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Handleiding VTV In2Action 

VTV In2Action is een policy game om te komen tot een breder 
maatschappelijk gedragen gezondheidsbeleid op lokaal niveau.
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1.1 Voor wie is deze handleiding?

Deze handleiding is geschreven voor professionals, werkzaam in 
of betrokken bij de volksgezondheidsbeleid op lokaal of regionaal 
niveau. Met name díe professionals die geïnteresseerd zijn om de 
samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen 
in het beleidsproces een extra impuls te geven. Het spelen van 
VTV In2Action gee�  een inspirerende bijeenkomst en helpt bij 
uw inspanningen om het beleid te versterken en de samenwerking 
en het gebruik van kennis in lokale beleidsvorming te vergroten.

1.2 Wat beschrij�  deze handleiding?

In deze handleiding beschrijven we de verschillende processtap-
pen van de voorbereiding en het spelen van VTV In2Action. De 
game, die is opgebouwd uit twee delen, fungeert enerzijds als 
een instrument om vertrouwd te raken met beleidskeuzes vanuit 
diverse perspectieven van de volksgezondheid. Dit gebeurt in de 
online VTV-game. Anderzijds verbetert het de samenwerking 
tussen de belanghebbenden van verschillende sectoren op het 
gebied van de volksgezondheid en vergroot de game het gebruik 
van wetenschappelijke- en praktijkkennis in het beleidsvormings-
proces. Dit tweede doel wordt bereikt tijdens het spelen van de 
interactieve In2Action-game.
Bij elke stap in deze handleiding kunt u suggesties voor extra 
bronnen van informatie vinden, die nuttig zijn bij de voorberei-
ding op en uitvoering van VTV In2Action.

I. Inleiding

1.3 Hoe is deze handleiding opgebouwd?

U vindt in deze handleiding in hoofdstuk 2 een beschrijving van 
de achtergrond van de beide onderdelen van VTV In2Action. 
In hoofdstuk 3 gaan we kort in op de de� nitie van een policy 
game, ook wel ‘serious game’ genoemd. Ook beschrij�  hoofdstuk 
3 de toegevoegde waarde van het spelen van een dergelijke 
game. Hoofdstuk 4 gaat in op benodigde voorbereiding van en 
communicatie rondom VTV In2Action. Hoofdstuk 5 gaat in op 
uitvoering van de game en beschrij�  hoe aan de hand van de casus 
‘Gezond Opgroeien’ in een � ctieve gemeente met alle relevante 
stakeholders wordt gewerkt aan beleidsontwikkeling. Hoofdstuk 
6 sluit af met de nazorg en mogelijke vervolgactiviteiten, gericht 
op het benutten van de gevormde netwerken en het toegenomen 
gebruik van kennis bij het concreet vormgeven van lokaal 
gezondheidsbeleid.
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VTV In2Action is een policy game die met positief 
resultaat in diverse gemeenten in Nederland is gespeeld, 
in een ‘real-world’ beleidscontext en met ‘real-world 
stakeholders’. Het is een dynamische netwerkbijeenkomst, 
opgebouwd uit een online en een interactief deel.

VTV In2Action laat deelnemers zien hoe vanuit 
verschillende perspectieven tegen gezondheid aangekeken 
kan worden. Vervolgens gee�  ze de deelnemers de 
opdracht om samen een lokaal implementatieplan, gericht 
op het verbeteren van de gezondheid van jongeren, getiteld 
‘Gezond Opgroeien’, vorm te geven.

Het doel van de game is de communicatie en 
samenwerking tussen de betrokken deelnemers - en hun 
organisaties - te verbeteren, en daarmee de integratie 
van kennis van diverse organisaties en personen in 
de beleidsvorming te bevorderen. Dat betre�  zowel 
wetenschappelijke kennis als beleids- en praktijkkennis. 
Deelnemers hebben de game veelal positief gewaardeerd. 
 
Een ervaring van een deelnemende gemeente:

“Door dit soort sessies aan het begin van een project te 
houden, zouden veel sneller ideeën en netwerken kunnen 
ontstaan, zodat we sneller tot concrete plannen komen en tot 
de uitvoering van die plannen over kunnen gaan.”
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I. Inleiding II. Achtergrond van VTV In2Action

Box 1. Wat is VTV In2Action?

VTV In2Action is een policy game, gericht op het vergroten 
van samenwerking tussen verschillende lokale publieke 
en private partners en het bevorderen van kennisgebruik 
in het beleidsontwikkelings-proces. Dat betre�  zowel 
wetenschappelijke kennis als beleids- of praktijkkennis. 

Het is een dynamische netwerkbijeenkomst voor ongeveer 
40 deelnemers, opgebouwd uit een online en een simulatie 
deel, waarbij geïnteresseerden en belanghebbende partijen 
in de gemeente actief samen in gesprek gaan en aan het 
werk gaan op het thema ‘Gezond Opgroeien’.

2.1 Deel 1: VTV-game

De VTV-game is één van de producten van de VTV-2014. De 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning, VTV, beschrij�  de volks-
gezondheid en zorg in Nederland in verleden, heden en toekomst, 
inclusief factoren die de gezondheid en zorg beïnvloeden. Het vormt 
onder andere de basis voor de landelijke nota volksgezondheid van 
het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De 
analyses en feiten zijn ook relevant voor lokale overheden, GGD-
en, preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiën-
tenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties. 

De VTV-2014 gee�  een overzicht van de omvang van ziekte en 
gezondheid, factoren die de gezondheid beïnvloeden, de gezond-
heidszorg en het gezondheidsbeleid. De VTV gee�  antwoord op 
veel vragen. Hoe staat het met de levensverwachting in Neder-
land? Welke ziekten komen veel voor? En welke zullen dat in de 
toekomst zijn? Hoe gezond leven Nederlanders? Hoe ontwikkelen 
de zorgkosten zich? Welke kansen zijn er om volksgezondheid te 
verbeteren? 

De VTV-2014 bestaat uit een website www.eengezondernederland.nl, 
een boekje met de kernboodschappen, de VTV-game en vier achterlig-
gende themarapporten over maatschappelijke participatie, preventie in 
de zorg, kosten en baten van gezondheid en de rol van de burger.

In de VTV game spelen de deelnemers met de vier perspectieven 
op gezondheid die in het kader van VTV-2014, samen met een 
brede groep van stakeholders zijn ontwikkeld, te weten:
1. Op en top gezond  - Zo lang mogelijk gezond leven, zieken zo 
snel mogelijk beter 
2. Iedereen doet mee- Kwetsbare mensen  ondersteunen,participatie 
bevorderen 
3. He�  in eigen handen - Autonomie en keuzevrijheid van de 
burger stimuleren
4. Gezonde Welvaart - De zorg betaalbaar houden.

Voor meer uitleg over deze perspectieven zie: 
www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s

2.2 Deel 2: In2Action 

In2Action werd ontwikkeld als onderdeel van het REPOPA-project 
(2011-2016), een onderzoeksproject naar innovatieve manieren 
om het beleid ter bevordering van fysieke activiteit te verbeteren. 
Het project is ge� nancierd door de Europese Commissie. REPOPA 
was gericht op het opnemen van kennis (evidence) en deskundige 
know-how in de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende 
beleidsmaatregelen. 

Voor meer informatie over REPOPA zie www.repopa.eu

Als onderdeel van het REPOPA-project is het spel In2Action 
ontwikkeld, een simulatie game. Met kleine aanpassingen kan dit 
spel worden gespeeld in verschillende landen met verschillende 
systemen en beleidsprocessen. Tijdens het ontwikkelingsproces 
van het generieke spel zijn leerervaringen opgedaan over de 
aanpassingen die nodig zijn per land. Deze ervaringen zijn 
gebruikt bij de ontwikkeling van VTV In2Action, zoals beschreven 
in deze handleiding. De game focust weliswaar op ‘een gezonde 
jeugd’, maar de opzet en vorm maakt dat de game kan worden 
gezien als een toegankelijk voorbeeld voor het brede spectrum 
van gezondheidsbeleid. 

Ondersteuning

Een belangrijke voorwaarde om het gewenste e� ect uit de game 
te krijgen is het inschakelen van het VTV In2Action-team, zij 
hebben ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van VTV 
In2Action in Nederland (zie hoofdstuk IV en paragraaf 6.2).

Doel van VTV In2Action:
Het streven om samenwerking en het gebruik van kennis in de 
beleidsvormingsproces te versterken. Bedoeld om leerervaringen 
op te doen en deze ervaringen naar het dagelijks werk te vertalen.

Voor wie: 
Lokale publieke en private organisaties in het real-world 
beleidsvormingsproces. 

Tijdinvestering deelnemers: 
Een halfdaags evenement, bestaande uit twee delen.

Deel 1: VTV game
Kennismaken en spelen met verschillende perspectieven
op gezondheidsbeleid op basis van de VTV-2014.

Deel 2: In2Action
Een rollenspel met rollen dicht bij de werkelijkheid.
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III.  Wat en hoe nuttig is een policy game?

3.1 Wat is een policy game?

Een policy game is een innovatieve manier om met een complex 
probleem om te gaan, door het betrekken van de belanghebbenden 
uit de real-world setting. In het spel worden de belanghebbenden 
(spelers) geplaatst in een � ctieve omgeving, de simulatie, die 
(aspecten van) de werkelijkheid weerspiegelt. In organisatiekunde, 
managementwetenschap en operations research zijn games een 
veelgebruikte methode om organisaties voor te bereiden op een 
mogelijke verandering.

In deze nagebouwde werkelijkheid zijn de belangrijkste 
stakeholders en relaties ongewijzigd. Bepaalde elementen worden 
binnen de game echter achterwege gelaten en sommige andere 
zaken worden uitvergroot, waardoor een spelomgeving ontstaat 
waarin kan worden geleerd. De gesimuleerde omgeving gee�  de 
deelnemers de mogelijkheid ander gedrag uit te proberen en te 
re� ecteren op hun eigen gedrag, omdat ze direct zien wat voor 
impact dit gedrag hee� .

3.2  Hoe worden nieuwe ervaringen opgedaan?

Ook in VTV In2Action wordt het game-concept gebruikt om 
te experimenteren met nieuwe manieren van beleidsvorming, 
met een open blik op toekomstige ontwikkelingen. De game is 
een speci� ek type netwerkbijeenkomst, waarbij verschillende 
instrumenten worden samengebracht, zoals brainstorm- en 
workshop-elementen, om een probleem aan te pakken. 

In het algemeen bestaan policy games uit verschillende rondes 
die iteratief zijn. Essentieel binnen een ronde zijn de beslissingen 
van de deelnemers en de resultaten daarvan in relatie tot de 
vastgestelde doelen. Deelnemers krijgen tijdens het spel inzicht 
in het beleidssysteem, ervaren kansen en problemen, komen met 
verbeteringen, experimenteren met deze mogelijke oplossingen 
en evalueren het e� ect van de voorgestelde wijzigingen. Het 
simulatie-element, dus het feit dat het spel plaatsvindt in een 
� ctieve gemeente, levert een veilige omgeving op, waarin 
deelnemers minder barrières ervaren om te experimenteren met 
hun eigen handelen en gedrag. 

Plenair wordt teruggekeken op de genomen besluiten en resultaten 
om vast te stellen welke leerervaringen zijn opgedaan na het spelen 
van het spel. Zo kunnen deelnemers re� ecteren op hun eigen 
vermogen om te gaan met complexe samenwerkingsprojecten. 
De game kan dus worden gebruikt als een leermiddel om de 
communicatie en samenwerking te oefenen en bovendien kan de 
game helpen om groepsprocessen te begrijpen en te verbeteren.

3.3 Wat zijn de voordelen van het spelen van 
 een policy game?

Een policy game hee�  de potentie om in te grijpen op belangrijke 
aspecten die een rol spelen bij beleidsvorming: communicatie, 
creativiteit, complexiteit, consensus en bereidheid tot actie. 

Initiatiefnemers en deelnemers pro� teren van de game, omdat:
• De voorbereiding van de game in samenwerking met relevante 
organisatie (s) plaatsvindt. Dit gee�  inzicht in de organisa-
tiestructuur van het werkveld en de kansen en barrières voor 
samenwerking daarbinnen.

• De game draagt bij aan een gedeeld begrip van de dynamiek in 
het werk. Men leert de rol en de expertise van elkaars organisatie 
of belanghebbenden in het lokale netwerk kennen, alsmede de 
(on)mogelijkheden van een integrale aanpak. Daarnaast draagt 
het bij aan het onderlinge vertrouwen. 

• De game leert hoe productief te zijn in een complex organisatorisch 
netwerk. Aan het eind van de game worden afspraken gemaakt 
in het echte leven op basis van de ervaringen in de game. 
Het gee�  bovendien een impuls aan een betere kwaliteit van de 
beleidsvorming, re� ecteert op het complexe systeem en bespaart 
tijd.

• De game biedt de deelnemers de mogelijkheid om te experi-
menteren met nieuwe beleidsvormingsprocessen in een veilige 
omgeving. Deelnemers spelen met simulaties, en analyseren ‘toe-
komstbeelden’ die ze willen verkennen. 

• De game met bijbehorende rollen voor de deelnemers herinnert 
er voortdurend aan dat het een ‘spel’ is. Deze virtuele, veilige 
omgeving prikkelt de fantasie en creativiteit, die nodig zijn voor 
productieve communicatie.

3.4    Waarom kan het spelen van een policy game van belang  
          zijn voor het ontwikkelen van (lokaal) gezondheidsbeleid?

Volksgezondheidsbeleid wordt doeltre� ender wanneer het 
gebaseerd wordt op kennis (evidence). Deze kennis vindt zijn 
oorsprong in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijk 
onderzoek, maar ook in de ervaringen van diverse belanghebbenden. 
Nauwe interactie en samenwerking tussen onderzoek, beleid en 
praktijk verhoogt de verspreiding en toepassing van kennis. Policy 
games kunnen bijdragen aan een betere samenwerking, door 
meer kennis en begrip van de speci� eke materie – in dit geval 
de volksgezondheid – en meer inzicht in mogelijke acties van 
maatschappelijke partners om tot verbetering te komen.




