


Gamification

Doelstelling

Verhogen van interesse voor 

aankoop van duurzame pro-

ducten via gebruik van spele-

lementen en technieken. 

Concept

Gamification is geen spel. Je gaat technieken waarop mensen goed reageren in een spel gebruiken in een andere omgeving. 
Spelelementen of –technieken worden gebruikt om zowel in de winkel als bij online aankopen (of een combinatie van de twee) 
duurzame keuzes te stimuleren. Afhankelijk van de geïnteresseerde doelgroepen worden andersoortige toepassingen ontwikkeld: 
kinderen die moeten wachten aan de kassa, adolescenten na schooltijd, ouders van gezinnen met jonge kinderen,….de gemid-
delde leeftijd van een gamer is 34 jaar.

Voorbeelden: 
• Goodfoodscore: door scores toe te kennen aan duurzame producten worden klanten extra gestimuleerd om meer duurzaam 

aan te kopen. Vergelijking met anderen zorgt ook voor community-building en een dynamiek waarbij klanten of regio’s 
elkaar kunnen uitdagen. Challenges zijn goed om pieken te krijgen en de aandacht vast te houden, en dat hoeft niet altijd 
over punten te gaan. Status speelt ook heel hard mee. Middenveldorganisaties kunnen dit mee uitwerken.

• Digitaal boodschappenlijstje/app die suggesties doet wanneer je ingeeft wat je wil klaarmaken. Zo krijg je duurzame alter-
natieven van bepaalde producten, voedselverspilling tegengaan, seizoensgebonden,…

• Eenvoudige aanduiding in de winkel (bv. kleurcodes, cijfers, letters, .. ) eventueel gecombineerd met een app/benchmark 
die je eigen duurzaamheidsscore vergelijkt met  leeftijdsgenoten/vrienden en de evolutie in je koopgedrag weergeeft.

• Onmiddellijke feedback na je aankopen, zowel op smartphone als in de winkel, op je kassaticket. Gegevens kunnen gebruikt 
worden op sociale media om community te creëren, elkaar te inspireren of competitie aan te wakkeren. 

Er zijn tal van combinatiemogelijkheden met andere voorstellen zoals ‘easy click’, ‘green card’,…

Resultaten
• Duurzaamheidsscores van een brede waaier producten worden bepaald door een onafhankelijk platform met betrokkenheid 

van diverse ketenactoren en middenveldorganisaties. 
• Er is een spelelement geïntegreerd in één of meerdere apps/online toepassingen om duurzaam aankopen te stimuleren. 
• In verschillende winkels worden spelelementen gebruikt om klanten tot duurzaam aankopen te stimuleren
• Er zijn pieken in de verkoop van duurzame producten door de het toekennen van scores aan de klant. 
• Er is een community van klanten die duurzaam willen consumeren


