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Inleiding 
 

Introductie 

De 21ste eeuw is ‘the ludic century’, de eeuw waarin spel een steeds grotere rol in onze samenleving gaat 

spelen. Althans, dat stelt Eric Zimmerman: 

“Media and culture in the Ludic Century is increasingly systemic, modular, customizable, and participatory. 

Games embody all of these characteristics in a very direct sense. Increasingly, the ways that people spend 

their leisure time and consume art, design, and entertainment will be games - or experiences very much like 

games.” (Zimmerman, 2013: n.p.) 

In de vorige eeuw was er een Nederlandse wetenschapper die ook een toename zag van het belang van 

spel in onze cultuur, namelijk de historicus Johan Huizinga. Hij was tevens de eerste die een definitie van 

spel gaf. Volgens Huizinga is spel een wedstrijd om iets, of een vertoning van iets (Huizinga, 2008 [1938]: 

41). Volgens Zimmerman neemt deze activiteit dus steeds meer in kwantiteit toe. 

Wanneer er wordt gekeken naar de manier waarop spel binnen gamestudies wordt benaderd, zijn er twee 

belangrijke stromingen te benoemen: 'gamification' en 'ludificatie'. Deze stromingen onderscheiden zich 

door de manier waarop spel wordt getheoretiseerd. Gamification kan worden opgevat als (een 

toenemende mate van) 'gameful design' (Deterding et al., 2011). In werk rond gamification staat de 

technologische basis van spel centraal: het ontwerp bestaat uit spelelementen, die door de speler kunnen 

worden gebruikt. 

De tweede theoretische stroming die zich binnen gamestudies bezighoudt met spel is ludificatie. Hier ligt 

de nadruk van het ontstaan van de speelse situatie bij de speler. Ludificatie beschrijft hoe spelers, dan wel 

gebruikers, spelen met de mogelijkheden die een game/website biedt, ook als dit niet expliciet in het 

gameful design is opgenomen (Raessens, 2006, 2009, 2014). Opvallend is de tegenstelling tussen de twee 

verschillende benaderingen. Waar gamification kijkt naar hoe media zijn vormgegeven, kijkt ludificatie naar 

de gebruiker/speler. 

De uitspraak van Zimmerman bevindt zich op een zeer algemeen niveau. Het is echter de vraag op welke 

manier deze algemene uitspraak meetbaar gemaakt kan worden, en, wellicht nog belangrijker, wat er zich 

op microniveau afspeelt wanneer er naar een specifieke speelse situatie wordt gekeken. Het is namelijk 

opvallend dat er tot nu toe geen onderzoeken zijn die zich richten op de manier waarop ludificatie en 

gamification zich tot elkaar verhouden in een speelse situatie. Katie Seaborn en Deborah Fels (2015) geven 

een overzicht van het onderzoeksveld van gamification. Wat opvalt is dat al deze onderzoeken gericht zijn 

op het meten van het effect van gamification op participatie of het behalen van prestaties. Er komt echter 

niet aan bod op welke manier spel wordt gevormd door de interactie tussen gebruiker en website. 
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Gameonderzoeker René Glas (2013) komt het dichtst in de buurt bij het onderzoeken van de verhouding 

tussen gamification en ludificatie binnen een speelse situatie met zijn onderzoek binnen de app 

FourSquare. Hij laat zien hoe gebruikers van deze app op een speelse manier omgaan met de bestaande 

designkenmerken, en zo hun eigen spel maken. Wat echter ontbreekt in zijn onderzoek is een structurele 

manier om de speelse situatie in kaart te brengen. Volgens gameonderzoeker Daphne Dragona is de rol van 

de speler steeds kleiner geworden, en de rol van het design steeds belangrijker: “The ludified space of the 

web was now being formed into a new, gamified one, not only because of the already game-like attitude of 

the users within it, but mostly because the web’s development greatly enabled this change” (Dragona, 

2014: 231). Dus, gamification speelt volgens Dragona een steeds grote rol bij het tot stand komen van de 

speelse situatie. 

Ik wil op een structurele manier een online speelse situatie onderzoeken, om zo handvaten te bieden om 

de ludic century per medium in kaart te brengen alsmede de verhouding tussen gamification en ludificatie. 

Hierbij is mijn oog gevallen op Reddit. De afgelopen jaren heb ik dagelijks  Reddit bezocht. Op deze website 

kunnen bezoekers op de verschillende zogeheten subreddits posts plaatsen in uitlopende categorieën. 

Bijvoorbeeld grappige plaatjes, persoonlijke verhalen, links naar actuele nieuwsberichten en vragen stellen 

over wetenschappelijke onderwerpen. Zowel wereldwijd als in Nederland schommelt Reddit volgens de 

Alexa ranking tussen plek 50 en 55 van best bezochte websites. Als binnen de top 50 alleen wordt gekeken 

naar websites waar nieuwsberichten te vinden zijn, staat Reddit in de top 10 van nieuwswebsites. Als 

populaire site kan onderzoek naar speels gedrag op Reddit daardoor meer vertellen over Zimmermans 

claim. Een andere reden die Reddit interessant maakt sluit aan bij het tweede deel van de quote, namelijk 

dat ludiek gebruik van cultuur niet tot games beperkt blijft, maar dat de gehele cultuur ludiek wordt 

benaderd. Reddit-oprichters Steve Huffman en Alexis Ohanian benadrukken op de about-pagina vooral dat 

Reddit een community is. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk omdat regelmatige bezoekers Redditors worden 

genoemd. Niet alleen de makers van Reddit beperken zich tot het benoemen van deze participatieve 

aspecten, ook het beschikbare wetenschappelijke onderzoek over Reddit beperkt zich hier toe (zie 

Bergstrom, 2011, en Loudon, 2014). 

In plaats van me voornamelijk te richten op Reddit als community, zal ik de focus leggen op Reddit als 

speelse situatie. De rol van spel in het dagelijks bezoek en gebruik van Reddit is tot nog toe niet onderzocht. 

Toch zijn er verschillende factoren in het gebruik van Reddit die een dergelijk onderzoek verantwoorden. 

Twee spelelementen vallen op: aan de ene kant zijn er de mogelijkheden die Reddit biedt om te spelen. 

Aan de andere kant is er tegelijkertijd het speelse gedrag van de Redditor. De website bevat namelijk niet 

alleen allerlei interactieve elementen, zoals bijvoorbeeld het stemmen op posts en het daarmee verkrijgen 

van punten, maar ook de reacties daarop van Redditors. De posts met de meeste stemmen komen 

vervolgens op de ‘front page’ terecht. Hiermee vallen deze activiteiten onder de eerdergenoemde definitie 

van spelen van Huizinga, omdat de posts kunnen worden gezien als een vertoning van iets, en het geven 



6 
 

van karmapunten aan bijdragen aan een wedstrijd om iets. Hierbij is de interactie tussen Redditor en de 

website dus van belang. 

De spanning die bestaat tussen beide noties van spelonderzoek, gamification en ludificatie, is terug te zien 

binnen Reddit. Zowel site als gebruiker zouden kunnen worden gezien als verantwoordelijk voor het laten 

ontstaan van het spel om de karmapunten. Een centrale vraag in dit onderzoek is op welke manier de 

gebruiker bijdraagt aan het spel en op welke manier het gameful design. Door deze vraag te beantwoorden 

draag ik op verschillende manieren bij aan het onderzoeksveld. Zoals eerder benoemd, wil ik onderzoeken 

in hoeverre het mogelijk is om op een structurele manier een online speelse situatie in kaart te brengen. Dit 

biedt andere onderzoekers handvaten voor vervolgonderzoek. Ook zal blijken of in het geval van Reddit 

gamification een grotere rol speelt dan ludificatie, zoals Dragona stelt. Daarnaast draag ik bij aan het 

theoretische debat rondom de begrippen gamification en ludificatie, en breng ik in kaart op welke manier 

deze begrippen bruikbaar zijn om een online speelse situatie te duiden en waar de begrippen tekortkomen 

om de interactie tussen speler/gebruiker en website/spelomgeving te duiden. Hier wordt in mijn onderzoek 

specifiek aandacht aan besteed. Tot slot biedt dit alles een inkijk in de ontwikkeling van de door 

Zimmerman genoemde 'ludic century'. 

Om deze theoretische bijdrage te kunnen leveren aan het debat, staat de volgende hoofdvraag in dit 

centraal: 

Welke ‘gamificerende’ of ‘ludificerende’ elementen bevat Reddit, en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen essentieel: 

- Wat is het verschil tussen gamification en ludificatie? 

- Welke kenmerken van gameful design bevat Reddit? 

- Op welke manier gaan Redditors om met de mogelijkheden om te spelen op en met Reddit? 

- Hoe verhouden gamification en ludificatie zich tot elkaar wanneer er wordt gekeken naar 

de  speelse situatie op Reddit? 

Centraal daarbij staat op welke manier Redditors gebruik maken van het gameful design (gamification), zelf 

spelen met elementen die niet direct gamified zijn (ludificatie) en waar de uitleg vanuit beide theorieën 

aangevuld dient te worden om de speelse situatie te omschrijven.  
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Theorie 

Centraal in dit onderzoek staat de notie van spelen in een niet-spel omgeving en de verhouding daarin 

tussen de speler/gebruiker en de technologische omgeving. Om deze verhoudingen te theoretiseren spelen 

de begrippen gamification en ludificatie en hun onderlinge samenhang een grote rol in deze thesis.  

Gamification betreft situaties wanneer een medium (in het geval van deze thesis een website) 

designelementen van spel bezit. Als sociaal mediaplatform is dit begrip van toepassing op Reddit. 

Gamification zal worden gedefinieerd aan de hand van het werk van gamedesigner Ian Bogost (2011a, 

2011b) en gameonderzoekers Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled en Lennart Nackel. Zij stellen 

het begrip gameful design centraal in het onderzoeken van gamification (Deterding et al., 2011). Hierdoor 

komt de nadruk te liggen op designelementen. Ik maak gebruik van Zichermann en Cunningham (2011) om 

deze gameful designkenmerken te kunnen onderscheiden. Omdat een van de meest bepalende 

ontwerpelementen van Reddit het algoritme betreft dat mede bepaalt welke posts op de frontpage komen 

te staan, wordt Manovich' (2013) oproep om voldoende aandacht te besteden aan het sturende belang van 

software toegevoegd aan het perspectief van gamification. 

Om ludificatie te definiëren zal ik gebruik maken van het eerdergenoemde werk van hoogleraar 

mediatheorie Joost Raessens (2006, 2009, 2014). In tegenstelling tot auteurs die schrijven over 

gamification, ziet Raessens de 'spelende mens' (homo ludens) als beginvoorwaarde van spel. Hierbij grijpt 

hij terug op het werk van de Nederlandse historicus Johan Huizinga (2008 [1938]), die als eerste een 

wetenschappelijke definitie van spel gaf. Zoals eerder gesteld, is volgens Huizinga een spel een wedstrijd 

om iets, of een vertoning van iets (ibid.: 41). Beide functies kunnen volgens Huizinga ook tegelijk optreden, 

als het een wedstrijd betreft die gaat over wie iets het beste kan vertonen (ibid.:41). Het werk van Raessens 

stelt me in staat om de rol van de speler te bekijken. Omdat Reddit een sociaal mediaplatform is, gebruik ik 

het werk van Henry Jenkins, Xlaochang Li, Ana Domb Krauskopf en Joshua Green om in te gaan op het 

belang van de spelersgroep (Jenkins et al., 2009).  

Dat beide perspectieven theoretisch blinde vlekken vertonen en dat beide perspectieven moeite hebben 

om de interactie tussen ontwerp en speler te theoretiseren, blijkt uit het werk van Consalvo (2007) en Glas 

(2012). Zij gaan in hun werk in op de notie van valsspelen en laten zien dat rondom (ongeschreven) 

spelregels een dynamiek ontstaat tussen speler en spelomgeving die de verhoudingen tussen de rol van 

spelomgeving en speler problematiseert. Ik stel dat de term  'gameful interaction', die door Deterding et al. 

slechts zijdelings wordt benoemd, de lading het beste dekt. Om dit te onderbouwen zal ik teruggrijpen op 

het werk van Latour (2005) en Schäfer (2011) om te betogen dat het ludificatie versus gamification debat 

valt terug te leiden tot de manier waarop er wordt gekeken naar het handelingsvermogen van mens en 

technologie. Volgens de actor-network theorie van Latour zijn er namelijk wisselende verhoudingen tussen 

mens en technologie. De begrippen begrip ‘affordance’ en 'appropriatie' van Schäfer zal ik gebruiken om te 
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onderzoeken hoe Redditors kunnen spelen zonder daarvoor de expliciete mogelijkheden die in het gameful 

design zitten te gebruiken. In de eerste paragraaf van hoofdstuk drie zullen deze verschillende theorieën 

nader worden toegelicht en uitgelegd. 

Operationalisering en methode 

Om de verhouding tussen gamificerende en ludificerende elementen op Reddit te onderzoeken, maak ik 

gebruik van het werk van gameonderzoeker Fabian Groh (2012). Waar Groh zijn model inzet om te kijken in 

welke mate een website gamified is, bespreekt het model ook begrippen die vanuit mijn theoretische 

benadering ludificatie-elementen beschrijven. Het model biedt niet alleen de mogelijkheid om spel vanuit 

het gameful design en de speler te beschrijven, maar ook op welke manier Redditors met de affordances 

omgaan die de website biedt. Groh benoemt drie verschillende kenmerken waaraan een gamified en/of 

geludificeerde website kan voldoen: ‘autonomy’, ‘relatedness’ en ‘competence’ (ibid.: 41-43). Bij autonomy 

gaat het erom of er vrijwillig kan worden gespeeld en of de autonomie van de speler wordt aangetast (ibid.: 

44). Dit gebied kan worden gekoppeld aan het ontwerp en geeft inzicht in gamification. Om dit inzichtelijk 

te maken wordt er gekeken naar de aanwezigheid van de gamified elementen volgens Zichermann en 

Cunningham (2013) en de rol die die het algoritme speelt in de functionaliteit van Reddit aan de hand van 

het werk van Salihefendic (2012) en Olson (2014). 

Bij relatedness gaat het erom of er sprake is van persoonlijke doelen die kunnen worden gesteld en of er 

sprake is van een gemeenschap met een gedeelde interesse (Groh, 2012: 43). Dit gebied geeft de 

mogelijkheid om de rol van de speler te beschrijven. Om dit te doen is gebruikgemaakt van wat José van 

Dijck (2013) 'explicit user responses' noemt: expliciete uitingen op en buiten de website die gaan over 

gebruik en spel. Deze zijn geselecteerd en geanalyseerd in navolging van Williams en Merten (2009). 

In het geval van competence draait het om het feit of er interessante uitdagingen zijn voor de speler en of 

er duidelijke doelen vooraf worden gesteld, of het design ‘juicy’ feedback geeft en of vals spelen door het 

gameful design wordt bestraft (ibid.: 44). Deze elementen geven de mogelijkheid om  gameful interaction 

op Reddit te beschrijven. Hierbij worden de resultaten van de voorgaande twee analyses naast elkaar 

gelegd en wordt op plekken waar ontworpen spelelementen en niet-ontworpen speels gedrag bij elkaar 

komen gekeken naar op welke wijze affordances worden geapproprieerd. In het methodologisch hoofdstuk 

zal ik de samenhang tussen operationalisatie en methode van onderzoek verder uitwerken. 

Hoofdstukindeling 

In het eerste hoofdstuk wordt besproken hoe spel in gamestudies wordt gebruikt om mediacultuur te 

beschrijven. Daarbij wordt het verschil tussen gamification en ludificatie verhelderd. Aan de hand van 

Raessens' interpretatie van Huizinga's werk over ludificatie wordt de centrale rol van de speler aangetoond 

en wordt het belang van community voor spel besproken. Aan de hand van de theorie van Deterding et al. 
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betreffende gamification wordt de centrale rol voor gameful design in spel bepleit. Met de rollen van speler 

en spelomgeving benoemd, wordt vervolgens aan de hand van het beschrijven van de rol van de spelregel 

een theoretisch hiaat blootgelegd, waarbij de omschrijving van de interactie tussen speler en spelomgeving 

vanuit zowel gamification- als ludificatieperspectief onbevredigend is.  

Voor het vinden van passende begrippen om de interactie tussen speler en digitale spelomgeving te 

beschrijven, wordt in het tweede hoofdstuk gekeken naar het vraagstuk over handelingsvermogen tussen 

mens en machine. Hierbij wordt vanuit de uitersten van de allesbepalende mens volgens Huzinga en de 

allesbepalende machine volgens Manovich via de actor-network-theorie van Bruno Latour een uitkomst 

gevonden, waarbij de veranderlijke relaties tussen speler en spelomgeving worden voorgesteld als 

bepalend voor spel. Vervolgens wordt het werk van Schäfer gebruikt om via de termen affordances en 

appropriatie het ontstaan van spel te plaatsen in de interactie tussen actoren, ook gameful interaction 

genoemd. 

In het derde hoofdstuk worden de operationalisering en methoden van onderzoek uiteengezet die het 

beschrijven van Reddit vanuit gamification en ludificatie mogelijk maakt. Ook wordt er uitgelegd hoe een 

derde perspectief kan worden ingenomen. Hiervoor worden de begrippen van Groh (2012) autonomy, 

relatedness en competence geïntroduceerd en gekoppeld worden aan respectievelijk gamification, 

ludificatie en  gameful interaction. Voor de gamification analyse is gekozen voor het beschrijven van 

technische gamified elementen. Voor de ludificatie analyse worden expliciete gebruikersreacties op inhoud 

geanalyseerd en in de interactieanalyse wordt de verhouding tussen spelomgeving en spel geanalyseerd op 

basis van spanningen tussen de uitkomsten van de eerdere twee analyses. 

In het vierde hoofdstuk wordt in de technische websiteonderdelen gezocht naar de gamified elementen 

van Zichermann en Cunningham. Deze analyse laat zien dat het ontwerp van Reddit beschikt over een 

beperkte hoeveelheid van zulke features, maar dat een groot deel van het ontwerp niet gamified is. 

Ingaand op de vraag wat de rol is van het algoritme in het bepalen van de mogelijkheden tot spel, blijkt dat 

het algoritme voor een groot gedeelte een black box is, die de autonomie van de speler beperkt. 

Daartegenover staat dat het ontwerp de ruimte geeft om externe gamified elementen (tijdelijk) gekoppeld 

te zien aan de website. 

In hoofdstuk vijf wordt ludificatie op Reddit onderzocht aan de hand van van Grohs relatedness. Hierbij 

worden gebruikersuitingen op en buiten Reddit geanalyseerd om te kijken naar speels gebruikersgedrag. 

Deze analyse toont dat de speelse situatie op Reddit op het gebruikersniveau vooral bestaat op collectief 

niveau en de gebruikers zowel spelen met als zonder de gamified elementen van Reddit. 

In hoofdstuk zes wordt Grohs begrip competence ingezet om te kijken naar waar de gamificationanalyse 

inhoudelijk botst met de ludificatie-analyse. Hier wordt uitgelegd hoe door ingrijpen van de speler speelse 
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elementen worden toegevoegd. Ook wordt er getoond hoe het functioneren van het algoritme en de 

gebruikersreacties daarop hoe een bepalend ontwerpelement maar gedeeltelijk toegeëigend wordt. 

In de conclusie bespreek ik de uitkomst van de hoofdvraag, waarbij de noodzaak van het combineren van 

onderzoek naar zowel gamification als ludificatie in het voorbeeld van Reddit voorop staat. Daarna worden 

de consequenties van het onderzoek voor het onderzoeksveld uitgemeten en wordt er een voorstel gedaan 

voor vervolgonderzoek naar speelse situaties in een online omgeving. 
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1. Ludificatie versus gamification 
 

Om het begrip spel in de gamestudies te theoretiseren grijp ik in dit hoofdstuk terug op de theorieën 

rondom ludificatie en gamificatie. Op deze manier zal duidelijk worden hoe beide visies verschillend tegen 

spel aankijken.  

Na eerst ludificatie te hebben omschreven als spelergericht, aan de hand van het werk van Raessens en 

Huizinga, wordt gamification geïntroduceerd als spelomgevinggericht. Tot slot zal in een derde paragraaf 

het theoretische hiaat tussen beide theorieën worden getoond door in te gaan op de interactie tussen 

speler en spelomgeving. 

Ludificatie: In den beginne waren er spelers 
 

Ludificatie gaat over de toename van speelse elementen in de cultuur. Het begrip, zoals beschreven door 

Joost Raessens, is gebaseerd op het historische werk van Johan Huizinga. In deze paragraaf wordt vanuit de 

gametheorie het belang van spel en speler als onderdeel van de cultuur onderbouwd. 

 De Nederlandse historicus Johan Huizinga was de eerste wetenschapper die spel en spelen onderzocht. 

Naast zijn korte definitie die in de inleiding is genoemd (spel als wedstrijd en/of vertoning), gaf Huizinga 

ook een uitgebreidere definitie: 

“Naar den vorm beschouwd kan men dus, samenvattende, het spel noemen een vrije handeling, die niet als 

‘niet gemeend’ en buiten het gewone leven staande bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan 

nemen, waarvan geen direct materieel belang verbonden is. Of nut verworden wordt, die zich binnen een 

opzettelijk bepaalde tijd en ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en 

gemeenschapsverbanden in het leven roept, die zich gaarne met geheim omringen of door vermomming als 

anders dan de gewone wereld accentueren” (Huizinga, 2008: 41). 

In deze definitie staan verschillende elementen die centraal staan in wat later gamestudies is geworden. Zo 

benoemt Huizinga bijvoorbeeld de afwezigheid van direct materieel belang, het bestaan van een 

speelruimte, spelregels en spelers. In het werk van Raessens (2006, 2009, 2014) staat de speler centraal. Hij 

onderzoekt de rol van de homo ludens (de spelende mens) van Johan Huizinga in het huidige tijdperk, en 

spreekt over ludificatie van de cultuur:  

“Computer games and other digital technologies such as mobile phones and the Internet seem to stimulate 

playful goals and to facilitate the construction of playful identities. This transformation advances the 

ludification of today’s culture in the spirit of Johan Huizinga’s homo ludens” (Raessens, 2006: 52). 

In het artikel “Homo Ludens 2.0” noemt Raessens drie kenmerken die er voor hebben gezorgd dat het 

begrip ‘spel’ opnieuw wetenschappelijke aandacht heeft gekregen (Raessens, 2009). De eerste reden is dat 
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door cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen de cultuur zichzelf als ‘speels’ is gaan beschouwen, de 

tweede reden is dat de opkomst van digitale media er voor heeft gezorgd dat er vele mogelijkheden van 

spel zijn bijgekomen en de laatste reden is de opkomst van studies die zich richten op de digitale media 

(Raessens, 2009: 65). In het licht van dit onderzoek kan onderzoeksobject Reddit gezien worden als speels 

te interpreteren digitaal cultureel participatieplatform. De manier waarop Redditors namelijk spelen, is het 

plaatsen van posts en reacties, en de mogelijkheid om hier karmapunten aan te geven.  

Door te focussen op participatie, onderstreept Raessens het belang van de cultuur en de centrale rol van de 

'spelende mens'. Hiermee schaart Raessens zich binnen de stroming die zich met name op de rol van de 

mens in de (digitale) omgeving richt.  

Hierbij wordt ook het begrip gemeenschap relevant. In deze thesis is dat de verzameling regelmatige 

Reddit-bezoekers, ook wel Redditors genoemd. Jenkins et al. (2009) benoemen drie kenmerken bij het 

beschrijven van een 'online community': 

• To bolster camaraderie and articulate the (presumably shared) experiences and values that identify oneself 

as belong to a particular community (”bolstering their identity”) 

• To gather information and explain difficult to understand events or circumstances. 

• To establish the boundaries of an “in–group” (Jenkins et al, 2009: 5). 

Een eerste blik op Reddit laat zien dat de website bestaat uit verschillende subreddits. Elke post wordt in 

een van deze subreddits geplaatst. Op de frontpage staan de subreddits bovenaan horizontaal in beeld (zie 

bijlage A). Tijdens de analyse zal blijken in hoeverre deze subreddits als online communities kunnen worden 

gezien. Het feit dat de term Redditors bestaat, is uiteraard ook een indicatie dat Reddit een community 

betreft. 

Hoewel er dus aanwijzingen zijn dat Reddit een community is (of uit meerdere bestaat), is deze geenszins 

eenvormig. Binnen spelersgroepen onderscheidt Raessens namelijk vier typen spelers: de speler die zich 

aan de regels houdt, de speler die vals speelt (cheat), de speler die zich niets van de regels aantrekt of deze 

weet om te buigen (‘modder’) en tot slot de speler die zelf een nieuw spel maakt (Raessens, 2014: 111). 

Hier komt de veelzijdigheid die de speler kan innemen uit naar voren. Tijdens de analyse zal blijken of deze 

verschillende spelersgroepen op Reddit terug te vinden zijn. 

Uit deze paragraaf is gebleken dat in de gamestudies de begrippen ludicificatie en online community 

genoeg aanknopingspunten bieden om het speelse karakter van Reddit te onderzoeken in de analyse. In de 

volgende paragraaf zal de origine en relevantie van het begrip gamification worden behandeld in relatie tot 

Reddit. 
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Gamification: in den beginne was er spel 

 

Het begrip gamification is voor verschillende uitleg vatbaar, maar duidt meestal op een toename van 

gameful design, met name in online media. In deze paragraaf kijk ik naar de herkomst van het begrip en 

kom ik tot een relevante definitie. Hiermee zet ik een tweede theoretisch raamwerk op voor de duiding van 

spel in Reddit tegenover ludificatie. 

In tegenstelling tot de theorie rondom ludificatie, richt gamification zich met name op de online cultuur. 

Waar bij ludificatie de speler centraal staat, is die plek bij de theorie omtrent gamification weggelegd voor 

gameful design, oftewel de manier waarop ontwerp spel vormt.  

De term 'gamification' vindt haar oorsprong in de marketingwereld, maar wordt sinds 2010 ook 

wetenschappelijk bestudeerd (Deterding et al., 2011). Het is de vraag in hoeverre de enge definitie van 

gamification, een toename van gameful design, bruikbaar is om spel, dan wel spelen, te onderzoeken. 

Bogost (2011a) ageert fel tegen de term gamification: 

“The rhetorical power of the word "gamification" is enormous, and it does precisely what the bullshitters 

want: it takes games—a mysterious, magical, powerful medium that has captured the attention of millions of 

people—and it makes them accessible in the context of contemporary business.” (ibid.) 

Volgens hem is gamification dus slechts een term voor bedrijven om hun nieuwe website of applicatie aan 

een aantal punten te laten voldoen. Toch kan er ook worden gekeken naar gamification zonder naar het 

commerciële karakter van het begrip te kijken dat het volgens Bogost heeft.  

Niet elke auteur acht 'gamification' dan ook onbruikbaar. Volgens Deterding et al. wordt gamification op 

veel manieren gebruikt wanneer het gaat om de toenemende rol van spel in de hedendaagse cultuur. Zij 

stellen daarom dat er drie verschillende vormen van gamification zijn: ‘gamefulness’,  'gameful interaction' 

en 'gameful design' (Deterding et al., 2011: 2). Gamefulness kan hier gezien worden als de ervaring van spel 

die de speler heeft, gameful interaction speelt zich af op het vlak van de interactie tussen elementen van 

het spel en de speler, en gameful design beslaat het gebied van mogelijkheden die het spel biedt dankzij 

het ontwerp.  

Deterding et al. besluiten alleen te kijken naar de toename van 'gameful design' in de online cultuur en 

besluiten de andere twee definities buiten beschouwing te laten wanneer ze gamification beschrijven. Toch 

vallen hiermee twee waardevolle begrippen onnodig buiten boord. Gameful interaction neemt namelijk 

een tussenpositie in wanneer de rollen van speler en (online) spelomgeving worden bekeken. Waar de term 

gamefulness namelijk net als ludificatie de rol van de speler centraal stelt en gameful design de nadruk legt 

op de spelomgeving, geeft de term gameful interaction de mogelijkheid om de interactie te theoretiseren. 
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De term zal later in het onderzoek dan ook een belangrijke rol gaan spelen in het overbruggen van het hiaat 

tussen de gangbare theorieën op het gebied van gamification en ludificatie. 

Wanneer Zicherman en Cunningham (2011) in hun werk de spelelementen van gamification concretiseren, 

gaat het over ontwerp. De belangrijkste elementen die zij noemen, zijn: het geven van punten, een 

leaderboard, het uitdelen van badges, opdrachten opgeven en een balk die vooruitgang weergeeft (ibid.: 

25-49). Dit zijn elementen die in het analysehoofdstuk worden ingezet om de aanwezigheid van 

gamification in Reddit te duiden.  

In deze paragraaf is de online herkomst van het gamification begrip beschreven als gameful design, waarbij 

de rol van de ontworpen online omgeving de centrale rol speelt in het beschrijven van spel. Hierbij is 

opgevallen dat er tussen ludificatie en gamification een grijs gebied ontstaat, dat zich aan beide 

theoretische raamwerken lijkt te onttrekken. In de volgende paragraaf zal aan de hand van het begrip 

'spelregels' verder worden ingegaan op deze hiaat in het beschrijven van spel in de online omgeving.  

Spelregels, cheaters en het hiaat 
 

In deze paragraaf zal het begrip spelregel worden gebruikt om aan te tonen hoe er tussen de gangbare 

ludificatie- en gamificationtheorieën een hiaat bestaat. Aan de hand van valsspelen als strategie betoog ik 

vervolgens dat om verder te komen in het debat, techniekfilosofie een uitkomst biedt. 

Wat opvalt aan het werk van de auteurs die in dit onderzoek zijn aangehaald als voorvechters van 

ludificatie en gamificatie, is dat beide kampen ook de spelregel benoemen als onderdeel van hun 

respectievelijke kijk op spel in de online omgeving dan wel cultuur.  

Zo sprak Raessens al over verschillende spelers, gebaseerd op hun conformeren aan de regels van het spel. 

In de vorige paragraaf werd al verwezen naar Zichermann en Cunningham en ook zij noemen valsspelen als 

vaststaand ingrediënt voor gamified online omgevingen. Ze stellen dat wanneer er punten kunnen worden 

verdiend, er ook altijd manieren worden gezocht om het puntensysteem te exploiteren.  

“Do not be mistaken; if there is something of value in a system, the system will be gamed. This should not be 

a blocking thought at the early stages of design. It is merely a statement of fact. People attempt to exploit any 

system in which there is something they deem of value.” (ibid.: 50). 

Hier komen zij duidelijk met het besproken gameful designmodel in de problemen. Ze zien zich 

genoodzaakt ook de rol van de speler een plek te geven, ook al is het schoorvoetend. De spelregel wordt 

niet alleen genoemd vanuit ludificatie maar dus ook vanuit gamification. Hierdoor opent zich een derde 

vertakking wat betreft de rol van speler en spelomgeving in het speelse. Hierbij komt de door Deterding et 

al. zijdelings genoemde term gameful interaction het dichtst in de buurt. Daarom is het van belang om 

theorie omtrent 'valsspelen' aan te halen. 
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Dat valsspelen ook voorkomt in niet voornamelijk als spel ontwikkelde omgevingen toont het in de inleiding 

genoemde onderzoek van Glas (2012) aan met zijn onderzoek naar het sociaal netwerk Foursquare. Uit zijn 

onderzoek blijkt dat sommige spelers cheaten met Foursquare, door te spelen met mogelijkheden binnen 

de app die niet als speels ontworpen zijn. Dat zij dit toch doen valt onder de noemer gameful interaction. In 

het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden hoe dit valt te verklaren aan de hand van het begrip 

handelingsvermogen van Latour (1996, 2005).  

Consalvo (2007) stelt dat het moeilijk is om één duidelijke reden te geven waarom mensen valsspelen. Het 

kan gaan om het doel, het behalen van punten, boven alles te stellen, maar het kan net zo goed worden 

gezien als een vorm van speels gedrag. In dat geval wil de speler kijken op welke manier het systeem te 

verslaan is, of kijken wat voor reacties het bij de groep oproept wanneer er op een onconventionele manier 

punten worden vergaard. Deze beschrijving duidt op de tegenstelling die hierboven al is gesignaleerd: zijn 

het de spelers die met de regels omspringen, of liggen de mogelijkheden van improvisatie in het ontwerp 

besloten? In de analyse zal blijken of dit enkel onder ludificatie of gamification te vangen is. 

Nu we een overzicht hebben van hoe de begrippen ludificatie en gamification worden gebruikt in de 

gametheorie, blijkt dat in beide stromingen de rol van spelers, spelomgeving en spelmateriaal anders wordt 

ingezet. Ook blijkt dat wanneer het gaat om de interactie tussen speler en spelomgevingen in beide 

perspectieven een theoretisch bevredigende oplossing ontbreekt. 

Om duidelijkheid te verschaffen over de verschillen tussen ludificatie en gamification, zal ik in de volgende 

paragraaf laten zien hoe in beide stromingen verwezen wordt naar een discussie die plaatsvindt op het 

gebied van techniekfilosofie. De vraag in welke mate de interactie tussen mens en technologie in de 

speelse situatie wordt gecreëerd door het gameful design of door de speelse houding van de Redditors 

staat centraal.  

Dit sluit aan bij de vraag betreffende de speelse interactie: ligt het handelingsvermogen de mens of de 

technologie verantwoordelijk is voor de speelse situatie bij de mens of bij de machine? Hiervoor zal in het 

volgende hoofdstuk geput worden uit de bestaande literatuur over mens en machine-interactie. 
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2. De agency-vraag 
 

In het vorige hoofdstuk is het speelse van Reddit benaderd vanuit twee theorieën in de gamestudies: 

ludificatie en gamification. Bespreking van het werk van onder andere Huizinga, Raessens, Zichermann en 

Cunningham laten zien dat in beide theorieën spel op een andere manier wordt gedefinieerd, waarbij 

ludificatie zich het meest richt op de rol van de mens in de interactie, en gamification de centrale rol 

toekent aan het als spelomgeving bedoelde ontwerp in het ontstaan van het spel. Het meest opvallend is 

echter het gat dat beide theorieën laten vallen wanneer het aankomt op het theoretiseren van de speelse 

interactie die zich bevindt tussen mens en machine. Met het oog op dat hiaat, zal in dit hoofdstuk in 

worden gegaan op het agency-vraagstuk: hoe kan het onderzoeken van handelingsvermogen worden 

ingezet om de speelse interactie tussen mens en machine op Reddit te duiden? Het antwoord laat, met 

behulp van het werk van Bruno Latour, zien dat de verhouding tussen mens en machine in de speelse 

context van Reddit zich op drie manieren laat omschrijven. 

Handelingsvermogen in het spel tussen mens en machine 

 
In het vorige hoofdstuk is gebleken dat in de behandelde theorie over spel, een onduidelijkheid bestaat 

over welke rol voor mens en machine is weggelegd in het ontstaan van 'spel' in de online wereld waar 

Reddit deel van uitmaakt. In deze paragraaf zal met behulp van techniekfilosofie worden ingegaan op de 

vraag in hoeverre mens dan wel machine bepalend is voor het spel. 

In het vorige hoofdstuk werd aan de hand van Raessens' bespreking van Huizinga de centrale positie 

benoemd die aan de speler wordt toegekend vanuit het perspectief van ludificatie. Homo ludens refereert 

dan ook aan de aangenomen natuur van de mens: het spel ontstaat waar de mens spel initieert. Ludificatie 

komt voort uit de mens. 

Daar tegenover staat het begrip gameful design, waar Deterding et al. de bepalende kwaliteit van spel in 

een online omgeving toekennen aan het ontwerp van de technologie. De positie van gameful design als 

middelpunt van het spel, is vergelijkbaar met de positie die Lev Manovich inneemt wanneer hij de 

verhouding tussen mens en technologie beschrijft. Manovich benoemt dat de techniek zonder meer 

bepalend is en stelt dat in de interactie tussen mens en medium de rol van de technologie centraal. 

Manovich (2013) schrijft de volgende basisformule over software: 

Medium = algorithms + a data structure (207) 

Met deze beschrijving van een 'medium' benadrukt Manovich het belang van een algoritme voor hetgeen 

een gebruiker (of speler) in interactie met technologie te zien krijgt. In het geval van Reddit kan de 

frontpage als medium worden gezien, de posts binnen de verschillende default subreddits als datastructuur 

en het algoritme dat bepaalt welke posts hoe lang op de frontpage komen en blijven staan. 
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Vanuit Manovich gezien kijken we dus op een andere manier naar spel: de technologie (het algoritme) 

komt eerst en geeft als het ware aan waarmee op welk moment gespeeld kan worden door de speler. Het 

gamified ontwerp bepaalt dus het spel. Hoewel het in het geval van het algoritme te betwijfelen valt in 

hoeverre het ontwerp daarvan gameful bedoeld is, is de uiteindelijke uitwerking op de mogelijkheden van 

het spel niet te negeren. 

Met zowel een perspectief waarin de mens handelend en bepalend is en een perspectief waarin de 

technologie bepaalt, is het echter op het gebied waar speler en spelomgeving elkaar treffen dat ludificatie 

en gamification als theorieën aanvulling nodig hebben. 

Nu is het in het licht van dit onderzoek van belang om een middenweg te vinden tussen de twee uitersten, 

waarmee de interactie tussen spelomgeving en speler, ofwel machine en mens precies kan worden 

beschreven. Deze uitwisseling is in het vorige hoofdstuk al benoemd als gameful interaction. Om deze 

spelvormende interactie analyseerbaar te maken, wordt hier het werk van Bruno Latour geïntroduceerd. 

Om de vraag te kunnen beantwoorden waar macht ligt in de interactie tussen mens en apparaat, 

ontwikkelde de Franse techniekfilosoof Bruno Latour de actor-network-theorie. Hierin stelt Latour dat er in 

interactie zowel aan menselijke als niet-menselijke actoren macht kan worden toegekend, en noemt deze 

macht handelingsvermogen (2005:6). Zowel technologie als de mens, zowel speler als spelomgeving 

hebben bepaalde machten. 

In de relatie tot een speelse online omgeving, heeft de ANT waardevolle aanvullingen op het hiaat dat in de 

beschrijving van interactie tussen ludificatie en gamification naar voren kwam. Voor Latour ligt 

handelingsvermogen namelijk niet op één plek, maar wordt dit verdeeld over een netwerk (1996: 371). Ook 

is dit handelingsvermogen is geen vaststaand vermogen, maar iets dat per plaats en moment verschilt.  

Wanneer we dit op spel betrekken, met in het achterhoofd de online omgeving Reddit, zou vanuit Latour 

gezien zowel mens als technologie handelingsvermogen bezitten in het spel. De rol van technologie is 

daarin onmiskenbaar, maar tevens afhankelijk van de situatie. Het verschil met Manovich is dat techniek 

niet onomstotelijk de centrale rol krijgt toebedeeld. Dat hangt helemaal af van de situatie: het netwerk kan 

immers op ene bepaald moment zo bestaan dat de mens weldegelijk een bepalende invloed zou kunnen 

uitoefenen op de technologie, maar voor hetzelfde geld is het spelnetwerk zo geconfigureerd dat de rol van 

de speler uiterst beperkt is. Kortom, ANT zorgt ervoor dat, in relatie tot de omstandigheden, gekeken kan 

worden naar de plek waar mens en machine bij elkaar komen in een  gameful interaction. 

In deze paragraaf is met behulp van Latour's ANT een theoretische oplossing gevonden voor het begrijpen 

van handelingsvermogen in de interactie tussen spel en speler in de online omgeving. In de volgende 

paragraaf wordt het werk van Schäfer (2011) geïntroduceerd om verder in te gaan op de 

analysemogelijkheden rondom  gameful interaction. 
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Over design, affordance en appropriatie 
 

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat handelingsvermogen in een spelsituatie gedeeld wordt tussen 

mens en machine, en dat in het debat uitersten bestaan in de mening over welke van deze actoren 

bepalend is. Voordat we terugkeren naar de begrippen ludificatie en gamification om deze te 

operationaliseren in de volgende paragraaf, wordt er in deze paragraaf aan de hand van het werk van 

onderzoeker Schäfer ingegaan op hoe menselijke en technologische handelingen elkaar in spelstituaties 

beïnvloeden en hoe dit samenspel getheoretiseerd kan worden. 

Zoals eerder benoemd, stelt Raessens (2014) dat spelers afhankelijk zijn van de ‘affordances’ die 

technologie biedt. Dit zijn mogelijkheden tot interactie die niet per definitie in het bedoelde design zijn 

meegenomen. Ook Schäfer (2011) onderscheidt affordances als één van drie factoren die uiteindelijk een 

handeling bepalen: affordance, design en appropriatie (toe-eigening). Waar design en appropriatie neigen 

naar de uitersten van respectievelijk de gamification- en ludificatieperspectieven, lijkt affordance ook het 

punt van  gameful interaction te beschrijven. De term affordance komt oorspronkelijk van Donald Norman 

(1998) en wordt door Schäfer als volgt omschreven 

“Affordance describes the specificity of technology. Donald Norman introduced the term affordance to 

describe the very aspects that channel consumers’ use (1998). Affordances delineate the fundamental 

properties that determine how an object could be used. (..) Affordance describes two characteristics, the 

material aspects, or the specificity of an object or technology, and the affordance imposed to it by design.” 

(Schäfer, 2011: 19) 

Alhoewel design en affordances dus nauw met elkaar samenhangen, kunnen vooral digitale media ‘nieuwe’ 

gebruikersacties scheppen. Het feit dat software aanpasbaar is, zorgt voor specifieke affordances die in het 

ontwerp zijn ingebouwd: 

“Design describes the creation and shaping of artifacts. Design creates its own affordances but is also subject 

to the affordances of the materials utilized. The design process usually involves an evaluation of the specific 

features of materials used for a designated object, and an evaluation of the user’s appropriation to be 

incorporated into a next level of deployment. However, software affords many more opportunities for 

appropriation than other artefacts, which opens a multitude of possible modifications.” (ibid.: 19).  

De derde term die Schäfer noemt, appropriatie, beschrijft de uiteindelijke gebruikersactie: 

“Appropriation means that users integrate technology into their everyday practices, adapting and sometimes 

transforming its original design. It covers the use, the modification the reuse and further development of 

artefacts in ways often unforeseen by the original designers.” (ibid. 19-20). 

Hier is het ludificatie-standpunt weer herkenbaar: de interactie krijgt vorm dóór de speler.  
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Wat de begrippen van Schäfer laten zien is dat bij het analyseren van een spelsituatie gekeken moet 

worden naar een aantal elementen: de (menselijke) speler en de (digitale) mogelijkheden van de omgeving 

(design). Daartussen bevindt zich de  gameful interaction binnen de affordances die, afhankelijk van de 

structuur van het netwerk, machten verdelen over mens en machine. 

Terug naar het ludificatie/gamification debat 
 

Het is op dit punt dat ik terugkom bij de twee belangrijke theoretische begrippen uit de gametheorie waar 

we mee begonnen zijn: ludificatie en gamification. In deze paragraaf verbind ik de theoretische inzichten uit 

de vorige paragraaf met de uitgangspunten van beide concepten uit de gametheorie. Dit levert het 

raamwerk voor de analyse in het volgende hoofdstuk. 

Wanneer ludificatie en gamification bekeken worden aan de hand vanuit de discussie over 

handelingsvermogen in de interactie tussen mens en machine, lijkt een scheiding relatief simpel: ludificatie 

kijkt voornamelijk naar het handelingsvermogen van de menselijke actoren, gamification kijkt juist naar het 

handelingsvermogen van niet-menselijke actoren.  

Gamification, zoals in de vorige paragraaf is besproken, speelt zich dus voornamelijk af op het niveau van 

het design en de mate waarin gebruikers (of spelers) deze toe-eigenen. Binnen het design valt in het geval 

van Reddit niet alleen de frontpage en de posts en reacties, maar ook Manovich's algoritme. Dit algoritme 

bepaalt namelijk welke posts (en daarmee ook welke reacties) er op de frontpage terechtkomen, en maakt 

zodoende een groot deel uit van de speelse situatie op Reddit. Maar gamification beschrijft, zoals eerder 

benoemd, niet enkel en alleen technologie. 

Uit kritische lezing van het standaardwerk van Zichermann en Cunningham valt op dat op het gebied van 

'onbedoeld gebruik' ook het bepalende handelingsvermogen van de mens wordt benoemd, al is het 

zijdelings en met enige afkeer. Het wordt gepresenteerd als voorbeeld van onbedoeld gedrag waarmee de 

speler haar invloed kan laten gelden is door vals te spelen.  

Ludificatie staat op haar beurt weer niet geheel los van de niet-menselijke actoren. Ook ludificatie mag zich 

beroepen op Schäfers appropriatie, want zoals hij appropriatie beschrijft, omvat dat ook ‘het gebruik 

maken van affordances op een manier die nooit in het ontwerp zijn bedoeld’. Ludificatie omvat dus met 

name alle affordances die als zijnde speels kunnen worden geïnterpreteerd, zonder dat deze acties 

onderdeel zijn van het bedoelde design. Vanuit hun speelse instelling eigenen menselijke spelers de 

affordances toe die mogelijkheden tot spelen bieden. 

Met deze onderverdeling van ludificatie en gamification in de termen van Schäfer, is het mogelijk om een 

antwoord te formuleren op de vraag naar de aanwezigheid van ludificatie en gamification in de speelse 
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omgeving van Reddit. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de operationalisering vanuit de 

behandelde theorie en wordt de methode van onderzoek uitgelegd en onderbouwd. 

In het volgende hoofdstuk laat ik zien hoe de eigenschappen autonomy, relatedness en competence die 

Groh (2012) inzet in de analyse van spelomgevingen terug te leiden is naar de hierboven benoemde 

elementen van ludificatie, gamification en het schaduwgebied daartussenin, in dit onderzoek benoemd als  

gameful interaction. In dit schaduwgebied wordt het handelingsvermogen verdeeld onder Reddit en de 

speler. Daarom is het van belang om in de analyse de eerder besproken theorie van Schäfer en ANT te 

gebruiken, omdat op die manier kan worden vastgesteld of een bepaalde speelse handeling met name 

wordt bepaald door het gameful design van Reddit of juist door de Redditors. Doordat deze eigenschappen 

van Groh identificeerbaar zijn, leveren ze de operationele basis voor de analyse van Reddit in het hoofdstuk 

daarna. 
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3. Operationalisering en methode: autonomie, groepen, en punten  
 

In dit hoofdstuk betoog ik dat de begrippen relatedness, competence en autonomy van Groh (2012) in staat 

zijn om de eerder beschreven rol van spel in de context van het handelingsvermogen van speler en 

spelomgeving te wegen. De drie begrippen sluiten alle drie aan bij de drie perspectieven die we hierboven 

benoemd hebben. Autonomy betreft de vraag in hoeverre de technologische omgeving bepalend is voor 

het spel en sluit dus aan bij gamifications nadruk op gameful design. Zo gaat relatedness in op de manier 

waarop de speler - individueel en sociaal - verbonden is met de speelse situatie. Competence gaat in op de 

interactie, dus de gameful interaction, tussen spelers en de (technologische) spelomgeving.  

Hiermee leg ik de operationele basis voor de analyse in het volgende hoofdstuk. In deze paragraaf beschrijf 

ik eerst hoe deze drie begrippen aansluiten bij voorgaande theorie en vervolgens hoe ze als instrument 

kunnen worden ingezet om voorbeelden van gamification en ludificatie op Reddit meetbaar te maken. 

Hierbij wordt voor elke onderwerp een specifieke methode gebruikt, die ik hieronder beschrijf.  

Voor de operationalisering van dit onderzoek maak ik gebruik van het werk van gameonderzoeker Fabian 

Groh (2012). In zijn onderzoek naar gamification volgt hij Deterding et al. (2011) in zijn beschrijving van spel 

als ontwerp, maar doet enkele toevoegingen die ervoor zorgen dat niet alleen pure ontwerpelementen 

maar ook de rol van de speler benoemd worden. Groh deelt de spelsituatie in in autonomy, relatedness en 

competence. Omdat Groh echter geen methodologie ontwikkelt om deze elementen te benoemen, zal ik in 

het tweede deel van dit hoofdstuk drie verschillende methodes presenteren om interactie tussen speler en 

spelomgeving in Reddit zichtbaar te maken. 

Autonomy: Een luchtspiegeling? 
 

Het eerste begrip van Groh (2012) dat instructief is voor de operationalisering van dit onderzoek is 

autonomy. Groh gebruikt de term om te bekijken in hoeverre er sprake is van autonomie in een 

spelsituatie. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een speler door het ontwerp van de speelse situatie vrij 

wordt gelaten. Daarin onderscheidt Groh drie elementen: 

• Play is voluntary 

• Beware of losing autonomy 

• Beware of devaluating activity (ibid.: 43) 

Hier raken de beschreven eigenschappen het gameful design. De vraag kan namelijk gesteld of in een 

technologische omgeving de speler wel de keuze heeft om te spelen en of er tijdens dat spel nog sprake is 

van autonomie. Dit sluit natuurlijk aan bij de scheppende en vormende macht die Manovich toekent aan de 

software. Alhoewel Groh het begrip algoritme niet expliciet noemt, kan deze in dit onderzoek ook 
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probleemloos onder autonomy geschaard worden. Wanneer betrokken op Reddit, zou kunnen worden 

gekeken op welke manieren Redditors in hun spel gestuurd worden en tot welke hoogte ze door de 

technologische omgeving van de website de mogelijkheid krijgen om de keuze te maken om al dan niet 

deel te nemen aan het ontworpen spel. 

Relatedness: “We are one” 

 
Relatedness volgens Groh (2012) gaat in op de persoonlijke verbinding die de gebruiker ervaart met een 

spelsituatie. Deze verbinding kan bestaan op zowel het persoonlijk als het sociale vlak. De auteur geeft vier 

hoofdkenmerken die het begrip relatedness samenvatten: 

• Connect to personal goals 

• Connect to a meaningful community of interest 

• Create a meaningful story 

• Beware of social context meanings (ibid.: 42). 

De term relatedness hangt dus nauw samen met het begrip ludificatie, omdat dit begrip zich afspeelt op het 

niveau van de spelers. Het benoemt ook de persoonlijke betrokkenheid van de speler bij de speelse situatie 

en stipt zowel doelen als betekenis aan. Ook wordt het sociale benadrukt. Beide elementen komen terug in 

Huizinga's definitie van spel. Zoals verder benoemd in het eerste hoofdstuk stippen ook Raessens (2014) en 

Jenkins et al. (2009) het belang van een community aan als het om spelen gaat. Als dit wordt gekoppeld aan 

Reddit kan worden gekeken naar de persoonlijke en sociale doelen en betekenissen die ontstaan vanuit de 

speler. 

Competence: Alles voor de punten 
 

Het derde begrip van Groh dat gebruikt wordt in de analyse is competence. Dit omhelst alles wat met het 

vergaren van punten te maken heeft. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het behalen van punten, 

maar ook om de manieren waarop spelers proberen om punten te scoren. Ook als dit gaat om vals spelen, 

zoals besproken is aan de hand van Consalvo en Glas. Groh (2012) zelf spreekt in dat geval over 

‘unintended behaviours’ (ibid.: 43). Hier is het handelingsvermogen verdeeld over spelers en de 

technologische omgeving. Schäfers 'appropriatie' speelt hier een belangrijke rol: het is hier niet alleen meer 

de speler waar het om draait, maar ook niet alleen het design. In het geval van Reddit zou het bijvoorbeeld 

gaan om het op manier vergaren van karmapunten die door Reddit, of door de groep Redditors, als 

oneerlijk kan worden beschouwd (menselijk handelingsvermogen) maar door de manier waarop het 

systeem opereert wél mogelijk zijn. 
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In haar werk over social network sites bespreekt José van Dijck (2013) waarom het noodzakelijk is om extra 

aandacht te besteden aan momenten waarop gebruiker en systeem op elkaar reageren: “The confrontation 

between implicit usage and explicit use embodies part of a negotiation process between platform owners 

and users to control the conditions for information exchange” (ibid.:34). Wanneer hier het woord gebruiker 

wordt vervangen door het woord speler, wordt zichtbaar gemaakt dat het proces van onderhandeling 

tussen speler en spelomgeving een fundamenteel deel uitmaakt van de speelse situatie op Reddit. 

In de volgende paragraaf worden de methodes die deze begrippen inzichtelijk maken verder uitgewerkt. 

Methode: 3 verschillende lagen van onderzoek 
 

In deze paragraaf worden de drie verschillende methodes uitgelegd die worden ingezet om een beeld te 

krijgen van respectievelijk het spelontwerp van Reddit (gamification), de speler/Redditor (ludificatie) en 

ruimte waar die twee elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van gameonderzoeker Grohs begrippen 

autonomy, relatedness en competence. 

 

Autonomy: 

In de analyse zal eerst ingegaan worden op het ontwerp van de spelomgeving. Hierbij wordt geanalyseerd 

welke gebruikersacties mogelijk zijn op Reddit. Deze worden gelegd naast de elementen die door 

Zichermann en Cunningham (2011) worden gezien als gamified: het geven van punten, een leaderboard, 

het uitdelen van badges, opdrachten opgeven en een balk die vooruitgang weergeeft (25-49). Nog zonder 

in te gaan op de expliciete interacties van de gebruiker, worden de technologische grenzen waarbinnen de 

speelse situatie kan ontstaan uit de doeken gedaan.  

Hierin is ruime aandacht voor de rol van het algoritme. Zoals Bucher (2012) aangeeft, worden onzichtbare 

processen, zoals een algoritme, steeds belangrijker om te duiden wat er wel en niet zichtbaar op een 

scherm te zien is. In deze analyse wordt gebruik gemaakt van secundaire bronnen van hacker Amir 

Salihefendic (2012) en informatiewetenschapper Randall Olson (2014), die beiden een analyse hebben 

gemaakt van de manier waarop de technologie van Reddit bepaalt welke posts op de frontpage komen en 

hoe lang deze daarop blijven staan. Op die manier zal blijken in welke mate het ontwerp (en het algoritme) 

bepalend zijn, zoals door Manovich (2013) wordt bepleit. De technologische grenzen die dit onderzoek 

oplevert, laten Schäfers affordances voor de speler binnen Reddit zien.  

Relatedness: 

De verhouding tussen gebruiker en ontwerp wordt bruikbaar gemaakt in het eerdergenoemde werk van 

Van Dijck (2013) over social media. Zij stelt dat naast 'implicit usage', “inscribed in the engineers' design” 

(ibid.: 33), er sprake is van explicit use: “how real or actual users interact with social media” (ibid.: 33). 
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Omdat het in dit onderzoek gaat over de spanning tussen het handelingsvermogen van speler en 

spelontwerp, volg ik Van Dijcks oproep om de explicit user te benaderen door te kijken naar 'explicit user 

responses'. In deze expliciete gebruikersuitingen wordt gezocht naar elementen die terugverwijzen naar 

het speelse. Hierbij gaat het ook over uitingen buiten de website zelf die specifiek ingaan op (speels) 

gebruik, zoals blogs of externe sites. Ook op de website Reddit zijn er posts van Redditors geselecteerd. 

Voor beide categorieën is gebruikgemaakt van de methode van Williams en Merten (2009). 

In hun onderzoek naar Facebookrouw gebruiken Williams en Merten (2009) posts om toegang te krijgen tot 

de beleving van jongeren. De auteurs selecteren posts op basis van de aanwezigheid van tekenen van rouw, 

om hierbij in terugkerende inhoudelijke elementen een beeld te herkennen: “The focus was [...] on the 

recurrence of content among all profiles thus creating a general overview of [...] responses” (ibid.: 75). In 

dit onderzoek is een vergelijkbaar uitgangspunt gebruikt om expliciete gebruikersposts in te zetten om 

toegang te krijgen tot de gebruiker. De posts die zijn geselecteerd zijn verzameld vanaf februari 2013 tot en 

met december 2014 en geselecteerd op hun speelse karakter. Deze vallen uiteen in twee categorieën. De 

eerste categorie betreft gebruikersuitingen die reflecteren op (speels) gebruik. De tweede categorie 

bestaat uit gebruikeruitingen waarin het spel zelf herkend is, en er reflectie op het speelse gebruik 

plaatsvindt. Om dit vast te stellen zijn posts gescreend op elementen uit de eerdergenoemde definitie van 

spel van Huizinga: het halen van punten, (het omgaan met) de 'spelregels', een wedstrijd om iets of ergens 

het beste in te zijn (ook in het vertonen). Daarnaast zijn posts waarin de gamified elementen die 

Zichermann en Cunningham beschrijven terugkomen ook geselecteerd, zoals bijvoorbeeld leaderboards. 

Ook zijn posts onderzocht die gaan over het algoritme, omdat zoals eerder aangegeven het algoritme tot 

het gameful design kan worden gerekend en dus de speelse situatie betreft. 

Competence:  

Zoals benoemd in de eerdere hoofdstukken over ludificatie en gamification, bestaat er tussen beide 

theorieën een grijs gebied waar de vraag over het handelingsvermogen van spelomgeving en speler ter 

discussie staat. Zoals in de operationalisering is aangehaald, beschrijft Van Dijck (2013) dat in de 

onderhandeling tussen use en usage, hetgeen hier kan worden beschreven als impliciet en expliciet spel. In 

dit onderdeel worden de uitkomsten uit beide eerdere analyses over elkaar gelegd en wordt gekeken naar 

toe-eigening van de affordances zoals beschreven door Schäfer (2011). Naast het beschrijven van gameful 

interaction, maakt dit deel van de analyse de verhouding tussen de perspectieven vanuit ludificatie en 

gamification ten opzichte van spel zichtbaar. 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de begrippen ludificatie en gamification kunnen worden gemeten 

aan de hand van de begrippen autonomy, relatedness en competence. Door Reddit als drie verschillende 

lagen te bestuderen zal de hoofdvraag “Welke ‘gamificerende’ of ‘ludificerende’ elementen bevat Reddit, 

en hoe verhouden deze zich tot elkaar?” worden beantwoord. Bij autonomy door te kijken naar gamified 
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elementen van Zichermann en Cunningham. Bij relatedness wordt aan de hand van posts en blogs die 

expliciet gebruik tonen de speelse situatie vanuit de speler beschreven. In de paragraaf waar wordt 

ingegaan op competence wordt door de resultaten van usage en use over elkaar te leggen aan de hand van 

Schäfers appropriëtatie ingezoomd op de spanning in handelingsvermogen tussen spelomgeving en speler.  
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4. Analyse – gamification (autonomy) 

 
In dit eerste analytische hoofdstuk zal het design van Reddit onder de loep worden genomen. Aan de hand 

van het begrip autonomy van Groh en de gamified elementen van Zichermann en Cunningham (2011) zal 

duidelijk worden welke gamified elementen Reddit toont. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de 

rol van het algoritme in het design van Reddit als spelomgeving. Het resultaat is een specifieke omschrijving 

van de affordances die Reddit als spelomgeving bepaalt, voortvloeiend uit Reddit als gameful design. Hierin 

worden de spelersacties zelf nog niet meegenomen. 

Leaderboard: frontpage 

 
Zichermann en Cunningham (2011) benoemen een viertal gamified elementen: het geven van punten, een 

leaderboard, het uitdelen van badges, opdrachten opgeven en een balk die vooruitgang weergeeft (ibid.: 

25-49). Hier worden deze elementen benoemd op Reddit. Deze elementen laten zien waar het gameful 

design uit is opgemaakt en zodoende wordt hiermee het spelontwerp geduid.  

Wanneer er naar Reddit.com wordt gegaan, komt de bezoeker terecht op de frontpage (zie bijlage A). Op 

deze pagina staan de vijfentwintig meest populaire posts van dat moment. Hier is het eerste gamified 

element zichtbaar: de lijst met posts functioneert als 'leaderboard'. Deze posts zijn geschreven door 

Redditors: om te posten dient men aangemeld te zijn. Zoals te zien is wordt veruit de meeste ruimte van 

het scherm ingenomen door de lijst met posts.  

De populariteit van de posts die te zien zijn op de voorpagina wordt bepaald door ‘upvotes’, die ook wel 

karmapunten genoemd worden. Deze upvotes kunnen ook alleen door aangemelde gebruikers worden 

uitgedeeld. Dit is een tweede gamified element: het geven van punten. Toch valt op dat als leaderboard de 

frontpage niet is gekoppeld aan de puntenstatus van de Redditor, en dat er een verloop zit in de posts. Hier 

kom ik later op terug wanneer ik het algoritme beschrijf. 

Voor iedere groep een eigen subreddit 

 
Posts die binnen Reddit verschijnen kunnen verschillen van inhoud (verhaal, link naar nieuws, afbeelding, 

video) en worden door de Redditor geplaatst binnen een zogeheten subreddit. Deze subreddits hebben 

meer of minder omschreven onderwerpen/emoties. Subreddits hebben eigen pagina's, maar de lijst met 

meest populaire posts op de frontpage (het leaderboard) is samengesteld uit posts die in een specifieke 

subreddit genoeg upvotes hebben gekregen om op de frontpage terecht te komen. Niet elke subreddit kan 

frontpage materiaal leveren. De posts die de frontpage kunnen bereiken, zijn posts die worden geplaatst op 

één van de default subreddits. Van 18 oktober 2011 tot 16 juli 2013 waren dit de 20 default subreddits1: 

                                                           
1
 Zie: Martin, Erik. "Saying Goodbye to an Old Friend and Revising the Default Subreddits". 
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Pics, gaming, worldnews, videos, todayilearned, IAmA, funny, atheism, politics, science, AskReddit, 

technology, WTF, blog & announcements, bestof, AdviceAnimals, music, aww, askscience en movies 

Belangrijk om op te merken bij de omschrijving van het ontwerp van de spelomgeving, is dat de Reddit-

omgeving aan verandering onderhevig is. Zo veranderen bijvoorbeeld subreddits en defaultreddits. 

Op 17 juli 2013 werd er bekendgemaakt dat er een kleine wijziging plaatsvond in het aantal subreddits.2 De 

subreddits die toen zijn toegevoegd, zijn: /r/ books, /r/earthporn, /r/television, /r/gif en 

/r/explainlikeimfive. Op 7 mei 2014 werd er een grote wijziging doorgevoerd.3 De reden die werd 

aangevoerd door Reddit was dat het aantal gebruikers steeds verder groeide en dat gebruikers andere 

subreddits bezochten dan voorheen. Reddit gaf geen expliciete cijfers, dus het is niet bekend welke 

verschuivingen er precies hebben plaatsgevonden. Er werd wel gesteld dat er voortaan meer 

geëxperimenteerd zou worden met welke subreddits default zouden worden, en zodoende op de frontpage 

terecht konden komen. Wat deze uitspraak betekent voor het ontwerp wordt zo besproken wanneer het 

algoritme wordt behandeld, maar van belang is dat Reddit als spelomgeving dus door de tijd heen 

verandert. 

Vanaf mei 2014 zijn dit de vijftig subreddits: 

 

 

                                                           
2
 Zie: Cupcake1713, "New Default Subreddits? omgomgomg". 

3
 Zie: Unknown. “What's that Lassie? The Old Defaults Fell Down a Well?”. 
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Alsjeblieft, een karmapunt 

 

Zoals net genoemd is, kunnen Redditors elkaar karmapunten geven voor zowel het posten als het 

commenten. Deze feature valt onder Zichermann en Cunninghams gamified element 'punten geven'. 

Hoewel er naast de naam van een Redditor te zien is hoeveel post- en commentkarma hij heeft, is er 

binnen Reddit geen overzicht van hoeveel karmapunten iedere Redditor heeft. 

Een andere gamified feature die naast het geven van punten kan worden teruggevonden op Reddit, is een 

bepaalde vorm van een badge. Namelijk, er kan door Redditors zogeheten ‘Reddit Gold’ aan comments 

worden gegeven. Dit virtuele goud moet om te kunnen worden uitgedeeld met ‘echt’ geld worden 

ingekocht, maar is niet inwisselbaar. Het enige dat de ontvanger er aan heeft, naast de eer, is dat er 

toegang wordt verleend tot de Reddit Gold Community, een apart deel van de website waar alleen Gold 

members toegang toe hebben. Het ontvangen van één keer Reddit Gold is hiervoor genoeg. 

Verbonden aan het Reddit Gold en zoals in Bijlage A te zien is, staat er op de frontpage een progress bar die 

aangeeft hoeveel Reddit Gold er op dat moment gekocht is door de Redditors. Dit is een element van 

gamification. Toch is deze progress bar niet verbonden aan individuele Redditors, maar benoemen ze een 

algemeen doel. Hier lijkt het gamified element deel uit te maken van het verdienmodel van Reddit. 

Het is opvallend te noemen, dat veel van kenmerken (of middelen) van een gamified website, ontbreken in 

of op vergezochte manier deel uitmaken van het design van Reddit. Zodra er een account is aangemaakt, 

wordt de Redditor niet gestimuleerd om bepaalde doelen na te jagen. Ook is er geen leaderboard binnen 

Reddit te vinden, die aangeeft wie de meeste karmapunten heeft. De makers van Reddit zelf geven aan dat 

er verder niets met de punten kan worden gedaan4: 

What is that number next to usernames? And what is karma? 

The number next to a username is called that user's "karma." It reflects how much good the user has done for the 

reddit community. The best way to gain karma is to submit links that other people like and vote for, though you won't 

get karma for self posts. 

Why should I try to accumulate karma? 

Why should you try to score points in a video game? Why should your favorite sports team try to win the 

championship? 

Kortom, het lijkt erop dat het punten geven in ieder geval in het ontwerp van Reddit niet wordt 

ondersteund met andere gamified elementen. Het lijkt het spelen óm het spelen, zonder dat er een 

bepaald doel kan worden behaald of een bepaalde prijs kan worden gewonnen. Er is dus sprake van 

                                                           
4
 Zie: Faq - Reddit.com 
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gamification, zoals benoemd door Zichermann en Cunningham (2011), maar slechts op een paar punten. 

Vanuit de theorie van Schäfer (2011) kan worden gesteld dat de expliciete gameful designkenmerken 

weinig ruimte geven voor speelse appropriaties. In het volgende analysehoofdstuk zal ik terugkomen op 

hoe de speler met deze features omgaat, maar eerst zal er in worden gegaan op een onverwachte manier 

waarop het ontwerp van Reddit wél mogelijkheden biedt voor gamified elementen om deel uit te maken 

van de online spelomgeving.  

Reddit: de content is de link 

 
Een gegeven dat kort aan de gameful designkant van de analyse geïntroduceerd hoort te worden, is een 

van de consequenties van het ontwerp van Reddit als sociaal medium. Omdat de content van Reddit voor 

een groot deel bestaat uit verwijzingen naar andere websites, is er de mogelijkheid om specifieke 

onderwerpen of elementen buiten Reddit een onderdeel uit te laten maken van de Reddit-belevenis. Zo is 

er een aparte website opgericht waar een leaderboard is te vinden met de Redditors met het meeste 

linkkarma (postkarma) en commentkarma. Vervolgens wordt deze externe website wel weer als link gepost 

op Reddit, en komt het op de frontpage terecht5. Met het oog op autonomie ontstaat zo een mogelijkheid 

voor de Redditors om binnen de grenzen van de technologie op inhoudelijk gebied te dicteren. Wat dit 

betekent voor relatedness en competence komt terug in de volgende analysehoofdstukken. Nu wordt er 

eerst aandacht besteed aan het handelingsvermogen van het algoritme en kunnen conclusies worden 

getrokken op het gebied van autonomie. 

Autonomy: Het algoritme bepaalt 

 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat alleen maar posts uit een beperkt aantal van de subreddits op de 

frontpage kunnen verschijnen. Informatiewetenschapper Randall Olson (2014) onderzocht de uitbreiding 

naar de vijftig subreddits die Reddit doorvoerde. Olson bemerkte verschillende veranderingen. Sommige 

subreddits namen na de uitbreiding toe in populariteit en kwamen daardoor op de frontpage. Maar 

populariteit was niet alles: sommige subreddits waren al populair maar leken consequent niet op de 

frontpage te kunnen verschijnen. Olson concludeerde dat de makers van de Reddit aan de ene kant 

subreddits default maken die al groeien in populariteit, maar andere kant ook invloed uitoefenen op 

datzelfde populariteitsmechanisme: door een bepaalde subreddit op de frontpage te plaatsen kan deze 

veel makkelijker populair worden dan wanneer deze buiten de frontpage gehouden wordt. Het belang voor 

de autonomiediscussie is dat het niet altijd even duidelijk is hoe vrij de speler is in het gebruik. Daarbij 

speelt het algoritme een belangrijke rol. Dat deze rol tevens niet altijd zichtbaar is, spreekt zich uit vóór een 

bepalend gameful design.  

                                                           
5
 Zie: Balloon Project,  "The 20 Reddit users with the most comment karma [OC]: dataisbeautiful" 
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 Onderzoeker Amir Salihefendic (2012) deed onderzoek naar het algoritme dat de posts binnen de default 

subreddits rankt. Hiermee bekeek hij dus hoe bepaalde posts de frontpage halen (en er weer van 

verdwijnen). Kennis hiervan maakt affordances binnen het design zichtbaar. Salihefendic kwam tot de 

volgende drie conclusies:  

-Submission time is a very important parameter, generally newer stories will rank higher than older 

-The first 10 upvotes count as high as the next 100. E.g. a story that has 10 upvotes and a story that has 50 

upvotes will have a similar ranking 

-Controversial stories that get similar amounts of upvotes and downvotes will get a low ranking compared to 

stories that mainly get upvotes. (ibid.: 3). 

Het eerste punt geeft aan dat er een verloop is geprogrammeerd in de posts die hoger in de ranking staan. 

Wanneer een post een bepaalde tijd online heeft gestaan (of deze nu op de frontpage staat of niet), zal 

deze op een gegeven moment worden vervangen door een nieuwere post. Het is dus de vraag in hoeverre 

het spelen op Reddit als autonoom kan worden gezien. Vanuit de theorie van Manovich (2013), kan dus 

worden gesteld dat er zonder het algoritme geen mogelijkheid is om te spelen. Immers, de frontpage moet 

continu ververst worden om nieuwe objecten om te spelen (posts en reacties) aan de spelers te leveren. 

Alhoewel het bestaan van het algoritme niet direct onder de definitie van Groh’s autonomy valt, is het een 

bepalend onderdeel van het spel. Het tweede en derde punt van Salihefendic zijn met name van belang in 

relatie tot competence en zullen daar verder worden ingezet.  

Subconclusie gamification en autonomy 

 
Hoewel gamified elementen te herkennen waren, ontbreekt het in het design van Reddit aan een integraal 

systeem waarin de elementen naar elkaar verwijzen. Punten geven staat op zichzelf, er is geen leaderboard 

voor meest succesvolle Redditor. Daar komt bij dat het meest zichtbare leaderboard-element, de 

frontpage, voor een groot deel wordt bepaald door een algoritme dat voor het grootste gedeelte onbekend 

is voor de gebruiker. Wat betreft de vraag in hoeverre er sprake is van een autonomie voor de speler die 

gebruik maakt van deze spelomgeving, kan worden gesteld dat hoewel het spel vrijwillig plaatsvindt, 

bepaalde voorwaarden van het ontwerp de mate van autonomie beperken. Hierdoor zou ik willen pleiten 

algoritmes een grotere rol te geven wanneer een spelsituatie wordt onderzocht.  

In het volgende hoofdstuk zal onder andere blijken op welke manier Redditors zich bewust lijken te zijn van 

het bestaan van het algoritme.  
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5. Analyse – ludificatie (relatedness) 

 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken in welke mate er sprake is van gamification op Reddit. In dit hoofdstuk 

zal het begrip relatedness centraal staan om de mate van ludificatie op Reddit te onderzoeken. Waar in het 

vorige hoofdstuk het design centraal stond, zal er in dit hoofdstuk naar de posts en reacties van Redditors 

worden gekeken, en wordt de zogeheten 'explicit use' naast de elementen van Groh gelegd. Dit gebeurt 

door het ontwerp van Reddit te koppelen aan het gebruik. Hierbij worden tevens de categorieën spelers 

van Raessens (2014) gebruikt: twee typen spelers, modders en cheaters. 

De speler op Reddit 

 

Wanneer Groh het begrip relatedness beschrijft, benoemt hij daarbij de volgende vier elementen: “Connect 

to personal goals, connect to a meaningful community of interest, create a meaningful story and beware of 

social context meanings (ibid.: 42). In dit analysehoofdstuk wordt naar de speler gekeken door het ontwerp 

van Reddit te koppelen aan het gebruik. Zo wordt 'uitgesproken gebruik' gedestilleerd uit gebruikersposts 

en naast de elementen van Groh gelegd. 

Binnen de verschillende subreddits posten de Redditors hun afbeeldingen, verhalen en video’s. Vanuit 

Raessens (2014) zijn degene met een Reddit-account de spelers. Deze spelers opereren in principe 

individueel, maar wat opvalt uit de reacties en het vorige analysehoofdstuk, is dat Groh's element 

'verbinden aan persoonlijke doelen' niet terug te vinden is. Des te zichtbaarder binnen Reddit is de groep of 

community, die Groh noemt onder punt twee: verbinding met een betekenisvolle gemeenschap.  

Er zijn meerdere argumenten om een community te herkennen. Veel posts binnen Reddit zijn in meer of 

mindere mate gericht op humor. Dit is volgens Jenkins et al. (2009) een belangrijk middel voor het creëren 

van een groep. Ook het bestaan én actief gebruik van de term Redditors geeft aan dat spelers zich met het 

gebruik identificeren. Dit komt vaak terug in de titels van posts, waarbij de Redditors of Reddit wordt 

aangesproken. 

Binnen de 'algemene' gemeenschap zijn weer verschillende groepen te ontwaren. Zoals in het vorige 

hoofdstuk is uitgelegd, zijn er tal van subreddits waar mensen posten. Ook bleek uit eerdere uitleg al dat 

een beperkt aantal subreddits op de frontpage kan verschijnen. Op dit niveau zijn subreddits elkaars 

concurrenten. Zo kan elke subreddit als een losse groep worden gezien. Dit is ook hard te maken wanneer 

we kijken naar Grohs omschrijving van de verbinding met persoonlijke doelen. Hier valt het op dat het doel 

van een bepaalde subreddit tot defaultsubreddit maken, een speldoel is dat slechts collectief kan worden 

behaald. Deze nadruk op het collectief blijft hier terugkomen. 
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Vanuit dat oogpunt kan de Reddit-community als een verzameling worden gezien van kleine 

spelersgroepen, waarbij de Redditors die alleen de frontpage bezoeken weer een aparte groep zijn. Het is 

echter moeilijk om aan de hand van de gekozen methoden van onderzoek harde uitspraken te doen over 

hoe groepen als zodanig opereren. Wat wel gesteld kan worden, is dat er veel tekenen zijn die wijzen op 

het bestaan van een of meerdere communities. 

Dit begint al bij de manier waarop gamified elementen oproepen tot actie. Zoals genoemd in de analyse 

staat op de frontpage een voortgangsbalk. De vooruitgang van de balk slaat namelijk niet op prestaties van 

een individuele speler, maar geeft een doel aan dat uiteindelijk goed is voor de makers van Reddit zelf. Als 

er genoeg Reddit Gold wordt gekocht, kan de website in de lucht worden gehouden. Er wordt dus wel een 

indirect appèl gedaan op de groep Redditors, maar dit resulteert niet in een individueel doel voor de 

Redditor.  

Hetzelfde geldt voor de beloning voor het ontvangen van Reddit Gold, namelijk toegang tot een community 

deel van de website die alleen toegankelijk is voor Reddit Gold Redditors. De manier waarop dit toch al 

gemeenschapsgerichte doel nog minder individueel wordt, is dat Reddit Gold door een andere Redditor 

moet worden geschonken. Het is niet mogelijk om als gebruiker jezelf Reddit Gold te geven. Deze Gold 

community zou zelfs onder de term relatedness kunnen vallen, alhoewel er niet sprake hoeft te zijn van een 

gedeelde interesse, aangezien ze alleen de eigenschap met elkaar delen dat ze Reddit Gold hebben 

gekregen. Maar over Reddit Gold is nog meer op te merken met betrekking to speels gedrag. 

Die comment is 4x Reddit Gold waard 
 

Een ander opvallend punt is dat de Redditors zelf een extra speelse draai geven aan de mogelijkheid om 

iemand Reddit Gold te schenken. Zo gebeurt het regelmatig dat er aan een comment meerdere malen 

Reddit Gold wordt geschonken. De betreffende Redditor heeft niets aan de meerdere badges, maar het 

wordt toch gegeven om uiting te geven aan iemands ‘prestatie’.  

Op deze manier wordt er dus dankzij de affordances van het design van Reddit gespeeld met het element 

(in dit geval het toekennen van Reddit Gold). Een andere vorm van speels gedrag, is dat sinds het mogelijk 

is om Reddit Gold te schenken, er ook regelmatig Reddit Silver wordt gepost.6 Dit is een slordige tekening in 

MS Paint zonder enkele functie, maar is slechts een speelse verwijzing naar het bestaan van Reddit Gold. 

Hier kunnen het derde en vierde punt van Groh als verklaring aangedragen worden. Eerst zou gesteld 

kunnen worden dat het spelen met Reddit Gold en het persiflerende Reddit Silver bijdraagt aan het 

vertellen van een verhaal. Het is een element dat in de speelse situatie van Reddit terugkomt en structuur 

geeft aan de betekenissen. Het vierde punt van Groh betreft betekenissen die sociaal van aard zijn en 

                                                           
6
 Zie: ToGryffindor, "Little Johnny fell asleep in Sunday school...". 
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helpen een groep te definiëren. Ook hier past het spel met de MS Paint-tekening in: om te begrijpen wat de 

slecht gemaakte tekening betekent is enige groepskennis nodig. 

Reddit: het aanbouwen van spel (modding) 

 
Een gegeven dat al kort eerder is benoemd is de affordance die het ontwerp van Reddit als sociaal medium 

heeft, namelijk dat door te linken naar externe websites, bepaalde spelelementen kunnen worden 

toegevoegd zonder dat ze intrinsiek zo zijn geprogrammeerd. Het is opvallend dat er in het spel dat door 

spelers gespeeld wordt, veel gebruik wordt gemaakt wordt van het aanbouwen van ontwerp die via de 

posts als het ware Reddit in worden gesmokkeld. Een voorbeeld hiervan zijn externe leaderboards, waarin 

de Redditors met de meeste post- en commentkarma op een ranglijst worden gezet.7 Doordat deze sites als 

inhoud van de posts door Redditors massaal van upvotes worden voorzien, worden ze een nagenoeg 

permanente feature van Reddit. Hierbij is er natuurlijk nog wel steeds sprake van het in het algoritme 

vastgelegde verloop, waardoor er actieve betrokkenheid van Redditors nodig blijft om dergelijke 

spelelementen onderdeel te laten blijven. Ook is het natuurlijk zo dat niet elke (soort) verwijzing naar 

externe Reddit-spelelementen algemeen omarmd worden. Voor een extern spelelement dat door de speler 

wordt ingebracht is populariteit een must voor overleving, terwijl aan de ontwerpkant de macht ligt om 

spelelementen al dan niet een plek te geven in het site-ontwerp. Degene die de leaderboard post, valt 

onder de derde categorie die Raessens (2014) noemt, namelijk de ‘modder’. Hij of zij maakt gebruik van 

beschikbare informatie en buigt dit om naar een andere vorm. Deze modder laat zich ook zien in het 

bespelen van het algoritme. 

Hé waar is die ene post gebleven? 
 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het algoritme van Reddit bepaalt welke posts op de frontpage 

terechtkomen. Uiteraard wel gebaseerd op de upvotes van de Redditors, maar gericht op het telkens 

aanbieden van verse content. Het is de vraag in hoeverre Redditors hier verdere invloed op kunnen 

uitoefenen.  

Aangezien er door Redditors vaak wordt geklaagd over de niet goed werkende zoekfunctie, kan er worden 

geconcludeerd dat wanneer een post van de frontpage is verdwenen, deze niet gemakkelijk weer zal 

worden gevonden.8 Als er over een bepaald onderwerp een dag lang veel wordt gepost, wordt er de dag 

daarna vaak geklaagd dat mensen niet weten waar iedereen het over heeft.9 De werking van het algoritme 

zorgt er dus voor dat er telkens nieuwe posts zijn om te lezen, en om mee te spelen, maar dit maakt het 

tegelijkertijd moeilijker voor de Redditor om zelf te bepalen welke post hij of zij ziet.  

                                                           
7
 Zie: Top Reddit Karma Users 

8
 Zie: DoIHaveToRegister, "Why Does Reddit Have Such Poor Search and Sort Functions?"  

9
 Zie: Toanz, "I Don't Get on Reddit for One Day" 
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Toch kunnen Redditors wel enige invloed uitoefenen op het algoritme. De tweede conclusie die 

Salihefendic namelijk trok, is dat de eerste tien upvotes even zwaar tellen als de eerste honderd. Dit 

betekent dat een post snel de kans krijgt om op de frontpage te verschijnen, maar laat ook zien dat het 

algoritme makkelijk gemanipuleerd kan worden. Een Redditor hoeft maar met een relatief kleine groep af 

te spreken om iets op de voorpagina te krijgen. Daarnaast zijn ook de bronnen die zijn gebruikt om de 

invloed van het algoritme in kaart te brengen gevonden als post op de frontpage van Reddit. De Redditors 

hebben dus wel de mogelijkheid om zich bewust te zijn van het bestaan van het algoritme, maar deze 

kennis is altijd minder dan de makers. 

Karma whoring en community policing 

 
Naast de spelers en modders, zijn ook de cheaters die Raessens (2014) noemt op Reddit terug te vinden. 

Zoals door Consalvo (2007) is beschreven, zullen er altijd mensen zijn die op een ‘oneerlijke’ manier 

proberen om punten te verdienen. Een bekende vorm om op Reddit punten te verkrijgen, is ‘reposting’. In 

dit geval plaatst een Redditor een post die al eerder op de frontpage heeft gestaan, en weet daarom dat 

Redditors de post leuk vinden. Reddit heeft zelf een actieve bot die reposts moet opsporen (waardoor 

gesteld kan worden dat het ontwerp dit gedrag afkeurt), maar het gebeurt regelmatig dat er een repost op 

de frontpage te vinden is. Vervolgens zijn het de Redditors zelf die dit afstraffen, door in de comments te 

noemen dat het een repost is en verwijzen naar de originele post. Zodra andere Redditors dit zien, zullen er 

downvotes worden gegeven, waardoor de post niet lang op de frontpage te vinden is. Een begrip dat 

hiermee samenhangt is ‘karma whoring’. Dit houdt in dat iemand iets post, met als enkel doel het vergaren 

van punten. Wanneer iemand repost, of iets post waarvan Redditors vinden dat het niet origineel is, wordt 

naar dit begrip verwezen. In het volgende analysehoofdstuk zal terug worden gekomen op hoe karma 

whoring kan worden gezien als competence. 

Subconclusie relatedness 

 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Redditors invulling geven aan het design. Er is sprake van 

relatedness, alhoewel het aan de hand van de gekozen methode lastig is om precies in kaart te brengen wat 

de persoonlijke- en groepsmotieven zijn van de Redditors. Toch lijkt het erop dat wanneer er naar 

relatedness gekeken wordt, het vooral opvalt dat de relatedness die met een groep te maken heeft naar 

voren komt in de analyse naar de rol van de speler. De spelomgeving waar de speler het op Reddit mee 

moet doen, biedt nauwelijks mogelijkheden om persoonlijke doelen centraal te stellen in gebruik. Zoals 

eerder is geschreven in dit hoofdstuk, zijn drie van de vier typen spelers die Raessens (2014) noemt te 

vinden, behalve de laatste categorie. Dat is namelijk de speler die daadwerkelijk het algoritme zou kunnen 

aanpassen. De verschillende vormen van autonomie die Groh (2012) noemt, dat spelen vrijwillig is en dat 

de speler autonoom kan spelen, kunnen ten dele worden teruggevonden. In dit hoofdstuk is echter 

duidelijk geworden dat het algoritme van Reddit inbreuk maakt op de autonomie van de speler, omdat er 
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een onzichtbare invloed is die bepaalt welke posts, datgene waarmee de Redditors spelen, door de 

Redditors worden gelezen, zonder dat dit aangepast kan worden.  

In het volgende hoofdstuk zal worden gekeken naar hoe gameful interaction terugkomt op basis van de 

resultaten van deze eerste twee analysehoofdstukken en aan de hand van het begrip competence. 
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6. Analyse: Competence 

 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de eerste twee analysehoofdstukken naast elkaar gelegd om te 

kijken naar  gameful interaction. Hierbij wordt vanuit ANT macht toegekend aan de verschillende actoren 

van het netwerk dat de speelse situatie op Reddit vormt.  

Een instrument dat hierbij wordt ingezet is het begrip competence, dat door Groh gebruikt wordt om het 

gedrag van spelers te beschrijven die het scoren van punten nastreven. Omdat Groh specifiek ook 

onbedoeld gedrag benoemt, is dit concept ideaal om te beschrijven waar implicit en explicit use elkaar 

raken. Hierbij wordt besproken wat specifiek de affordances zijn en hoe spelers zich dit toe-eigenen. 

Centraal daarbij is de vraag wat de rollen zijn van speler en spelomgeving 

Leaderboard 

 
Een van de onderwerpen waar sprake is van competence en waar de machten van impliciet en expliciet 

gebruik elkaar raken is in de regelmatig geposte links naar externe websites met daarop leaderboards van 

post- en commentkarma van Redditors.  Op die manier gebruiken de Redditor de affordances om het spel 

verder te spelen, zonder dat die mogelijkheden direct op Reddit zelf zijn terug te vinden. Dit voorbeeld van 

'modding' laat zien dat een modder qua inhoud veel handelingsvrijheid heeft, zolang hij maar kan rekenen 

op populariteit bij mede-Redditors. De eenzame of controversiële modder kan door de affordances weinig 

aanrichten. 

Frontpage en posts 

 
Wanneer er gekeken wordt naar de frontpage en wijze waarop posts daarop verschijnen en van 

verdwijnen, lijken de affordances van de spelomgeving weinig ruimte te geven aan de Redditor. Redditors 

kunnen wel enige invloed uitoefenen op het algoritme, maar deze invloed is maar van tijdelijke aard. De 

tweede conclusie die Salihefendic namelijk trok, is dat de eerste tien upvotes even zwaar tellen als de 

eerste honderd. Dit betekent dat een post snel de kans krijgt om op de frontpage te verschijnen. Een 

Redditor hoeft maar met een relatief kleine groep af te spreken om iets op de voorpagina te krijgen. Of er 

bij elke gebruiker kennis is van deze mogelijkheid is de vraag, al zijn de bronnen over het algoritme die in 

dit onderzoek zijn gebruikt ook gevonden als post op de frontpage van Reddit. Toch is de beïnvloeding 

maar van beperkte tijd. Wat namelijk tevens bleek was dat een post, hoe populair ook, naarmate deze 

ouder is, sneller van de frontpage verdwijnt. Op dat gebied zijn de regels van het spel onverbiddelijk.  

Subreddits 

 
Wat betreft de subreddits valt op dat er binnen het ontwerp bepaalde ruimte is om invloed uit te oefenen 

op welke subreddits de voorpagina kunnen bereiken (default subreddits). Hierbij speelt het inzicht dat door 
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de administrators van Reddit wordt gegeven in de blackbox van het algoritme een rol. Door de prijsgegeven 

kennis van de affordances, kunnen Redditors (meestal door een gezamenlijke actie) subreddits populair 

maken en ze tot default reddits laten opklimmen. Maar waar de affordances van het spelontwerp op het 

gebied van de frontpage posts afhankelijk zijn van het ontworpen algoritme, is het bij het bepalen van de 

defaultreddits ook de rol van de makers van Reddit onduidelijk. Het zou mogelijk kunnen zijn dat het 

speelse karakter van het subreddits promoten hierdoor geholpen is, omdat het interessant kan zijn voor de 

speler om de regels te uit te zoeken. Op hetzelfde moment zou evengoed geredeneerd kunnen worden dat 

de onberekenbare natuur van deze beslissingen gameful interaction tegengaat. De huidige bronnen kunnen 

hier geen inzicht in verschaffen. 

Reddit Gold 

 
Op het gebied van Reddit Gold is er sprake van een interessante vorm van competence. Het eerste niveau 

waar de speler zichzelf kan onderscheiden wordt bereikt door het behalen van één gouden vermelding. Tot 

op dat punt valt de speelse situatie onder het geïmpliceerde spel zoals vastgelegd in het spelontwerp. De 

toevoeging echter van meerdere keren goud aan één post of comment en het toekennen van het 

parodiërende Reddit Silver zijn toe-eigeningen van de affordances door spelers. Hier zijn de spelers 

bepalend voor het spel. 

Karma whoring 

 
Het laatste element dat in dit hoofdstuk besproken wordt is het voorbeeld van karma whoring: het 

herposten van eerder populaire posts om extra karmapunten te verdienen. Hier gaat het om wat Groh 

'onbedoeld gedrag' noemt. Interessant aan deze vorm van competence is dat zowel de spelomgeving (in de 

vorm van een bot) en de gemeenschap actief optreden tegen dit soort speels gedrag. De betreffende speler 

daarentegen laat een duidelijke toe-eigening van de affordances van het systeem zien in het spel. Het lijkt 

wat dat betreft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het grappig bedoelde toekennen van Reddit Silver of het 

gezamenlijk bespelen van het algoritme, een competitie te zijn tegen zowel de community van Redditors 

als de ontworpen spelomgeving. 

Subconclusie competence 

  
Na de verschillende gebieden waar gameful interaction plaatsvindt in relatie met competence op Reddit te 

hebben bekeken op het niveau van de rollen van spel en spelontwerp, zijn verschillende conclusies te 

trekken. Competence komt bijvoorbeeld duidelijker tot uiting in het gebruik maken van de affordances 

vanuit een speelse instelling, dan dat het in het gameful design naar voren komt. Hierbij valt op dat veel 

van de elementen die volgens Zichermann en Cunningham gezien kunnen worden als gamified, wel in de 

Reddit Community bestaan, maar geen plaats hebben binnen het ontwerp van Reddit zelf. Hier lijkt het wel 
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dat Reddit speels is ondanks haar ontwerp. Zo ontstaat de interessante situatie dat een community van 

spelers zich actief inzet om de volledige speelse ervaring tot stand te brengen. Het resultaat is een 

spelomgeving waarbinnen de resultaten van het toch al gespeelde spel op een duidelijkere manier worden 

gepresenteerd. 

Waar Reddit speels is ondanks haar ontwerp, lijkt het erop dat de collectiviteit die op Reddit te zien is voor 

een groot deel wordt ondersteund door het ontwerp. Zo zijn doelen algemeen vormgegeven en zijn er bots 

die gedrag dat door de groep gebruikers als ongewenst wordt gezien tegengaat. Gebruikersacties op Reddit 

lijken op hun beurt voor het grootste deel plaats te vinden binnen een groep of community. Op individueel 

niveau kan het karmawhoring worden gezien als een individuele uiting. Daartegenover staat de macht van 

de massa, waarbij algemene downvotes afwijkend gedrag redelijk makkelijk kunnen afstraffen. Ook 

wanneer het aankomt op het beïnvloeden van het systeem lijkt het erop dat gecoördineerd gedrag een 

grotere kans van slagen heeft om, door middel van de affordances van Reddit, invloed uit te oefenen op de 

spelomgeving. Competence in Reddit lijkt dus vooral een community element: voor het behalen van punten 

(ook punten op collectieve onbedoelde doelen zoals het beïnvloeden van posts en subreddits) is het het 

voordeligst om die doelen na te streven met een zo groot mogelijke groep. 

In dit hoofdstuk is aan de hand van competence gekeken naar de momenten van gameful interaction 

binnen Reddit, waarmee een voorschot is genomen op de algemene conclusies waaruit het volgende 

hoofdstuk bestaat.  
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Conclusie 

 
In deze thesis stond de vraag “Welke ‘gamificerende’ of ‘ludificerende’ elementen bevat Reddit, en hoe 

verhouden deze zich tot elkaar?” centraal. Uit het literatuuronderzoek bleek dat waar gamification met 

name kijkt naar de agency van de online omgeving, in ludificatie de rol van de speler als bepalend wordt 

gezien voor de speelse situatie. Daarbij viel tevens op dat er een theoretisch hiaat bestaat op de plek waar 

de (menselijke) speler en technologische spelomgeving met elkaar in aanraking komen. De onderdelen 

waar het onderzoek zich op richt, zijn benoemd als gameful design, speler en  gameful interaction. 

Om de ludificatie- en gamificationperspectieven op spel te operationaliseren, zijn deze respectievelijk 

verbonden aan de elementen relatedness en autonomy van gameonderzoeker Groh. Voor het gebied 

gameful interaction is zijn begrip competence gebruikt. Omdat Groh niet duidelijk stelt of zijn model 

bedoeld is om gamification of ludificatie te onderzoeken, heb ik vanuit het perspectief van de speler de 

begrippen affordance en appropriatie toegevoegd. Dankzij deze toevoeging konden met de drie onderdelen 

van het model van Groh de begrippen gamification en ludificatie worden geoperationaliseerd. 

Uit de analyse op drie niveaus is duidelijk geworden dat het design van Reddit wel enige duidelijke 

kenmerken van gamification bezit. Dit zijn de mogelijkheden tot het geven van punten, het uitdelen van 

badges en een progressiebalk. Toch blijkt dat het grootste deel van het spel wordt bepaald door de 

Redditors zelf. Dit aan de ene kant doordat de spelers gebruikmaken van het bestaande gameful design en 

aan de andere kant doordat de spelers zelf gamified elementen toevoegen aan het design door te verwijzen 

naar externe leaderboards. Hierdoor is gebleken dat de affordances die Reddit heeft, de ruimte bieden om 

ontwerpelementen die niet onder gameful design gerekend worden, wel als zodanig gebruikt kunnen 

worden.  

Deze inzichten geven aan dat de rol van ludificatie dominant is in de vorming van in de speelse situatie die 

op  Reddit plaatsvindt. Het lijkt er zelfs op dat het speelse karakter van Reddit op veel gebieden bestaat 

ondanks de manier waarop de spelomgeving ontworpen is. Een van de vragen die deze bevinding oproept 

is in hoeverre het zinvol is om alleen of vooral naar de gamified kenmerken te kijken van een website. Om 

de in de inleiding genoemde speelse eeuw te duiden, zal er aandacht moeten worden besteed aan de 

manier waarop bezoekers, dan wel spelers, omgaan met de mogelijkheden die een website biedt. 

Uit de bestaande theorie komt naar voren dat met name het effect van gameful design centraal staat in het 

onderzoeken van spel in de online omgeving. In het onderzoek naar spel is de verhouding tussen 

spelomgeving en spel niet in evenwicht. Ondanks de aanwezige kenmerken van gamification op Reddit, 

speelt ludificatie een dominantere rol. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat daarmee een 

belangrijk deel van het onderwerp spel onterecht buiten beschouwing blijft.  
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Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat het raadzaam is wanneer er naar spel wordt gekeken, ook het 

algoritme in ogenschouw te nemen. Gezien de technologische ontwikkelingen valt te verwachten dat het 

belang van het algoritme ook in de toekomst niet af zal nemen. Het valt niet te ontkennen dat het 

algoritme een centrale rol speelt en een spelbepalende functie heeft. Zeker omdat het algoritme een 

moeilijk te doorgronden element is van spel in de online omgeving, roept het op om continu gemonitord te 

worden. Daarom is het raadzaam wanneer er naar speelse interactie in de online omgeving wordt gekeken, 

om ook het algoritme een belangrijke plaats te geven.  

Methodologisch blijkt het tevens lastig om de speler te omschrijven zonder daarbij de spelomgeving mee te 

nemen. Het feit dat de spelomgeving daarentegen op basis van interactiemogelijkheden wel zonder de 

speler specifiek beschreven kan worden, maakt die aanpak uitnodigend. De essentie van het speelse blijkt 

echter afhankelijk van de manier waarop de ontworpen affordances door gebruikers worden toegeëigend 

en toont zich in de gameful interaction.  

Er zijn verschillende aanbevelingen voor vervolgonderzoek te doen. Ten eerste zou het onderzoek naar 

Reddit uitgebreid kunnen worden naar Reddit-apps. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de 

browserversie van Reddit, maar er zijn Reddit-apps die een ander design hebben dan de website zelf, 

waardoor het mogelijk is dat de verhouding tussen gamification en ludificatie in dat geval anders is.  

Ten tweede kan het onderzoek methodologisch worden uitgebreid. Groh biedt handvaten om ludificatie en 

gamification te operationaliseren, maar geen methoden van onderzoek. Specifiek voor dit onderzoek 

ontbrak het door de gekozen methode aan de mogelijkheid om de aanwezigheid van persoonlijke 

relatedness te onderzoeken. Om goed in kaart te brengen hoe Redditors zich op Reddit bewegen, en 

waarom ze dat doen, zouden open of gestructureerde kwalitatieve interviews uitkomst bieden. 

Verder betreft dit onderzoek een van de vele websites die als speels kunnen worden geduid. Aan de hand 

van dit onderzoek, met de gekozen operationalisatie en methode, kunnen ook andere websites worden 

onderzocht. Op die manier zal het duidelijk worden op welke manier de speelse eeuw zich echt 

manifesteert en kunnen verschuivingen makkelijker worden opgemerkt. Daarbij kan worden gekeken of de 

bevindingen van deze case study ook gelden voor andere sociale webomgevingen of dat daar het gamified 

ontwerp wél een sterkere rol speelt in het vormgeven van het spel. 
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