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Christchurch 
(NZ)

15/03/2019 
Poway 
(USA)   

27/4/2019

El Paso 
(USA)  

3/8/2019

Bærum
(NOR)    

10/8/2019
Halle (DUI) 
10/10/2019

Modus Operandi  

Kazerne Dossin - Mechelen

09.00 Ontvangst en registratie

09.30

Verwelkoming 
Toby Baldari                                   Jo Brouns Tomas Baum

Projectleider Press To Pause                       Burgemeester Kinrooi                         Directeur Kazerne Dossin

09.45
State of Play 

Olivier Cauberghs 
Textgain

09.55
Polarisering en radicalisering: een conceptuele toelichting

Dr. Maarten Van Alstein
Vlaams Vredesinstituut 

10.10
Het Sociale Medialandschap Gaming Platformen

Joppe Nuyts 
DPG Media

10.30 Pauze

10.50
Gamificatie van haatspraak

Olivier Cauberghs 
Textgain

11.05
Gamificatie en terrorisme

Anne Craanen 
Tech Against Terrorism

11.20
Gaming Against Manipulation

Lou Errens – Jelle Postma
Justice For Prosperity

11.35
Gamificatie als wapen binnen P/CVE

Robby Clerebout 
Luca School of Arts 15’

11.50 Lunch
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Kazerne Dossin - Mechelen

11.50 Lunch

13.00 Workshop Ronde 1

14.00 Workshop Ronde 2

Pauze

15.00 Workshop Ronde 3

16.00 Wrap up and take-aways

Polarisering en radicalisering

Een conceptuele toelichting

1.

Polarisering en 
radicalisering?

Radicalisering
Gewelddadige radicalisering 

of extremisme

13 14

15 16

17 18



30/05/2022

4

Groepspolarisatie
Ideologische 

polarisatie

Brady, W, et.al. (2017), Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114: 7313-7318.

Affectieve polarisatie De betekenis van polarisatie en 
conflict

“Conflicttransformatie erkent dat 
conflict een normale en continue 
dynamiek in menselijke relaties is.

Conflict houdt bovendien de kans op 
constructieve verandering in. 

Positieve verandering gebeurt 
uiteraard niet altijd. Zoals we allen 
heel goed weten, brengen 
conflicten vaak langdurende cycli 
van pijn en schade voort. 

Om de transformatie van conflicten 
te laten lukken, is het echter van 
belang om conflict steeds ook te 
zien als een mogelijke katalysator 
van groei.” 

2. Grensgebieden

I. Grondwet en strafwet
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II. Geweldloosheid en 
vrede

III. Gewelddadige 
radicalisering

www.vlaamsvredesinstituut.eu

maarten.vanalstein@vlaamsparlement.be

GAMIFICATION
LANDSCHAP

Joppe Nuyts

- Online gedrag van 
extreemrechtse jongeren 
opvolgen

- Toevluchtsoord voor 
criminele activiteit ( 
pedofilie, extremisme)

- Kwetsbare doelgroep

VIDEOGAMES MINECRAFT
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MINECRAFT

MELK

MINECRAFT

STEAM
- Grootste distributieplatform 

van PC-games

- Fora, discussiekanalen en 
video’s.

- Details delen over 
gebruikersnaam

STEAM
Europa Universalis

Counter-strike Global Offensive (CSGO)

STEAM STEAM
CHRISTCHURCH
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TWITCH
- Live Streaming platform 

voor videogames (en andere 
kanalen)

- Streams hosten (Omegle)

- Streamers verdienen ook 
geld

Aanslag op synagoge in Halle (2019)

TWITCH

DLIVE
- Alternatief Live Streaming 

platform

- Verbannen op Twitch & 
YouTube -> DLive

- Bestorming kapitool

DLIVE
Bestorming kapitool op DLive (2021)

DISCORD
- Publieke & private servers

- Videobellen, voice call, 
kanalen (#)

- MVGA, S&V,...

DISCORD

37 38
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DISCORD DISCORD

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik and 

illustrations by Stories

Bedankt
Joppe Nuyts

Onderzoeksjournalist VTM Nieuws & 
HLN

joppe.nuyts@persgroep.net

1. Wat verstaan we onder gamificatie binnen extremisme en radicalisering?

2. Waar schuilt het probleem?

- Games

- Gaming platformen

- Gaming referenties

- Gamificatie van haatspraak

3. Aanbevelingen

Gamificatie is het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-
spelcontext om menselijk gedrag te beïnvloeden. 

Dit gebeurt meestal door middel van beloning.

User Engagement

De gebruiker langer
binden aan het 

product

Learning Experience

De gebruikerservaring
verhogen voor betere

retentie informatie
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Animaties
Beloningen
Leaderboards
Level-system
Statistieken
Badges

Welke technieken worden gebruikt bij gamificatie van haatspraak?

Statistieken

Beloningen

Badges

Leaderboards

…

Level-Systeem

Animaties

Welke technieken worden gebruikt bij gamificatie van haatspraak?

Top Down 
Gamification

Bottom Up 
Gamification

Soorten gamification binnen extremistische en terroristische propaganda?
Top Down 

Gamification

Wie? 
Extremistische groeperingen, rekruteerders etc.

Wat?
Rankings, badges, punten, etc.

Waarom?
Normalisering propaganda, faciliteren radicaliseringsproces, 

aantrekkelijk voor jongeren etc.

Bottom Up 
Gamification

Wie? 
Sociale media gebruikers

Wat?
Livestreams, gamified language, LARPing

Waarom?
Jongerencultuur, dehumanisering slachtoffers, etc.

Games (en apps) ontwikkeld door extremisten

Ethnic Cleansing

Concentration Camp Rat Hunt

49 50
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Games (en apps) ontwikkeld door extremisten Games (en apps) aangepast door extremisten

Grand Theft Auto Jihad

Games misbruikt door extremisten

Rekrutering door extremisten in in-game chat
Zeer zelden maar niet onbestaande!

Doordat sociale media platform meer inspanningen leveren om 
haatspraak van hun platform te weren vinden extremisten een
safe place op gaming (cultuur) platformen zoals Discord

Het probleem schuilt NIET in de gaming platformen maar het 
misbruik door extremisten.

Gaming platformen

Gaming platformen hebben slechts
beperkte expertise in content moderation

Gaming platformen Gaming platformen

55 56
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Het gebruik van “popular (gaming) cultural” referentie door 
extremisten is sterk aanwezig
Vb. DAESH of Christchurch shooter refereert in zijn livestream naar
PewDiePie, a high-profile streamer.

Gaming referenties en gegamificeerde taal

Herkenbaarheid bij jongeren waardoor propaganda 
toegankelijker kan worden voor jongeren.

Gaming referenties en gegamificeerde taal

Gaming aestethics en taal op sociale media 
in een non-gaming context

Verdiep je in de gaming cultuur
Slechts een beperkte groep van professionals zijn actief binnen de gaming gemeenschap. 
Betrek de aanwezige kennis in je project!

Aanbevelingen

Verbeter de kennis van dog whistles en online symboliek

Aanbevelingen

Erken de beperkingen van online werk

Platformen zoals Discord kunnen anoniem zijn maar wegen niet op tegen het 
preventieve werk van een online safe space

Aanbevelingen

Volwaardige pijler in het preventie werk
Investeringen vanuit het beleid zijn nodig (tijd, opleidingen en materiaal)

Aanbevelingen
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Q&A

techagainstterrorism.org
@techvsterrorism 

@TCAPAlerts

Anne Craanen
Anne.craanen@techagainstterrorism.org

69

Tech Against Terrorism is a public-private partnership focused on 
tackling the terrorist use of the internet whilst respecting human rights

Industrie
iniatieven

Capaciteit
bouwen voor

tech bedrijven

Civil Society,     
__Academici

Mensenrechten en
vrijheid van meningsuiting

Overheid
initiatieven

70

Het Probleem

Gamification

71

Wie, wat, waar?

Wie:

• Een van de grootste problemen: jongeren, vaak
jongere mannen die in dit soort online plekken
actief zijn

Wat:

• Top down & Bottom up gamification
• Niet alleen games, maar een cultuur en aparte

taal

Waar:
• Platformen zoals Discord, Roblox die gebruikt

worden, samen met Disboard en Chans
• Vaak kleinere platformen die het meest gebruikt

worden
• De grootste indicator voor professionals is: waar

zijn tieners online

72

Gaming and Livestreams

• Lone actors livestreamen hun aanslagen
• Christchurch schutter schepte het precedent 

voor het livestreamen door de eerste persoon
• 2019 synagoge in Halle, Duitsland
• Aanval op een synagoge in Poway, California, 

een racistische aanslag op een Walmart in El 
Paso, Texas, een aanslag op een moskee in 
Bærum, Norway 

• Wapens, uitrusting, alles is deel van de 
”game”, inclusief wapens die slogans hebben 
die de aanvallers hun ideologie aanduid

• MAAR: niet alleenGamification & Rechtsextremisme Gamification & Islamitisch extremisme

• ISIS’ Call of Duty style videospellen
• Ook geëxperimenteerd met video spellen die 

gefilmd waren uit eerste persoon
• Proberen om te rekruteren, radicaliseren

67 68

69 70
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Case-study: Buffalo schietpartij

• Buffalo schietpartij: livestream op Twitch – 20 
seconden na het schieten begon offline gehaald 
met 22 ”viewers”

• De aanslag in Halle, was ook op Twitch
gelivestreamed

• Nadat Twitch de livestream verwijderd had, is 
de livestream alsnog verspreid en gegamified

• Buffalo schutter had verschillende malen om 
advies over wapens gepost en ook over zijn 
toekomstige aanval gepraat

• Verschillende versies, verschillende platformen, 
en verschillende uitdagingen om dit te 
detecteren en verwijderen

Uitdagingen voor tech bedrijven: hoe herken je een 
gamified livestream?
• Hoe herken je het?
• Zijn er kernwoorden die platformen kunnen 

gebruiken?
• Duikt de livestream op in bepaalde “channels” die 

gerelateerd zijn aan extremistische groepen?

74

Hoe draagt het bij aan radicalisatie?

75

Gaming, cultuur & chatrooms – top-down gamification

Discord: Roblox: The Chans

• Gaming platform & Disborrd
• Disboard is makkelijk te 

doorzoeken, en kernwoorden 
zoals “incel” ”4chan” leiden 
naar chatrooms en spellen

• In deze spellen, wordt er door 
extremisten gekeken hoe 
mensen reageren en dan 
verder gerekruteerd 

• Ons onderzoek toont aan dat 
kinderen van 13 jaar en ouder 
op dit soort servers actief zijn

• Gaming platform waar 
verschillende aanslagen en 
schietpartijen kunnen worden 
nagespeeld

• Meerdere keren dat we dit 
type spellen aan Roblox
hebben gemeld, die ze  
vervolgens allemaal hebben 
verwijderd

• Roblox is deel van ons 
“mentorship programme”, 
waarmee we ze helpen met 
hun content moderatie

Chans

• Alt-tech platform: alternatieve 
social media waar er meer 
vrijheid van meningsuiting is

• Helaas, een broedplek voor 
extremisten 

• Buffalo schutter was ook op 
4chan, en heft zijn manifest 
daar waarschijnlijk ook voor 
de eerste keer gepubliceerd 

• Een plek voor extreme 
haatspraak 

76

Interventie met het 
publiek

Oplossing 1:

77

Waarschuwingsignalen en vragen die je iemand kan stellen:

• Vraag aan iemand wat voor spellen ze spelen? 
• Wat is het ecosysteem?
• Als je weet dat iemand actief is op bijvoorbeeld, Discord, vraag wat voor mensen ze online ontmoeten. Waar 

hebben ze het over? Hoe zijn ze daar gekomen?
• Als je weet dat iemand actief is op Roblox, waar zijn ze nog meer actief?
• Zitten ze ook op “chans” en specifiek het forum politically incorrectWat is het ecosysteem?

78

The Terrorist Content 
Analytics Platform

Oplossing 2: Verwijderen door tech 
platformen

73 74

75 76

77 78
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The Terrorist Content Analytics Platform (TCAP)

www.terrorismanalytics.org

80

The TCAP Process

Automatische Scrapers

OSINT Specialisten

Tech bedrijven, Academici, Civil Society

Content identificatie, Verificatie & Inleveren TCAP Processen

Data Classification

Verification 

Automatische
MeldingenHashen & Archiveren

1

Status Checken

Online

Offline

2

TCAP

3

4 5 6

81

TCAP Aandachtsgebied: Islamitisch 

82

TCAP Aandachtsgebied: Rechtsextremisme

83

TCAP Statistieken: November 2020 – April 2022

URLs Geindentificeerd and 
geverifieerd

Totale nummer van URLs in de TCAP 

URLs genotificeerd
Totale nummer van URLs die naar tech 

bedrijven zijn gestuurd 

Tech Bedrijven
Totale nummer van tech bedrijven die zijn

genotificeerd

Percentage Offline
Het percentage van genotificeerde URLs 

die nu offline  zijn
92%

30,187

17,004

70

techagainstterrorism.org
@techvsterrorism 

@TCAPAlerts

Anne Craanen
Anne.craanen@techagainstterrorism.org

79 80
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Spel en leren

Campus Genk - Game design Ervaring is een breder concept dan plezier

Waarom zijn spellen sterke 
leertools?

85 86

87 88
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Bij games leer je door te spelen Hoe zit een dergelijke feedback loop 
meestal in het onderwijs verwerkt?

Points, badges, leaderboards, achievements

Wat kan een speler drijven om 
te leren?

Het octalysis model
Yu-Kai Chou

Acht drijfveren die bijdragen 
aan de spelersmotivatie, 
zowel extrinsiek als intrinsiek

Social influence Epic meaning

91 92
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Ownership Empowerment

Waarom is dit nu 
belangrijk????????

Simpelweg, het rendement ligt hoger

Blunt, Richard, Ph.D. (2009)
Does Game-Based Learning Work? Results from Three Studies
trickdunn.squarespace.com/storage/blunt_game_studies.pdf

University of Colorado

Professor Traci Sitzmann

2009 Meta Analysis of 65 Studies

Wie kent de periodieke tabel 
van buiten?

Wie kent deze tabel?

Mark Prensky - Game generation
10.000 uur gaming op 18j!

97 98
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- Soreken via chat
- Communiceren via tekst
- Personage besturen
- Kortetermijndoelen
- Langetermijndoelen
- Onderbrekingen beheren

Multitasking in 
moderne videospellen

Hebben onze kinderen ADD/korte 

aandachtspannes of is onze wereld 

simpelweg te traag voor de nieuwe 

generatie?

Dezelfde feedback loop kan ook voor 
bewustwording zorgen

103 104
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GBL Case Study
Friend Zone

Even testen!
Hand omhoog als…

SIMULATIE GAMIFICATION GAME BASED 
LEARNING SIMULATIE GAMIFICATION GAME BASED 

LEARNING

SIMULATIE GAMIFICATION GAME BASED 
LEARNING

Bij games leer je 

door te spelen

De spel- en leerervaring 
balanceren elkaar. Ze zijn 
allebei betekenisvol en 
vullen elkaar aan.

109 110

111 112
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?

Bij games leer je 

door te spelen

De spel- en leerervaring 
balanceren elkaar. Ze zijn 
allebei betekenisvol en 
vullen elkaar aan.

Doodlopend

Te hoog om te 
springen

Te smal om te 
passeren

Je moet de ‘Morph 
ball’ gebruiken

Je leert geen videospel door 
de regelboek te lezen

Hoe leren videospellen hun 
systemen dan aan?

1. Co-design/Agent
2. Customize
3. Identity
4. Manipulation & Distributed Knowledge
5. Well-ordered Problems
6. Pleasantly Frustrating
7. Cycles of expertise
8. Information “In Demand” and “Just in Time”
9. Fish Tanks
10. Sandboxes
11. Skills as strategies
12. System Thinking
13. Meaning as Action Image

GAME BASED 
LEARNING 

PRINCIPLES

James Paul Gee

115 116

117 118
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Empowered learners

Problem-based solving

Deep understanding

Parameters: jongeren 14 tot 18 jaar, escape room, social media

#1 Vertrekken vanuit het materiaal van Child Focus -> 
scenario’s
#2 Tussen feit en fictie -> sociaal netwerk

#3 Een collaboratieve ervaring -> mix van puzzelsystemen

Identity

Het leerproces wordt versterkt door het aannemen van een nieuwe, passende identiteit. Hoe 
meer ze hierin geïnvesteerd raken, hoe beter.
—> engagement (gelinkt aan epic meaning)

Waarom moet ik dit leren?

121 122
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Friend Zone

Structured and well-ordered Problems

Bouw de uitdaging op. Geef spelers in het begin van het spel problemen die hen tot hypotheses 
leiden die niet alleen in het moment maar ook later in het proces cruciaal zijn. Zorg ervoor dat 
de speler niet overweldigd wordt.

Gesloten deur
Kubus

Knop (drukplaat)

Kubus
+ Knop (drukplaat)
De deur gaat open!

127 128
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Customize

Iedereen heeft een eigen geprefereerde leerstijl. Geen uniforme aanpak, maar aangepast op 
het individu. Dit wil niet zeggen dat ze niet moeten aangemoedigd worden om andere 
leerstijlen uit te proberen.

Deus Ex: Hoe wil je de situatie aanpakken?

Frontale aanval

Door de airduct

Langs de achterkant

Via de kelder

Friend Zone -
3 complementaire elementen Friend Zone - IBM Watson

Mini-break!

Vorm groepjes van 6 spelers

Steek een hand omhoog. Elke vinger vormt één van je levens. Elke speler zou dus 
met 5 levens moeten starten.

Kies willekeurig een startspeler

Wanneer het jouw beurt is, wijs je naar een andere speler. Zij verliezen 
één leven door een vinger naar omlaag te doen. De speler die een 
leven verloor is nu aan de beurt.

Wanneer al je levens op zijn, lig je uit het spel. Blijf spelen tot er nog 
maar twee spelers over zijn. Beide spelers winnen. 

Probeer zo lang mogelijk in het spel te blijven

De spelervaring staat centraal

133 134

135 136

137 138



30/05/2022

24

4. Co-design/Agent

Geen éénrichtingsverkeer. De speler is co-creator van de leerervaring en geen passieve 
participant. De beslissingen van de spelers hebben een duidelijk effect op de wereld waarin ze 
aan het spelen zijn. Ze moeten het gevoel hebben dat wat ze beslissen een verschil uitmaakt.
—> ownership

Wat als je beslissingen het spel voor 
altijd veranderen?

Friend Zone

5. Pleasantly Frustrating

Er moet altijd een niveau van uitdaging zijn, maar te gemakkelijk stoot een speler ook af. 
Spelers moeten het gevoel hebben dat uitdagingen moeilijk maar doenbaar zijn. Spelers voelen 
zichzelf evolueren, ook wanneer ze falen.

Cycles of expertise

Cycli waarin je je vaardigheden perfectioneert, tot je een expert bent in het onderwerp. Deze 
bevatten steeds een eigen loop van leren, oefenen en testen. Deze gaan op een bepaald 
moment niet meer voldoen en dan start de loop zich opnieuw zodat er nieuwe vaardigheden 
aan bod kunnen komen. —> pacing

139 140

141 142
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Friend Zone - Terminal hacking

DATAFLOW PUZZEL - Terminal hacking 

De speler krijgt een netwerk van nodes te zien die de interne

structuur en dataflow tussen verschillende componenten

voorstelt ( denk aan de server visualisatie in mr robot). In

realtime moeten de spelers een bepaald patroon traceren terwijl

ze obstakels en problemen moeten oplossen. Deze puzzel kan

informatie die ze ergens anders moeten zoeken combineren met

geleerde vaardigheden en eigenschappen die ze al

experimenterend moeten onderzoeken.

VOORBEELD 1 - Puzzle pieces

Puzzle hints :

In de developer documentatie zit een schema dat de juiste

systeemarchitectuur toont en het pad dat de informatie volgt

doorheen een Database systeem. Aan de hand hiervan kunnen

de spelers het juiste pad achterhalen. Met behulp van dit pad

kunnen ze dan de puzzel oplossen.

Voorbeeld schema

Query 
processor

Authorization 
Control      

Command 
Processor

Transaction 
Manager

Buffer 
Manager

Data 
Dictionary

Database

IN

OUT

Authori
zation 
control

G9&3

Comm
and 

proces
sor

F8^@

Transa
ction 

manag
er

VF (̂
Buffer 
manag

er

Query 
proces

sor

Data 
diction

ary
DG&*

IN

Chat 
DB

J%(3f

OUT

Acces 
LV 2 
Wall

TOOLS

JK7^%

ACCES LV 1

START

Authori
zation 
control

G9&3

Comm
and 

proces
sor

Empty

Transa
ction 

manag
er

VF (̂
Buffer 
manag

er

Query 
proces

sor

Data 
diction

ary
Empty

IN

Chat 
DB

J%(3f

OUT

Acces 
LV 2 
Wall

TOOLS

JK7^%

ACCES LV 1

TRY AGAIN

Authori
zation 
control

G9&3

Comm
and 

proces
sor

F8^@

Transa
ction 

manag
er

VF (̂
Buffer 
manag

er

Query 
proces

sor

Data 
diction

ary
DG&*

IN

Chat 
DB

TRAC
KER

OUT

Acces 
LV 2 
Wall

TOOLS

DB 
LOGS

ACCES LV 2

RETRY

PRO
XY
2 S

PRO
XY3s
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Information “On Demand” and “Just in Time”

Mensen zijn slecht in het contextualiseren van verbale informatie. Vermijdt daarom teveel 
informatie op één moment over te brengen. Communiceer dit wanneer ze het kunnen 
toepassen en wanneer ze het denken dit nodig te hebben.   

Fish Tanks

Een spel heeft de kracht om een gesimplificeerd ecosysteem te vertegenwoordigen. Vervolgens 
kan je dan beslissen welke variabelen en interacties getest worden. Leerervaringen moeten 
daarom een duidelijk doel hebben en de content simplificeren zodat de speler de eerste 
stappen kan zetten naar het begrijpen van het groter geheel.

Fish tanks Friend Zone - de puzzels hebben een basis in social engineering en 
database structuur (SQL injection, ASCII,...

151 152
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Meaning as Action Image

Mensen denken niet aan de hand van algemene definities of logische principes. Symbolen en 
tekst krijgen enkel betekenis wanneer ze gekoppeld worden aan een beeld, actie of doel. 
Diepgaand begrip komt enkel tot stand door een corresponderende ervaring (bvb: een 
oefening).

Spring erop en neem 
zijn schild als wapen

Flankeren, granaat gebruiken
of door de openingen schieten

Op zijn hoofd schieten!! Maar
niet te lang wachten om hem te vermoorden…

Wat is de gepaste reactie? Het is door deze tegen te komen en te ervaren dat je een dieper 
begrip opdoet over hoe je ze succesvol uitschakelt. Hoe meer de speler begrijpt, hoe krachtiger 

hij zich voelt

Friend Zone - de layout van social media 
platformen als referentiepunt Friend Zone

1. Co-design/Agent
2. Customize
3. Identity
4. Manipulation & Distributed Knowledge
5. Well-ordered Problems
6. Pleasantly Frustrating
7. Cycles of expertise
8. Information “In Demand” and “Just in Time”
9. Fish Tanks
10. Sandboxes
11. Skills as strategies
12. System Thinking
13. Meaning as Action Image

GAME BASED 
LEARNING 

PRINCIPLES

James Paul Gee

Tips

- Besef dat spellen veel tijd kosten om te ontwikkelen 

(spreadsheet)

- Wees duidelijk in wat en wie je spel moet bereiken

- Hanteer duidelijke design values

- Test vroeg en veel met de doelgroep

- Spel kan veel maar niet alles, gebruik het voor de 

juiste redenen

157 158
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Vragen? 

robby.clerebout@luca-arts.be

Vorm groepjes van 6 spelers

Steek een hand omhoog. Elke vinger vormt één van je levens. Elke speler zou dus 
met 5 levens moeten starten.

Kies willekeurig een startspeler

Wanneer het jouw beurt is, wijs je naar een andere speler. Zij verliezen 
één leven door een vinger naar omlaag te doen. De speler die een 
leven verloor is nu aan de beurt.

Wanneer al je levens op zijn, lig je uit het spel. Blijf spelen tot er nog 
maar twee spelers over zijn. Beide spelers winnen. 

Probeer zo lang mogelijk in het spel te blijven

De spelervaring staat centraal

Brent Swinnen
Toby Baldari
Inge Pasteels

PressToPause: 
Outreachend werken door middel van videogames

1. Introductie
- De doelstellingen en methodologie

2. Bespreken van kwesties en verbeterpunten rond 5 centrale thema’s 
- Thema 1: Doelstellingen en risicoanalyse
- Thema 2: Interactie tijdens de sessies
- Thema 3: Discord en de gebruikte modaliteiten
- Thema 4: Games, positie en selectie
- Thema 5: Groeipotentieel

3. Conclusie

Agenda

• Evalueren proefronde PressToPause project
• Identificeren van kwesties en verbeterpunten
• Adviseren tijdens en na project

• Participerende observaties bij sessies en evaluatieve groepsgesprekken
• Uitvoeren van onderzoek naar randvoorwaarden project

De doelstellingen en methodologie
• Geformuleerde doelstelling: 

- Verbondenheid creëren met jongeren
- Lokale verankering bewerkstelligen
- Dynamieken binnen online polarisatie en radicalisering onderzoeken

• Uitgewerkte dienst: Safe Space

Thema 1: De doelstellingen van het project 
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• Kwesties: 
1) Afbakening van diensten
2) Interne communicatie
3) De online context

• Geleerde lessen:
1) Duidelijke SMART doelstellingen opstellen
2) Geleverde dienst in functie van doelstelling herbekijken
3) Meer rekening houden met online context
4) Risicoanalyse uitvoeren

Thema 1: De doelstellingen van het project 
• Aanknopingspunten: 

- Dient een online safe space hulpverleningstrajecten te bieden aan jongeren?
- Wat zijn enkele risico’s die uniek zijn aan de online context? 
- Hoe kan het project de online context maximaal benutten? 
- Voor welke onvoorziene omstandigheden dient het project protocols uit te 
werken? 

Thema 1: Brainstormmoment

• Kwesties: 
1) Opstarten interactie
2) Jongeren leiden tot ernstige gesprekken
3) De rolverdeling van medewerkers

• Geleerde lessen:
1) Verhouding medewerkers vs deelnemers
2) Groepen indelen o.b.v thema
3) Uitwerken plan voor “grapjassen”
4) Duidelijk plan: functie, doelstellingen en handelsmogelijkheden

Thema 2: Interactie tijdens de sessies
• Aanknopingspunten: 

- Hoe kan men trolls of grapjassen motiveren om een ernstig gesprek aan te 
vatten?
- Wat is de optimale groepsindeling om jongeren effectief te helpen?
- Welke thema’s dient het project aan te kaarten bij jongeren? 
- Moeten er projectmedewerkers op standby staan? 

Thema 2: Brainstormmoment

• Kwesties: 
1) Indeling Discordserver
2) Discord als platform
3) Online aanwezigheid
4) Chatten: Trolls

• Geleerde lessen:
1) Betere indeling server (duplicaten wegwerken)
2) Zelf chat aanzwengelen
3) Inzetten op andere modaliteiten en online aanwezigheid
4) Strengere chatregels nodig

Thema 3: Discord en de gebruikte modaliteit
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• Kwesties: 
1) Indeling Discordserver
2) Discord als platform
3) Online aanwezigheid
4) Chatten: Trolls

• Geleerde lessen:
1) Betere indeling server (duplicaten wegwerken)
2) Zelf chat aanzwengelen
3) Inzetten op andere modaliteiten en online aanwezigheid
4) Strengere chatregels nodig

Thema 3: Discord en de gebruikte modaliteit
• Aanknopingspunten: 

- Wat zijn enkele chatkamers die essentieel zijn? 
- Hoe kan het project optimaal de doelgroep bereiken via nieuwe modaliteiten? 
- Hoe moet het project omgaan met trolls
- Moet er ruimte zijn voor deelnemers om 1-op-1 interactie te starten met 
medewerkers? Is hiervoor toestemming nodig van ouders? 

Thema 3: Brainstormmoment

• Kwesties: 
1) De selectie van de correcte game
2) De positie van games in het project
3) Uitbreiden: hoe meisjes aanspreken?

• Geleerde lessen:
1) Selectie o.b.v: 

Laagdrempeligheid, Belang van spelvaardigheid,
Transitiviteit, Populariteit, Speleigenschappen

2) Andere opties om games te betrekken

Thema 4: Games, positie en selectie
• Aanknopingspunten: 

- Welke eigenschappen moet een spel hebben om geschikt te zijn voor dit 
project? 
- Hoe kan men binnen dit project meisjes aanspreken?
- Hoe kan het project op andere manieren games verwerken? 

Thema 4: Brainstormmoment

• Kwesties: 
1) Laag deelnemersaantal
2) Project op grote schaal? 

• Suggesties:
1) Groei door samenwerking met influencers
2) Plan uitwerken voor toekomstige versie van het project?

Thema 5: Groeipotentieel
• Aanknopingspunten: 

- Wat zijn creatieve manieren om meer jongeren te bereiken?
- Hoe moet het project zich voorbereiden op een opschaling van deelnemers? 
Welke elementen zijn essentieel om te bewaren? 

Thema 5: Brainstormmoment
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• PressToPause bruist van potentieel om een unieke dienstverlening te bieden
• Verbeterruimte en open kwesties
• Toekomst van het project?

- Projectoproep! 
- Doelstellingen 
- Interactie tijdens de sessies
- Modaliteiten
- Gaming
- Uitbreiden

Conclusie

VRAGEN?
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