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PROFESSOR ECONOMIE BRENGT TEAMBUILDING NAAR DE
WERKVLOER

Mark Van Achter in The Playground, in Antwerpen-Centraal: ‘Bordspellen worden steeds
intelligenter.’  © Wim Kempenaers
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VAN ONZE REDACTEUR DRIES DE SMET

Hij kan ceo’s zo hard naar

koeien doen verlangen dat ze er om gaan

schreeuwen. Tot een van hen er genoeg van

heeft, en de rust min of meer terugkeert.

Mark Van Achter (40) krijgt pretoogjes als

hij eraan denkt. De dag erop laat hij de ceo’s gezelschapsspellen spelen,

iets wat ook de medewerkers vaker zouden moeten doen, vindt hij.

‘Pit is een oud spel waarbij spelers tegen elkaar moeten roepen om

kaarten te verhandelen, zoals op een beursvloer. Het spel stopt als ie-

mand een reeks van negen kaarten heeft. Het is een ideaal opwarmer-

tje’, zegt Van Achter. ‘Iedereen moet wel actief meedoen. Wie stil blijft

zitten, wordt niet gehoord.’

Van Achter was tien jaar lang professor financiële economie, waar-

van de laatste zeven jaar in Rotterdam. Hij maakte er theoretische mo-

dellen om beter te begrijpen hoe de beurzen werken. Hij kon zich niet

voorstellen dat hij ooit iets anders zou doen. ‘Ik zat drie maanden op de

universiteit, en zei tegen mijn ouders: “Ik ga prof worden”. Zo is het

ook gelopen.’

Hij bouwde al snel een mooie carrière uit, publiceerde in toptijd-

schriften en scoorde onderzoeksprijzen. Beurswaakhonden en beurzen

huurden zijn advies in. Maar vijf jaar geleden liep hij tegen een muur

aan. ‘Ik botste op academische weerstanden: het is eenzaam werk, het

is onverbiddelijk en de evaluatie voor promotie en publicatie is subjec-

tief. Ik had het gevoel dat ik al jarenlang tegen een muur aan het du-

wen was en belandde in een burn-out. Met de hulp van een coach kon

ik mijn werk wel efficiënter aanpakken, maar ik bleef tegen dezelfde

dingen aanlopen.’

Van speltheorie
naar spelpraktijk

En dus gooide hij iets meer dan een jaar geleden het roer radicaal

om. In november 2017 opende hij The Playground, een spelletjescafé

in het treinstation Antwerpen-Centraal. Op een doordeweekse avond

zit het café afgeladen vol. Er worden dobbelstenen gegooid, kaarten ge-

legd, pionnen verschoven en letters op het scrabblebord gelegd. Toch

kan Van Achter er niet van leven. Al stoort hem dat niet: ‘Ik ben geen 

cafébaas, geen winkelier.’

ANTWERPEN
Zijn favoriete spel

Lees verder onderaan
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Van Achter schat dat er jaarlijks 1.500 à 2.000 nieuwe bordspellen

op de markt komen. En die worden steeds interessanter. ‘Er zit nu veel

meer verhaallijn in de spellen en binnen het spel zijn er veel meer mo-

gelijkheden. Het bordspel is de living ontgroeid.’

Daarmee bedoelt hij niet alleen dat er ook op café gespeeld wordt.

Van Achter wil het spel van de living naar de bedrijfsvloer brengen.

Daarom doet hij opnieuw wat hij tijdens zijn academische carrière

deed: modellen maken. Niet om te publiceren in een academisch tijd-

schrift, maar om bedrijfsteams samen te doen spelen. Met zijn collega’s

van The Liquid House werkte hij Tack Team uit. ‘Wat in een bordspel

gebeurt, is niet meetbaar. Daarom creëerden we een phygital game,

een digitaal spel met fysieke elementen’, zegt Van Achter.

In Tack Team moeten teams samen puzzels oplossen. Daarvoor

moeten ze samenwerken. ‘Iedereen kan iets, maar niemand kan alles.

Dus kan niemand aan de kant blijven staan.’

Van Achter verwerkt inzichten uit de economische speltheorie. Zoals

een prisoner’s dilemma: het beste is samenwerken, maar iedereen wil

scoren ten koste van de andere, waardoor uiteindelijk iedereen slechter

af is.

Na het spel worden de inzichten gedeeld. ‘We kunnen de groep to-

nen waar ze kansen liet liggen, door een gebrek aan concentratie of

omdat er te veel getalmd werd. Maar we ontdekken ook wie een na-

tuurlijke leider is, wie creatief is en bijvoorbeeld verborgen gangen ont-

dekte. Dat zijn teamdynamieken die moeilijk op een andere manier te

leren zijn.’

De interesse is groot, merkte Van Achter al snel. ‘Vandaag heb je aan

de ene kant leuke teambuildingsactiviteiten en aan de andere kant seri-

euze simulatiespellen, waarbij de mensen meteen in werkmodus gaan.

Ze hebben het gevoel dat ze getest worden. Een spel zit daartussenin:

het is leerrijk én leuk.’

Bovendien wordt er steeds vaker in wisselende teams gewerkt. ‘Vaak

met mensen van binnen én buiten het bedrijf. In een spel kan zo’n

nieuw team al eens proefdraaien. We kunnen heel snel aangeven waar

het fout kan lopen of waar er kansen liggen.’

Elke dag een spel

Zo’n teambuilding kan een team voorgoed veranderen. ‘Een vriend

is chirurg. Toen ze een spel speelden, merkten ze hoe een introverte

collega voortdurend creatieve oplossingen aanbracht. Sindsdien wordt
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zij veel serieuzer genomen, en wordt ze veel meer bij de zaak betrok-

ken.’

De droom van Van Achter is dat bedrijven niet alleen op een team-

building een spel zullen bovenhalen. ‘De volgende dimensie is om een

team elke dag een spel te laten spelen, zodat er dagelijks geleerd wordt.

Al spelende leren, bestaat er iets mooiers?’

ZIJN FAVORIETE SPEL

‘Dominant Species is een geweldig spel dat me keer op keer op het

puntje van mijn stoel krijgt’, zegt Mark Van Achter. ‘Elke speler moet

een diersoort ontwikkelen: een zoogdier, een reptiel, een insect … Spe-

lers strijden tegen elkaar om te overleven door zich het best aan te

passen aan de opkomende ijstijd. Het is een heel complex spel.’

Precies daarom speelt hij het niet vaak meer. Hij moet op een werkdag

al genoeg denken. ‘Om te ontspannen speel ik nu liever Crokinole.

Geen denkspel, maar een soort vingerbiljart.’ (dds)
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