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Z
o’n 200 teams hebben sinds 
september een spelletje ge-
speeld aan de covidveilige 
gamedecks van Strides in 
de Antwerpse innovatiehub 
The Beacon. Al doet het 
woord ‘spelletje’ het con-
cept wat oneer aan. Strides 
biedt een leerervaring aan, 
gebaseerd op gaming. Het 
doel is inzichten te verza-
melen in hoe teams samen-
werken. “Strides is veel 

meer dan gewoon een teambuil-
dingactiviteit”, zegt Mark Van 
Achter, professor economie en een 
van de vijf vennoten die de start-
up met eigen kapitaal financierden.
Het idee voor Strides ontstond in 
2017. Mark Van Achter, ook de 
 eigenaar van een bordspelcafé in 
Antwerpen, geloofde dat bordspel-
len betere inzichten kunnen bie-
den in het functioneren van teams. 
“In het invullen van persoonlijk-
heidsvragen zijn velen intussen ge-
traind, bijvoorbeeld bij het sollici-
teren” zegt Van Achter. “Plezier 
maken opent de deur naar zuiver-
der informatie.”

Met vier experts in busi ness coa-
ching en digitale vormgeving richt-
te Van Achter The Liquid House 
op, waarna de ontwikkeling van 
Strides van start ging. “We maak-
ten een digitale vertaling van het 
bordspelconcept. Het is belangrijk 
dat de inschatting van de teams 
niet gebaseerd is op de subjectieve 
analyse van een observator.”
Van de digitale vertaalslag is op de 
spellocatie niets te merken. Strides 
creëerde een warme sfeer met 
houten speltafels waaraan teams 
van vier plaatsnemen. Na een korte 
intro spelen ze drie spelletjes, 
waarin ze samen in de ruimte op 
zoek gaan naar edelstenen. “De 
 acties die een team onderneemt tij-
dens het spel registreren we digi-
taal”, legt Mark Van Achter uit. “In 
de backend draait een algoritme 
dat zorgt voor een objectieve ana-
lyse van de spelobservaties.”

Hybride werken
Na het spel overloopt Strides de 
resultaten en kunnen de deelne-
mers met behulp van enkele extra 
niveaus uitproberen of ze de les-
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STRIDES  DOET TEAMS BETER SAMENWERKEN

Spel vervangt 
assessment
Om in te schatten hoe teams samenwerken doen hr-dien-
sten traditioneel een beroep op assessments, rollenspellen 
of persoonlijkheidsvragen. De Antwerpse start-up Strides 
ontwikkelde technologie die teams met een digitaal spel 
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sen in praktijk kunnen brengen. 
“Het is belangrijk dat dat er met-
een is”, zegt Mark Van Achter. “Je 
moet weten wat het betekent wan-
neer een team een bepaald percen-
tage scoort op productiviteit.”
The Liquid House koppelt de spel-
inzichten daarom ook aan coa-
chingsessies, om het team te laten 
werken aan zijn interne dynamiek. 
“We zien dit spel als een conversa-
tiestarter, om het team nog beter te 
doen functioneren”, zegt mede- 
oprichter en teamcoach Natalie 
Van der Voort. “We zijn bruusk in 
het tijdperk van het hybride wer-
ken terechtgekomen. We combine-
ren werken op kantoor met thuis-
werk. Hoe je als team samenwerkt 
–  fysiek maar ook op afstand – is 
belangrijker dan ooit.”
Tijdens de ontwikkelingsfase werd 
duidelijk dat Strides teams moest 
kunnen vergelijken. Het bouwt 
daarom een database met presta-
tiegegevens, die de teams tonen 
hoe ze scoren tegenover het ge-
middelde. “De index vertelt hoe 
goed een team scoort in vergelij-
king met teams met een gelijkaar-
dig gedrag en geeft aan welke ver-
beterpunten het team heeft”, legt 
Van Achter uit. Strides wil zich uit-
breiden naar andere Belgische en 
Nederlandse steden en werkt aan 
onlineversies van het spel. z
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Spelen om te leren.

‘Een algo-
ritme zorgt 
voor een 
objectieve 
analyse 
van de spel-
observaties’
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