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Wat is VTV In2Action?

VTV In2Action is een policy game die met positief resultaat in 
diverse gemeenten in Nederland is gespeeld, in een ‘real world’ 
beleidscontext en met ‘real world stakeholders’ uit de diverse 
sectoren die een rol spelen bij gezondheidsbeleid (zoals sociale 
sector, onderwijs, sport, strategische planning en zorg & welzijn). 
Het is een dynamische netwerkbijeenkomst, opgebouwd uit 
een online en een interactief deel. Doel is om spelenderwijs, 
samen met publieke en private partners en met participatie van 
de doelgroep (burgers) en één of meer wethouders, een breed 
gedragen gezondheidsbeleid te ontwikkelen.

De game fungeert enerzijds als een instrument om vertrouwd 
te raken met beleidskeuzes vanuit diverse maatschappelijke 
perspectieven. Anderzijds verbetert het de samenwerking 
tussen de belanghebbenden van ver- schillende sectoren op 
het gebied van de volksgezondheid en vergroot de game 
het gebruik van wetenschappelijke- en praktijkkennis in het 
beleidsvormingsproces.

Hoe werkt het precies?

In een dagdeel komen de betrokken partijen uit een 
gemeente bij elkaar om gezamenlijk te gaan werken aan het 
implementatieplan ‘Gezond Opgroeien’. De deelnemers aan 
de game vervullen daarbij één van de 10 beschikbare rollen: 
Burgemeester & Wethouders, Sociaal Domein, Strategische 
Planning, Wijkraad, Jongerenraad, Brede School, Zorg & Welzijn, 
Gezondheidsservice, Sportservice en Private Partijen.  Zij worden 
getriggerd om op verschillende manieren naar  gezondheid 
te kijken en deze perspectieven onderling tegen  elkaar af te 
wegen. Vervolgens gaan de deelnemers aan de  slag om een 
gezondheidsbeleid voor de fictieve gemeente Struinen 

op te stellen. Dit gebeurt door planvorming, samenwerking 
en onderhandeling. Daarvoor zijn diverse spelmaterialen 
beschikbaar, zoals een krant, een plattegrond, rolbeschrijvingen 
en actiekaarten. Ook sociaal-demografische gegevens dienen als 
input om de beste plannen op tafel te krijgen.

Wat levert het op?

De  meerwaarde van het spelen van VTV In2Action is allereerst 
de ontmoeting en de laagdrempelige samenwerking tussen 
partijen in een gemeente die elkaar soms maar weinig 
tegenkomen. Ondanks  dat  het  een spel is, komt de dagelijkse 
werkwijze en routine al gauw terug in het spel. Door de diverse 
evaluatierondes die er in het spel zijn opgenomen, wordt er 
gereflecteerd op het handelen en dit levert inzichten op over 
ieders werkwijze. Het spelen van het spel levert kennis en 
inzichten op voor het samenwerken in het ‘echte’ dagelijks 
leven. Daarnaast geeft het spel inzicht in de manier waarop 
beter gebruik gemaakt kan worden van (wetenschappelijke en 
praktijk) kennis die beschikbaar is en wordt het gebruik hiervan 
verbeterd.

Kan mijn gemeente deelnemen aan dit 
spel?
Als u interesse heeft om dit spel te spelen in uw gemeente of 
regio, neem dan contact op met de VNG Academie.
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