 
medewerkers die eerst veel minder of 
niet met data bezig waren.”  
 

Gemeente Almelo wil de digi-dataweek 
vaker organiseren. “Dit was zeker niet de 
laatste. Er is een grote kans dat de 
Datagame of een andere serious game 
over bijvoorbeeld datavaardigheid er 
weer onderdeel van zal zijn!”  
 

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 de dienstverlening 
van Datacompetent ontstaat een innovatieve en brede propositie in het structureel 
opleiden en ontwikkelen van medewerkers in datagedreven werken. Meer weten? Neem 
contact met ons op via hallo@datacompetent.eu of kijk eens op www.datacompetent.eu.  
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