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Inleiding

Infoavonden over gaming en gameverslaving worden regelmatig aangevraagd, door
scholen, gemeenten, hulpverleningsorganisaties, ouderverenigingen, ...
Reeds meerdere jaren zijn we op deze vraag ingegaan, door infoavonden te organiseren
waarbij een preventiewerker of een psycholoog aan de geïnteresseerden uitleg gaf over
zowel positieve als negatieve effecten van gaming, de risico’s van gameverslaving en de
kenmerken van gamen. Steeds werden deze avonden met veel interesse bezocht en het
is ondertussen een goed uitgebouwd aanbod.
Tijdens het Praktijkgerich Wetenschappelijk Onderzoek naar
vroeginterventiestrategieën voor gameverslaving, zijn we tot het inzicht gekomen dat
we vroeginterventie kunnen versterken op dergelijke infoavonden door ouders in
contact te brengen met gamers.
De vragen waar ouders en ook hulpverleners vaak mee te kampen hebben variëren van:
“wat zijn goede afspraken om te maken?” tot “waarom blijf je maar spelen, ook als we
roepen om te komen eten?”, of “wat is er leuk aan zo’n spel?”.
Het geeft een meerwaarde voor vele ouders om deze vragen rechtstreeks aan een gamer
te kunnen stellen, aangezien thuis de mogelijkheid tot gesprek over het gamen vaak
beperkt is.
We hebben dit idee op 31 maart 2015 voor de eerste keer uitgewerkt op de UC LeuvenLimburg, met succes. Er waren 90 geïnteresseerde bezoekers en 25 deelnemende
gamers, gerekruteerd onder de studenten op de UC Leuven Limburg.
Dit draaiboek wil drempelverlagend werken voor de lezer/initiatiefnemer om dergelijke
infoavond te organiseren.

De organisatie vergt enkele aandachtspunten:
De gamers moeten tijdig gerekruteerd worden, op een motiverende wijze, die
beklemtoont dat ze met hun deelname bijdragen aan een gamewijze opvoeding voor

anderen. De communicatie met de gamers moet goed opgevolgd worden. Dit wordt
hieronder uitgebreider besproken met mogelijke vragen en antwoorden.
Men heeft een spreker nodig die de avond inleidt en een korte uiteenzetting geeft over
gamen en risico op gameverslaving, gekaderd in een motiverende houding ten opzichte
van gesprek met het gamende kind.
We bieden een ppt die gehanteerd werd tijdens onze infoavond. Een goede aanvulling
op deze sprekers, kan een getuigenis zijn van een ex-gamer die zijn gameverslaving
heeft overwonnen.
Voorts is het ook belangrijk technisch voorzien te zijn op verchillende LANs (Local Area
Network), technische benodigdheden worden opgelijst. Op de avond zelf is er best
iemand aanwezig die het netwerk kan verzorgen en eventuele problemen kan oplossen.
Wat betreft de uitnodiging van bezoekers is het belangrijk om hier tijdig mee te starten
en duidelijk te maken wat de bedoeling van de avond zal zijn. Voorbeelduitnodigingen
worden uitgelegd.
Hopelijk zal dit draaiboek een start betekenen voor een golf van interactieve infoavonden over gaming in het hele land, die regionaal georganiseerd kunnen worden.

Enkele reacties van ouders:
“Het was leuk om te zien hoe dat de gamers enthousiast kunnen vertellen over hun games, enkel
jammer dat ze zo lang achter de pc moeten zitten.”
“Prima initiatief! Ik kreeg een goed beeld op de diverse uitdagingen van het gamen en heb meer inzicht
in wat tolereerbaar is en waar de grenzen liggen.”
De reactie van enkele meewerkende gamers:
“bedankt voor dit initiatief, het is echt de moeite waard om ouders uit te leggen hoe wij het gamen
ervaren!”
“wel confronterend, door echt in gesprek te gaan met andere ouders begrijp ik meer waarom mijn
ouders vroeger reageerden op mijn overmatig gamen.”
“wanneer is de volgende keer? We willen graag terug meedoen!”

Rekrutering Gamers
Als men een gamen in beeld avond wil organiseren, staat of valt die met de
aanwezigheid van voldoende gamers, die op de hoogte zijn van de bedoeling en
gemotiveerd om mee te werken.

Beschikbaarheid
Het eerste waar men bij stil dient te staan, is welke groep van gamers men kan
aanspreken. Voor ons was dit de groep hogeschoolstudenten die op deze campus
studeert. Een school die een avond wil organiseren, kan ons inziens steeds in eerste
instantie een oproep doen binnen eigen school of scholengemeenschap om aan een
voldoende aantal gamers te geraken. Voor gemeentelijke preventiediensten kan dit ook
een goed kanaal zijn, of men kan een oproep plaatsen in het gemeenteblad, en zo een
zeer gevarieerd publiek aanspreken.

Aantal
Een goed richtaantal gamers is 30, aangezien er meestal enkele afhaken vlak voor de
avond, door verschillende omstandigheden. Het is aangewezen om reeds van in het
begin te bevragen welke games ze kunnen spelen op de avond, zodat men een selectie
kan maken van een aantal games variërend in genre. Vraag zeker ook welk game ze
verkiezen en of ze samen met anderen hebben ingeschreven om in team te kunnen
spelen. Dit is belangrijk voor de verdeling van de games. Een team van 5 of 7 opsplitsen
omdat enkele gamers ook een ander spel kunnen spelen is verleidelijk, maar geeft het
risico dat men afhaakt of dat de betreffende gamers minder plezier beleven aan hun
deelname. Het is steeds mogelijk dat er een tweede oproep geplaatst dient te worden,
meer gericht op bepaalde games die niet voorkomen in je eerste groep. Deze gerichte
bevraging kan enkele twijfelaars over de streep trekken.

Timing
Houd er bij de timing steeds rekening mee dat vooral jongeren (scholieren en
studenten) aangesproken worden door de vraag, en dat er regelmatig examenperiodes
zijn. Bij onze avond heeft dit er toe geleid dat bereidwillige studenten van een bepaald
departement niet konden deelnemen omdat de datum vastgelegd was op een avond
voor een examen.

Beloning
Hoewel een game-avond op zich reeds een leuke activiteit is voor fervente gamers, is het
toch ons inziens een leuke extra als er een beloning tegenover staat dat ze meewerken

aan deze avond. Afhankelijk van de doelgroep kan hier creatief mee omgegaan worden:
een activiteitenbon is een aanrader, waarmee de persoon in kwestie kan kiezen wat hij
of zij gaat doen. Een filmticket is redelijk gemakkelijk te regelen. Denk erover na
voordat u de gamers uitnodigt, wat u wil geven en of het past bij de groep die u
aanspreekt en bij het budget dat u heeft voorzien. Mogelijks is er regionaal zelfs de
mogelijkheid om gesponsord te worden voor deze activiteit en op die manier te voorzien
in attenties voor de gamers.
Naast deze attentie is het ook aangeraden om hen te voorzien van broodjes en frisdrank,
aangezien ze waarschijnlijk tijdig aanwezig moeten zijn.

Motiverend werken
Uit ons onderzoek is gebleken dat gamers het belangrijk vinden om betrokken te
worden bij de informatieverstrekking aan ouders. Ze willen graag hun kant van het
verhaal brengen en ouders beter informeren over wat games zijn en wat ze doen met
hen. Over sommige aspecten zijn zij het best geplaatst om uitleg te geven, steeds up to
date.
Als u hen aanspreekt op deze intrinsieke wens, heeft u een grote kans om geëngageerde
gamers te rekruteren. Bijlage 1 toont de oproep die we verzonden voor onze gamen in
beeld avond.

Uitrusting
De gamers nemen best hun eigen pc, hoofdtelefoon, toetsenbord, muis en kabels mee. In
de eerste plaats omdat ze de games van hun voorkeur er reeds op geïnstalleerd hebben,
in de tweede plaats omdat het meestal onhaalbaar is om voldoende krachtige pc’s te
voorzien voor de game-avond te organiseren. Als ze een half uurtje voor de start van de
avond arriveren en de lokaalverdeling op voorhand vastgelegd is, is dit voldoende om
zich te installeren.

FAQ’s
De gamers hebben mogelijks wat vragen over de lokaalverdeling, kwestie van met wie
ze gaan gamen, met hoeveel ze zullen zijn, …
Daarom is het interessant om op het moment dat je voldoende gamers hebt verzameld
via de eerste uitnodiging, de volgende mail te sturen:
Beste,
Van harte bedankt voor je bereidheid om mee te werken aan onze info-avond op xx/xx.
Met jullie hulp wordt dit een heel leuke en leerrijke avond. Momenteel zijn er x deelnemende gamers, een mooi
aantal, misschien komen er nog wat bij. In ieder geval zal je niet alleen zijn om te gamen!
Voor de praktische gang van zaken heb ik nog enkele vragen, kan je die even beantwoorden?
-Wat is je leeftijd?
Indien je –18 bent, heb je dan toestemming van je ouders om mee te werken?
-Heb je je alleen ingeschreven?
Indien ja: Ben je bereid met anderen te spelen die hetzelfde spel spelen?

-Heb je je met een team ingeschreven?
Indien ja: Wie zijn je teamleden? (voor lokaalverdeling)
-neem je je eigen console of pc mee? (best wel:=!)
-zijn er dingen die je nodig hebt, waar we misschien niet aan denken?
Dat is het voorlopig, graag je antwoord.
Binnenkort krijgen jullie nog meer info over hoe het in zijn werk gaat.
Met vriendelijke groet,

Op basis van deze reacties en de mails van inschrijving kan een bestand aangemaakt
worden in excel of via google spreadsheets, waarin de gamers opgelijst worden, en de
lokaalverdeling opgemaakt kan worden. Via dergelijk overzicht kan je gemakkelijk
achterhalen of je informatie mist.
Afhankelijk van het aantal lokalen die je ter beschikking hebt, kan je kleinere groepjes of
single players samen zetten. Games die beter vertegenwoordigd zijn, voorzie je beter
van een apart lokaal.
Sommige gamers willen hun spel uitleggen door het te spelen, maar er waren ook
kandidaten die een voorstelling wilden maken over hun spel aan de hand van een
powerpointpresentatie. Dit is enkel aan te moedigen, alles wat hen in gesprek brengt
met de bezoekers over hun game, is een meerwaarde.

De inleiding van de avond door een spreker
Op onze infoavond werden Dimitri Das en Huub Boonen uitgenodigd om een inleiding te
geven. Als Preventiewerker en psycholoog op de Centra voor Alcohol en andere
Drugproblemen (CAD), hebben zij reeds heel wat ervaring in het spreken met ouders en
voor groepen over het thema gameverslaving. De klemtoon van hun uiteenzetting lag
deze keer op het installeren van een openheid bij ouders voor wat hun kinderen gamen,
begrip voor de aantrekkingskracht die van games uitgaat en nieuwsgierigheid voor wat
het gamen inhoudt. Daarnaast belichtten de sprekers wat gamen verslavend maakt en
hoe men aan vroeginterventie kan doen. In bijlage 2 vindt u de presentatie.
De getuigenis van een ex-gamer kan een mooie overstap zijn van deze uiteenzetting naar
de ervaringsgerichte avond. De getuige kan toelichten hoe hij verslaafd geworden is,
wat de eerste signalen waren en hoe zijn omgeving ermee omging. Daarna kan hij
ingaan op wat de verslaving met hem gedaan heeft en hoe hij zijn leven daarna een
nieuwe wending heeft kunnen geven. Dit kan best voorbereid worden met de getuige.

Technische aspecten
Voorzie voldoende stroomvoorzieningskabels, met stekkerdozen.
Voorzie switches, om van één internetaansluiting verschillende poorten te maken,
voldoende voor het aantal gamers per kamer.
Bevraag of het netwerk sterk genoeg is om een gameavond te organiseren.

Voorzie draadloos internet voor de gasten indien mogelijk.
Een hashtag voor te tweeten? Bijv. #gameninbeeld of #gameninbeeldHasselt
Laat je indien mogelijk hierin ondersteunen door een deskundige.

Uitnodiging voor belangstellenden
In bijlage 3 vind je de uitnodiging zoals wij die hebben opgesteld voor onze avond.
Natuurlijk is het geheel vrijblijvend hoe je mensen warm krijgt voor dit evenement.
Verzend je uitnodiging tijdig via verschillende kanalen. Doe zeker een herinnering aan
de ingeschrevenen een week voor het evenement en hou ook rekening dat het mogelijk
kan zijn dat je een inschrijvingsstop moet inlassen.

Praatcafé
Na de inleiding en de gamers in beeld te hebben gezien, is het voor de gasten aangenaam
om eigen ervaringen te delen met andere bezoekers. Daarvoor is een praatcafé een
ideale gelegenheid. Voorzie wat drankjes en hapjes en tijd in het programma, zodat
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook de getuige, de organisator, de sprekers en de
gamers kunnen hier nog aangesproken worden door bezoekers. Uit onze ervaring is
gebleken dat deze werkwijze heel wat gespreksstof oplevert en ook nog meer vragen.
Zorg voor verwijsgegevens voor mensen die na deze avond nood hebben aan
professionele begeleiding, in het beste geval zijn hulpverleners aanwezig op de avond.

Bijlage 1

Bijlage 2. Voorbeeld van presentatie
De presentatie bij de eerste gamen in beeld avond is gepubliceerd op slideshare.
Deze kan mits enkele wijzigingen en voldoende beslagenheid omtrent het thema
gehanteerd worden.
http://www.slideshare.net/HuubBoonen/gamen-in-beeld

Bijlage 3 uitnodiging voor ouders en belangstellenden

