
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het goed kunnen interpreteren van 
data wordt steeds belangrijker. 
Niet alleen omdat de beschikbare 
hoeveelheid data exponentieel 
toeneemt, maar ook omdat er 
steeds meer behoefte is aan goede 
duiding van data. Want wat zijn 
data nou precies, hoe 
interpreteren we ze en wat zijn de 
voordelen die we ermee kunnen 
behalen? 
 

Precies dat vroeg gemeente Zwolle zich nou ook 
af. Zwolle wilde de medewerkers nog bewuster 
maken in datagedreven werken en hier nóg meer 
enthousiasme voor creëren. De datagame leek 
hen hier een perfecte en laagdrempelige manier 
voor om medewerkers hier in te triggeren. Naast 
dat het enorm waardevol is, is het ook leuk om te 
doen en is het een goede manier om iedereen 
samen te laten werken. 

Tijdens de datagame is het de taak om in groepsverband een moord op te lossen aan de 
hand van aangeleverde data en informatie. 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 
hun eigen laptop, maar ze hebben elkaar ook nodig om de moordenaar te kunnen 
vinden. Het spel kan zowel online als fysiek worden gespeeld. De collega’s wandelen door 
een virtuele wereld en komen daar verschillende soorten data tegen. Denk aan 
krantenartikelen, gegevens over moordwapens, USB-sticks, excelbestanden en 
getuigenverklaringen. De datagame is niet alleen leuk, maar helpt ook gegevens te 
kunnen interpreteren. Zo doe je kennis over data en informatie op en krijg je inzicht in 
hoe data kansen kan creëren. Daarbij wordt het proces van datagedreven werken goed 
nagebootst. 
 

Gemeente Zwolle was ook nieuwsgierig 
naar deze datagame en wilde graag de 
kennis over datagedreven werken van 
haar werknemers bijspijkeren. Gemeente 
Zwolle speelde de datagame inmiddels 
zelfs met meer dan 75 collega’s! Hier ging 
van tevoren natuurlijk wel een stukje 
voorbereiding aan vooraf. De datagame 
kan namelijk per team of afdeling anders 
gepositioneerd worden. Maar ook per 
organisatie kan het binnen de afdeling 
weer anders ingezet worden.  
 

Voor gemeente Zwolle was dat laatste 
van belang. “Voor de ene afdeling is er 
gekozen om een koppeling te maken met 
de volgende fase van datagedreven 
werken, aangezien het per afdeling weer 
verschilt hoe ver zij zijn met qua data-
volwassenheid en welke uitdagingen er 
spelen”. Ook werd er rekening gehouden 
met wat elke afdeling van elkaar kon 
leren voordat de datagame werd 
gespeeld. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doordat de spannende datagame door zoveel verschillende deelnemers en afdelingen 
gespeeld kan worden levert dit natuurlijk een hele hoop reacties op. Er waren een hoop 
positieve reacties, bijvoorbeeld dat het goed was voor de samenwerking na een lange 
(corona)periode thuiswerken. Daarnaast waren er veel verrassende reacties van 
deelnemers die zich niet hadden gerealiseerd hoe waardevol het gebruik van data kan zijn 
en hoe leuk het werken met data kan zijn. Data zijn leuk! 
 

Door het spelen van de datagame werden 
de collega’s van de gemeente Zwolle niet 
alleen bewuster over het gebruik van 
data, maar kwam er ook meer inleving in 
elkaars rol en skills. Er kwam meer besef 
over wat er allemaal speelt binnen de 
gemeente en wat er allemaal mogelijk is 
met betrekking tot datagedreven werken. 
“Men is meteen bewuster door het spelen 
van de datagame en scherper over de 
kansen en mogelijkheden”. 

Gemeente Zwolle is zelfs zó positief dat 
ze ervoor kiezen om een passend vervolg 
te implementeren dat aansluit op de 
datagame. Zo wordt de kennis over 
datagedreven werken en de 
verschillende instrumenten hiervoor nog 
meer uitgebreid. Dit is in het voordeel 
van de organisatie, maar ook in het 
voordeel van de persoonlijke 
ontwikkeling van de medewerkers. 
Kennis voor nu én later!  

Gemeente Zwolle had van tevoren nog een aantal twijfels of deze misdaadgame wel 
herkenbaar genoeg zou zijn, en of de kennis wel daadwerkelijk toe te passen was, maar 
door de evaluatie en de vervolggesprekken zijn er erg waardevolle bevindingen gedaan. 
Zo zijn er bruggetjes gemaakt van de inhoud van de datagame naar de eigen werkafdeling 
en is er besproken hoe deze kennis relevant is voor iedere werknemer. “De datagame is 
leuk, je baant je even buiten je eigen werkveld en niet in een specifieke domeinstuk. Deze 
game staat los van je eigen werk en werkelijkheid en juist dat hielp in het proces van leren.” 
 
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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