
MEDIALAB01 BRIEFING
Rotterdam World Port Game 

Duur: februari - juni 2014 (18 weken; er is ruimte om uit te stappen na 9 weken)
Docent: Bruno Setola (brunosetola@gmail.com) 
Les op: maandagen 1e t/m 4e uur (les)

donderdagen 1e t/m 4e uur (zelfwerken)
Let op: alle lessen en zelfwerk momenten zijn op lokatie: Gooilandsingel 11, Rotterdam Metro 

Zuidplein. Er wordt rekening gehouden met de reistijd. Les afgelopen om 11:40u.
Kickoff: maandag 10 februari 2014 (start 8:30u – kickoff project, zie lokatie)

donderdag 13 februari 2014 (start 8:30u – kennismaking met medeLabbewoners, zie 
lokatie)

Achtergrond
Het Open Haven Lab is een Lab waar onderwijs, onderzoek en de bedrijven uit de Rotterdamse Haven 
samenwerken aan de grote vraagstukken uit de Rotterdamse Haven.  En met groot, bedoelen we 
ook echt gróót! De haven is groter dan de gemeente Utrecht, heeft 1500 kilometer aan pijpleidingen 
liggen en er ligt zo'n 28 miljard liter olie opgeslagen. Nederland van Boven bekijkt in 2011 de ware 
omvang, met een indrukwekkende datavisualisatie van alle containerschepen die de haven aandoen.  
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1118407

Bedrijven in de haven maken deel uit van het Open Haven Netwerk, een netwerk van innovators 
die elkaar periodiek ontmoeten. Doelstelling van het netwerk is om samen met het onderwijs 
en onderzoek te experimenteren, om zo samen de stap van denken naar doen te maken. De 
experimenten richten zich op het ontwikkelen van concepten rondom samenwerken met elkaar, 
middels informatie en technologie.  Centraal staat het onzichtbare, zichtbaar maken.

Een van de experimenten van dit netwerk is het ontwikkelen van “een spel” dat kan bijdragen aan 
effectieve samenwerking in de Rotterdamse Haven. Een wens is dat de spelers van het spel zich 
bewust worden van de complexe wereld waarin zij opereren. 
Om in een complexe omgeving als de Rotterdamse Haven en in logistieke netwerken effectiever te 
kunnen samenwerken is het een vereiste dat partijen een gedeeld beeld van de wereld hebben als ook 
een gedeelde taal. Het spel kan een instrument zijn om partijen in een veilige omgeving elkaar te leren 
kennen en begrijpen. 

Een andere invalshoek voor de opdracht is dat we je uitdagen andere mogelijkheden te bedenken die 
je met je spel kunt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het enthousiasmeren van nieuw talent, door de 
(carrieremogelijkheden in) de haven aantrekkelijk en zichtbaar te maken.

Het Open Haven Lab heeft voor de deelnemende teams een grote ruimte beschikbaar waarin “het 
spel” ontwikkeld kan worden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een groot bordspel, van zo’n 10 x 3 
meter.  In een uitgebreide kick-of krijgen jullie kennis en inzicht in de Rotterdamse Haven. Verder is er 
voor deze MediaLab opdracht expertise uit de Rotterdamse Haven op afroep aanwezig, is er expertise 
over spelontwikkeling en zullen we daar waar enigszins mogelijk jullie actief ondersteunen.

De opdracht
Maak de onzichtbare en complexe wereld achter de Rotterdamse Haven en de logistiek zichtbaar. 
Ontwikkel concepten waarmee de spelers in de Rotterdamse Haven deze wereld beter leren begrijpen 
en zo inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden. Laat bijvoorbeeld de fysieke stromen van 
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goederen door een haven zien, maak de knelpunten in deze wereld zichtbaar, laat informatie die hier 
een belangrijke rol spelen, zien, of maak het mogelijk in de huid te kruipen van een andere speler. 
Dit zijn mogelijkheden die bij ons al broeien, maar we zijn ook op zoek naar jullie invulling van deze 
opdracht. Houd je van complexe stromen van mensen, goeden en data en lijkt het je leuk om bezig te 
zijn met gamification en digitale EN fysieke spelelementen? Dan is deze opdracht wat voor jou!

Gewenste resultaten
De resultaten van het project zijn concepten en experimenten die een bijdrage leveren aan 
het zichtbaar maken van de Rotterdamse Haven. Mogelijke deelresultaten zijn:
Analyse en (literatuur) onderzoek, Interviews, Visualisaties, Wiki’s, Apps, Presentaties, 
Spelconcepten etc, etc …

Uiteindelijk presenteren we de resultaten aan het Open Haven Netwerk. 

Contactgegevens opdrachtgever
Naam contactpersoon(en): Léon Gommans 
Bedrijfsnaam: Open Haven Netwerk / Open Haven Lab
Telefoon: 06-55306660
Email: leon@gommans.nl


