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Abstract 
 
Dit onderzoek gaat over de adaptatie van televisieprogramma naar social game in de vorm van een software 

applicatie. Met de komst van adaptatie in de vorm van een social game is er een verschuiving waarneembaar in 

het hedendaagse medialandschap. Voorheen werden er vaak second screen-apps geproduceerd door 

televisiemakers maar de social game wordt steeds populairder onder televisieproducenten. De social game 

hoeft, in tegenstelling tot de second screen-app, niet tijdens het kijken naar het televisieprogramma gespeeld 

te worden. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Op welke manier hebben de invloeden die een rol 

spelen binnen de adaptatietheorie over boek en film een rol gespeeld bij het ontwikkelen van een adaptatie 

van televisieprogramma naar social game? Door aandacht te schenken aan de invloeden die tijdens het 

productieproces van de eerste adaptatie van televisieprogramma naar social game een rol hebben gespeeld, 

zal de verschuiving in het hedendaagse medialandschap in kaart worden gebracht. 

 

Sleutelwoorden: App, Technologisch imaginair, Interactiviteit, Adaptatie, Social game, DE SLIMSTE MENS 
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Inleiding 
 

Door ontwikkelingen in de technologie zijn er door de jaren heen veranderingen opgetreden in het 

medialandschap. Met de komst van het digitale tijdperk veranderen oude media en ontstaan er 

nieuwe media. Nieuwe media worden vaak in verband gebracht met digitale media omdat er voor de 

komst van het digitale tijdperk alleen media bestonden in analoge vorm zoals de krant, de film en de 

radio. Deze analoge media kunnen door digitalisering ook veranderen in digitale media.1 Nieuwe 

media en nieuwe technologieën worden vaak in termen van het bekende beschreven omdat het de 

enige manier is waarop we nieuwe technologieën begrijpelijk kunnen maken. Marshall McLuhan 

heeft dat het ‘horseless carriage syndrome’ genoemd. De auto werd volgens McLuhan eerst 

omschreven als een rijtuig zonder paard, een film werd omschreven als bewegende foto’s en de 

radio werd de draadloze telegraaf genoemd.2 Relatief nieuwe technologieën zijn nieuwe media zoals 

de tablet en de smartphone. Deze nieuwe media kunnen tijdens het televisiekijken veranderen in 

een tweede scherm, het second screen. 

 Televisieproducenten spelen vandaag de dag vaak in op de komst van het second screen en 

ontwikkelen naast televisieprogramma’s ook bijbehorende apps voor het second screen die de kijker 

tegelijkertijd met het televisiekijken kan gebruiken. Zo heeft het programma KASSA een second 

screen-app waarin de gebruikers een panel vormen. Televisiequizzen maken vaak ook gebruik van 

een second screen-app waarbij de kijker via het second screen mee kan spelen met het 

televisieprogramma. Enkele voorbeelden zijn WEET IK VEEL en de NATIONALE IQ-TEST. Het gebruik van het 

second screen wordt vaak in verband gebracht met interactiviteit en interactiviteit kan volgens 

Sperring en Strandvall van toegevoegde waarde zijn voor de kijkervaring bij een televisiequiz.3 

In 2012 introduceerden de makers van het televisieprogramma DE SLIMSTE MENS een social 

game van het programma in de vorm van een software applicatie. Zij waren in hun ogen het eerste 

Nederlandse televisieprogramma dat niet gebruik maakte van een second screen-app maar een 

social game introduceerde waarbij de kijkervaring niet verdiept werd maar verlengd. De game kan op 

elk moment van de dag gespeeld worden en hoeft dus niet tijdens het kijken naar het 

televisieprogramma gebruikt te worden. Het verplaatsen van een mediatekst naar een ander soort 

medium heet adaptatie. Adaptatie is in de mediawereld al een relatief oud begrip. Zo werden er 

vroeger, en nu nog steeds, boeken verfilmd. In het hedendaagse medialandschap is een nieuw 

fenomeen ontstaan namelijk de adaptatie van televisieprogramma naar social game. Het 

                                                           
1
 Martin Lister et al., eds. New Media. A Critical Introduction (Londen: Routledge, 2009), 422. 

2
 Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (Cambridge: The MIT press, 1994), 173, 292, 

304. 
3
 Susanne Sperring en Tommy Strandvall, “Viewers’ Experience of a TV Quiz Show with Integrated Interactivity,” 

International Journal of Human-Computer Interaction 24, nr. 2 (2008): 233, doi: 10.1080/10447310701821590. 
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televisieprogramma DE SLIMSTE MENS is in Nederland het eerste televisieprogramma geweest dat een 

social game als adaptatie ontwikkelde. Sinds het succes daarvan zijn er meerdere programma´s die 

een social game hebben ontwikkeld zoals WIE IS DE MOL en PER SECONDE WIJZER.  

Binnen het medialandschap is de afgelopen jaren een verschuiving waar te nemen van het 

ontwikkelen van een second screen-app door televisieproducenten naar het ontwikkelen van een 

social game. Met betrekking tot adaptaties in de media is er ook een verandering waar te nemen. Er 

werden wel televisieprogramma´s verfilmd en een film werd wel eens geadapteerd naar een game 

maar de adaptatie van televisieprogramma naar social game is een relatief nieuwe ontwikkeling. Bij 

de ontwikkeling van een nieuwe technologie, in dit geval de social game, zijn er verschillende 

invloeden die er voor zorgen dat het product er uit ziet zoals het er uiteindelijk uit ziet. Volgens 

Pyungho Kim staat of valt het succes van een technologie door medewerking of tegenwerking van 

externe factoren.4 Een aantal van die factoren zijn ook terug te vinden in de invloeden van de 

adaptatietheorie. Een goede adaptatie is volgens McFarlane, die onderzoek heeft gedaan naar de 

adaptatie van boek naar film, afhankelijk van verschillende invloeden zoals het narratief, de vorm van 

het medium, condities binnen het culturele en sociale klimaat en condities van de filmindustrie.5 De 

vraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Op welke manier hebben de invloeden die een rol spelen 

binnen de adaptatietheorie over boek en film een rol gespeeld bij het ontwikkelen van een adaptatie 

van televisieprogramma naar social game?’. 

Naar de productie van mediateksten is, over het algemeen, nog weinig onderzoek gedaan.6 

Het adapteren van een televisieprogramma naar een social game is een relatief nieuw fenomeen. 

Het is relevant om te kijken in welk opzicht het produceren van de adaptatie van boek en film 

verschilt met de adaptatie van televisieprogramma en social game. Op die manier kunnen de 

transities binnen het medialandschap in beeld worden gebracht. De transities in het medialandschap 

vinden plaats door de behoeften van de mensen aan bepaalde technologieën.7 De behoefte aan 

interactiviteit en participatie zou een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben bij de ontwikkeling van 

social games. Het onderzoek van deze scriptie is maatschappelijk relevant omdat dit onderzoek zal 

laten zien op welke manier behoeften van de maatschappij van invloed zijn op de technologie en 

ontwikkelingen in het medialandschap. 

Aan de hand van de concepten technologisch imaginair, interactiviteit en adaptatie zal 

duidelijk worden op welke manier de behoeften van de mens een rol spelen bij de ontwikkeling van 

een nieuwe technologie. Door de casus van DE SLIMSTE MENS er bij te halen, zal worden geïllustreerd 

                                                           
4
 Pyungho Kim, “New Media, Old Ideas: The Organizing Ideology of Interactive TV,” Journal of Communication 

Inquiry 25 (2001): 73, doi: 10.1177/0196859901025001006. 
5
 Brian McFarlane, Novel to Film (New York: Oxford University Press, 1996), 21-23. 

6
 James Curran, Media Organizations in Society (Londen: Arnold, 2000), 9-16. 

7
 Lister et al., New Media, 67. 
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op welke manier de adaptatie van televisieprogramma naar game verschilt van de adaptatie van 

boek naar film. 

 

Van vraag naar aanbod 

 

Het productieonderzoek 

Het doen van productieonderzoek is volgens Barry Dornfeld erg belangrijk. Voor onderzoekers is het 

volgens Dornfeld belangrijk om te begrijpen dat producenten van een televisieprogramma (of een 

andere mediatekst) ook gezien kunnen worden als het publiek van de mediatekst. Dornfeld bedoelt 

daar niet mee dat de producenten en het publiek identiek aan elkaar zijn maar dat producenten zich 

in en uit het frame ‘publiek’ kunnen bewegen. Volgens Dornfeld gebruiken producenten in hun 

vrijetijd ook verschillende mediavormen en daarnaast leven de producenten in dezelfde cultuur als 

het publiek van het programma en zijn zij op een bepaalde manier net zo gevormd als het publiek 

voor wie zij het programma maken.8 Terwijl producenten volgens Dornfeld steeds een proces van 

evaluatie en interpretatie ondergaan van hun eigen werk maar ook deel uitmaken van het publiek, 

blijft het lastig te voorspellen of het publiek een nieuw product weet te waarderen en of het product 

een succes wordt.9 Voor het onderzoek van deze scriptie is het belangrijk om te realiseren dat 

producenten veel van hun keuzes baseren op hun eigen ideeën over de behoeften van de mens. De 

behoeften van de samenleving en dus het culturele en sociale klimaat, zou een belangrijke invloed 

kunnen zijn op de ontwikkeling van de social game. De verlangens en behoeften van de mens worden 

volgens het technologisch imaginair namelijk geprojecteerd op de technologie. 

 

Het technologisch imaginair 

Lister et. al. gebruiken het concept technologisch imaginair om aandacht te vestigen op de manier 

waarop bepaalde idealen geprojecteerd worden op de technologie. Volgens Lister et. al. is het vooral 

de ontevredenheid over de sociale realiteit en het verlangen naar een betere samenleving die de 

mens projecteert op technologieën. Het idee heerst, volgens Lister et. al. dat technologieën een 

wereld van ‘completeness’ kunnen creëren. Nieuwe media worden volgens het technologisch 

imaginair gezien als een uiting van een samenleving waarin de nieuwe media worden gezien als 

oplossingen voor sociale en culturele aspecten die in de samenleving niet klopten.10 De komst van 

nieuwe media zorgt volgens Lister et. al. voor een bepaald soort optimisme maar ook voor een 

bepaalde angst. Het nieuwe medium wordt namelijk altijd geplaatst in relatie tot oudere media 
                                                           
8
 Barry Dornfeld, “Negotiating Documentary Production. Authorship and Imagined Audiences,” In: Producing 

Public Television, Producing Public Culture (Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1998),  86-87. 
9
 Dornfeld, “Negotiating Documentary Production,” 86. 

10
 Lister et al., New Media, 67. 
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waarbij het nieuwe medium vaak wordt gezien als goed en progressief en het oude medium als ‘the 

other’. Die vergelijking van goed en slecht is volgens Lister et. al. een voorbeeld van de 

verwachtingen en hopen die een cultuur heeft voor de nieuwe media.11 

Een voorbeeld van de manier waarop het technologisch imaginair een rol kan spelen bij de 

opkomst van een technologie geeft Patrice Flichy met zijn onderzoek naar de opkomst van het 

internet. Flichy schenkt in dat onderzoek vooral aandacht aan de sociale vormen waarin het internet 

ontwikkeld werd. De visies en ideeën die er heersen zijn volgens Flichy collectief en dus een 

imaginaire. Omdat het een collectieve visie is, worden volgens Flichy verschillende actoren 

waaronder zowel producenten als gebruikers, gedreven door eenzelfde behoefte en verlangen naar 

compleetheid en heelheid. De collectieve visie verbindt volgens Flichy de producenten en de 

gebruikers bij het produceren van een medium.12 

In het onderzoek van deze scriptie ligt de focus niet op het ontwikkelen van een nieuwe 

technologie in de vorm van een medium maar op een onderdeel van een medium namelijk de 

mediatekst. Het technologisch imaginair verwijst volgens Lister et. al. naar het verlangen van de 

mens naar volledigheid en kan dus een belangrijk onderzoeksobject zijn wanneer er gekeken wordt 

naar de ideeën en invloeden die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van een nieuw soort 

adaptatie zoals de social game. Ondanks dat het fenomeen kleiner is dan de opkomst van 

bijvoorbeeld het internet, is het belangrijk om te realiseren dat een belangrijke factor bij het 

ontwikkelen van de app de idealen en ideeën zijn van de mensheid met betrekking tot een wereld 

van volledigheid. Het technologisch imaginair geeft de mogelijkheid om, in tegenstelling tot het 

technologisch determinisme, de technologie niet als enige oorzaak te zien van sociale verandering. 

Als voorbeeld van het technologisch imaginair geven Lister et. al. dat de komst van 

interactieve media als iets goeds werd gezien en televisie met de komst van interactieve media 

gezien werd als een ‘slecht’ medium. Televisie werd door veel theoretici al geassocieerd met 

passiviteit. De bekende term ‘couch potato’ suggereert de passiviteit van de televisiekijker terwijl de 

nieuwe mediagebruiker zich kan navigeren door verschillende programma’s, zelf keuzes kan maken 

en dus geassocieerd kan worden met interactiviteit.13 Interactiviteit is dus een voorbeeld van het 

technologisch imaginair en omvat een behoefte die de samenleving lijkt te hebben. 

 

 

 

  

                                                           
11

 Lister et al., New Media, 67.  
12

 Patrice Flichy, The Internet Imaginaire (Cambridge: The MIT Press, 2007), 4. 
13

 Lister et al., New Media, 68. 
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De interactiviteit van televisie en nieuwe media 

Interactiviteit is een lastig begrip. Dat blijkt uit de vele definities en ideeën die er over te vinden zijn. 

Volgens Eggo Müller is het helemaal niet nieuw dat er nu zo iets bestaat als interactieve televisie 

want volgens Müller is televisie vanaf het begin af aan al interactief geweest.14 De term interactiviteit 

geeft volgens Müller een vertekend beeld van oude media en creëert een wensdroom voor nieuwe 

media. Om het eenvoudig te zeggen zijn er volgens Müller twee soorten interactiviteit. De eerste 

soort is de zogenaamde ‘echte’ interactiviteit waarbij er een soort gesprek plaatsvindt tussen twee 

eenheden. Interactieve televisie betekent in deze context dat de kijker (eventueel via een ander 

kanaal dan de televisie) het gesprek aan kan gaan met de producenten. Echte interactiviteit zou 

volgens Müller het verlies van controle aan de kant van de producenten betekenen. Er wordt volgens 

Müller bij interactieve televisie vaak het idee gewekt dat de producenten luisteren naar de kijkers 

maar volgens Müller is dat een vertekend beeld.15 De benadering waarop Henry Jenkins over 

interactiviteit spreekt, sluit zich deels aan bij het idee van ‘echte’ interactiviteit. Volgens Jenkins 

verwijst interactiviteit naar de manier waarop nieuwe technologieën zijn ontworpen om meer met 

‘consumer feedback’ te doen.16 Jenkins bekijkt interactiviteit vanuit het perspectief van zowel de 

makers als de gebruikers. De makers gebruiken interactiviteit volgens Jenkins om iets met feedback 

te doen en de gebruikers krijgen de kans om invloed uit te oefenen op de inhoud van de mediatekst. 

De macht blijft uiteindelijk dus wel bij de makers maar de invloed van de gebruiker gaat een steeds 

grotere rol spelen bij de ontwikkeling van een mediatekst. 

De tweede soort interactiviteit is de ‘onechte’ interactiviteit. Wanneer er één partij de 

controle heeft tijdens het uitwisselen van gegevens, kan er volgens Kim en Sahnwey niet gesproken 

worden van ‘echte’ interactiviteit.17 Volgens Mark Andrejevic is met de komst van digitale, 

netwerkachtige technologieën en media er veel verandert wanneer het gaat om interactiviteit. De 

nieuwe technologieën maken het voor producenten en aanbieders mogelijk data te achterhalen en 

uit te wisselen over de gebruiker zonder dat de gebruiker daar kennis van heeft. Andrejevic vindt de 

nieuwe vorm van interactiviteit tussen gebruiker en aanbieders een verhouding die wordt 

gekenmerkt door controle aan de kant van de producenten en zelfonthulling aan de kant van de 

gebruikers.18 Het lijkt er op dat Andrejevic bedoelt dat de producenten zelf de macht in handen 

willen houden over hun product en dat de kijker weinig macht uit kan oefenen. Een voorbeeld daar 

van is de manier waarop Caldwell interactiviteit bekijkt. Volgens Caldwell hebben de 

                                                           
14

 Eggo Müller, “De belofte van interactiviteit. Over de realiteit van een ideaal van mediale communicatie,” 
Tijdschrift voor mediageschiedenis 11, nr. 2 (2008): 16. 
15

 Müller, “Belofte van interactiviteit,” 25. 
16

 Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (New York: New York University 
Press, 2006), 137. 
17

 Müller, “Belofte van interactiviteit,” 25. 
18

 Müller, “Belofte van interactiviteit,” 22. 
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programmamakers met interactiviteit het voornaamste doel om de kijkers aan de televisieproductie 

te binden. Er moet volgens Caldwell een loyaliteitsgevoel bij de kijker ontwikkeld worden waardoor 

de kijker het programma blijft kijken.19 De producenten zetten de term interactiviteit dus in om zelf 

de controle over de kijkers te houden. 

Interactieve televisie wordt door Harry van Vliet omschreven als televisie die gebruik maakt 

van een retourpad. Het retourpad is een kanaal die een twee-weg interactie tussen gebruiker en 

dienst of producent weet te bewerkstelligen. Het retourpad hoeft volgens Van Vliet niet hetzelfde 

medium te zijn als het medium waaruit de informatie in eerste instantie wordt verzonden. Als 

voorbeeld geeft Van Vliet de telefoonverbinding.20 De telefoonverbinding kan vandaag de dag ook 

vergeleken worden met de verbinding van de smartphone (of een ander medium) met internet. 

Het spelen van een social game van een televisieprogramma kan misschien voor een meer 

participatiegevoel zorgen wanneer de gebruiker naar het televisieprogramma kijkt maar er is geen 

sprake van een duidelijke interactie met het televisieprogramma. De social game kan wel voor 

interactie tussen de gebruikers onderling zorgen en eventueel voor interactie tussen de makers van 

de game en de gebruikers maar niet tussen de makers van het televisieprogramma en de gebruikers 

van de game. Wellicht proberen de producenten van een televisieprogramma door het toevoegen 

van een game de televisie-ervaring te verbeteren door de kijker actiever te laten lijken. Speelt de 

ervaring van het gebruik van de adaptatie wel een rol bij de ervaring van het origineel? 

 

Adaptatie 

De grondlegger van de adaptatietheorie is George Bluestone. Hij schreef het boek Novels into Film in 

1957. In de tijd dat Bluestone het boek schreef, heerste er een hiërarchie waarbij de schrijfkunst 

boven de film werd verheven. Een adaptatie werd volgens Bluestone beoordeeld op fidelity, de 

trouwheid van de film aan het boek. Hoe hoger de fidelity hoe hoger de waardering van de 

adaptatie.21 Volgens latere theoretici zoals McFarlane moet er niet gekeken worden naar fidelity bij 

het beoordelen van een adaptatie. Fidelity is volgens McFarlane niet te beoordelen omdat iedereen 

een andere interpretatie heeft van het origineel en de adaptatie dus nooit kan voldoen aan al die 

interpretaties.22 Het produceren van een adaptatie is afhankelijk van verschillende invloeden. 

Volgens McFarlane moet er een onderscheid gemaakt worden bij het overstappen van boek naar film 

tussen het verhaal en het plot. Het verhaal en het gevoel van het verhaal kan gedeeld worden bij het 

                                                           
19

 John Caldwell, “Convergence Television: Aggregating from and Repurposing Content in the Culture of 
Conglomeration,” in Television after TV: Essays on an Medium in Transition, red. L. Spigel en J. Olsson (Durham: 
Duke, 2004), 57. 
20

 Harry van Vliet, “Where Television and Internet meet…,” E-view 2 (2001) 9. http://comcom.kub.nl/e-
view/02-1/inhoud.htm. 
21

 George Bluestone, Novels into Film (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1957): 20. 
22

 McFarlane, Novel to Film, 10. 
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boek en de film maar het plot, de uitvoering, kan verschillen door bepaalde elementen uit het 

origineel in de adaptatie te benadrukken of weg te laten. Het gebruik van twee verschillende media 

speelt daarbij een belangrijke en onderscheidende rol.23 Volgens Kristin Thompson is het lastig om 

het verhaal van een boek te adapteren naar een film. Boeken zijn volgens Thompson namelijk veel 

langer van verhaal, hebben gecompliceerde plots en meer personages dan een film aankan.24 Een 

filmmaker moet dus vaak elementen uit het origineel weglaten maar er wel voor zorgen dat de 

overgebleven elementen de spanning en het gevoel van het verhaal kunnen overbrengen. Volgens 

DeWitt Bodeen is het adapteren een creatieve onderneming waarbij de producent het ontwikkelde 

gevoel van het origineel opnieuw kan creëren en behouden.25 

Een andere invloed die volgens McFarlane belangrijk is bij het adapteren is de conditie van de 

industrie. De condities binnen de filmindustrie en de heersende sociale en culturele ideeën zijn 

volgens McFarlane belangrijke en bepalende factoren bij het produceren van een film. Met condities 

binnen de filmindustrie bedoelt McFarlane de invloed die sterren, de huisstijl van de studio of de 

conventies van de regisseur kan hebben op het uiteindelijke product. Met de heersende sociale en 

culturele ideeën bedoelt McFarlane dat de adaptatie in een andere tijdsperiode geproduceerd kan 

worden dan het origineel waardoor er in de tijd van de adaptatie andere sociale en culturele 

gedachten heersen dan bij de productie van het origineel. Volgens McFarlane is het belangrijk om bij 

het onderzoeken van adaptaties rekening te houden met boven genoemde invloeden.26 

Volgens Thompson, die meer kijkt naar adaptaties van films naar televisieprogramma’s en 

andersom, is het aantrekkelijk voor producenten om te adapteren omdat het een mooie manier om 

het product te promoten, het televisieprogramma kan de film promoten en andersom.27 Thompson 

beschrijft het debat over de adaptatie van boek naar film ongeveer zoals boven is beschreven maar 

voegt er aan toe dat de adaptatie een groter publiek kan bereiken dan alleen het origineel. Ook 

mensen die bijvoorbeeld het boek niet gelezen hebben, kunnen wel naar de film gaan kijken. Daarbij 

kan de film de verkoop van het boek stimuleren.28 

De meeste theorieën over adaptatie gaan over welke vormen adaptatie kan aannemen en 

welke narratieve structuren er terug te vinden zijn in de adaptatie. McFarlane zegt in de conclusie 

van zijn boek: 

 

                                                           
23

 McFarlane, Novel to Film, 23. 
24

 Kristin Thompson, Storytelling in Film and Television (Cambridge: Harvard University Press, 2003), 75. 
25

 DeWitt Bodeen, “The Adapting Art,” Films in Review 14.6 (1963): 349. 
26

 McFarlane, Novel to Film, 21-22. 
27

 Thompson, Storytelling in Film and Television, 82. 
28

 Thompson, Storytelling in Film and Television, 77. 



11 
 

However, the more taxing and more engrossing work lies in exploring how film-maker, influenced 

by his reading of the novel and by the screen’s enunciatory capacities and techniques, as well as 

by other pressures which have to do with neither, has chosen to display these narrative 

elements.
29

 

 

Om dit te koppelen aan de adaptatie die in deze scriptie het onderwerp is, is het relevant om de 

filmmaker die McFarlane beschrijft te zien als de app-producenten, de lezing van het boek die hij 

beschrijft te zien als de lezing van het televisieprogramma en het tonen van de narratieve elementen 

als de uitvoering van de uiteindelijke app. Zo wordt het relevant om te onderzoeken op welke manier 

de producenten, beïnvloedt door verschillende invloeden, tot het uiteindelijke product zijn gekomen. 

 

Casus: De Slimste Mens-app 

Het product dat centraal staat in dit onderzoek is De Slimste Mens-app. DE SLIMSTE MENS is een 

televisieprogramma van de omroep NCRV. Zij noemen het zelf een tv-quiz met een knipoog. Volgens 

de producenten draait het bij deze tv-quiz niet alleen om kennis en algemene ontwikkeling maar ook 

om associatief denken. Het programma wordt gepresenteerd door Philip Freriks en kent een 

eenmansjury die bestaat uit Maarten van Rossem.30 De social game in de vorm van een software 

applicatie is volgens de makers interessant voor gebruikers omdat zij zo kunnen laten zien hoe slim 

zij zijn door het op te nemen tegen vrienden.31 De social game kent verschillende ronden die 

gebaseerd zijn op de ronden van het televisieprogramma. Het televisieprogramma wordt twee keer 

per jaar, zes weken lang elke werkdag uitgezonden op Nederland 1. De social game is het hele jaar 

door toegankelijk. 

  

                                                           
29

 McFarlane, Novel to Film, 199. 
30

 Uitzending gemist, “De Slimste Mens,” geraadpleegd op 06-03-2014, 
http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/8675-de-slimste-mens#. 
31

De Slimste Mens, “Applicatie,” geraadpleegd op 06-03-2014,  http://deslimstemens.ncrv.nl/applicatie. 
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Methode 

Om de hoofdvraag ‘Op welke manier hebben de invloeden die een rol spelen binnen de 

adaptatietheorie over boek en film een rol gespeeld bij het ontwikkelen van een adaptatie van 

televisieprogramma naar social game?’ te beantwoorden zal er gebruik gemaakt worden van vier 

deelvragen. De deelvragen zijn: 

1. ‘Welke ideeën hebben de makers van DE SLIMSTE MENS-app over televisie in het huidige en 

toekomstige medialandschap?’. Blijkbaar heerst er een idee onder televisiemakers dat een app een 

toegevoegde waarde voor het televisieprogramma kan zijn. Hebben die ideeën iets te maken met de 

behoefte aan interactiviteit voor de kijker? Hebben die ideeën iets te maken met de komst van 

nieuwe media? Welke ideeën hebben de producenten over interactiviteit? 

 

2. ‘Op welke manier heeft het telvisieprogramma een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de game?’. 

Door een televisieprogramma als basis te nemen bij het ontwikkelen van een game zal het 

televisieprogramma een rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van de game. Wat is het verhaal 

van het televisieprogramma? Wat is het gevoel van het televisieprogramma en de game?.  

 

3. ‘Welke invloeden uit de technologie hebben invloed gehad op het produceren van de adaptatie?’. 

Het uiteindelijke product ziet er waarschijnlijk anders uit dan het allereerste idee dat de producenten 

hadden over de uitvoering van het product. Konden er bepaalde ideeën niet uitgevoerd worden 

omdat de juiste technologie er nog niet voor was? Hebben de technologische verschillen tussen de 

twee media voor moeilijke situaties gezorgd? 

 

4. ‘Op welke manier hebben sociale en culturele ideeën van de samenleving een rol gespeeld bij het 

ontwikkelen van de adaptatie?’. Welke behoeften waren er volgens de producenten? Hoe hebben zij 

de behoeften van de gebruiker geprobeerd te vervullen? Op welke manier zijn de producenten 

achter de behoeften van de gebruiker gekomen? 

Als er gekeken gaat worden naar de ideeën die mensen hebben, de visies of het imaginaire, dan is 

een manier om daar achter te komen via interviews. Via kwalitatieve interviews met de producenten 

en door de juiste vragen te stellen, kunnen de gedachten en visies van de producenten achterhaald 

worden. Het interview is in dit geval de meest relevante manier van onderzoek doen omdat de 

onderzoeksvraag gaat over de invloeden die een rol gespeeld hebben bij het ontwikkelen van de 

adaptatie. Door direct naar de bron te stappen, wordt er getracht de meest betrouwbare en 

nauwkeurige informatie te verkrijgen. 
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De interviews zullen semi-gestructureerd zijn. Semi-gestructureerde interviews geven 

volgens Anne Galletta inzicht in de ervaringen van de respondenten door open vragen te stellen 

maar het semi-gestructureerde interview kan ook inzicht geven in de bestaande constructies door 

theorie gedreven vragen te stellen.32 De vragen staan niet vast maar de onderwerpen (topics) die 

aangekaart moeten worden wel. De volgorde waarin de onderwerpen behandeld worden, kan per 

interview verschillen. De onderwerpen worden vanuit het theoretisch kader van het onderzoek 

gevormd. 

Volgens Galletta is het noodzakelijk om een interview te beginnen met openvragen naar de 

ervaringen van de respondent. Zulke openvragen kunnen openingen creëren voor diepgaandere 

vragen in het vervolg van het interview.33 In het middelste deel van het semi-gestructureerd 

interview ligt de focus op het onderwerp van dit onderzoek. De volgende onderwerpen zullen in het 

middelste deel van het interview in willekeurige volgorde aan bod komen. Het onderwerp ‘Idee 

televisie in het hedendaagse, digitale medialandschap’ zal aan bod komen om de ideeën van de 

producenten te achterhalen die gaan over het toevoegen van een app aan een televisieprogramma. 

Dat is relevant omdat het de gedachten van de producenten over het hedendaagse medialandschap 

en hoe dat is veranderd bloot kan leggen. Het onderwerp ‘Het toevoegen van een app voor de 

makers’ zal behandeld worden om te achterhalen welke voordelen het toevoegen van een app en 

dus het adapteren van het televisieprogramma heeft voor de makers. Speelt controle een belangrijke 

rol of zijn er andere factoren (zoals promotie) die een rol spelen om een app te ontwikkelen waar de 

producent bepaalde voordelen of toegevoegde waarden van ervaart. Het onderwerp ‘De 

uiteindelijke app’ zal behandeld worden om te achterhalen welke ideeën van de producenten 

uiteindelijk niet terug te vinden zijn in de uiteindelijke app. Welke elementen uit het origineel zijn 

weggelaten en welke factoren hebben een belemmerende rol gespeeld bij het ontwikkelen van de 

game? Het onderwerp ‘Het toevoegen van een app voor de gebruikers’ zal behandeld worden om te 

achterhalen welke ideeën producenten hebben over het gebruik van de app. Op welke manier moet 

de app volgens de producenten gebruikt worden en op welke manier hebben de gebruikers een rol 

gespeeld bij het ontwikkelen van de game? Daarnaast zal er gevraagd worden welke behoeften de 

gebruikers hebben volgens de producenten. In dit middelste gedeelte van het interview kunnen de 

respondenten zelf voorbeelden aandragen over hun ideeën. Tot slot is er ruimte voor eigen inbreng 

van de respondent. 

Na de exploratieve, maar gerichte interviews is het noodzakelijk om de transcripties van de 

interviews te analyseren. Tijdens het analyseren zal er uitgegaan worden van de Grounded Theory. 
                                                           
32

 Anne Galletta, “The Semi-Structured Interview as a Repertoire of Possibilities,” in Mastering the Semi-
structured Interview and beyond from Research Design to Analysis and Publication. (New York: New York 
University Press, 2012), 45.  
33

 Galetta, “Semi-Structured Interview,” 47. 
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De Grounded Theory is een benadering van Anselm Strauss en Juliet Corbin om de interviewdata in 

drie stappen te analyseren of, zoals zij het noemen, te coderen. De eerste stap is een open codering 

waarbij de data afgebroken worden in kleinere delen. Deze delen worden nader bekeken en 

vergeleken met elkaar. Door data te vergelijken worden fenomenen ontdekt die vervolgens gelabeld 

en gecategoriseerd kunnen worden.34 De volgende stap noemen Strauss en Corbin axiaal coderen 

waarbij de afgebroken data weer opgebouwd worden door nieuwe relaties te leggen tussen de 

categorieën en eventuele subcategorieën.35 Tot slot is het selectief coderen van belang. Bij het 

selectief coderen wordt de meest relevante categorie gekozen die de kern vormt van de data. Met de 

overige betekenisvolle categorieën wordt een verhaallijn gevormd, een Grounded Theory, dat 

antwoord geeft op de onderzoeksvraag.36 De Grounded Theory is voor dit onderzoek een relevante 

methode om de data te analyseren omdat het ruimte geeft om zowel de categorieën die ontstaan 

zijn uit de theorie, als nieuwe categorieën te ontdekken. 

Om een interview te houden zijn er respondenten nodig. De respondenten van dit onderzoek 

zijn twee personen die vanaf het begin actief betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van De 

Slimste Mens-app. De eerste respondent is Elsa Gorter. Gorter is senior content manager op de 

afdeling digitaal en innovatie bij de KRO-NCRV. Gorter is, naar eigen zeggen, verantwoordelijk voor 

de inhoudelijke strategie van De Slimste Mens-app. Zij staat vooral vooraan bij de 

conceptontwikkeling van nieuwe concepten en het operationeel aansturen van haar team. Voor een 

onderzoek naar de invloeden die een rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van de app is zij een 

juiste persoon omdat zij vooraan stond bij het ontwikkelingsproces. Tijdens de ontwikkeling heeft zij 

binnen de KRO-NCRV een leidende rol gespeeld en weet daarom op veel gebieden iets te vertellen 

over de ontwikkeling van de game.  

De tweede respondent is Bart Haakman. Haakman is werkzaam bij Elastique, een bedrijf dat 

zorgt voor de technische realisatie van digitale platforms. Haakman was projectleider tijdens de 

ontwikkeling van De Slimste Mens-app. Binnen Elastique was Haakman de persoon die het team 

aanstuurde. Haakman kan binnen dit onderzoek een perspectief bieden op de meer technologische 

kant die bij de ontwikkeling van de game kwam kijken. Haakman en Gorter hebben veel 

samengewerkt tijdens de ontwikkeling van de game. Zij zijn beide onder andere verantwoordelijk 

voor de conceptontwikkeling. Beide zijn ook het hele proces actief geweest en zijn vandaag de dag 

nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling van de game. Er is gekozen voor de verdeling van één 

respondent binnen de omroep (KRO-NCRV) en één respondent van het bedrijf dat de app technisch 

gerealiseerd heeft omdat de respondenten zo vanuit verschillende bedrijven en visies een 
                                                           
34

 Anselm Strauss en Juliet Corbin. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques 
(Londen: SAGE Publications, 1990), 62.  
35

 Strauss en Corbin, Basics, 96.  
36

 Strauss en Corbin, Basics, 116. 
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perspectief kunnen bieden op de ontwikkeling van de app en de invloeden die daarbij een rol hebben 

gespeeld.  
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De invloeden bij de ontwikkeling van de De Slimste Mens-app 

Tijdens het analyseren van de interviews werd het duidelijk dat de vier invloeden die boven zijn 

beschreven, niet altijd exact terug te vinden waren in de data van de interviews. De invloeden die 

bekend zijn van adaptatie van boek naar film, zijn bij de adaptatie van televisieprogramma naar game 

terug te vinden maar op een andere manier. De invloeden zullen in onderstaande tekst aan bod 

komen. De invloed van de filmindustrie die bij de adaptatie van boek naar film belangrijk is, is in de 

analyse niet terug gevonden. Daar voor in de plaats is er een andere invloed waargenomen namelijk 

de kruisbestuiving. 

 

Kruisbestuiving 

Het produceren van de social game van het programma DE SLIMSTE MENS was volgens de respondenten 

voor hen aantrekkelijk omdat zij vinden dat door de overstap van televisiekijkers naar gebruikers het 

publiek wordt geactiveerd. Gorter en Haakman vinden gebruikers vanuit commercieel oogpunt veel 

aantrekkelijker dan alleen kijkers. Zij leggen dat in de volgende citaten uit: 

 

Dus ik zie zelf altijd wel een onderscheid tussen een gewone televisiekijker en een fan en een 

televisiekijker is niet zo trouw, en als er een andere leuke show komt dan zijn ze weg maar onze 

fans die zijn heel belangrijk voor ons. […] En met activiteit kan je wel vervolgens weer die andere 

groep ook activeren door die fans […] (Gorter). 

 

Het is de publieke omroep dus ze hebben niet zo veel te maken met advertenties en dat soort 

partijen maar ik vind het ook vanuit commercieel perspectief dat doet hier dan eigenlijk helemaal 

niet ter zake […] interessant want ik wil niet alleen maar honderdduizend kijkers die extra 

opletten tijdens dat half uur, ik wil er 24u per dag die honderdduizend gebruikers, én dat half 

uurtje er bij. Dus dat vind ik eh een vele interessantere aanbieding (Haakman). 

 

Gorter legt uit dat zij een onderscheid maakt tussen een gewone televisiekijker en een fan. Met de 

fan bedoelt zij een kijker die ook gebruiker is want door de fans en door hun activiteit kunnen er 

andere mensen ook geactiveerd worden. Op die manier wordt de groep fans volgens Gorter steeds 

groter. Het binden van mensen aan het merk en het creëren van fans is volgens de respondenten op 

commercieel gebied interessant omdat de fans waardevol zijn. Fans zijn volgens Gorter een goede 

manier van promotie: 

 

Er hebben een miljoen mensen de app gedownload. Als wij een push uitsturen naar die miljoen 

mensen dat eh eh op het moment dat in de zomer DE SLIMSTE MENS weer begint dat is de beste 
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promotie, gratis promotie die je hebt en die is meer waard dan elke vorm van abri eh reclame en 

televisiespotjes of wat dan ook want dat zijn je fans dus en die vertellen het natuurlijk weer 

verder. 

 

De fans en dus de spelers van de social game, zijn volgens Gorter de beste promotie die er is. Fans 

zijn daarom waardevoller dan elke andere manier van promotie die wel geld kost. Door middel van 

kruisbestuiving kunnen beide producten elkaar promoten. Dat is ook de bedoeling vertelde Gorter: 

 

Nou, omdat je eh eh eh eh gratis promotie kanalen hebt. Dus je kan in die app mensen gratis 

laten televisiekijken en televisiemensen gratis naar elkaar krijgen dus en met die app, het is één 

merk dus het is niet verschillende merken. Het liefst probeer je dat wel met kruisbestuiving 

elkaar te helpen. 

 

De adaptatie kan, zoals Thompson ook zegt, het origineel versterken. De producenten kunnen hun 

eigen producten gebruiken om elkaar te promoten.37 Door kruisbestuiving te gebruiken, kunnen 

volgens Gorter de twee mediavormen elkaar versterken. Men zou kunnen zeggen dat de merk-

ervaring of beleving op die manier kan worden versterkt. In de adaptatietheorie van McFarlane is het 

promotie-aspect niet terug te vinden. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat beide 

mediateksten niet tegelijkertijd werden uitgebracht. 

Bij de adaptatie van boek naar film is het niet relevant dat beide mediateksten naar elkaar 

verwijzen. Bij de adaptatie van boek naar film is het boek altijd eerst en kan aan de hand van de 

productie van de film, het origineel niet meer veranderd worden. Bij de adaptatie van 

televisieprogramma naar game, wanneer beide mediateksten tegelijkertijd toegankelijk zijn, kan er 

binnen beide mediateksten naar elkaar verwezen worden. Het verwijzen naar elkaar, de 

kruisbestuiving, is bij de ontwikkeling van de game van invloed geweest. Gorter en Haakman leggen 

dat uit: 

 

Plus dat we tot die tijd eigenlijk twee stand-alone producten hadden […]en  we wilden eigenlijk 

dus ook iets doen waardoor je die twee ook naar elkaar toetrekt en vanuit die gedachtes hebben 

we de tv vraag van de dag gemaakt. Dus ook kijken van hoe kunnen we de mensen van de app 

naar tv trekken en weer van tv weer naar de app trekken want Philip Freeriks zegt ook elke dag: 

dit was de TV vraag van de dag, download nu de app (Gorter). 

 

[…] maar na het tweede seizoen is een eh onderzoek gedaan onder de mobiele gebruikers en 

onder de tv-kijkers en tot onze grote verbazing […] ehm onder de tv-kijkers bleek dat maar liefst 
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een schrikkende vijftig procent niet wist van het bestaan van de app. […] Dus toen zijn we opzoek 

gegaan naar de integratie van hoe kunnen we nou nog verder tv met die app integreren, hoe 

kunnen we ja hoe kunnen we er gewoon voor zorgen dat die kijkers weten dat die app er is? 

(Haakman). 

 

Het produceren van een adaptatie is voor de makers vanuit commercieel oogpunt erg aantrekkelijk 

vanwege de mogelijkheden die een adaptatie met zich meebrengt met betrekking tot het promoten 

van het origineel en andersom. Daarnaast moet er niet vergeten worden dat geld van invloed is op 

de manier waarop het product vorm krijgt. Geld is dus aan de ene kant de aanleiding voor het 

adapteren en aan de andere kant is het ook een invloed die een rol speelt bij de ontwikkeling van het 

product. Wanneer een boek verfilmd wordt is de interpretatie van de producent van de film van 

invloed op het uiteindelijke product.38 Wanneer er naar de adaptatie van televisieprogramma naar 

social game gekeken wordt, is het misschien iets lastiger om te spreken van een verhaal. Het verhaal 

is in dit geval eigenlijk het format van het televisieprogramma. 

 

Van verhaal naar format  

Het adapteren van een boek naar een film heeft vaak te maken met het idee dat het boek een succes 

is geweest en de film dan ook wel een succes zal worden. Bij de adaptatie van televisieprogramma 

naar social game ligt dat anders. Volgens Gorter is het zo dat de adaptatie bedoeld is om het merk 

het hele jaar door, door te kunnen zetten. Zo legt zij uit: 

 

[…] je bouwt daarmee je merkt uit dus eh DE SLIMSTE MENS is eh zes weken per jaar in de zomer 

elke werkdag op televisie. Daar zijn we heel blij mee maar dat is eigenlijk heel kort, zes weken per 

jaar en met het toevoegen van een app kan je vierentwintig uur per dag een heel jaar door je 

merk doorzetten. 

 

Het doorzetten van het merk, nadat het televisieprogramma niet meer op tv te zien is, is volgens 

Gorter erg belangrijk. Het merk DE SLIMSTE MENS is bij de adaptatie van televisie naar game eigenlijk 

wat het verhaal is bij de adaptatie van boek naar film. Bij het ontwikkelen van adaptatie van 

televisieprogramma naar social game, moet het verband tussen de twee media-uitingen duidelijk 

blijven. Volgens Bodeen is het de taak van de producenten van de adaptatie om het gevoel van het 

origineel opnieuw te creëren of te behouden.39 Haakman geeft in het interview duidelijk aan dat het 
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hun opdracht was om een spel te verzinnen waarbij het gevoel van het merk (het 

televisieprogramma) overeind bleef: 

 

Ja het belangrijkste was eigenlijk gewoon de opdracht: we willen een turn-based game gaan 

maken van DE SLIMSTE MENS en hoe zorgen we er voor dat we dat mobiel kunnen spelen en dat het 

gevoel van de slimste mens overeind blijft. Nou wat is dan dat gevoel? Want dat is best lastig.. 

ehm het gevoel is eh ja het is een kennisquiz met een knipoog dus het gaat niet in alle gevallen 

om eh exacte kennis. […] gewoon het gevoel dat je het idee hebt van ja dit is wel de slimste 

mens. 

 

Het gevoel van het merk moet overeind blijven bij het ontwikkelen van de adaptatie maar wat het 

gevoel dan precies is, vindt Haakman lastig te omschrijven. Uiteindelijk omschrijft hij het gevoel als 

een ‘kennisquiz met een knipoog’. De kennisquiz met een knipoog is dus het gevoel dat volgens de 

respondenten centraal staat in het televisieprogramma en daarom ook centraal moet staan in de 

social game. Zo vertelt Gorter dat het gevoel van het merk bij iedere vraag in de social game centraal 

moet staan: 

 

DE SLIMSTE MENS heeft een hele duidelijke tag-line en dat is dat het een kennisquiz met een 

knipoog is dus dat is voor ons, bij elke vraag moet dat eigenlijk centraal staan. […]daar hebben we 

wel ook ECHT naar gekeken dat er af en toe ook echt grappige vragen in zitten. Eh.. grappige 

weetjes die eigenlijk gewoon, tuurlijk er moeten ook kennis-quiz want anders dan haakt iedereen 

af maar er moet ook gewoon humor in kunnen zitten. Dat zit in het programma zelf natuurlijk 

ook […] 

 

Het gevoel, de kennisquiz met een knipoog, houdt volgens Gorter in dat er van de gebruiker kennis 

wordt gevraagd over bepaalde onderwerpen maar dat er wel humor in de vragen mag zitten. Het 

verhaal en het gevoel kan volgens McFarlane bij adaptatie overgebracht worden van de ene naar de 

andere mediavorm in tegenstelling tot het plot,40 in dit geval de uitvoering. Het verhaal is in dit geval 

dus het merk dat besloten zit in het format van het televisieprogramma. Het format heeft een 

belangrijke invloed gehad op het ontwikkelen van de social game. Haakman vertelt in het interview 

dat elk stapje dat zij deden goedgekeurd moest worden door de format-eigenaren: 

 

[…] DE SLIMSTE MENS is een format van woestijnvis dat later over is genomen door SBS-Belgium en 

die format-eisen die zijn heel streng. […]de NCRV heeft eigenlijk eh de formathouders er van 

kunnen overtuigen dat we dit mochten doen. Dat we er een mobiele component aan moesten 
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toevoegen, dus elk stapje moest er goedkeuring moesten we voorleggen totdat ze het allemaal 

goed vonden en zo zijn we gelanceerd. 

 

De format-eigenaren zouden in dit geval gezien kunnen worden als de schrijvers van het boek. Waar 

het bij het verfilmen van een boek volgens McFarlane wel duidelijk is dat de filmmaker een 

gewetensvolle visuele vertaling van het boek maakt waarbij filmmakers vaak niet een heel gedurfde 

aanpak kiezen om het verhaal te vertellen,41 heerst er bij het geval van de adaptatie van 

televisieprogramma naar social game blijkbaar een sfeer waarin de producenten van de game door 

de format-eigenaren niet vertrouwd worden. Er is hier een hiërarchie waarneembaar waar de 

makers van het origineel invloed hebben op de ontwikkeling van de adaptatie en elke stap willen 

controleren. 

 De social game moet het merk ‘De Slimste Mens’ het hele jaar doorvoeren waarbij het gevoel 

van het televisieprogramma overeind moet blijven. In de uitvoering zijn natuurlijk verschillen te 

vinden omdat er te maken is met twee verschillende soorten media. Bepaalde rondes die wel in het 

televisieprogramma zitten, zijn niet terug te vinden in de uitvoering van de game. In de volgende 

paragraaf wordt de uitvoering van de game behandeld. 

 

Van televisie naar smartphone 

De uiteindelijke uitvoering, de manier waarop het verhaal verteld wordt, verschilt bij het produceren 

van een adaptatie met het origineel. Doordat het nieuwe medium weer andere eigenschappen heeft 

dan het medium van het origineel, moeten de producenten van de adaptatie op een creatieve 

manier zorgen dat het verhaal toch duidelijk blijft. Omdat volgens Thompson een boek vaak veel 

langer is dan een film, wordt er bij de adaptatie vaak geselecteerd op welke elementen er uit het 

origineel essentieel zijn voor het vertellen van het verhaal.42 

Het televisieprogramma DE SLIMSTE MENS heeft rondes waarbij een foto of een videofragment 

wordt getoond aan de spelers. Die rondes zijn bij de social game niet terug te vinden. Bij het 

ontwikkelen van de game zijn er dus elementen van het origineel weggelaten. De technologie heeft 

volgens de respondenten daar de grootste rol in gespeeld. Haakman en Gorter zeggen: 

 

En dan hebben we ook nog vanuit de techniek een aantal keuzes gemaakt. Kijk we hebben niet in 

alle rondes gedaan. De rondes waar je een videootje krijgt, hebben we er uit gelaten. Omdat je.. 

omdat het lastig is, ja mobiel aan te bieden we gingen er vanuit slechte verbindingen en dan 
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moet je zo’n filmpje inladen en dat gaat allemaal vertragen en mensen op datakosten, et cetera 

plus ga al die content ook maar eens ontwikkelen. (Haakman) 

  

[…] als we nog een ronde willen toevoegen dan moeten we met foto en beeld gaan werken dus ik 

denk dat we dat, dat is gewoon lastig dan moet je heel de technische structuur van die app 

aanpassen. (Gorter) 

 

De technologie is nog niet zo ver dat smartphone-gebruikers altijd en overal een goede verbinding 

hebben met het internet en een goede verbinding is nodig om een videofragment af te kunnen 

spelen. Gorter geeft aan dat de technologie er voor heeft gezorgd dat het werken met 

beeldmateriaal er niet in zat. Volgens Gorter moet er dan veel aan de structuur van de app veranderd 

worden. Vooral in het argument van Haakman is terug te zien op welke manier de stand van de 

technologie de ontwikkeling van een andere technologie zoals een app kan beïnvloeden. Niet alleen 

het toevoegen van foto -en videomateriaal was om technologische redenen niet mogelijk. Ook het 

toevoegen van een chat-functie is niet doorgezet vanwege de technologische moeilijkheidsgraad. 

Gorter zegt daar over: 

 

En toen zeiden zij wel ja dat is gewoon niet realistisch want ook om een echte chat functie te 

bouwen daar heb je gewoon zo veel server-hosting nodig en dan moet het zo robuust opgezet 

worden[…]. 

 

Vanwege een technologische factor als server-hosting is het idee om een chat-functie toe te voegen 

aan de app niet gerealiseerd. De chatfunctie zou vergeleken kunnen worden met de gesprekken die 

de kandidaten in het televisieprogramma gewoon face-to-face met elkaar kunnen voeren. Dat 

element is bij de app niet gerealiseerd.  

 Een ander element dat uit het televisieprogramma terug moest komen in de app was het 

tijdselement. Het tijdselement is binnen het programma erg belangrijk omdat de kandidaten een zo 

hoog mogelijk aantal seconden moeten verzamelen om uiteindelijk niet te verliezen. Haakman legt 

het verschil tussen televisie en app uit aan de hand van het communiceren en de tijd: 

 

En er zitten wel uitdagingen in want ehm.. […] Eh je speelt het turn-based dus je kan niet, een 

belangrijk ingrediënt is dat mensen na elkaar aan de beurt zijn en als speler twee aan de beurt is 

dan heeft speler één gehoord wat speler twee heeft gezegd dus dan kan die niet dezelfde dingen 

zeggen, of kan wel maar dan zou je een bepaalde voorsprong hebben. Nou dat hebben we nu 

niet want de mensen zijn niet fysiek bij elkaar aan het spelen […] Ehm.. plus een heel belangrijk 

ding is dat bij de slimste mens is het ja je kan roepen en praten en ditditditditdit je kan binnen 
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tien seconden zou je tien begrippen kunnen noemen, eh hier moet je het intypen. Dus daar heb 

je een hele tijdsvertraging zit daar in terwijl ja het gevoel van tijd, wat oploopt of afloopt, wel een 

rol blijft spelen. 

 

Bij de ontwikkeling van de game moesten er aanpassingen gedaan worden met betrekking tot het 

aantal seconden dat de speler voor een goed antwoord krijgt. In het televisieprogramma kunnen 

kandidaten de antwoorden roepen wat veel minder tijd in beslag neemt dan typen. De producenten 

van de game moesten daar rekening mee houden en een manier vinden waarop de gebruiker nog 

wel de tijdsdruk ervaart maar waar het niet onmogelijk is om het antwoord binnen de tijd te typen. 

 De lengte van het spel is volgens de respondenten ook aangepast bij de game. Bij 

verschillende ronden is het aantal vragen minder dan bij het televisieprogramma. Gorter en 

Haakman leggen uit waarom: 

 

Eh.. ook de eerste ronde eh bestaat bij televisie uit 15 vragen maar die hebben wij bewust op 9 

vragen gezet want als je bedenkt dat je tussen elke beurt, 48 uur hebben we er volgens mij 

tussen gezet? En je hebt 15 vragen, dan zou het , theoretisch die eerste ronde twee weken 

kunnen duren. Dus dat zijn allemaal dingen die je die je wel echt, die anders uitwerken dan je die 

in eerste instantie eh bij zo’n idee bedenkt (Gorter). 

 

En we hadden wel de ambitie om die finale binnen een range van maximaal tien vragen te 

houden dus dat mensen in tien vragen eh ja de finale gespeeld hadden. In theorie kan je namelijk 

eindeloos doorgaan […] (Haakman). 

 

Doordat de game op elk gewenst moment van de dag gespeeld kan worden en er op de tegenstander 

moet worden gewacht vanwege de afstand tussen de twee spelers, zijn er keuzes gemaakt om het 

spel voor de gebruikers zo fijn mogelijk te houden maar waardoor de game op verschillende 

gebieden wel verschilt met het televisieprogramma. Volgens Thompson zorgt het weglaten van 

bepaalde elementen uit het origineel er voor dat andere elementen weer worden benadrukt.43 In dit 

geval zorgt het weglaten van bepaalde rondes er voor dat de rondes die wel in de game aanwezig zijn 

worden benadrukt. 

 Volgens de respondenten is de juiste combinatie van het weglaten van elementen een lastig 

proces. Het gevoel van het programma dat beschreven is in de vorige paragraaf moet behouden 

worden maar daarnaast moet er ook aan de behoeften van de gebruiker worden gedacht. De 
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behoeften van de gebruiker zijn een belangrijke invloed bij het produceren van een mediatekst en 

spelen in dit geval ook een belangrijke rol.  

 

Het culturele en sociale klimaat: de behoeften van de samenleving 

Tussen de publicatie van een boek en het verfilmen van het boek kan een grote periode aan tijd 

zitten. Op die manier kan volgens McFarlane het culturele en sociale klimaat dat aanwezig is bij het 

produceren van de film verschillen van de culturele en sociale omstandigheden waarin het boek 

geschreven werd.44 Bij de adaptatie van televisieprogramma naar social game is er niet echt sprake 

van een verschil in sociaal en cultureel klimaat tijdens de productie van beide mediateksten. De 

productie van een nieuw seizoen van het televisieprogramma DE SLIMSTE MENS ging eigenlijk gepaard 

met de productie van de social game. In de paragraaf ‘kruisbestuiving’ is te lezen dat er in beide 

mediateksten verwezen wordt naar de andere mediatekst. Op die manier kan de gebruiker van 

mediatekst 1 zich er van bewust worden dat mediatekst 2 bestaat en zo wellicht mediatekst 2 ook 

gaan gebruiken. 

De keuze om een social game te maken in plaats van een second screen-app die twee jaar 

geleden veel populairder was, is volgens Gorter af te leiden van de behoeften van de samenleving. In 

het interview zegt zij: 

 

En bij DE SLIMSTE MENS eh.. voelde we gelijk wel aan dit is een programma wat potentie heeft en op 

dat moment eh waren de social games eigenlijk een beetje in opkoming je had net eh WordFeud 

en eh Ruzzle en eh, hoe heet het nou, Drawsomething die net heel populair waren geworden en 

die twee hebben wij gewoon bij elkaar eh eh eh gedaan. En op zich ik denk nu zeg maar want we 

worden nu natuurlijk ook heel veel nagedaan, een goed concept wordt gestolen dus dat vinden 

we niet zo erg maar eh op dat moment was het wel innovatief toen we dat deden. 

 

Door in te spelen op de trends en dus de behoeften van de samenleving op dat moment, wisten de 

respondenten een nieuw concept te ontwikkelen. Het technologisch imaginair is hierin terug te zien. 

Door de collectieve visies die zowel makers als gebruikers hebben over de samenleving en de 

projectie die zij uitoefenen op de technologie worden nieuwe concepten ontwikkeld die de wens 

naar compleetheid steeds meer proberen te vervullen. In de huidige samenleving waar er veelal 

gebruik wordt gemaakt van smartphones is volgens Gorter steeds meer de behoefte aan 

wachtverzachters ontstaan. Op die behoefte hebben zij volgens Gorter weten in te spelen: “heel veel 

behoefte is gekomen aan eh.. het dingetjes die je even snel kan doen als je aan het wachten bent op 

eh wachtverzachters noemen ze dat. […] maar eh,.. dus daar speelt het heel erg in de behoefte van 
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de mensen in”. De behoeften van de samenleving hebben volgens de respondenten dus een 

belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van het concept.  

De gebruiker staat volgens de respondenten dan ook centraal bij het ontwikkelen van de app. 

Als makers hebben de respondenten zich zo veel mogelijk geprobeerd in te leven in de gebruiker om 

zo de behoeften van de gebruiker te achterhalen. Over de gebruiker als uitgangspunt zegt Gorter het 

volgende: 

 

[…] wij hanteren bij al onze concepten dat we altijd de gebruiker als uitgangspunt nemen dus wij 

proberen ons altijd in de gebruiker te verplaatsen van wie is nou die gebruiker […] Zijn ze actief 

en hoe zien die mensen er uit? We proberen altijd met al onze dingen de gebruiker vooraan te 

zetten. […] mensen zijn gewoon van oorsprong HEEL competitief. Dus ze zijn, dat heeft iedereen 

in zich, mensen vinden het gewoon leuk om spelletjes te spelen. Dus die dingen hebben we 

allemaal bij elkaar gezet en bedacht: wat kunnen we, als je dat programma hebt, bieden? 

 

Uit het citaat blijkt dat de producenten zich hebben ingeleefd in de gebruiker. De producenten 

bevinden zich in een frame waarin zij kunnen bewegen tussen producent en gebruiker. Omdat de 

producenten deel uitmaken van dezelfde samenleving als de gebruikers en dus dezelfde sociale en 

culturele constructies kennen, zijn zij net zo gevormd als de gebruiker en kunnen de producenten 

zich op die manier makkelijk in het frame ‘gebruiker’ plaatsen. Gorter zegt in het citaat letterlijk dat 

zij zich in de gebruiker verplaatsen en dat sluit aan op de theorie van Dornfeld. Dornfeld zegt dat 

producenten zich niet alleen tijdens het werk kunnen verplaatsen in het publiek maar kunnen ook 

buiten het werk om deel uitmaken van het publiek. Producenten maken deel uit van de samenleving 

en hebben dezelfde toegang tot media als de gebruikers. Volgens Dornfeld kunnen producenten 

buiten het werk om dus ook gebruikers zijn.45 Haakman vertelt dat hij en zijn collega’s de game zelf 

gingen spelen en dat zij op die manier achter dingen kwamen waar de gebruiker tegenop liep. Aan de 

hand daar van konden de producenten de game aanpassen en verder ontwikkelen. Haakman zegt: 

 

[…]en in het begin kreeg je daar maar tien punten voor en dat bleek dus na de launch ja tien 

seconden, je bent al eigenlijk bijna tien seconden bezig met iets in te typen wat je op het 

moment direct weet […] dus hebben we inderdaad toen het aantal secondes opgehoogd in de 

ingelijst-ronde dus dan kreeg je twintig seconden in plaats van tien seconden […]. 

 

Door zich in de gebruiker te verplaatsen kwamen de producenten achter de behoeften van de 

gebruiker. Maar naast het verplaatsen in de gebruiker waren er ook nog andere manieren om achter 
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de behoeften en gedachten van de gebruiker te komen. Feedback heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij het ontwikkelen van de app. Zo vertelt Gorter: 

 

[…] als we HEEL veel feedback krijgen he dat is ook, zo werkt eigenlijk het onderhouden van elke 

community die fans die nemen geen blad voor hun mond, die laten gelijk weten wat, dat is ook 

heel waardevol, die laten gelijk weten wat ze vinden. Daar hebben we ook bijvoorbeeld en vorig 

jaar bij de slimste mens een ronde toegevoegd, de ingelijst-ronde nou eh binnen één dag heb je 

honderd mails eh nou binnen één uur, dat ze de punten niet hoog genoeg vonden, nou dat 

hebben we aangepast dus je hebt in die zin als bedrijf wel de mogelijkheid om daarin te 

schakelen en dat doen we dan ook hele bewust. 

Aan de hand van feedback van de gebruikers hebben de producenten aanpassingen gedaan bij het 

ontwikkelen van de app. Het ontwikkelen van de app is niet opgehouden na het uitvoeren van de 

app. De ontwikkeling van de app is na de lancering door blijven gaan. Dat producenten interactiviteit 

gebruiken om iets met feedback te doen is ook een punt dat Jenkins in zijn theorie over interactiviteit 

naar voren liet komen. Zijn idee dat gebruikers meer invloed kunnen uitoefenen op de mediatekst is 

in dit geval inderdaad zo. Jenkins zet zich af van de gedachten die Andrejevic en Kim hebben dat 

mediaproducenten de consument van zijn macht zou beroven. Informatiewinnen over de gegevens 

van de gebruikers heeft bij het ontwikkelen van deze game geen rol gespeeld. Van controle met 

betrekking tot informatie winnen is bij de ontwikkeling van De Slimste Mens-app geen sprake 

geweest maar controle kan ook op een andere manier geuit worden. Caldwell omschreef controle al 

als het binden van de kijker of gebruiker aan het televisieprogramma.46 Het binden van de gebruiker 

aan het merk ‘De Slimste Mens’ is volgens Gorter wel een belangrijke factor geweest bij het 

ontwikkelen van de app: “Ja eh.. het gaat allemaal om het binden van mensen aan jouw bedrijf 

tegenwoordig, nou ja ik denk dat het altijd al zo geweest is maar zeker tegenwoordig en dat is voor 

ons eh goud waard”. Op deze manier wordt er dus wel degelijk iets met controle gedaan. Controle 

dat de kijker van het televisieprogramma ook op andere tijden verbonden blijft met het 

televisieprogramma namelijk door de social game. 

 Het binden van de gebruiker aan het merk is meer een behoefte van de producenten dan van 

de gebruiker. Toch is uit deze paragraaf gebleken hoe de behoeften van de samenleving een rol 

kunnen spelen bij het ontwikkelen van een app. Er wordt een bepaalde behoefte geconstateerd, in 

dit geval de behoefte aan een ‘wachtverzachter’. Er wordt een oplossing voor die behoefte bedacht 

met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuwe mediavorm en tijdens het ontwikkelen wordt er 
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steeds een proces van verdere ontwikkeling ondergaan zodat het product uiteindelijk steeds meer 

aan de behoeften van de gebruiker weet te voldoen.  
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Conclusie 

Het ontwikkelen van een technologie zoals een social game gaat gepaard met verschillende 

invloeden die een rol spelen bij het ontwikkelingsproces. Plannen en ideeën die de makers hebben, 

kunnen door bepaalde invloeden gerealiseerd of juist niet gerealiseerd worden. De verschuiving die 

in het hedendaagse medialandschap waarneembaar is van het ontwikkelen van een second screen-

app naar het adapteren van een televisieprogramma naar een social game is een relatief nieuw 

fenomeen. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: ‘Op welke manier hebben de invloeden die 

een rol spelen binnen de adaptatietheorie over boek en film een rol gespeeld bij het ontwikkelen van 

een adaptatie van televisieprogramma naar social game?’ waarbij De Slimste Mens-app als casus is 

genomen.  

Uit de analyse blijkt dat de invloeden die volgens McFarlane een rol spelen bij de adaptatie 

van boek naar film een andere uitpak hebben wanneer het gaat om de adaptatie van 

televisieprogramma naar social game. Wat bij het boek en de film een verhaal is, verandert bij 

televisie en game naar het format en het merk. Uit de casus van dit onderzoek blijkt dat, in dit geval, 

er een controle waarneembaar is vanuit de format-eigenaren op de productie van de adaptatie. Wat 

bij het boek en de film het plot is, verandert bij televisie en game naar de elementen die op 

technologisch gebied meer bij het ene medium passen dan bij het andere medium. Net als bij het 

boek en de film worden er bij de adaptatie van televisieprogramma naar social game ook elementen 

uit het origineel weggelaten.  

Bij het verfilmen van een boek gebeurt het vaker dat de sociale en culturele omstandigheden 

waarin de mediateksten zijn ontstaan van elkaar verschillen. Bij het adapteren van een 

televisieprogramma naar een game is in dit geval geen sprake van een veranderend cultureel en 

sociaal landschap. Het verschil ligt meer in de eigenschappen van de media. Zo kan de game in de 

vorm van een app constant door ontwikkeld worden terwijl de ontwikkeling van een film meestal 

klaar is na de lancering. Doordat de game steeds door ontwikkeld kan worden, wordt er door de 

producenten ook iets met feedback gedaan. De behoeften van de gebruiker speelt een belangrijke 

rol bij de ontwikkeling van de social game. Door meer op de behoeften van de gebruiker in te spelen, 

kunnen de producenten de gebruiker steeds meer aan zich binden. De industrie van de filmwereld 

speelt in het geval van dit onderzoek geen rol. De televisie en nieuwe media industrie is terug te 

vinden in de paragraaf kruisbestuiving waarin duidelijk wordt dat de adaptatie bedoeld is om het 

origineel te versterken maar dat het andersom ook kan gebeuren. De adaptatie en het origineel 

werken als een goede manier om de producten te promoten. Uit de analyse blijkt ook dat de 

invloeden niet los van elkaar staan maar dat ze met elkaar in verbinding staan. Zo hebben het verhaal 
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en het plot invloed op elkaar maar hebben de culturele en sociale omstandigheden ook invloed op 

het plot (de uitvoering). 

Uit het onderzoek blijkt dat het idee van Andrejevic dat mediaproducenten de gegevens van 

gebruikers gebruiken voor bepaalde doeleinden bij deze casus niet van toepassing is. Het onderzoek 

sluit zich meer aan op de visie van Jenkins die zich verzet tegen het idee dat mediaproducenten de 

consument van zijn macht weet te beroven. Uit het onderzoek is gebleken dat de gebruiker wel 

degelijk een invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van een app bijvoorbeeld door feedback te 

geven waarop de app wordt aangepast. Uiteindelijk gaat het er wel om dat de consument gebonden 

wordt aan het product en blijven de producenten wel de controle over de mediatekst houden. Dit 

onderzoek heeft laten zien op welke manier producenten omgaan met het technologisch imaginair. 

Hoe vanuit de behoeften van de samenleving een oplossing wordt gevonden en hoe die oplossing 

geprojecteerd wordt op de technologie. Het technologisch imaginair waaruit een behoefte naar 

interactiviteit ontstond heeft er voor gezorgd dat er een nieuw soort adaptatie waarneembaar is in 

het medialandschap. De adaptatie van televisieprogramma naar social game in de vorm van een app. 

Het onderzoek van deze scriptie heeft zich vooral gericht op de invloeden van menselijke 

aard en liet weinig ruimte voor niet-menselijke factoren. Wanneer er ook gekeken wordt naar niet-

menselijke factoren die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van een technologie is het 

verstandig om de Actor Network Theory te gebruiken. Door de ANT te gebruiken kunnen ook de 

invloeden van niet-menselijke factoren achterhaald worden en kan een onderzoek zoals dit nog meer 

diepgang krijgen. 

Door de verschuiving in het medialandschap van de second screen-app naar de social gmae 

in de vorm van een app rijst bij mij de vraag of de publieke omroep voor hun doen niet te ver aan het 

innoveren is. De publieke omroep heeft als één van zijn missies; innoveren. Is de NCRV met het 

adapteren van televisieprogramma naar social game in de vorm van een app niet te ver 

doorgeslagen? Heeft de app nog iets met het produceren van televisie of radio te maken? Iets anders 

dat opvallend is in dit onderzoek is dat er bij de respondenten vooral het idee heerst dat de 

gebruikers van de app ook automatisch kijkers van het televisieprogramma zijn maar dat de kijkers 

van het televisieprogramma niet vanzelfsprekend ook gebruikers van de app zijn. Juist door de app 

meer los te koppelen van het programma dan bijvoorbeeld een second screen-app, kan de game ook 

makkelijk gespeeld worden zonder het programma te kijken. Het hoeft dus helemaal niet het geval te 

zijn dat een gebruiker ook, zoals de respondenten zeggen, een fan is van het programma. Voor 

vervolg onderzoek over de adaptatie van televisieprogramma naar social game zou het interessant 

zijn het gebruik van de game te onderzoeken en te onderzoeken of het gebruik van de game in 

combinatie met het kijken naar het televisieprogramma relevant is.   
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Topiclijst: 

 

Voorstellen 

- Wat is je functie? En wat houdt het in? 
- Wat is over het algemeen je rol bij het ontwikkelen van De Slimste Mens app? 

Idee televisie in het hedendaagse digitale medialandschap 

- Hoe zie je televisie als medium vandaag de dag. Wat doet het? Wat is er veranderd? 
- Hoe zie je het produceren van een televisieprogramma vandaag de dag? Is er volgens jou 

veel veranderd? 
- Hoe zie je televisiekijken vandaag de dag? Wat is er veranderd aan televisiekijken?  
- Wat betekent interactiviteit? Wat betekent de komst van het Second screen? 

Idee toevoegen app voor jullie makers 

- Waarom is er, volgens jou, besloten een app te maken van het programma? 
- Wat zijn de voordelen, voor jullie als makers, van het toevoegen van een app? 
- - Informatie winnen? Wat doen ze daar mee? 
- - Controle kijker? 
- Welke factoren hebben een beperkende rol gespeeld bij het ontwikkelen van de app? (geld, 

technologie?, identiteit omroep?) 
- In hoeverre ben je vrij om te bepalen wat er in de app komt? 
- Op welke manier heeft de gebruiker een rol gespeeld in de ontwikkeling of verandering van 

de app? Heeft het gebruik een rol gespeeld bij verandering van de app? 
- Verandering binnen de app, constant in ontwikkeling? Wat bepaalt de keuzes van het 

veranderen van de app? (Bijvoorbeeld  de kijkersvraag toevoegen). 

De uiteindelijke app 

- Op welke manier ziet de app er anders uit dan in eerste instantie bedoeld was? 
- Hoe komt dat? 

Idee toevoegen app voor de gebruikers 

- In welk opzicht is er rekening gehouden met de gebruiker bij het ontwikkelen van de app? 
- Wat kunnen de gebruikers volgens jou met de app? 
- Hoe moeten ze de app gebruiken? 

Eigen inbreng: Heb je zelf nog iets waarvan je denkt: dat wil ik nog even zeggen? 
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Transcript Elsa Gorter 

Interviewer (I):   Jelisa Davids 

Geïnterviewde (E):  Elsa Gorter 

Bedrijf:    KRO-NCRV 

Datum en tijd:   28 maart 2014, 13:45u. 

Plaats:    KRO-NCRV 

 

I: Zou je eerst eventjes, om een beetje een context te schetsen vertellen wat je functie is en wat dat 

precies inhoud? 

E: Ik ben senior content manager op de afdeling digitale innovatie. Dat betekent eigenlijk dat ik 

verantwoordelijk ben voor de inhoudelijke strategie van al onze titels. En dan sta ik vooral vooraan 

bij de conceptontwikkeling van nieuwe concepten en het operationeel aansturen van het team als 

concepten uitgevoerd worden. Dat is het. 

I: Oké, en bij de Slimste mens? Is dat ook wat je bij de Slimste mens gedaan hebt? 

E: Ja. 

I: Oké, eh.. hoe zou jij televisie als medium vandaag de dag omschrijven? 

E: Een eh.. ouderwets medium. Een vluchtig medium waar mensen heel eh zeker de jongere 

doelgroep eh niet meer meegaat op eh hoe je zoals wij dat gewend zijn denk ik. En dus eh ik geloof 

wel heel erg in dat we naar een ander medialandschap toegaan en dat zijn we al aan het gaan waar 

mensen zelf eh keuzes maken en waar niet langer de omroep keuzes maakt wat mensen kijken en op 

welk moment mensen het kijken dus de media consument van de toekomst dat zie je dus wel al heel 

erg verschuiven die willen dingen op hun moment wanneer zij en die en die hebben veel meer 

invloed ook. De tijd eh dat mensen geen invloed hebben op eh het product ja dat is natuurlijk voorbij 

met het internet. 

I: En wat verandert er daardoor voor jullie als, de NCRV dan als omroep en televisieproducent? 

E: Nou de NCRV is geen producent he nu dus wij zijn de omroep juist. 

I: Skyhigh-tv 

E: Ja, dus wij zijn en het is nu KRO-NCRV en eh ja ik denk juist wat je zegt wij zullen de komende tijd 

veel meer een producent worden dan een omroep dus, de hele verandering die je nu ziet eh met 

betrekking tot de fusies en alle kritiek die we krijgen vanuit de tweede kamer Den Haag en ook 

burgers ja kan ik mezelf niet zo goed voorstellen dat wij zelf de komende vijftien jaar nog in deze 

huidige vorm bestaan. En dat betekent voor ons als bedrijf, als je bedenkt dat televisie en ook radio 

allebei hele vluchtige media zijn, waarin maar een x percentage van de programma’s blijft hangen bij 

mensen dat je eh eh als je wilt overleven JUIST moet nadenken over hoe je de verdeling van die 

programma’s kan of eh hoe je de beleving van die programma’s kan verlengen en heel erg kan 

versterken en dat is JUIST vanuit mijn visie iets wat je op of met het internet kan doen. Want eh 

mensen zijn bij televisiekijken en radiokijken niet actief en bij internet zijn ze wel actief. En als je 
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mensen actief hebt dan heb je meer aan ze dan wanneer lean-back naar je programma aan het kijken 

zijn.  

I: En eh.. denk je dat om die reden dan ook besloten is om een app toe te voegen aan de Slimste 

Mens? 

E: Ja dat is ook juist, kijk hoe wij dat doen is we bekijken onze programma’s het hele portfolio van 

wat we aan titels hebben op televisie en op internet en we proberen die titels er uit te halen die 

merkpotentie hebben en die titels dus die niet alleen maar, kijk sommige titels zijn gewoon een 

programma op tv en da tis prima he. Die doen het gewoon of zijn een programma op de radio maar 

er zijn bepaalde programma’s waar je zelf belang bij kunt hebben dat je er echt een merkbeleving 

omheen creëert eh.. of dat je aanvoelt dat het potentie heeft. En bij de slimste mens eh.. voelde we 

gelijk wel aan dit is een programma wat potentie heeft en op dat moment eh waren de social games 

eigenlijk een beetje in opkoming je had net eh Wordfeud en eh Ruzzle en eh, hoe heet het nou, 

Drawsomething die net heel populair waren geworden en die twee hebben wij gewoon bij elkaar eh 

eh eh gedaan. En op zich ik denk nu zeg maar want we worden nu natuurlijk ook heel veel nagedaan, 

een goed concept wordt gestolen dus dat vinden we niet zo erg maar eh op dat moment was het wel 

innovatief toen we dat deden. Dus eh niemand had nog nooit bedacht om een televisieprogramma-

quiz zo te trekken dat je het tegen elkaar kon spelen en eh volgens mij zei jij ook iets met second 

screen. Kijk eigenlijk tot dan toe werd er heel erg over quizzes nagedacht alleen in de vorm van een 

second screen die je tijdens het programma kon doen. En eh.. er waren wel internet quizzen waar je 

ook tegen vrienden kon spelen maar echt het feit dat je het sociaal trekt in een mobiel, want een 

mobiel, ik vind een mobiel, iets op een desktop spelen is niet sociaal en je kan lastiger, ja je kan via 

Facebook plaatsen wat je met je vrienden doet maar via mobiel is dat natuurlijk veel makkelijker. Op 

dat moment had niemand dat nog gedaan. Ik denk dat dat ook wel het succes heeft verklaard omdat 

wij ook in de voorhoede zaten van echte grote quizzes. Nu heb je heel veel quizzes ook he en wij 

waren denk ik wel een van de eerdere. 

I: En wat is dan, vraag ik me af, heb je een voorbeeld van een televisieprogramma of quiz dat een 

beetje jullie idee heeft gestolen want ik ken eigenlijk alleen nu nog quizzes die echt het second 

screen er bij betrekken. 

E: Nou per secondewijzer is deze week gelanceerd. Nouja daar wisten we wel van hoor. We hebben 

zelf de formule nu toegepast op eh de nationale nieuwsquiz dus eh die hebben we zelf vorige week 

gelanceerd en die is ook echt al weer, in een week zijn er vijfennegentigduizend potjes gespeeld en 

dan zie je ook gelijk hoe eh.. hoe groot de herspeelbaarheid van zo’n spelletje is. En eh.. verder.. ik zit 

na te denken over andere televisieprogramma’s ja je hebt natuurlijk de nationale E-test(?) IQ-test 

maar die doen echt gewoon de second screen ervaring maar ik weet kijk ik weet ook omdat ik zelf in 

dat wereldje zit dat er heel veel mensen er mee bezig zijn. Naar aanleiding van de slimste mens dus 

de VARA is nu de eerste geweest na ons die dat gelanceerd hebben maar volgens mij zijn een aantal 

andere omroepen ook bezig. Toen wij dat succes hadden gingen in een keer elke omroep denken 

welke quiz hebben wij die wij ook op deze manier succesvol kunnen maken, ja zo werkt dat. 

I: En wat zijn de voordelen voor jullie als eh als ja toch producenten van die app eigenlijk eh van het 

toevoegen van de app? 

E: Aan het programma? 
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I: Ja. 

E: Ja je bouwt daarmee je merkt uit dus eh de slimste mens is eh zes weken per jaar in de zomer elke 

werkdag op televisie. Daar zijn we heel blij mee maar dat is eigenlijk heel kort, zes weken per jaar en 

met het toevoegen van een app kan je vierentwintig uur per dag een heel jaar door je merk 

doorzetten en eh.. eh.. je creëert daar echt fans mee. Dus ik zie zelf altijd wel een onderscheid tussen 

een gewone televisiekijker en een fan en een televisiekijker is niet zo trouw, en als er een andere 

leuke show komst dan zijn ze weg maar onze fans die zijn heel belangrijk voor ons. Er zitten nog 

steeds elke dag, we krijgen elke dag de stats nog binnen omdat het onze best lopende app nog is er 

zitten honderdduizend mensen per dag nog in die app van de slimste mens. Er hebben een miljoen 

mensen de app gedownload. Als wij een push uitsturen naar die miljoen mensen dat eh eh op het 

moment dat in de zomer de slimste mens weer begint dat is de beste promotie, gratis promotie die 

je hebt en die is meer waard dan elke vorm van abri eh reclame en televisiespotjes of wat dan ook 

want dat zijn je fans dus en die vertellen het natuurlijk weer verder. Maar als dat je fans zijn, je fan-

basis dan zit er altijd een veel groter bereik omheen. Ze zeggen bij merk-beleving vaak dat je hebt zeg 

maar honderdprocent en ongeveer negentig procent zal nooit bij je merk betrokken zijn. Ongeveer 

negen procent is al wat meer actiever, bij televisieprogramma’s en ongeveer één tot vijf procent, ligt 

er aan hoe groot die andere groep is, is echt actief. En met activiteit kan je wel vervolgens weer die 

andere groep ook activeren door die fans dus ik geloof daar, en we zien dan ook. Je ziet het effect 

ook eh eh eh  we hebben nu de slimste mens spelers benaderd dat ze ook de NNQ konden 

downloaden. Het is best moeilijk om bij Apple in die top tien te komen er worden elke dag eh 

gewoon meer apps bij dus als je er gewoon geen promotie mee doet dan is het gewoon schieten met 

hagel en maar hopen dat je in die top tien terecht komt. Dan zie je eh Per Secondewijzer is afgelopen 

maandag gelanceerd en wij hebben vorige week donderdag de N en Q gelanceerd en wij zijn hoger in 

die top eh top gekomen met een radioprogramma met veel minder luisteraars dan die per 

secondewijzer televisiekijkers heeft. Puur en alleen omdat wij de user-base van de slimste mens 

hebben kunnen benaderen. Dus je ziet dat is goud waard, die mensen zijn goud waard die willen iets 

van jou en die kan je opnieuw blijven benaderen en.. ja eh.. het gaat allemaal om het binden van 

mensen aan jouw bedrijf tegenwoordig, nou ja ik denk dat het altijd al zo geweest is maar zeker 

tegenwoordig en dat is voor ons eh goud waard. 

I: En doen jullie nog andere eh dingen met de gegevens die jullie binnen krijgen over de gebruikers? 

E: Nou eh.. eh.. eh.. ja.. hoe bedoel je? 

I: Je kan zeg maar zo denk ik dan eventjes, aan de hand van de antwoorden die mensen niet weten of 

wel weten kan je een beetje denk ik een profiel schetsen van de gebruikers van de kennis van de 

gebruikers. 

E: Ja nee daar doen we niks mee we slaan ook niet de antwoorden op van mensen die het fout doen 

dat heeft ook meerdere redenen ten eerste is dat heel zwaar dus als je alles moet gaan tracken wat 

mensen goed of fout doen dan eh krijg je een hele zware query die de app veel vertraagt. Eh.. dus.. 

eh.. wij hebben bij de NNQ wel onderzoek gedaan van is er iets bekend over wat het kennis niveau 

moet zijn maar dat is heel moeilijk want dat is zo persoonlijk. Eh.. daar zijn.. nou je mag kijken of je er 

nog onderzoeken over vind daar ben ik namelijk heel erg in geïnteresseerd maar we kwamen ook 

namelijk niks tegen over wat moet nou het percentage zijn wat mensen gemiddeld goed moeten 

hebben om een spelletje leuk te vinden. Wij konden daar zelf geen gegevens over vinden. We 
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hadden het voor ons zelf eh bepaald eh nou dat zou rond de vijftig of zestig procent wel moeten 

liggen want als je meer dan de helft fout hebt in een quiz zou ik denken dat je afhaakt. Ik vind het 

dan zelf niet meer leuk he maar er zit een verschil wel tussen wanneer je afhaakt en wanneer je aan 

de andere kant denkt ik ga het nog vaker spelen om beter te worden en dat is gewoon heel moeilijk 

om dat eh int e schatten en eh ja.. dan is er ook ergens iets dat je dat als makers point of view dan 

gewoon moet zeggen dit is wat gewoon wij doen, dit is onze vragendatabase en we proberen het 

wel, als we HEEL veel feedback krijgen he dat is ook, zo werkt eigenlijk het onderhouden van elke 

community die fans die nemen geen bald voor hun mond, die laten gelijk weten wat, dat is ook heel 

waardevol, die laten gelijk weten wat ze vinden. Daar hebben we ook bijvoorbeeld en vorig jaar bij 

de slimste mens een ronde toegevoegd, de ingelijst-ronde nou eh binnen één dag heb je honderd 

mails eh nou binnen één uur, dat ze de punten niet hoog genoeg vonden, nou dat hebben we 

aangepast dus je hebt in die zin als bedrijf wel de mogelijkheid om daarin te schakelen en dat doen 

we dan ook hele bewust. 

I: En eh zijn er nog dingen eh factoren geweest die er voor hebben gezorgd dat de app er uiteindelijk 

anders is uit komen te zien dan dat je in eerste instantie in je hoofd had? 

E: Eh.. ja dan moet ik even terug want dat is al weer twee jaar geleden.. ja, ja er zijn altijd wel dingen 

he, voortschrijdend inzicht dat je denkt dat gaan we doen eh.. maar dat, dan heb je iets in je hoofd 

maar dan is het heel moeilijk. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de highscore, die is bij de 

slimste mens eigenlijk wel heel lastig. Want wanneer sta je nou boven aan? Als je heel veel potjes 

gespeeld hebt? Of als je heel veel potjes gewonnen hebt? Eh dus dat soort dingen dat kan je wel heel 

makkelijk van te voren bedenken van oh we gaan een quiz maken, daar zit een highscore in, nou dat 

klinkt logisch en je moet aan een beloning denken maar als je het dan echt gaat uitwerken dan kom 

je altijd wel tot eh vaak moeilijke eh eh ja eh ja hoe zeg je dat ontwerp-dingen te staan. Bijvoorbeeld 

het overgeven van de beurten hebben we lang over gedaan. Eh.. ook de eerste ronde eh bestaat bij 

televisie uit 15 vragen maar die hebben wij bewust op 9 vragen gezet want als je bedenkt dat je 

tussen elke beurt, 48 uur hebben we er volgens mij tussen gezet? En je hebt 15 vragen, dan zou het , 

theoretisch die eerste ronde twee weken kunnen duren. Dus dat zijn allemaal dingen die je die je wel 

echt, die anders uitwerken dan je die in eerste instantie eh bij zo’n idee bedenkt. 

I: Ja. Ja misschien zijn er dingen die  er niet gelukt zijn omdat er geen geld was of omdat het 

technisch niet haalbaar was? 

E: Ja we hadden nog, eigenlijk hadden we de grote wens om een chatfunctie er in te doen. Net zoals 

met WordFeud dat je echt gewoon kan chatten. En dat was op een gegeven moment ook, dat redde 

we niet want we hebben dit heel snel gemaakt met Elastique in zes weken hebben we het volgens 

mij bedacht en gemaakt. En toen zeiden zij wel ja dat is gewoon niet realistisch want ook om een 

echte chat functie te bouwen daar heb je gewoon zo veel server-hosting nodig en dan moet het zo 

robuust opgezet worden dus toen hebben we ook gezegd nou dan doen we het op de Draw-

something manier dat mensen wel bij het overgeven van beurten berichtjes kunnen sturen maar niet 

gewoon een chatroom met elkaar open hebben. En we hebben ook wel toen achteraf gedacht, is dat 

wel iets wat wij als publieke omroep moeten bieden aan mensen? Want wij, wij proberen zo veel 

mogelijk van onze user-generated content te modereren door de of ze geen gekke dingen zeggen en 

dat kan je met chatten en berichtjes sturen niet. Dus eh.. die is er uitgehaald en ja en we hebben heel 
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bewust altijd gezegd we doen geen video en foto materiaal. Dat is wel echt een eh ja dat is gewoon 

wat duurder om te realiseren. Dat hebben we ook wel bewust gedaan. 

I: En eh het was me zelf opgevallen dat jullie op een gegeven moment zo’n kijkersvraag hadden 

toegevoegd en hoe is die keuze ontstaan om dat zo te doen? 

E: Ehm.. dat was, kijk wij proberen sowieso eh elke keer weer iets nieuws te geven aan onze fans 

zodat zij weer eh bij ons blijven en eh dat zien wij ook. Eh Het bezoek gaat een beetje het gaat in een 

piek als het seizoen begint dan gaat het steeds, daalt het een beetje dan he we zitten nog steeds op 

honderdduizend nu na het seizoen maar we zaten in september op honderdzeventigduizend. Dus je 

moet mensen natuurlijk wel, we zullen altijd met een hele trouwe, die-hard community overblijven 

maar je wil natuurlijk die userbase zo groot mogelijk houden en ze elke keer iets nieuws geven. Dus 

toen zijn we eh eh eerst hebben we die ingelijst-ronde toegevoegd en toen na de ingelijst-ronde 

hadden we eigenlijk wel zo iets, dit is, dit zijn alle rondes die we vanuit tv kunnen vertalen zonder 

video en foto materiaal. Maar hoe kunnen we wel nog iets extra’s bieden? Plus dat we tot die tijd 

eigenlijk twee stand-alone producten hadden dus we hadden de app en het tv-programma maar die 

konden eigenlijk heel erg naast elkaar leven en we wilden eigenlijk dus ook iets doen waardoor je die 

twee ook naar elkaar toetrekt en vanuit die gedachtes hebben we de tv vraag van de dag gemaakt. 

Dus ook kijken van hoe kunnen we de mensen van de app naar tv trekken en weer van tv weer naar 

de app trekken want Philip Freeriks zegt ook elke dag: dit was de TV vraag van de dag, download nu 

de app. Zo hebben we de, ja dat waren de gedachtegangen er achter. 

I: En waarom is dat belangrijk dat het een een beetje door elkaar heen eh? 

E: Nou, omdat je eh eh eh eh gratis promotie kanalen hebt. Dus je kan in die app mensen gratis laten 

televisiekijken en televisiemensen gratis naar elkaar krijgen dus en met die app, het is één merk dus 

het is niet verschillende merken. Het liefst probeer je dat wel met kruisbestuiving elkaar te helpen. 

I: Eh.. eh… in welk opzicht is er rekening gehouden met de gebruiker of hoe eh de gebruiker het spel 

speelt? 

E: Nou ja op zich, wij hanteren bij al onze concepten dat we altijd de gebruiker als uitgangspunt 

nemen dus wij proberen ons altijd in de gebruiker te verplaatsen van wie is nou die gebruiker en dat 

heb je bij de publieke omroep zelf in Hilversum van die doelgroep participerende onderzoeken maar 

op zich hebben we daar niet zo veel aan dus dan probeer je meer te kijken van nou wat zijn het nou 

voor mensen? Zijn ze actief en hoe zien die mensen er uit? We proberen altijd met al onze dingen de 

gebruiker vooraan te zetten. Eh.. ja en eigenlijk ons hele concept is daarop gebaseerd ook gewoon 

het hele idee. Dat je dat er door eh smartphones en de mogelijkheden die smartphones bieden maar 

ook het internet, 3G, heel veel behoefte is gekomen aan eh.. het dingetjes die je even snel kan doen 

als je aan het wachten bent op eh wachtverzachters noemen ze dat. Als je op de trein, dat is het 

grappige, ik zie nog steeds mensen in de trein vaak de slimste mens spelen. Dan moet ik altijd 

denken: hee dat hebben wij bedacht! Dat is een beetje gek om te zeggen, maar eh,.. dus daar speelt 

het heel erg in de behoefte van de mensen in. EN mensen zijn gewoon van oorsprong HEEL 

competitief. Dus ze zijn, dat heeft iedereen in zich, mensen vinden het gewoon leuk om spelletjes te 

spelen. Dus die dingen hebben we allemaal bij elkaar gezet en bedacht: wat kunnen we, als je dat 

programma hebt, bieden?  
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I: En je had het net over eh dat jullie iets nieuws wilden toevoegen zoals bijvoorbeeld die extra ronde 

en eh de kijkersvraag, maar als er nu nog een seizoen komt wat zou je dan als eh iets vernieuwends 

nog toe kunnen voegen? 

E: Ja daar zitten we nu wel een beetje mee hoor ik denk dat het nu wel  eh.. als we nog een ronde 

willen toevoegen dan moeten we met foto en beeld gaan werken dus ik denk dat we dat, dat is 

gewoon lastig dan moet je heel de technische structuur van die app aanpassen. Eh.. wat we sowieso 

moeten doen, vind ik, dat zijn we verplicht aan onze gebruikers is gewoon een update van de 

vragendatabase. Er zitten nu geloof ik iets van zevenduizend of achtduizend vragen in, dat is echt 

heel veel hoor!  In de gemiddelde app, tenminste nu bij de NQ hebben we ongeveer tweeduizend 

maar.. en dan krijgen we nog klachten over dubbele vragen. Maar dat is echt heel veel dus dat vind ik 

zijn we gewoon verplicht minimaal aan onze gebruikers om daar in te blijven investeren. En verder 

zijn we wel aan het kijken van wat kunnen we nog aan innovatie toevoegen aan dit merk en dan 

vraag ik me wel een beetje af of je bij die app niet een beetje uit geïnnoveerd bent zeg maar. Eh.. kan 

je kijken naar nieuwe platforms dus we zijn bezig met een traject om te kijken of we eh de slimste 

mens voor een smart-tv moeten bouwen, dat is ook met Elastique. Dus dat zijn van die tv’s ook met 

een internet aansluiting en dan zouden we echt kijken dat je de tv echt als quizmaster hebt en dat je 

met je telefoon eh zegmaar eh als controler hebt. En dan is er voor ons zelf ook weer iets uit te halen 

want wij zitten natuurlijk zelf op de afdeling digitaal en innovatie en je moet wel ook eh zelf zegmaar 

kunnen leren. En kijk.. we kunnen nu NOG een nieuwe ronde toevoegen maar dat gaat ons weinig 

meer aan learnings geven. En een nieuw platform kan dat dan weer wel dus daar zijn we wel aan het, 

aan het kijken. We hebben vorig jaar ook gekeken naar ook eh second screen maar daar kwamen we 

zelf niet uit, hoe je dat, daar kwamen we conceptueel niet uit hoe we dat. Ik denk wat dat betreft 

hebben we wel heel veel de revue laten passeren bij de slimste mens. 

I: Eh eh.. hoe zijn de keuzes gebaseerd zeg maar bij de vragen database? Hoe heb je besloten van die 

vraag komt er wel of die vraag komt er niet in of is het gewoon zo veel mogelijk? 

E: Nee nee nee. 

I: Want het is natuurlijk super veel. 

E: Nee nee de slimste mens heeft een hele duidelijke tag-line en dat is dat het een kennisquiz met 

een knipoog is dus dat is voor ons, bij elke vraag moet dat eigenlijk centraal staan. Dan proberen we 

natuurlijk wel de mensen ook te bedienen met leuke kennisquiz-vragen maar het IS en BLIJFT, en 

daar krijgen we ook heel vaak commentaar over, we hebben bijvoorbeeld een vraag er in en dan 

even kijken dat is een vraag over dertien in een dozijn.. en daar eh krijgen we heel veel klachten over 

dat mensen die vraag niet begrijpen. Ohja dan vragen we waar denk je aan bij 13? Bij het getal 

dertien? Nouja, vrijdag de dertiende eh maar er staat dus ook dozijn bij. En dan krijgen we nog steeds 

nou ik denk elke week wel minstens een paar mailtjes dertien is twaalf, geen dozijn. Dan kun je 

zeggen, die vraag halen we er uit maar we blijven wel een kennis-quiz met een knipoog en dan moet 

er ook af en toe wat humor in kunnen zitten en daar hebben we wel ook ECHT naar gekeken dat er af 

en toe ook echt grappige vragen in zitten. Eh.. grappige weetjes die eigenlijk gewoon, tuurlijk er 

moeten ook kennis-quiz want anders dan haakt iedereen af maar er moet ook gewoon humor in 

kunnen zitten. Dat zit in het programma zelf natuurlijk ook en in de Belgische versie iets meer ook 

dan de Nederlandse versie maar eh dus dat is wel iets wat we altijd gewoon in ons achterhoofd 
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houden en voor de rest is het ook gewoon ja.. vragen kloppen. Als je er zevenduizend hebt, ja dan 

kan je, dat is gewoon ja, ja, ja ook rammen gewoon zeg maar. 

I: Oké, nou heb je zelf nog iets van nou dat moet je echt weten dat is super interessant of belangrijk? 

E: ik zit even na te denken… nouja ik heb het idee wel dat ik het één en ander heb kunnen uitleggen.. 

ja, nee.. ik kan misschien nog wel even kijken of ik die onderzoeken, we hebben ook onderzoek 

gedaan bij onze gebruikers, dat je dat misschien nog kunt gebruiken, ik weet alleen niet of je daar 

heel veel aan hebt. We hebben toen we gingen door ontwikkelen voor die ingelijst-ronde eh toen 

hadden we, ons budget is altijd beperkt bij de publieke omroep eh dus je moet altijd heel gericht 

keuzes maken van waar steken we op in en waar niet? Dus we proberen altijd ook te kijken dat we 

echt kijken van hè wat zijn de behoeften van mensen en toen hebben we onderzoek gedaan onder 

achttienduizendspelers we krikten in drie dagen achttienduizend mensen op eh daar was onze 

onderzoeksafdeling ook heel verbaasd over want normaal gesproken moet onze onderzoeksafdeling 

betalen om onderzoeken te laten doen en nu hadden we in drie dagen tijd zo veel mensen die dat 

hadden gedaan, en daar zat ook wel heel duidelijk de behoefte van de doelgroep om in vragen en in 

rondes en in content te investeren. Want we hebben ook wel eens gedacht aan profielen, dat 

mensen badges kunnen krijgen met: Je bent zo goed! Meer dat community gevoel en daar kwam 

heel duidelijk uit dat ze daar, dat ze veel, dat ze gewoon het spelletje leuk vinden en daar omheen, 

dat ze ook zelf, we hadden ook gevraagd: ben je bereid zelf eh informatie over jezelf weer te geven? 

Want als je een community daarin bouwt met profielen dan moeten ze dat ook wel doen en toen zei 

iedereen ook nee. Dus toen dachten we ook, prima, dan doen we dat ook niet. Dan gaan we gewoon 

puur en alleen het geld investeren op content en het spelletje leuk houden dus dat is ook misschien 

ja wel interessant. 

I: Oke, bedankt ik heb ook nog een bedankje voor jou. 

E: Ik was wel wat concreter dan Bart volgens mij? 

I: Hahaha ja die kan echt praten over alles. 
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Transcript Bart Haakman 

Interviewer (I):   Jelisa Davids 

Geïnterviewde (B):  Bart Haakman 

Bedrijf:    Elastique 

Datum en tijd:   28 maart 2014, 13:00u. 

Plaats:    KRO-NCRV 

 

I: Eh nou oké zou jij even kunnen vertellen wat jouw functie was bij het ontwikkelen van de app? 

B: Eh ja eh projectleider dus eh ja.. 

I: En wat houdt dat in precies? 

B: Dat is lastig ja ik heb niet echt een heel afgebakende rol omdat eh binnen Elastique ben ik een van 

de eigenaren en eh dus ik doe een stukje accountmanagement, projectleiding, de afwas doe ik af en 

toe en eh ja dus dat is heel breed. Een stukje met conceptontwikkeling ook. Eh.. dus ik heb voor 

mezelf ook de titel bedacht of aangenomen eh partner omdat ja mijn functie ja misschien bij 

niemand echt heel afgebakend is. Maar.. mijn rol binnen de slimste mens was samen met, 

samenwerking met onder andere Elsa met eh het concept bedacht. We hebben eigenlijk de opdracht 

gekregen van hoe gaan we een tv-serie vertalen naar een applicatie en hoe zorgen we er voor dat het 

gevoel overeind blijft. Nou dus dat nou dat heeft is Elsa eigenlijk het opperhoofd in geweest en we 

hebben samen heel veel gesproken over wat werkt wel en wat werkt niet et cetera. Dat is mijn rol 

geweest en daarnaast heb ik het team aangestuurd wat het gemaakt heeft. In het kort hahaha! 

I:En eh je had het over gevoel dat dat ook in de app terug komt wat bedoel je daar precies mee? 

B: Ja het belangrijkste was eigenlijk gewoon de opdracht: we willen een turn-based game gaan 

maken van de slimste mens en hoe zorgen we er voor dat we dat mobiel kunnen spelen en dat het 

gevoel van de slimste mens overeind blijft. Nou wat is dan dat gevoel? Want dat is best lastig.. ehm 

het gevoel is eh ja het is een kennisquiz met een knipoog dus het gaat niet in alle gevallen om eh 

exacte kennis. Het lijstje ja dan moet je 10 begrippen noemen, ja dat is natuurlijk autoritair besloten 

door de redactie wat dat dan is. Terwijl de 3-6-9 ronde ja dat is gewoon goed of fout dus ja er zit een 

dynamiek in die rondes, er zit een dynamiek in het spel eh plus er zit een tijdsfactor in waarin je ja, je 

bouwt die punten op en in de finale kan je ze weer verliezen. Ehm.. dus nou dat dat gevoel dan 

overeind blijft, dat is heel zweverig maar dat is wel een beetje ja.. gewoon het gevoel dat je het idee 

hebt van ja dit is wel de slimste mens. En er zitten wel uitdagingen in want ehm.. eh eh A: je speelt 

het met twee mensen in plaats van drie. Eh je speelt het turn-based dus je kan niet, een belangrijk 

ingrediënt is dat mensen na elkaar aan de beurt zijn en als speler twee aan de beurt is dan heeft 

speler een gehoord wat speler twee heeft gezegd dus dan kan die niet dezelfde dingen zeggen, of 

kan wel maar dan zou je een bepaalde voorsprong hebben. Nou dat hebben we nu niet want de 

mensen zijn niet fysiek bij elkaar aan het spelen, of tenminste daar ga je dan vanuit. Ehm.. plus een 

heel belangrijk ding is dat bij de slimste mens is het ja je kan roepen en praten en ditditditditdit je 

kan binnen tien seconden zou je tien begrippen kunnen noemen, eh hier moet je het intypen. Dus 

daar heb je een hele tijdsvertraging zit daar in terwijl ja het gevoel van tijd, wat oploopt of afloopt, 

wel een rol blijft spelen en dat is eh.. Er zit een hele interessante mix bij, eh wat dat bepaalde gevoel 
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geeft. En dan hebben we ook nog vanuit de techniek een aantal keuzes gemaakt. Kijk we hebben niet 

in alle rondes gedaan. De rondes waar je een videootje krijgt, hebben we er uit gelaten. Omdat je.. 

omdat het lastig is, ja mobiel aan te bieden we gingen er vanuit slechte verbindingen en dan moet je 

zo’n filmpje inladen en dat gaat allemaal vertragen en mensen op datakosten, et cetera plus ga al die 

content ook maar eens ontwikkelen. Nu zijn het alleen maar vragen en dat is al een heel karwei als je 

dan ook nog allemaal videootjes zou moeten gaan maken dat is productioneel natuurlijk een hels 

karwei. Dus hebben we om die redenen er voor gekozen om een aantal dingetjes er uit te houden 

dus er zijn een aantal dingen essentieel anders. Je speelt het met twee mensen, je typt het eh we 

hebben er een aantal rondes uitgehaald en zorg er dan nog maar eens voor dat het gevoel overeind 

blijft. 

I: En en eh want ik had volgens mij zelf ervaren in het begin kreeg je voor een vraag volgens mij 

minder seconden of in het begin van de app en daarna kreeg je toch weer meer seconden bij het om 

zeg maar een antwoord te typen. Hoe is dat gegaan? 

B: Ja we hebben er in het eerste seizoen hebben we versie twee hebben we er een ronde bijgedaan 

dat was de ingelijst- ronde ja dat was op basis van drie rondes, of van vier rondes gingen we naar vijf 

rondes. De eh puntentelling van ronde één, twee en drie zijn eigenlijk hetzelfde gebleven en we 

hebben eigenlijk alleen later de puntentelling in de ingelijst-ronde en in de finale hebben we 

aangepast. Eh.. dus dat is misschien een gevoelsding want we hebben daar eigenlijk niet heel veel 

aanpassingen gedaan, behalve toen die ronde er bij kwam. 

I: Hoe kwamen jullie tot die keuze, kwam dat omdat er  omdat jullie daar reacties op kregen of kwam 

dat omdat jullie zelf.. 

B: Ja het was in eerste instantie van ja je gaat dan bepalen natuurlijk wat en dat is best lastig want we 

hebben dus later na een jaar besloten om die ronde er bij te doen gewoon omdat het leuk was. En 

dan ga je dus, die puntenverdeling gaat heel anders lopen ehm.. en in het begin kreeg je daar maar 

tien punten voor en dat bleek dus na de launch ja tien seconden, je bent al eigenlijk bijna tien 

seconden bezig met iets in te typen wat je op het moment direct weet dus uit de statistieken bleek 

ook van ja mensen passen die ingelijst ronde gewoon en dat is op zich niet erg want dat kan 

natuurlijk ook een soort tactiek worden van ja ik ga me niet blindstaren op die ingelijst-ronde, ik pas 

meteen en ik ga meteen door naar de finale maar ja dat kon natuurlijk niet, dat was niet de 

bedoeling, die tactiek wilden we niet stimuleren dus hebben we inderdaad toen het aantal secondes 

opgehoogd in de ingelijst-ronde dus dan kreeg je twintig seconden in plaats van tien seconden met 

als resultaat dat mensen met fors meer rondes in de finale eindigden. En we hadden wel de ambitie 

om die finale binnen een range van maximaal tien vragen te houden dus dat mensen in tien vragen 

eh ja de finale gespeeld hadden. In theorie kan je namelijk eindeloos doorgaan maar dat betekent 

dat je ook weer aan de content-kant ja moet je eindeloos veel vragen maken. Dus hebben we gezegd 

ja daarvan verschild het dan ook ligt ten opzichte van de tv-variant. Ja je kan eigenlijk maar tien 

vragen spelen en dan eh bij de negende vraag en dan eh dan is het gewoon diegene die het meest 

aantal secondes heeft, die wint. 

I: Ja dus dat was gewoon om praktische redenen eigenlijk. 

B: Ja. Precies nou ja praktisch omdat je niet al die content wil maken want dat is gewoon heel veel 

werk plus dat dat dan ja dan kan zo’n finale in theorie eindeloos gaan duren en we willen wel dat 
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mensen zo’n potje afronden. Dus dat was het ook een beetje. Dus ja.. en we hebben in die 

conceptontwikkeling hebben we heel veel aannames in gedaan van wat vinden we nou, oké een 

potje mag drie dagen duren. Eh.. dat is een beetje de standaard en dan ga je nadenken van hoe gaan 

we dat inrichten. En eh.. en dat is uiteindelijk en daar komt een mix van terecht en dat is uiteindelijk 

wonderbaarlijk goed uitgepakt want het is heel erg lastig geweest om precies die mix van al die 

ingrediënten te vinden en dat het dan toch leuk blijft. En ook voor langere tijd. Want dat is ook 

gewoon, ja daar ben ik dan heel eerlijk over, dat het zo lang zo succesvol zou zijn, en dat er nu nog 

steeds na twee jaar mensen het dagelijks spelen en dat ik zelf, ik bedoel ik kijk eigenlijk nooit mijn 

producten na omdat je dan altijd denkt van hooh dit had beter gekund of dit en dit en dit maar dat 

de slimste mens is, als ik nu een spelletje begin dan denk ik oh ja het is best leuk! Haha en dat je het 

dan weer blijft spelen maar dat hadden we niet durven vermoeden. 

I: Nee? Dat hadden jullie niet expres zo bedacht want ja je hebt natuurlijk heel veel quizshows die 

een app hebben die je tegelijkertijd met het programma mee kan spelen maar jullie hadden niet 

bedacht van we gaan een app ontwikkelen die mensen gewoon altijd kunnen blijven spelen? 

B: Nee nou kijk die ambitie is er altijd maar eh.. maar dat was niet een voor opgesteld kader. En ik 

denk ook niet dat je dat kan. Dat is bijna onmogelijk en nu tegenwoordig wordt het heel vaak 

uitgesproken van je nu en we moeten en dit gaan we voor life-time bouwen enzo maar dat is eh.. ja 

ik geloof gewoon niet dat dat kan. Dat is meer geluk dan wijsheid. En eh.. goed het is een soort, het 

heeft een beetje te maken met dat heel veel klanten tegen mij zeggen: ja we gaan iets maken dat 

viral gaat. En en en viral dat is niet iets dat is geen ingrediënt wat je er instopt en NU gaat iedereen 

het delen. Viral is, een virus, dat als alles klopt, dan gaat het over, in dit geval dan in positieve zin van 

het woord en dat is en dat alles kloppen, dat kan je met de slimste koppen van de wereld doen en 

daar is ervaring echt een heel belangrijk ding in wat je bijvoorbeeld niet moet doen maar ik blijf er bij 

dat het natuurlijk ook eens tukje geluk is. Dat ik denk ja, het is een perfect gerecht geworden 

waarvan we alle ingrediënten genoeg gebruikt hebben. En dan, en dan zelfs als je zo’n taart, ik hou 

zelf nogal van analogie maar als je dan zelfs als je een taart gaat bouwen, gaat bakken, met al die 

ingrediënten, al zijn al je doseringen perfect en is zelfs het recept misschien wel al ooit bewezen dan 

kan je nog steeds het verkloten op het moment dat je hem te lang in de oven laat staan. Dus zo 

nauwkeurig si het volgens mij. 

I: Ja en waarom is het denk jij in eerste instantie hebben zij gevraagd om eh bij dit programma een 

app te maken? 

B: Eh nou het begint in eerste instantie gewoon met visie en dat is eh  het interessante van he 

kunnen we, kunnen we de tv-ervaring verlengen. Dat was eigenlijk het idee ik bedoel twee jaar 

geleden en nu nog steeds zijn second screen applicaties helemaal hip nou dat is iets waar wij en ook 

de NCRV, tegenwoordig KRO-NCRV helemaal niet meer of nooit in hebben geloofd want waarom 

niet? Want dan ga je zeggen van oké je bent nu tv aan en het kijken en dan gaan we nu jou er nog 

dieper intrekken ja met welk nut? Mensen blijven niet langer hangen daar door ja de ervaring wordt 

ja misschien in sommige gevallen wel beter maar ja, je hebt die kijker al en eh.. bij sommige dingen 

zal het heel goed werken als je bijvoorbeeld de tour de france second screen eh voetbal second 

screen dat soort dingetjes. Nou ze hebben het hier bij de NCRV bij de rijdende rechter gedaan, 

sommige dingen lenen zich daar heel erg voor maar bijvoorbeeld bij zo’n slimste mens, wij vinden 

het veel leuker niet om TIJDENS de slimste mens ook de slimste mens te gaan spelen maar hoe 
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kunnen we er voor zorgen dat mensen ook daar voor en daarna en het liefst 24 uur per dag het gaan 

spelen. en dan is het meer op de: we gaan die ervaring verlengen in plaats van we gaan de ervaring 

verdiepen. En ja dat vind ik persoonlijk een hele sterke keuze. Het is de publieke omroep dus ze 

hebben niet zo veel te maken met advertenties en dat soort partijen maar ik vind het ook vanuit 

commercieel perspectief dat doet hier dan eigenlijk helemaal niet ter zake, om te zeggen van ja, ik 

ben ik eh ik wik ben een adverteerder en dan ga ik naar een kanaal en zeg ik van ja je hebt nu 

honderdduizend kijkers en eh daar wil ik nog iets bij gaan doen maar dan heb ik nog steeds maar 

honderdduizend kijkers voor een uur. Ik wil, of voor een half uur. Ik wil niet alleen maar 

honderdduizend kijkers die extra opletten tijdens dat half uur, ik wil er 24u per dag die 

honderdduizend gebruikers, én dat half uurtje er bij. Dus dat vind ik eh een vele interessantere 

aanbieding.  

I: Ja en wat zijn eh voor jullie, maar ook voor de NCRV als programmamakers maar wat zijn de 

voordelen voor van het toevoegen van een app aan een programma? 

B: Ehm… 

I: Je krijgt natuurlijk ook heel veel informatie binnen over de kijkers en over de gebruikers. 

B: Ja dat is waar en dat is op zich iets waar wij helemaal niks mee doen, met die informatie en dat is 

een beetje het bestel waar het in zit. Kijk een omroep wordt gewoon afgerekend op basis van leden 

en op basis van kijk of gebruik-cijfers als we het hebben over de digitale tak en nou ja bij de publieke 

omroep is het gewoon zo veel mogelijk bereik halen, veel charmanter is het niet. Eh.. plus en dat vind 

ik en dat vind ik ook dat de KRO-NCRV heel sterk in zijn moet ik eerlijk zeggen er zijn er maar heel 

weinig, en dat is heel persoonlijk hoor, die eigenlijk de taak van de publieke omroep begrijpt. Die 

zegt: de publieke omroep is er, ook voor een deel, om die innovatie te bewerkstelligen en om te 

kijken wat mogelijk is en wat dan en dat hebben ze wat mij betreft met de slimste mens laten doen. 

Laten zien dat het kan want ja daarnaast is er natuurlijk een veelvoud van eh ja ik bedoel RTL stond 

een half jaar daarna ook van nou we hebben het gezien, dan gaan we dit ook doen, dan gaan we dit 

ook doen dus ik denk dat dat de toegevoegde waarde is van dat het voor een deel het bestaansrecht 

van de publieke omroep bevestigd van kijk ondanks dat het entertainment is en niet allemaal serieus 

maar wij kunnen gebruikers op een andere manier interesseren van wat wij doen en dan aan de 

andere kant is het ook van ja van we hebben veel bereik dus we hebben bestaansrecht. (13:40) 

I: Ja dus het is niet dat ze ehm inhoud van het televisieprogramma aanpassen aan de gegevens die 

jullie krijgen zeg maar over de gebruikers van de app? 

B: Nee. En ja dat is goed, in dit specifieke geval was dat ook niet mogelijk want de slimste mens is een 

format van woestijnvis dat later over is genomen door SBS-Belgium en die format-eisen die zijn heel 

streng. Je mag nog geen punt en komma veranderen bij wijze van spreken en dan overdrijf ik een 

beetje maar je mag eh het format moet echt heel erg overeind blijven daar zitten zij heel erg op met 

allerlei contracten et cetera et cetera met een bijna, nou ja vanuit mijn perspectief, vervelende 

manier. Eh.. dus al zouden ze dat willen, dan kunnen ze er eigenlijk niet zo veel mee. 

I: En wat hebben jullie nog te maken met dat format? Want ehm volgens mij is in Nederland is als 

eerste de app ontwikkeld. 
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B: ja er is heel veel gedoe geweest, de NCRV heeft eigenlijk eh de formathouders er van kunnen 

overtuigen dat we dit mochten doen. Dat we er een mobiele component aan moesten toevoegen, 

dus elk stapje moest er goedkeuring moesten we voorleggen totdat ze het allemaal goed vonden en 

zo zijn we gelanceerd. En het leuke daaraan is en dat vind ik dan ook de kers op de taart is dat ze 

uiteindelijk dan, hoewel ze dus in eerste instantie heel sceptisch waren en er helemaal niet in 

geloofden en zelf dus een second screen applicatie gemaakt hebben die ja relatief gezien helemaal 

niet succesvol was, eh en dat ze er na dus het jaar daarna dus, dat hebben we juridisch zo 

afgesproken dat zij alle bron-coden mochten hebben en toen hebben we die, dat jaar daarna zeiden 

ze nou wij willen dat ding ook dus toen zijn we die ook gaan lanceren. Dus dat was natuurlijk 

helemaal te gek. Dat de eigenaren zo enthousiast waren en dan eigenlijk ook hun verlies dus een 

beetje erkenden van ja wij zijn dus voor die second screen applicatie gegaan en jullie dus daarvoor en 

dit is het succes geweest dus willen wij dat ook. En dat vond ik wel eh ja dat vond ik super mooi en de 

grap is dan ook dat nu, de digitale kant van de slimste mens is dus eigenlijk de formateigenaren nu, 

eigenlijk kijken naar wat de NCRV doet met de slimste mens digitaal en dat zetten zij nu door dus dat 

vind ik wel heel mooi haha. 

I: Ja inderdaad! En ehm.. even kijken.. ohja op een gegeven moment kwam er zo’n kijkersvraag bij. 

B: TV-vraag van de dag ja. 

I: Ja precies, hoe is die keuze ontstaan om dat toe te voegen. 

B: Ja, ja dat is een hele interessante kwestie want uiteindelijk kwam er na het tweede seizoen, er zijn 

nu drie seizoenen geweest maar na het tweede seizoen een eh onderzoek gedaan onder de mobiele 

gebruikers en onder de tv-kijkers en tot onze grote verbazing ik weet niet de exacte cijfers hoor maar 

die kan Elsa je ongetwijfeld geven, ehm onder de tv-kijkers bleek dat maar liefst een schikkende 

vijftig procent niet wist van het bestaan van de app. En toen was het al door het dak gegaan dus dat 

was echt van woow! Hoe kan dit? Dus toen zijn we opzoek gegaan naar de integratie van hoe kunnen 

we nou nog verder tv met die app integreren, hoe kunnen we ja hoe kunnen we er gewoon voor 

zorgen dat die kijkers weten dat die app er is? Kijk dat ze hem niet gebruiken dat kan je niet forceren 

maar als vijftig procent van de tv-kijkers dat niet weet dan heb je ergens ja of iets niet goed gedaan 

of er kan iets veel beter. En nou wat blijkt, nou het werd wel genoemd op tv, nou het werd meer na 

het programma genoemd van nou leuk, download ook de app!  Maar wat doen veel mensen, die 

zappen weg en die zien dat niet meer en dat is ook wel gebleken uit andere formats, dat op het 

moment dat de presentator het noemt, dat eh dan ja weet iedereen het terwijl het een keer ergens 

in beeld voorbijkomt of aan het einde of aan het begin ja dan ziet eigenlijk niemand het. Dus zijn we 

gaan kijken, met Elsa van hoe kunnen we dat dan doen? En  dan ook nog ja er zit ook weer een stukje 

juridisch omheen want ja we mochten niet eh, ja het moest dus voorgelegd worden en dan mochten 

we dat dus doen maar dan was het ook nog dat het format mocht in totaal geen seconde langer 

duren want dan moeten er meer rechten worden betaald dus dan was het ook nog eh.. we zijn 

opzoek gegaan naar een manier waarop je dat dus op een heel ja low-level manier dat toch nog kunt 

laten noemen en dat het toch nog leuk blijft en dat het niet in your face is en dat je niet als kijker 

hebt van ja ik zit hier helemaal niet op te wachten want je weet het; vijftig procent van de mensen 

kent de app niet dus je kan niet er 30 seconden aan besteden want dat zit er vijftig procent van de 

mensen die zitten zich dood te irriteren die denken ja, ik eh  en dan weten ze het wel maar dan duw 

je het wel heel erg door de strot heen. 
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I: En zijn jullie er ook achter of er nu meer mensen weten dat die app er is? 

B: Ehm er is daarna nog geen eh, want ik bedoel het derde seizoen is pas net ik bedoel relatief net 

afgelopen. Half januari, derde week van januari en  dus eh.. er worden nu wel weer.. dat moet nog 

onderzocht worden. Dus eh.. maar ook daarin, dus ik bedoel, ik ben er van overtuigd dat het 

percentage is gegroeid de vraag is alleen met hoeveel? Haha maar als we zien alleen al het aantal 

mensen dat van de tv-vraag gebruik maakt dan is dat ook al heel veel we hadden echt iets van 

tienduizend inzendingen per dag, wat echt enorm is dus ehm.. dat is ook eh ja dat is ook dus de 

respons was ook heel positief en dus ik denk dat het gewerkt heeft en de grap was dan dat de 

mensen een mok konden winnen en wat mensen dan doen voor een mok. Ik bedoel ik zat gister bij 

de presentatie van de Spinn-awards en als je dan gewoon ziet dat je daar gewoon een Volkswagen 

gt-huppelepup kan winnen, een auto van dertig of veertigduizend euro en dat daar uiteindelijk maar 

twaalfduizend mensen op afkomen ja dat is dan wel grappig. Wij hadden er tienduizend per dag voor 

een mok haha. 

I: Ja en je had het al over het format dat daar streng aan gehouden moest worden en dat er 

aanpassingen gedaan moesten worden aan de app dat je bijvoorbeeld niet een filmpje kon afspelen 

maar waren er nog andere factoren die een rol hebben gespeeld waardoor de app eigenlijk zo is 

zoals ie nu is, was er bijvoorbeeld weinig geld of juist heel veel geld? 

B:Ehm.. nouja in eerste instantie was er niet een heel enorm budget. Er was weinig budget en er was 

nog veel slechtere planning eigenlijk haha. We hebben de eerste versie in vijf weken gebouwd terwijl 

je ja je zou dan er toch minimaal wel twee, drie maanden voor willen hebben, afhankelijk van je 

voorbereiding maar goed dat is een kwestie geweest van waarom dat zo is ontstaan en dat is niet 

echt aan mij om dat te vertellen dus dat hou ik me maar even daar. Maar we hebben het in een 

recordtempo toen gebouwd en waar we toen helemaal geen rekening mee hebben gehouden is 

eigenlijk het afvangen van slechte verbindingen. Eh dus dat is eh nog best wel van invloed geweest, 

niet zo zeer van hoe de app conceptueel is maar we hebben in het begin best veel problemen gehad 

met verbindingen dus dat mensen ja kijk een internetverbinding is niet altijd een internetverbinding. 

Je hebt een vrij technisch, maar op het moment dat ik jou een berichtje stuur dan zit daar packet-lost 

tussen dus dat betekent dat de gegevens, kleine deeltjes van de informatie gaan verloren maar er 

moet nog zo veel instant blijven om dat toch door te laten gaan. En wij hadden daar totaal geen 

rekening mee gehouden, in de snelle ontwikkeling, van ja eh ja er kan wel eens een keer een request 

want je hebt een score en die moet dan gewoon naar de server toe en doe komt niet aan, haha en 

dan? Dus eh daar hadden we helemaal geen rekening mee gehouden en dat dus eh ja wat dat betreft 

de app, hij is nu heel goed maar er is, er is HEEL veel aan ontwikkeld en in het begin was-ie dus, zat-ie 

technisch niet goed in elkaar omdat we dus te weinig tijd hadden en dus gewoon geen rekening 

hadden gehouden met zo veel, dat zo veel mensen het gingen spelen. We hebben toen gezegd tegen 

elkaar: het eerste seizoen zou het programma zes weken gaan lopen en toen zeiden we als er aan het 

einde van het seizoen een beetje op dertigduizend spelers zitten dan hebben we het HEEL goed 

gedaan. En dat is altijd, ja er worden altijd bovenkant ramen gemaakt en die haalt niemand maar wij 

zaten er na drie dagen al aan. En dat was de servers waren daar niet op ingericht met de app was er 

geen rekening mee gehouden dus de eerste paar weken zijn we echt eh zijn we alleen maar aan het 

hozen geweest om maar proberen dat ding live te houden. Maar eh.. ja dat was een leuke tijd maar 

eh.. 
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I: Stressvol 

B: Ja daar zijn we echt slachtoffer van het succes geweest en dat is op zich wel positief maar eh.. ja 

dus dat zorgt er nu wel voor dat als we die app nu nog een keer zouden maken, ik durf nu wel te 

zeggen dat hij niet 100 procent seamless is(?) (22:30) hij is niet zoals we hem nu zouden maken 

gegeven de factoren die, waaronder we hem toen hebben gebouwd. En wat dan ook nog heel lastig 

is dan zeg je van ja dan ga je hem toch aanpassen? Maar op het moment dat je aan het verbouwen 

bent in een winkel, want dat is het een beetje he er zitten dagelijks honderdduizendmensen in die 

app, en jij hebt, jij gaat daar aan bouwen en het is niet zoals het web als er in het web zit er een 

bugje en dan maak je het en dan test je het en dan gooi je het live en dan is het klaar. Maar bij 

mobiel, je gaat het maken, je gaat het zelf testen en dan ga je naar Apple en dan zegt Apple oké dat is 

goed daar gaan we eens naar kijken en dan na twee, drie weken later als je geluk hebt, dan zetten ze 

dat ding een eker live. Dus je moet heel anders gaan werken en dat is niks nieuws maar je moet veel 

anders gaan werken. De problemen die wij hadden die zaten met name in de massa dus dat is dat er 

heel veel mensen tegelijkertijd speelden dus dat was voor ons heel lastig om die problemen op te 

lossen want ja we konden niet zo maar dertigduizend mensen simuleren als het ware. Dus dat is wel, 

ja en ik denk, ik ben wel blij en opgelucht dat we ondanks ja de eerste twee, drie maanden was het 

gewoon best brak haha en dan ben ik best wel blij dat we toch, ondanks dat dat we toch eigenlijk het 

gebruiker steeg en dat we toch al die mensen binnenboord hebben weten te houden. 

I: Ja. En eh ben jij van mening dat eh dat elk televisieprogramma, of dat ja het tegenwoordig moet 

dat een televisieprogramma een app eh..? 

B: Nee absoluut niet. 

I: Waar zit die grens dan? 

B: Nou je moet eh altijd nadenken waarom je het doet. En eh ja dat zit een beetje in het verlengde 

van die second screen en eh eh ehm.. ik vind het ook, je moet niet, je moet niet de app voor de app 

gaan maken. Het moet een hele duidelijke reden hebben waarom je een app gaat maken of waarom 

je een website gaat maken. Wat wil je daarmee toevoegen? Ik vind bijvoorbeeld dat bij sommige, bij 

sommige tv-programma’s moet je gewoon accepteren vind ik, niet vanuit de negativiteit, dat als het 

drama is, ik bedoel ik zag net even de de *wijst naar poster* de detectives dat zijn de detectives, 

daar is ook heel erg over nagedacht van moeten we daar iets mee, moeten we daar iets mee. Ik vind 

dat als maker moet je accepteren dat het gewoon, dat is detective en ik wil dan gewoon in m’n stoel 

zitten en kijken en niks doen. En gewoon kijken en drama tot me nemen en mooi geluid en mooi 

beeld en dan wil ik niet met een app er bij zitten en dan wil niet daarna of daarvoor gaan uitzoeken 

wie de dader is. Ik vind het wel gewoon iets dat het wel experimenten zijn om het wel gewoon af te 

he om dat te zoeken van waar ligt die grens? Maar om dat nou standaard in elke eh tv een app te 

maken vind ik echt complete onzin… ik zou het liever omdraaien. Ik zou liever zeggen van nou ja, als 

publieke omroep moet je eigenlijk niet zeggen waarom moet er altijd een programma met een app 

of een website zijn? Draai het eens een keer om, waarom is er niet een web of een appsite .. eh eh 

een website of een app die, die waaruit een programma ontstaat. Dat hebben we bijvoorbeeld bij 

Altijd wat mooi gedaan. Dat is een programma, daar hebben we en onderzoekstool, vrij moeilijk 

omdat nu allemaal uit te leggen maar daar hebben we een onderzoekstool ontwikkeld met een 

white-board waarbij journalisten een onderzoek in kaart kunnen brengen vanuit het web en dan 

kunnen gebruikers zeggen van dat klopt wel en dat klopt niet en ik heb hier nog informatie en dat 
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heeft uiteindelijk zijn eigen tv-programma gekregen. En kijk dat ik bedoel en dat is dan een hele 

andere manier van denken en dat is een hele interessante discussie zeker in deze tijd om dat er op 

alles wordt gekort en dat er gister een heel interessant advies si gekomen natuurlijk van de raad van 

cultuur maar de helft van, het advies is nu om de helft van het budget ja. Ja. Dus dat is ja dus dat is 

heel interessant maar dus niet de app voor de heb. 

I: En eh.. nog één vraag. Ziet de app er nu anders uit dan dat-ie in eerste instantie bedoeld was’? 

B: Ehm ja bedoeld ja nee ja nee ik denk het niet dat is natuurlijk wel als je in het digitale domein 

ontwikkelt voor een televisieprogramma dan zit je natuurlijk vast aan de vormgeving van het 

programma en toepassen en dat is en wat daarbij belangrijk is is dat je het niet alleen toepast maar 

dat je het ook eh ja deze vormgeving is gemaakt om op tv te zien en nu gaan we een vormgeving 

maken waarmee je ook, of hebben we gemaakt, waarmee je ook moet interacteren. En niet alleen 

interacteren met een muis maar ook interacteren met touch. Dus er worden ook componenten aan 

toegevoegd en veel mensen zullen ook zeggen ja vormgeving is toch vormgeving? Nee vormgeving 

voor een tv-show, voor een decor als het ware is eigenlijk echt heel iets anders dan dat je dat zou 

doen voor een app. Als je voor een app dan maak je iets anders. Dus ik denk, uiteindelijk, dat daar 

ook dat is ons vak om te zeggen van, dit is de vormgeving en die kunnen wij dan interpreteren en zo 

laten werken op een mobiel. En we hebben in de tussentijd een keer een design-update gedaan voor 

ios omdat toen ios7 er aan kwam en dat er allemaal heel anders uit kwam te zien. En dan hebben we 

dat helemaal geüpgraded of geüpgraded, dat helemaal volgens de nieuwe standaarden van ios7. Ja 

dus dat is uiteindelijk, uiteindelijk is het wel redelijk geworden van wat het zou moeten zijn en ook eh 

en dat heeft in mijn ogen ook bijgedragen aan het gevoel de slimste mens.  Gewoon dat je het idee 

had dat je daar gewoon in zat nee dus daar ben ik wel tevreden over. Ja. 

I: Oké hartstikke goed. Heb je zelf nog iets waarvan je denkt eh dat is echt nog super interessant dat 

moet je weten! 

B: Even denken.. wat eh.. ja er is heel veel over te zeggen haha. Ja want interessant is is dat heel veel 

mensen  eh ja dat heb ik eigenlijk al een keer gezegd maar dat heel veel mensen denken van ja dit ga 

ik maar eens even kopiëren en evenaren en dat het geen absolute wijsheid is. Dat het alleen kennis, 

ervaring en kunde is en dat het allemaal in een hoedje gegooid met een stukje geluk ook ja dat daar 

iets heel moois uitgekomen is. En ja ik denk dat dat het belangrijkste is als ik daar over praat met 

mensen dan is dat wat ik altijd vertel. En dan ga ik ook niet zeggen van oh we zijn zo briljant. Het is 

gewoon geluk geweest, gewoon geluk en daar heeft echt wel een bepaalde kennis aan ten grondslag 

gelegen en ik gun het iedere maker om een keer zo’n moment mee te maken want dat is gewoon 

fantastisch. Dat is gewoon echt heel leuk. Dat je daar echt een kick van krijgt als je in de trein zit en ik 

hoor ineens het slimste mens geluidje dan denk ik: yes! Haha. Ja. 

I: En is de slimste mens dan ook eh jullie of jullie beste app die jullie ontwikkeld hebben? 

B: Ja ligt er een beetje aan, hoe je succes meet maar eh ja in bereik ja we hebben bijvoorbeeld alle 

radio-applicaties gemaakt, radio 1, 2, 3 FM  en die hebben qua bereik bij elkaar opgeteld elke dag ja 

net iets meer haha maar eh maar ik denk wel , ik vind de slimste mens onder andere wel een van de 

ja het is wel een van de succesvolste dingen die wij gedaan hebben inderdaad en het staat, staat heel 

erg voor Elastique wat wij willen zijn en dat is het succes door vertalen van tv-programma’s naar 

online ervaring zeggen wij dan altijd en waarbij we er heel duidelijk in zijn geslaagd om dat te 
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verlengen die ervaring. Dus eh dus daarom ben ik daar heel trots op, dat dat gelukt is eigenlijk en 

eigenlijk ook gewoon een dikke vinger was naar al die mensen die maar zaten met second screen, 

second screen, second screen. En dat wij altijd zeiden nee dat slaat helemaal nergens op. Dat we op 

kantoor ook grapjes maakten van nou nu is het second screen, zou het volgend jaar dan third screen 

zijn ofzo? En dan eh.. dat vonden wij zo’n misinterpretatie van wat wij moesten doen. En ik snap ook 

wel op een gegeven moment wordt het zo’n buzz want dan roept iedereen second screen en dat was 

voor ons echt een doorn in het oog en dat we dit hebben laten zien dat inderdaad het second screen 

voor een aantal gevallen heel handig kan zijn maar ook voor niet alles toepasbaar is en dat vind ik 

leuk want nu krijg je ook segmenten. Voor sommige programma’s moet je een second-screen ding 

maken, voor sommige programma’s moet je een app maken en voor sommige programma’s moet je 

een website maken en voor sommige programma’s moet je het allemaal maken en voor sommige 

programma’s moet je helemaal niks maken. En het is niet één ding wat je overal overheen moet 

gooien. 

(Elsa komt binnen) 

E: Zijn jullie nog lang bezig? 

I: Haha nee we zijn eigenlijk klaar dit was een beetje het slot. 


