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Het jaar 2016 in vogelvlucht: 

 

Onze kerndoelen, verantwoord spelen en preventie kansspelverslaving,  

steeds breder gedragen! 

 

 

Inleiding 

 

Als Centrum voor Verantwoord Spelen willen wij graag richting publiek, spelers, politiek, samenleving 

en niet in de laatste plaats ook richting onze donateurs antwoord geven op de volgende twee vragen: 

wat hebben we het afgelopen jaar bereikt of ondernomen, en wat willen we het komende jaar nog 

bereiken of ondernemen? 

Dit is ons tweede jaarverslag, en betreft het kalenderjaar 2016. Een jaar waar het Centrum voor 

Verantwoord Spelen met tevredenheid op terug kijkt.  

Tevredenheid omdat wij het afgelopen jaar een aantal mooie projecten hebben mogen doen, en wij 

een constructieve en waardevolle bijdrage leveren aan onze primaire doelen: preventie van 

kansspelverslaving, verantwoord spelen en consumentenbescherming. Maar tevredenheid vooral 

omdat deze doelen steeds breder lijken te worden gedragen.  

Wij vinden belangrijk dat de maatschappelijk gewenste doelstellingen van preventie 

kansspelverslaving en verantwoord spelen een steeds hogere prioriteit krijgen, en ook steeds 

concretere vorm krijgen. Daar is ontegenzeggelijk sprake van.  

Het jaar waar ook het Kamerdebat KOA veel van onze aandacht heeft gevraagd. Het was spannend of 

het debat nog voor het zomerreces zou plaatsvinden. Gelukkig is dit het geval geweest, en hiermee 

komt Nederland een zeer belangrijke stap dichterbij regulering en modernisering van kansspelen.  

 

In het verslag van dit jaar de volgende drie secties: 

 

1. Samenwerking binnen driehoek overheid, kansspelindustrie en zorg, in belang van spelers 

2. Projecten en activiteiten 

3. Aandachtspunten voor komende jaren 

 

 

 



 

1. Samenwerking binnen driehoek overheid, 

kansspelindustrie en zorg, in belang van spelers 

 

Als Centrum voor Verantwoord Spelen zetten wij ons blijvend in op constructieve samenwerking 

binnen de driehoek overheid, kansspelindustrie en zorg. Ons inziens kan de één niet zonder de 

ander. Om belangrijke doelen binnen het Nederlandse kansspelbeleid te kunnen bereiken 

(consumentenbescherming, verantwoord spelen, preventie van kansspelverslaving) dienen we 

optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Onze inzet ligt er vooral in 

partijen bij elkaar aan tafel te krijgen, om inzicht te krijgen in het belang en de inzet van de ander, en 

met uiteindelijk doel: optimaliseren van preventie, betere toeleiding naar zorg, motivering voor zorg, 

en helpen verbeteren van de kwaliteit van behandelingen. Kortom: om te zorgen dat 

randvoorwaarden voor spelers om verantwoord te kunnen spelen worden verbeterd. 

 

 

 

 



Inspanningen rondom wetsvoorstel KOA 

Richting politiek hebben wij ons constructief ingezet om het wetsvoorstel KOA er niet slechts door te 

krijgen, maar vooral om het erdoor te krijgen onder voor spelers goede voorwaarden. Voorwaarden 

dus van betere consumentenbescherming en toeleiding naar hulp, maar ook van een voldoende 

attractief spelaanbod en goede spelvoorwaarden. (Omdat anders het legale aanbod voor spelers niet 

interessant genoeg in relatie tot het illegale aanbod. En daarmee wordt direct het fundament onder 

de toekomstige wetgeving weggeslagen.)  

Wij hebben ons met succes hard gemaakt voor een nulmeting kansspelverslaving, omdat zonder een 

nulmeting voorafgaand aan regulering online kansspelen niet goed is in te schatten of het aantal 

risico- en probleemspelers dat er na regulering is, moet worden beoordeeld als meer/tegenvallend, 

danwel als minder/meevallend. 

Veel persoonlijke gesprekken dus met politici en beleidsmedewerkers om het spelersbelang 

voldoende vertegenwoordigd te zien in de uiteindelijke wetgeving zoals deze in de zomer 2016 

uiteindelijk door de Tweede Kamer is gekomen. Maar ook op (politieke) rondetafelgesprekken, 

hoorzittingen en congressen mochten wij spreken, en een zo nauw mogelijke band met het 

Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Kansspelautoriteit. 

Het was in dit verband leuk en eervol voor ons om te zien dat door kritische journalisten van de 

Volkskrant die het boek “Lobbyland” hebben geschreven, onze inspanningen rondom KOA werden 

geduid als positief en nuttig. 

 

Input bij consultaties 

Bij alle openbare consultaties van de Kansspelautoriteit leveren wij onze input, zoals deze input voor 

de Consultatie Modernisering Casinoregime. Wij zien het als onze plicht om bij te dragen aan zo 

optimaal mogelijk kansspelbeleid in Nederland, en de consultaties zijn een belangrijk middel om de 

verantwoordelijken te voorzien van bruikbare input. 

 

Hoorzitting/rondetafelgesprek D66 

Zo mochten wij spreken op de hoorzitting van D66 van 25 januari 2016, die als doel had het 

standpunt rondom online kansspelwetgeving de verfijnen, en waarbij zowel het Centrum voor 

Verantwoord Spelen als het project Ik Ben KOA een stoel kregen toebedeeld. Wij hebben hier 

geprobeerd inzichtelijk te maken waarom binnen de huidige online realiteit er simpelweg geen 

andere optie is dan tijdig en goed reguleren.  

 

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/nulmeting-2016-modernisering-kansspelbeleid/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/lobbyland/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/lobbyland/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/reactie-t-a-v-wetsvoorstel-modernisering-casinoregime/


 

 

Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht 

Maar wij richten ons niet alleen op constructieve bijdragen aan landelijk beleid. Ook als op lokaal 

niveau verbeteringen mogelijk zijn, proberen wij onze verantwoordelijkheid te maken. Zoals op 15 

september 2016, toen wij in de Gemeenteraad van Utrecht een presentatie mochten houden over de 

stand van zaken rondom gokken en gokverslaving in Utrecht, met als doel de Raad te informeren op 

welke wijze lokale gokproblematiek kan worden beteugeld. 

 

Onderzoeken naar preventie kansspelproblematiek 

Als Centrum van Verantwoord Spelen is het onze overtuiging dat de wetenschappelijke kennis over 

preventie van kansspelproblematiek in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Vandaar dat wij 

alle onderzoeken die er zijn op de voet volgen, en waar mogelijk faciliteren dat onderzoeken kunnen 

plaatsvinden of een breder publiek kunnen bereiken. 

 

Sally Gainsbury: Harm Minimisation Policies for Interactive Gambling 

Zo waren wij aanwezig bij de studiemiddag van de Kansspelautoriteit waar de Australische 

onderzoekster dr. Sally Gainsbury een heel goed inzicht in de (voornamelijk ook online) gokmarkt, 

“Harm Minimisation Policies for Interactive Gambling”. Met onderzoeksresultaten toonde zij aan hoe 

de mogelijkheden ter promotie van verantwoord spelen en preventie van kansspelverslaving in de 

realiteit van alledag lang niet allemaal worden benut.  

 

 

 

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/gokken-in-utrecht-raadspresentatie/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/studiemiddag-kansspelautoriteit-sally-gainsbury/


 

Reinout Wiers: Cognitive Bias Modification                                                                                                   

We hadden een actieve rol bij de online cognitive bias modification training van Project TOP 

Trainingen, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 

Antwerpen om automatisch gokgedrag te kunnen voorkomen danwel bijsturen. Opgezet vanuit 

gedragingen van individuele spelers, onder het motto “Train your gambling away” heeft dit 

onderzoek mogelijk verregaande (en nuttige!) implicaties, hebben wij actief bijgedragen aan de 

werving van respondenten, en met succes. Onderzoeker Reinout Wiers (UvA) sprak ook over dit 

project op onze expertmeeting “Zorgplicht Aanbieder versus Eigen Verantwoordelijkheid Speler”, 29 

januari 2016 in Spaces, Den Haag. 

 

Scriptieprijs Kansspelautoriteit 

Op de voet volgen we wat jonge onderzoekers over kansspelen publiceren, zoals de winnaars van de 

Scriptieprijs van de Kansspelautoriteit Jeroen Schep en Charlie van der Star.  

 

 

De stem van de speler: Laurens Veltman 

Hoe interessant en belangrijk wij wetenschappelijke onderzoeken ook vinden, wij luisteren ook naar 

de stem van degene over wie het allemaal gaat: de stem van de speler. Eén van de sprekers op het 

spelersblok bij genoemde expertmeeting was Laurens Veltman, voormalig gamer en pokeraar. Met 

hem hebben we uitgebreid gesproken over wat gokproblematiek voor individuele spelers betekent.   

Allerlei – bij voorkeur, maar niet uitsluitend, wetenschappelijke – inzichten waarmee wij willen 

bijdragen aan verbetering van kennis en inzicht over gokproblematiek. Dit vanuit onze rol als 

Expertisecentrum Kansspelen. 

 

Organiseren expertmeetings 

Om alle stakeholders op het kansspelbeleid met elkaar kennis te laten nemen van belangrijke 

ontwikkelingen, en om hen kennis met elkaar te laten delen, organiseren wij ieder jaar een Expert 

Meeting. Dit jaar was onze grootste expertmeeting ooit, over het onderwerp “Zorgplicht Aanbieder 

versus Eigen Verantwoordelijkheid Speler”, en geopend door Dennis van Breemen (V&J) en Victor 

Sannes (VWS). Onderwerpen die aan bod kwamen: de introductie van de eerste responsible gaming 

app ooit in Nederland, genaamd “Bet.ter”, onze voorgenomen samenwerking met RoderSana, en het 

genoemde onderzoek van Reinout Wiers (UvA) waarbij spelers worden getraind hun automatische 

gedrag aan te passen, aanpassingen dus aan de intentional bias & approach bias.  

Uitgebreid verslag expertmeeting 29-01-2016: “Zorgplicht Aanbieder versus eigen 

verantwoordelijkheid speler”  

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/gratis-en-anonieme-online-training-ter-voorkoming-automatisch-gokken-in-gesprek-met-de-onderzoekers/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/gratis-en-anonieme-online-training-ter-voorkoming-automatisch-gokken-in-gesprek-met-de-onderzoekers/
http://www.impliciet.eu/trainings/gokkengambling/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/in-gesprek-met-van-der-star-schep/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/in-gesprek-met-van-der-star-schep/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/in-gesprek-over-gokverslaving-met-laurens-veltman-deel-3-visie-en-oplossingen/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/app-voor-verantwoord-gokken/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/app-voor-verantwoord-gokken/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/expert-meeting-2016-groot-succes/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/expert-meeting-2016-groot-succes/


Inmiddels hebben we ook al onze eerstvolgende Expert Meeting gepland. Ditmaal over “Jongeren & 

Kansspelen”, voorlopige datum dinsdag 14 februari 2017, en met wederom veel ruimte voor nieuwe, 

wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met de ervaringen en inzichten van – ditmaal, 

voornamelijk jonge - spelers.  

 

Spreker op congressen 

We hebben mogen spreken op een flink aantal congressen. Bij Gaming in Holland (in Amsterdam 

verslag + foto’s), bij Euromat in Barcelona en bij ICE in Londen (verslag + foto’s) zelf tweemaal: één 

vanuit Centrum voor Verantwoord Spelen in het responsible gaming blok, en de ander vanuit Ik Ben 

KOA, namens de online speler.  

Belangrijk bij deze congressen is dat vaak veel vertegenwoordigers vanuit de industrie aanwezig zijn, 

voor een belangrijk deel om met elkaar te kijken naar nieuwe verdienmodellen of technologische  

vernieuwingen. Juist in dit soort settings is het cruciaal dat de boodschap van verantwoord spelen 

wordt gehoord, en wordt meegenomen als een integraal onderdeel van beleid – en niet slechts 

‘omdat het moet’.  

 

 

2. Projecten en activiteiten 

 

In ons jaarverslag 2014-2015 gaven we aan dat één van onze belangrijkste speerpunten voor 2016 

zou zijn: nog meer projecten & activiteiten oppakken. Want hoe tevreden wij ook waren en zijn over 

de rol die wij de afgelopen jaren hebben vervuld binnen het debat rondom KOA, wij beseften ons 

terdege dat het tijd werd voor enkele concrete vervolgstappen.  

Projecten, dus! Zaken waaraan politiek, overheid, kansspelindustrie en verslavingszorg konden zien 

dat we niet slechts praten hoe zaken dienen te worden geregeld nadat de regulering erdoor is, maar 

dat we juist ook strijden voor belangen van spelers in de fase voordat legalisering heeft 

plaatsgevonden.  

We kunnen met trots melden dat dit precies is wat we ook hebben gedaan! 

 

 

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/speech-yvon-jansma-gaming-in-holland-2016/
http://www.euromat.org/euromat-gaming-summit-2016/programme-speakers-16
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/cvvs-op-ice/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/wp-content/uploads/2015/12/CentrumvoorVerantwoordSpelenJaarverslag2015.pdf


 

 

Responsible gaming app “Bet.ter” 

Eén van onze projecten waar we het meest trots op zijn betreft de responsible gaming app “Bet.ter”. 

Waarom? Omdat het symbool staan voor veel zaken die we belangrijk vinden: 

 Het is een tool die spelers eigen regie geeft over hun speelgedrag. Zelf verantwoord willen 

spelen is veel beter dan een overheid die dit probeert af te dwingen! 

 Het is de eerste app die spelers helpt met verantwoord spelen. Er zullen er in de toekomst  

ongetwijfeld veel meer soortgelijke apps volgen – maar door de eerste te zijn laten we zien 

dat we proactief zijn, gebruik willen maken van nieuwe technieken, en inspelen op 

veranderde gebruiken. 

 Waar overheid en veel hulporganisaties bij online gokken wachten op regulering om spelers 

echt te helpen, doet deze app wat wij als Centrum nodig vinden: ook nu al helpen! Wij 

vinden dat als voorkomen of beteugelen van kansspelproblematiek zo belangrijk is als altijd 

wordt beweerd, dat er weinig argumenten te bedenken zijn waarom die hulp dan pas zou 

moeten plaatsvinden ná regulering. 

 Het is een app die in samenwerking is gemaakt met de kansspelindustrie, namelijk met Speel 

Verantwoord, de brancheorganisatie van online aanbieders. Terwijl samenwerking tussen 

stakeholders expliciet als doelstelling wordt benoemd vanuit het Ministerie van V&J en de 

Kansspelautoriteit, wordt in de praktijk door sommige stakeholders, bijvoorbeeld onderdelen 

van verslavingszorg, deze samenwerking weleens negatief uitgelegd. Maar met deze app 

doet de industrie wat het steeds zegt te willen doen: bijdragen aan verantwoord spelen uit 

intrinsieke motivatie, zonder dat daar direct een externe beloning tegenover staat. 

 

We hebben op de expertmeeting van 29 januari 2016 de release van de versie 1.0 aangekondigd, en 

op 10 mei 2016 een presentatie over Bet.ter mogen houden bij het Ministerie van 

V&J/Kansspelautoriteit om alle functionaliteiten uit te leggen.  

Het is belangrijk te beseffen dat de huidige versie echt de beginversie is, zoals wij dit noemen een 

‘online huishoudboekje met extra’s’. Pas na regulering kan en mag er een directe koppeling met 

online aanbieders zijn, en zouden financiële data van licentiehouders direct kunnen worden 

ingeladen in de app. Pas met deze functionaliteit zal Bet.ter een écht groot bereik kunnen krijgen. 

Maar we zijn blij te zien dat een relatief klein maar stabiel aantal spelers de app daadwerkelijk 



gebruiken t.b.v. het doel ervan: spelers beter inzicht geven in hun financiële situatie, en ze een beetje 

hulp bieden indien ze hun eigen gestelde grenzen dreigen te overschrijden. 

 

“Nederland heeft eerste app voor verantwoord gokken” (persbericht) 

Website Bet.ter 

Animaties over Bet.ter (Nederlands & Engels)  

 

 

 

Online spelersplatform “Ik Ben KOA” 

Inmiddels iets op de achtergrond, maar nog steeds levend is het online spelersproject “Ik Ben KOA”, 

opgestart om te laten zien wie nu precies die online speler is voor wie het wetsvoorstel KOA is 

bedoeld. Ook bij dit project zijn we proactief te werk gegaan, nadat we een probleem signaleerden 

dat diende te worden opgelost. Namelijk, dat terwijl het wetsvoorstel KOA langzamerhand zijn weg 

vond richting Tweede Kamer, de online spelers in Nederland hier nauwelijks weet van hadden. De 

overgrote meerderheid wist niet eens dat online gokken momenteel nog illegaal is!  

Door met dit project de boer op te gaan richting spelers, hebben we met video’s, columns, animaties 

maar ook met uitgebreide artikelen online spelers duidelijk weten te maken dat de wetgeving die 

eraan zat te komen juist ook in hun belang was!  

Daarnaast hebben we met een petitie om het beleid van staatssecretaris Dijkhoff te ondersteunen, 

vanuit spelers ruim 2000 handtekeningen opgehaald. Tenslotte heeft Ik Ben KOA op ICE in Londen als 

voorbeeld gediend voor een spelersplatform dat hulp biedt bij het maken van een informed choice, 

en heeft Ik Ben KOA bijdragen geleverd aan consultaties van de Kansspelautoriteit en aan de 

rondetafel/hoorzitting van D66.  

Nu het wetsvoorstel KOA door de Tweede Kamer is en nog slechts de Eerste Kamer rest, waar geen 

inhoudelijke wijzigingen aan het wetsvoorstel meer mogelijk zijn, heeft Ik Ben Koa zijn belangrijkste 

functie vervuld. 

 

 

 

 

 

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/app-voor-verantwoord-gokken/
http://betterapp.nl/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/hoe-ver-ga-jij/
http://ikbenkoa.nl/reportages/
http://ikbenkoa.nl/category/columns-rolf/
http://ikbenkoa.nl/
http://ikbenkoa.nl/de-5-voordelen-van-online-regulering/
https://reguleeronlinekansspelen.petities.nl/


Subsidieproject Ministerie van Veiligheid & Justitie:  

Toeleiding naar hulp bij kansspelproblematiek: een SWOT- analyse 

 

Eveneens trots waren we dat we eind 2015 twee mooie subsidies kregen toegewezen door het 

Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

De eerste van deze beide subsidies: een SWOT-analyse naar toeleiding naar hulp in Nederland. 

Ervaren gokkers hindernissen op weg naar hulp, en zo ja welke? Om dit goed te kunnen beoordelen 

is een online enquête uitgezet waar spelers hun ervaringen met toeleiding naar zorg konden delen, 

zonder dat daarbij werd gevraagd naar de kwaliteit van deze zorg. Met als doel te kijken welke 

verbeterpunten er nog zijn, om te zorgen dat spelers vroegtijdiger passende hulp of advies krijgen.  

Tevens werd in de SWOT-analyse gekeken hoe toeleiding momenteel functioneert bij niet-reguliere 

verslavingszorg.   

Het eindverslag van deze analyse is inmiddels goedgekeurd door V&J. 

 

 

 

 

Subsidieproject Ministerie van Veiligheid & Justitie:  

Signalering (online) gokproblematiek door sociale wijkteams 

 

In verslavingsland is iedereen het er wel over eens: gokproblematiek is maar moeilijk te herkennen. 

Is iemand (vaak) dronken, valt dit op: je ziet of ruikt het. Gebruikt iemand drugs, dan is dit vaak 

zichtbaar aan gedrag of uiterlijke kenmerken. 

Maar bij gokken is het herkennen verre van eenvoudig. Een gokprobleem kan lang verborgen blijven, 

en wordt vaak pas herkend als de (vaak financiële) problemen iemand boven het hoog zijn gestegen. 



Ook bij sociale wijkteams zit gokken niet altijd direct op het netvlies. Heeft iemand problemen, dan 

wordt niet automatisch aan gokken gedacht. En zelfs al wordt er wel aan gedacht, dan is het niet 

altijd duidelijk waar je als hulpverlener precies naar moet zoeken, of moet vragen. 

 

 

 
 

 

 

Centrum voor Verantwoord Spelen heeft, tegelijk met de subsidie voor de SWOT-analyse, eind 2015 

subsidie gehad van het Ministerie van Veiligheid & Justitie om sociale wijkteams te helpen een 

mogelijk gokprobleem beter te herkennen. Hiervoor zijn flyers gemaakt bestaande uit een 

signaleringskaart, een beschrijving van risicogroepen, een animatie voor het herkennen van 

mogelijke gokproblematiek, en tips om het gesprek aan te gaan. 

Tevens zijn wij in het kader van deze subsidie op bezoek bij sociale wijkteams om ter plaatse in 

gesprek te gaan met de hulpverleners, en om zo hopelijk bij te dragen gokproblematiek in een 

vroegtijdiger stadium te kunnen detecteren. 

Ook het eindverslag van deze subsidie is inmiddels goedgekeurd door V&J. 

 

Subsidieproject Ministerie van Veiligheid & Justitie:  

Preventieplan Kansspelen op Afstand 

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/signaleringskaart-voor-sociale-wijkteams/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/signaleringskaart-voor-sociale-wijkteams/


 

Een zeer belangrijk project voor ons is het al eerdergenoemde “Informatiepakket Preventie Online 

Kansspelverslaving”, later gewijzigd in ”Preventieplan Kansspelen op Afstand”. Dit is een 

samenwerkingsverband met Trimbos Instituut en Resultaten Scoren, en wederom gefinancierd door 

het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Trimbos Instituut heeft in fase 1 een verkennend onderzoek 

gedaan dat als basis diende voor het schrijven van het informatiepakket, een taak waarmee 

Resultaten Scoren aan de slag is gegaan. Onze taak betrof een afsluitende, en lag in het zorgdragen 

van een goede ontsluiting van dit pakket richting online aanbieders. Uiteindelijk doel: dat spelers op 

ieder gewenst moment kunnen beschikken over voor hen relevante informatie op het gebied van 

verantwoord spelen en het eventueel zoeken van hulp. 

Dit subsidieproject is al benoemd in het vorige jaarverslag. De vertraging die het wetsvoorstel Koa 

had opgelopen heeft implicaties gehad voor de ontsluitende fase richting de aanbieders, en daardoor 

was de einddatum van het project enkele keren naar achteren geschoven.  

Inmiddels is ook de eindversie van deze subsidie goedgekeurd door V&J, is het Preventieplan Online 

Kansspelverslaving gratis online beschikbaar, en doen de teksten en infographics uit dit 

Preventieplan dienst als basis van de informatie op Gokkeninfo, de nieuwe website van Trimbos 

Instituut en verslavingszorg. 

 

 

Gokkeninfo 

Geen project van ons, maar niettemin een project dat hier genoemd dient te worden: de lancering 

van de website Gokkeninfo, “ontwikkeld in nauw contact met spelers, hun naasten, verslavingszorg, 

kansspelaanbieders en het Centrum voor Verantwoord Spelen”. Een belangrijk onderdeel van de 

website vormt het eerdergenoemde Preventieplan Kansspelen Op Afstand, het resultaat van een 

samenwerkingsverband tussen Trimbos Instituut, Resultaten Scoren en Centrum voor Verantwoord 

Spelen, in opdracht van het Ministerie van V&J. Hoewel Centrum voor Verantwoord Spelen geen 

actieve rol heeft, zijn we niettemin verheugd dat deze website als doel heeft preventie en toeleiding 

naar zorg te verbeteren, waarbij vermeldingen staan richting het Centrum voor Verantwoord Spelen 

en de Bet.ter app. 

 

 

Nieuwe website & betere communicatiemiddelen 

Om spelers de mogelijkheid te geven online zo goed mogelijke informatie te vinden, op een 

professionele website met frisse look, hebben we begin 2016 gekozen voor een compleet nieuwe 

website. Een website vol met nieuws en interviews, antwoorden op alle meest gestelde vragen, een 

zelftest en mogelijkheden voor anoniem hulp of advies.  

Tevens zijn we een YouTube kanaal begonnen, met de volgende animaties: 

 Animatie over verantwoord spelen 

 Animatie over Bet.ter app (Nederlandstalig)                                                   

https://assets.trimbos.nl/docs/6d1dff4c-d118-474e-8b43-9f3026c9c011.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/6d1dff4c-d118-474e-8b43-9f3026c9c011.pdf
https://www.gokkeninfo.nl/publiek
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2148
https://www.gokkeninfo.nl/publiek/waar-vind-ik-hulp/online-chat-e-consult-of-mail
https://www.gokkeninfo.nl/publiek/minderen-of-stoppen/hulpmiddelen1/software-en-apps
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/veelgestelde-vragen/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/zelftest/
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=iIWmYsGXrPQ
https://www.youtube.com/watch?v=YDU99LYOx5E


 Animatie over Bet.ter app (Engelstalig) 

 Animatie signalen mogelijke gokverslaving 

 

Ook op Twitter en Facebook kun je het Centrum voor Verantwoord Spelen vinden en zijn wij 

bereikbaar voor hulp en advies.  

Dit alles om spelers te voorzien van gratis laagdrempelige informatie, en om hen zo in staat te stellen 

zelfstandig, en zonder hulp van buitenaf, mogelijk ongewenst gokgedrag vroegtijdig bij te sturen. 

Een laatste verbetering is op communicatief gebied: sinds begin van deze zomer niet alleen 

bereikbaar via telefoon, mail of via de Bet.ter app, maar ook via WhatsApp. Dit wederom rekening 

houdend met de manier waarop spelers van nu graag communiceren. En zeker onder jongeren is 

bellen of het sturen van een e-mail allang niet meer vanzelfsprekend. Onder hen is WhatsApp 

inmiddels het meest laagdrempelige medium, en vandaar dat wij inmiddels ook op deze wijze zijn te 

bereiken. 

 

 

 

 

Project HKU:  

“Hoe Ver Ga Jij?” 

Eén van de risicogroepen om gokproblematiek te ontwikkelen, zijn jongeren. Vandaar dat bij de 

regulering van online kansspelen jongeren expliciet worden benoemd als een kwetsbare groep die 

bescherming verdient. En vandaar dat in het wetsvoorstel KOA en in lagere wetgeving allerlei 

waarborgen worden ingebouwd om te voorkomen dat jongeren in de problemen raken door gokken, 

en dat mogelijke toekomstige voorlichtingscampagnes vanuit de overheid de bescherming van deze 

jongeren als belangrijk aandachtspunt zullen hebben. 

Het was voor ons als Centrum voor Verantwoord Spelen een reden om het eens te vragen aan de 

groep waar het over gaat: de jongeren zelf! Immers, wie kunnen nu beter vertellen over hun 

ervaringen met gokken dan juist die jongeren zelf. En wie is beter in staat jongeren aan te spreken op 

hun gedrag, dan juist die jongeren zelf? 

Het resultaat: een nieuw project over preventie van gokverslaving door een groep jonge en creatieve 

studenten van de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Een campagne volledig opgezet 

voor en door jongeren, met hashtag en al: #hoevergajij. 

Het resultaat is dit prachtige, in de ogen van sommigen misschien wat vervreemdende project. 

Immers, de website bevat vooral plaatjes en smileys, en de Instagram account een flink aantal 

https://www.youtube.com/watch?v=36-d4W5rLQg
https://www.youtube.com/watch?v=NVEyx65Cqvo
http://hashtaghoevergajij.nl/
https://www.instagram.com/hoevergajij_/


filmpjes en foto’s die niet direct blootgeven wat nu precies de boodschap is. Want die boodschap 

wordt vooral bij de individuen zelf gelegd: hoe ver ga jij, ken jij zélf voldoende je grenzen – zonder 

dat met opgeheven vingertje wordt beschreven waar precies die grens zou moeten liggen. 

 

Alle informatie over het project #Hoevergajij 

Persbericht HKU 

 

 

 

 

3. Aanvullende aandachtspunten voor komend jaar 

 

Al met al, een flink aantal projecten waarbij wij betrokken zijn, en met een brede focus: variërend 

van lokaal tot nationaal, van landbased tot online, en van individuele hulp tot breed 

consumentenbelang. Het is onze insteek op al deze gebieden ook komend jaar van waarde te kunnen 

zijn. 

De komende jaren willen we nog verdere vooruitgang boeken op de volgende gebieden: 

 Zichtbaarheid van het Centrum voor Verantwoord Spelen nog meer vergroten. 

 Informatie en voorlichting over kansspelen aan (jonge) spelers en hun naasten, 

zorgprofessionals en in het onderwijs. 

 Promoten Verantwoord Spelen. 

 Bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. 

 Verbeteren toeleiding naar zorg. 

 Samenwerking met kansspelaanbieders betreffende preventie kansspelproblematiek, 

consumentveiligheid en zorgplicht. 

 

Tevens zijn wij op zoek naar leden voor de Raad van Advies. 

Als altijd, met het belang van spelers en/of hun naasten, danwel vragen van spelers, als 

uitgangspunt. 

 

 

 

Utrecht, 15 december 2016 

© Centrum voor Verantwoord Spelen 

 

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/hoe-ver-ga-jij/
http://www.hku.nl/Opleidingen/Media/OverHKUMedia1/ShowcaseInterMedia1/HOEVERGAJIJ.htm
http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/vragen-over-gokken-01/


 

 


