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Wat is Far Cry 5?

Over Far Cry 5
Far Cry 5 is een first-person shooter uit het ‘Action 
Adventure’-genre en speelt zich af in een fictioneel 
Amerika, waar een moordlustige sekte het ooit 
idyllische Hope County, Montana heeft overgenomen 
en de bevolking haar wil op legt. 
De game lanceerde wereldwijd op 27 Maart 2018 voor 
Playstation 4, Xbox One en PC (Hussain, 2017).
De uitgever van Far Cry 5 is Ubisoft en de game is 
ontwikkeld door Ubisoft Montréal.

Waarom is dit product gemaakt?
Hoewel Ubisoft nooit precies in detail heeft uitgespro-
ken waarom Far Cry 5 is gemaakt, zijn er natuurlijk 
duidelijke redenen te bedenken waarom de game is 
ontwikkeld.  

De Far Cry-franchise is enorm populair onder gamers, 
vooral sinds Far Cry 3. 
Far Cry 3 was een veelgeprezen game, zowel bij critici 
als bij gamers. Zo scoorden alle drie de versies van de 
game (PS3, Xbox 360, PC) een gemiddeld rappotcijfer 
van 9.0 op review aggregator Metacritic (Metacritic, z.d.).
Hoewel Far Cry 4 sterker bekritiseerd werd dan 3, wist 
ook het vierde deel uit de franchise prima 
rapportcijfers te scoren op Metacritic (Metacritic, z.d.).

Ook zijn de Far Cry-games altijd enorm goed verko-
pende games: zo werden Far Cry 3 en Far Cry 4 
binnen één jaar respectievelijk maar liefst 10 miljoen 
(Makuch, 2014) en 8 miljoen (Saed, 2018) keer verkocht.
Vanuit commercieel én kritisch oogpunt leek het dus 
meer dan logisch voor Ubisoft om te investeren in een 
nieuw deel in de franchise. 

Zijn er meer of minder gebruikers 
bijgekomen?
Hoewel Far Cry 5 beschikt over enkele Multiplay-
er-spelmodi die de levensduur van de game drastisch 
kunnen verlengen, blijft de game (en de serie in het 
algemeen) diep van binnen een Singleplayer-ervaring. 
De game wordt voornamelijk gespeeld voor de 
verhaallijn; daarna lijken de meeste gebruikers over te 
stappen op andere games. Dit is goed te zien in de 
Steam Player Database, die nauwkeurig bijhoudt 
hoeveel gebruikers de PC-versie van de game spelen. 
Onderstaande grafiek (zie afbeelding 1.3) laat een duide-
lijke neerwaartse spiraal zien en het huidige aantal 
spelers komt niet eens in de buurt van het aantal 
spelers tijdens de grootste drukte. (Steamcharts, z.d.)

Trust. pray. obey.

Trust. pray. obey.

Afbeelding 1.3: Steam Player Database-gegevens van Far Cry 5

Afbeelding 1.1: Concept Art van Far Cry 5

Afbeelding 1.2: Een karakter uit de game
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De 7 principes van Cialdini

Dr. Robert Cialdini is professor psychologie aan de 
State University van Arizona (Groen, z.d.). Hij is de 
schrijver en bedenker van de 7 beïnvloedingsprin-
cipes. Deze principes helpen je je boodschap over-
tuigend over te brengen op anderen en zijn enorm 
populair onder marketeers. Onbewust heb je er 
vrijwel dagelijks mee te maken: ook in Far Cry 5. 

Social proof
Betekenis: Sociale bewijskracht. Mensen volgen 
elkaars gedrag als ze ergens onzeker over zijn.
Voorbeeld: Wanneer je je in een PvP-wedstrijd 
bevindt met vrienden, heb je na afloop de optie om 
van team te wisselen. Wanneer iemand niet zeker 
weet voor welk team hij zal kiezen is die persoon 
sneller geneigd om het team te kiezen waar zijn 
vrienden voor hebben gekozen. 

Reciprocity
Betekenis: Wederkerigheid. Iets wat we krijgen, 
zonder dat we het verwachten, zorgt ervoor dat we de 
waarde ervan disproportioneel vergroten, waarna we 
ons verplicht voelen om iets terug te geven. 
Voorbeeld: In de co-op-modus van Far Cry 5 speel je 
samen met een andere online speler. Wanneer jij in de 
game doodgaat, heeft je medespeler de kans om je 
weer tot leven te wekken (zie afbeelding 2.1). Zodra de 
medespeler dit doet, voel je je verplicht om hetzelfde 
terug te doen wanneer hij in de game doodgaat.  

Reciprocity
Betekenis: Autoriteit. Mensen respecteren autoriteit. 
Het uitstralen van autoriteit vergroot de kans dat 
mensen meewerken. 
Voorbeeld: In Far Cry 5 kunnen spelers van elkaar 
zien wat hun level is. Je stijgt in levels als je de game 
lange tijd speelt en verscheidene activiteiten voltooid. 
Spelers met een hoog level hebben meer

‘meegemaakt’ dan spelers met een lager level en 
zullen tijdens multiplayer-wedstrijden meer autoriteit 
uitstralen dan spelers met een lager level.

Commitment & Consistency
Betekenis: Mensen voeren sneller gedrag uit waar zij 
verbaal of schriftelijk bij hebben aangegeven dit te 
zullen doen. 
Voorbeeld: In Far Cry 5 zul je in de speelwereld een 
hoop burgers tegenkomen (zie afbeelding 2.2). 
Deze burgers hebben allerlei soorten missies voor je. 
Wanneer je dan tegen een burger praat en hij zijn 
verhaal verteld, verschijnt een knop in beeld met de 
tekst: ‘Wil je deze missie doen?’. De missie begint pas 
wanneer je akkoord bent gegaan en op ‘OK’ hebt 
geklikt. Wanneer je dit hebt gedaan zul je sneller 
geneigd zijn om de missie te voltooien. 

Liking
Betekenis: Mensen zijn sneller overtuigd door 
iemand die zij aardig / grappig / leuk / knap vinden, 
of waar zij gelijkenissen mee vertonen. 
Voorbeeld: Wanneer je tijdens een PvP-wedstrijd in 
Far Cry 5 in een team zit met een vriend en een onbe-
kende online speler, ben je eerder geneigd om te 
luisteren naar de instructies van de vriend dan die van 
de onbekende online speler, omdat je van je vriend 
uiteraard al weet dat hij aardig is. 

Unity
Betekenis: Hoe meer we mensen waarnemen als een 
deel van ons, hoe meer we door ze beïnvloed worden. 
Dit kunnen bijvoorbeeld familiebanden zijn, maar 
gedeelde interesses als sport en muziek vallen ook 
onder dit principe. 
Voorbeeld: Wanneer iemand een groot fan is van Far 
Cry 5, zal deze persoon sneller sympathie krijgen voor 
iemand die ook net zo’n grote fan van Far Cry 5 is. 

In far cry 5
In far cry 5
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Afbeelding 2.1: De speler wekt een teamgenoot
weer tot leven

Afbeelding 2.2: Een burger die missies
verstrekt.



Het model van B.J. FOGG

BJ Fogg wilt met zijn gedragsmodel laten zien dat 
Gedrag een product is van 3 factoren: Willen 
(Motivation), Kunnen (Ability) en Triggers. 
De grafiek (zie afbeelding 3.1) toont aan dat het 
gedrag van een mens niet zal veranderen als één 
van die 3 factoren ontbreekt. 
Op de grafiek zijn vier punten te zien. Deze punten 
zijn relevant voor Far Cry 5 en zullen hieronder 
verder besproken worden. 

High Motivation - Hard to Do
Punt 1 staat in het model op de plek High Motivation 
– Hard to Do: Dit is iets waar je veel motivatie voor 
hebt, maar wat lastig uit te voeren is.

Concreet voorbeeld in Far Cry 5: Het zoeken van 
een Prepper Stash en het oplossen van de bijbehoren-
de puzzel om binnen te komen. 

Een Prepper Stash is een verborgen opslagruimte die 
enorm veel waardevolle buit en geld bevat. De moti-
vatie om die opslagruimte te vinden is dus groot: het 
vinden van die opslagruimte en het voltooien van de 
puzzel om binnen te komen is echter lastig. Toch zal 
de speler naar alle waarschijnlijkheid bereid zijn om 
deze actie uit te voeren, omdat deze taak boven de 
Actie-lijn uit het gedragsmodel van Fogg valt. 

Low Motivation - Hard to Do
Punt 2 staat in het model op de plek Low Motivation – 
Hard to Do: dit is iets waar je weinig motivatie voor 
hebt én wat moeilijk uit te voeren is. 

Concreet voorbeeld in Far Cry 5: Lopen van het ene 
uiteinde naar het andere uiteinde van de speelwereld.
 
Het is moeilijk uit te voeren, omdat de wereld gigan-
tisch groot is (zie afbeelding 3.2) én de motivatie om dat 

te doen is er niet, omdat je met flinke regelmaat wel 
een auto, vliegtuig, motor of boot tegenkomt. 
Het is dus onwaarschijnlijk dat de speler deze taak zal 
uitvoeren.

High Motivation - Easy to Do
Punt 3 staat op de plek High Motivation – Easy to Do: 
dit is iets waar je veel motivatie voor hebt én wat 
makkelijk uit te voeren is. 

Concreet voorbeeld in Far Cry 5: Het leegroven van 
een buitenpost nadat je deze hebt veroverd. 

Wanneer je in Far Cry 5 een buitenpost hebt veroverd, 
blijven alle eigendommen van de vijanden nog in het 
kamp liggen. Vaak zijn dit stapels geld, nieuwe 
wapens en andere (zeldzame) kostbaarheden (zie 
afbeelding 3.3). Omdat deze kostbaarheden je natuurlijk 
enorm kunnen helpen tijdens je missie, zal de speler 
zich enorm gemotiveerd en getriggered voelen om al 
deze spullen op te pakken. Het oppakken zelf vereist 
weinig skill: je hoeft enkel naar de kastjes, kelders en 
kluizen in het kamp te lopen om vervolgens met een 
druk op de knop de spullen op te pakken. 

Low Motivation - Easy to Do
Ten slotte is er dan nog punt 4, die op de plek Low 
Motivation - Easy to Do staat. Dit is iets waar je weinig 
motivatie voor hebt, maar wat makkelijk uit te voeren 
is. 

Concreet voorbeeld in Far Cry 5: de lijken van dode 
vijanden na afloop van een vuurgevecht doorzoeken 
op buit (zie afbeelding 3.4).

Het is een taak die makkelijk uit te voeren is: je loopt 
naar het lijk toe en houdt een knop ingedrukt, waarna 
je vervolgens gelijk de buit toegewezen krijgt. De 
waarde van die buit is echter vrij laag, waardoor de 
motivatie ook laag is. Toch zal de speler zich door het 
lage inspanningsniveau getriggered voelen om de 
actie te ondernemen.

In far cry 5
In far cry 5

Afbeelding 3.1: Het gedragsmodel van B.J. Fogg

Afbeelding 3.2: De kaart van Far Cry 5

Afbeelding 3.3: Een kluis die diverse kostbaar-
heden bevat.

Afbeelding 3.4: Een dode vijand die beroofd
kan worden.
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De Far Cry 5 User trip

3. Hulp bieden aan burgers - In de wereld zul je 
regelmatig onschuldige burgers tegenkomen die 
het slachtoffer zijn geworden van de oorlog 
tussen de sekte en het verzet. Aan jou de taak om 
deze mensen te helpen. 

4. Verhaalmissies - Naast bovenstaande zijmis-
sies heb je natuurlijk ook nog de verhaalmissies, 
die het verhaal van de oorlog tussen de sekte en 
het verzet vertellen. 

Voor het voltooien van missies bestaan er twee 
soorten beloningen: Verzetspunten, die je nodig 
hebt om het verhaal voort te zetten én valuta. In 
de game bestaan vervolgens weer twee soorten 
valuta: Cash en Zilverstaven. Cash is alleen te 
verdienen in de game, terwijl Zilverstaven óók te 
koop zijn met echt geld. 

Welke missie levert dan de meeste 
valuta op?
Tijdens de User Trip heb ik, om een goed beeld te 
krijgen van de beloningen, elk type missie meer-
dere keren uitgevoerd. Onderstaande tabel (zie 
afbeelding 4.2) toont de resultaten:

Conclusie
De tabel laat zien dat de beloningen voor de 
missies enorm kunnen variëren. Zo leverde de 
derde missie van ‘Burgers helpen’ bijvoorbeeld 
veel meer op dan de eerste missie en kreeg ik bij 
de eerste buitenpost zelfs zilverstaven en bij de 
tweede poging weer geen enkele beloning. 

Verhaalmissies leveren geen financiële beloning 
op, maar Verzetspunten, die dus nodig zijn om de 
game uit te spelen. Hoewel dat natuurlijk ook 

belangrijk is, is valuta ook van grote waarde in de 
game: je kan dus niet enkel en alleen op verhaal-
missies rondkomen. 

Prepper Stashes leveren, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld buitenposten, constant dezelfde 
beloning op: $1000 per buitgemaakte Prepper 
Stash. 

De beloningen van buitenposten kunnen dus 
enorm variëren. Dit komt omdat je voor het 
veroveren van een buitenpost zelf geen valuta als 
beloning krijgt. 

valuta en punten

valuta en punten

Far Cry 5 beschikt over een uitgebreide 
economie: er zijn verschillende soorten betaal-
middelen en er is van alles te koop. Denk 
bijvoorbeeld aan nieuwe wapens, nieuwe voer-
tuigen en skins en upgrades voor deze wapens 
en voertuigen. Het is dan natuurlijk belangrijk 
om over veel geld te beschikken in de game. 
Vandaar dat mijn onderzoeksvraag luidt:

‘Hoe verdien je op de snelste manier 
valuta (geld, zilverstaven) in de game?’

De opzet van de game
De game speelt zich af in een fictief Amerika, waar 
je lid bent van een verzet die strijd tegen een 
gelovige sekte, die het gebied Hope County, Mon-
tana heeft veroverd. Het is dus de bedoeling dat je 
het gebied terugveroverd en een einde maakt aan 
de dictatuur van de sekte.
Het speelgebied is opgedeeld in 3 grote zones, die 
allemaal in handen zijn gevallen van de sekte. 
Je verovert deze gebieden door missies uit te 
voeren. In de game bestaan vier soorten missies:

1. Verover buitenposten - In de gehele wereld 
bevinden zich zogenaamde buitenposten: dit zijn 
vijandelijke kampen die veroverd moeten worden. 
Je veroverd deze kampen door alle vijanden in 
deze buitenposten uit te schakelen. 
2. Plunder Prepper Stashes - Prepper Stashes zijn 
geheime wapen- en geldvoorraden die gevonden 
en geplunderd moeten worden. 

 Poging 1 Poging 2 Poging 3 
 Cash ZS Cash ZS Cash ZS 
Verhaalmissie $0 0 $0 0 $0 0 
Prepper Stash $1000 0 $1000 0 $1000 0 
Buitenpost $300 20 $0 0 $500 0 
Burgers helpen $800 0 $2000 0 $2500 0 

 

 Poging 1 Poging 2 Poging 3 
 Cash ZS Cash ZS Cash ZS 
Verhaalmissie $0 0 $0 0 $0 0 
Prepper Stash $1000 0 $1000 0 $1000 0 
Buitenpost $300 20 $0 0 $500 0 
Burgers helpen $800 0 $2000 0 $2500 0 

 
Afbeelding 4.2: Tabel van beloningen per missie

In de kampen staan na afloop nog verschillende 
kluizen en kasten met cash en zilverstaven. In het 
ene kamp ligt meestal echter meer valuta 
verspreidt dan in het andere kamp, waardoor de 
beloning nooit hetzelfde is.

Ten slotte zijn er dan nog de missies waar je 
burgers helpt. Dit zijn de missies die by far de 
meeste cash opleveren. De burgers betalen je na 
afloop van een missie altijd goed uit, omdat deze 
missies vaak de lastigste missies zijn van allemaal. 
Zilverstaven zul je echter nooit krijgen van deze 
burgers, dus zijn buitenposten de enige (gratis) 
manier om aan zilverstaven te komen. 

Het moge echter duidelijk zijn dat de burgermis-
sies je het snelst rijk kunnen maken: een hoge 
beloning voor zwaar werk. 

Afbeelding 4.1: Een buitenpost

04



Dr. Robert Cialdini is professor psychologie aan de 
State University van Arizona (Groen, z.d.). Hij is de 
schrijver en bedenker van de 7 beïnvloedingsprin-
cipes. Deze principes helpen je je boodschap over-
tuigend over te brengen op anderen en zijn enorm 
populair onder marketeers. Onbewust heb je er 
vrijwel dagelijks mee te maken: ook in Far Cry 5. 

Social proof
Betekenis: Sociale bewijskracht. Mensen volgen 
elkaars gedrag als ze ergens onzeker over zijn.
Voorbeeld: Wanneer je je in een PvP-wedstrijd 
bevindt met vrienden, heb je na afloop de optie om 
van team te wisselen. Wanneer iemand niet zeker 
weet voor welk team hij zal kiezen is die persoon 
sneller geneigd om het team te kiezen waar zijn 
vrienden voor hebben gekozen. 

Reciprocity
Betekenis: Wederkerigheid. Iets wat we krijgen, 
zonder dat we het verwachten, zorgt ervoor dat we de 
waarde ervan disproportioneel vergroten, waarna we 
ons verplicht voelen om iets terug te geven. 
Voorbeeld: In de co-op-modus van Far Cry 5 speel je 
samen met een andere online speler. Wanneer jij in de 
game doodgaat, heeft je medespeler de kans om je 
weer tot leven te wekken (zie afbeelding 2.1). Zodra de 
medespeler dit doet, voel je je verplicht om hetzelfde 
terug te doen wanneer hij in de game doodgaat.  

Reciprocity
Betekenis: Autoriteit. Mensen respecteren autoriteit. 
Het uitstralen van autoriteit vergroot de kans dat 
mensen meewerken. 
Voorbeeld: In Far Cry 5 kunnen spelers van elkaar 
zien wat hun level is. Je stijgt in levels als je de game 
lange tijd speelt en verscheidene activiteiten voltooid. 
Spelers met een hoog level hebben meer

De hijacks van harris

Tristan Harris is een computerwetenschapper en 
voormalig productmanager van Google (Vpro, 
2016). Tegenwoordig houdt hij zichzelf bezig met 
psychische kwetsbaarheden van de mens. Zo heeft 
hij bijvoorbeeld enkele ‘Hijacks’ geformuleerd, die 
de negatieve kanten van technologie laten zien, 
die wij lang niet altijd bewust doorhebben. In Far 
Cry 5 zijn deze hijacks ook aanwezig.

Social Reciprocity (Tit-for-tat)

Social Reciprocity is een hijack die geregeld voorkomt 
in Far Cry 5. In de Multiplayer-modus, waar je in 
teams met online spelers tegen andere online spelers 
speelt, heb je de optie om je teamgenoten te genezen 
zodra deze worden neergeschoten door vijanden. 
Wanneer een teamgenoot jou geneest voel je je 
automatisch ‘gedwongen’ om hem ook te helpen als 
hij wordt neergeschoten. 

Deze social reciprocity zou je in de game op verschil-
lende manieren kunnen versterken. Dit kan je bijvoor-
beeld doen door de speler nóg meer tools te geven 
om een medespeler te helpen: denk hierbij aan het 
geven van munitie, voorwerpen, geld of wapens. 

Bottomless bowls, Infinite Feeds, and 
Autoplay

Ook deze hijack is prominent aanwezig in Far Cry 5. 
De game bevat enorm veel content en Ubisoft is niet 
te verlegen om je dat constant te laten weten: regel-
matig verschijnen er pop-ups in beeld met meldingen 
over nieuwe missies. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ‘Er is een nieuwe missie 

in de buurt. Wil je deze missie volgen?’, of ‘Je kunt 
altijd een nieuwe missie starten in het dagboek-me-
nu!’. 

Ook wordt je constant op de hoogte gebracht van 
live-events: dit zijn online evenementen die voor een 
bepaalde tijd beschikbaar zijn. Vaak zijn aan deze 
evenementen grote beloningen gebonden en wordt 
de speler constant ingelicht over de nieuwste ontwik-
kelingen tijdens deze live-events. 

Dit alles zorgt ervoor dat je af en toe eindeloos door-
speelt als je de tijd niet in de gaten houdt. 

In far cry 5
In far cry 5

Afbeelding 2.1: De speler wordt weer tot leven
gewekt door een teamgenoot.
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Reflectie en visie

Tijdens mijn User Trip ben ik een stuk 
wijzer geworden over Far Cry 5 en haar 
mechanieken en functies. Helaas trof ik ook 
een element aan wat het speelplezier 
enigszins bedierf: de Zilverstaven. 

Zilverstaven in Far Cry 5 verpesten de 
balans van de game en leiden tot koop-
drang bij de speler. 

Zoals in de User Trip werd uitgelegd, bestaan er in Far 
Cry 5 dus twee soorten betaalmiddelen: 
1. Cash, wat je verdient door missies en bepaalde 
activiteiten uit te voeren.
2. Zilverstaven, die alleen te koop zijn met écht geld. 

Met allebei de betaalmiddelen is het mogelijk om de 
volgende in-game items te kopen: wapens, voertui-
gen, kleding, outfits en wapen skins ("Silver bars in Far 
Cry 5", 2018)

Hoewel al deze items dus ook met Cash te krijgen zijn 
en je theoretisch gezien alle items kan verdienen 
zonder extra geld in de game te stoppen, gaat dit in 
de praktijk toch wat lastiger. 
Cash is namelijk maar op twee manieren te verkrijgen: 
door wilde dieren te schieten en hun huiden te verko-
pen óf door missies te voltooien. 
Dierenhuiden leveren helaas maar weinig op. De 
meest kostbare huid, de huid van een wolf, levert 
bijvoorbeeld slechts $400 op. 

Ter vergelijking: een gewapende helikopter kost 
bijvoorbeeld al $7200. 

Het voltooien van missies mag dan wel meer 
Cash opleveren; ze zijn ook een stuk lastiger uit te 
voeren en kosten veel meer tijd. Het verzamelen 
van Cash voelt daardoor bijna als een tweede 
baan: je bent urenlang bezig met het voltooien 
van missies en het verzamelen van dierenhuiden 
voordat je die nieuwe boot of dat nieuwe vlieg-
tuig kan aanschaffen. 

Dit lijkt een probleem wat makkelijk op te lossen 
is: meer Cash uitreiken na het voltooien van een 
missie lijkt het meest voor de hand liggende idee. 
Echter, als Ubisoft dit had gewild, was dit 
probleem allang glad gestreken in een update. 
Het is echter een bewuste design-keuze geweest; 
Ubisoft wílt dat mensen geld uitgeven aan Zilver-
staven. Om dit te bereiken, heeft Ubisoft de 
Cash-uitgave drastisch omlaag geschroefd, wat 
ten koste gaat van de speler.  

exit zilverstaven

exit zilverstaven
Het is een systeem wat vaker voorkomt in ‘gratis’ 
games als Candy Crush en Clash of Clans. Ik vind 
het echter onacceptabel dat dit systeem gebruikt 
wordt in een game met een ‘startprijs’ van €60.
Het is een manipulatief systeem die de gebruiker 
aanzet tot koopdrang en het gevoel probeert te 
geven dat de gebruiker niet de ‘gehele ervaring’ 
meekrijgt als hij of zij besluit géén zilverstaven 
aan te schaffen. 

De oplossing
Er is dus sprake van een dilemma: de speler wilt 
sneller Cash verdienen en de uitgever wilt natuur-
lijk geld verdienen aan de verkoop van Zilversta-
ven. Om tot een realistische compromis te 
komen, is het van belang dat allebei de partijen 
water bij de wijn doen. Vandaar dat ik het volgen-
de idee opper: 

Vervang de Zilverstaven voor outfits die 
alleen te koop zijn met echt geld.

Het is natuurlijk te begrijpen dat bedrijven altijd 
op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen en 
altijd méér willen. Toch denk ik dat het 
Zilverstaven-model géén goed verdienmodel is. 
Gebruikers die de game binnen een acceptabele 
tijd willen uitspelen zijn nu namelijk de dupe. 
Daarom denk ik dat de Zilverstaven vervangen 
moeten worden door een ander verdienmodel: de 
verkoop van outfits. 
Deze outfits kunnen dan alleen gekocht worden 
met echt geld.
Hoewel je op die manier content uitsluit voor 
gebruikers die niet extra willen betalen, is het ook 
zo dat outfits geen invloed hebben op de balans 
van de game. 

Door dit nieuwe verdienmodel kan de Cash-belo-
ning voor missies en het verkopen van dierenhui-
den omhoog, wat zorgt voor een betere gebrui-
kerservaring. Ook valt in een tijdperk waar een 
game als Fortnite binnen een maand 126 miljoen 
dollar verdient met de verkoop van skins (Statt, 
2018), niet te ontkennen dat het een enorm winst-
gevend verdienmodel is. 

Afbeelding 2.1: Het aankoopscherm van Zilverstaven Afbeelding 2.1: Outfits, hier nog te koop met Cash, zouden in mijn 
herontwerp enkel nog te koop zijn met echt geld.
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Eindconclusie

Het einde van het blok is in zicht en daar-
mee is ook een einde gekomen aan het vak 
Maatschappij & Interactie. Ik moet zeggen 
dat ik voorafgaand aan dit blok weinig 
interesse had in dit vak, omdat het psycho-
logische aspect mij niet zo interessant leek. 
Achteraf bleek ik er gruwelijk naast te 
zitten, omdat het me enorm heeft geïnte-
resseerd naarmate het blok vorderde. Dit 
komt denk ik omdat ik me nooit zo bewust 
was van het feit dat websites, games en 
apps onbewust zoveel invloed hebben op 
de beslissingen die je maakt. 

Met name de 10 hijacks van Tristan Harris hebben me 
enorm gefascineerd. Ik vind het mooi dat Harris zo op 
komt voor consumenten en gebruikers en ze er 
bewust van probeert te maken dat technologie ook 
een duistere, manipulatieve kant heeft. 
Technologie wordt tegenwoordig ook maar gewoon 
blind geaccepteerd, omdat het zogenaamd ‘de toe-
komst’ zou zijn. Het is daarom goed dat mensen als 
Harris deze gedachtegang tegen proberen te gaan in 
het belang van de onschuldige gebruiker. 

Ook heb ik enorm veel geleerd op psychologisch vlak 
van belangrijke onderzoekers als B.J. Fogg en Robert 
Cialdini. 
Het is mijn uiteindelijke doel om de technieken en 
theorieën van deze mensen zelf toe te passen, op een 

manier die gunstig is voor de consument, zoals 
Tristan Harris dat zou willen.

Verder vond ik mijn case erg boeiend en heb ik 
veel tijd gestoken in het onderzoek. Er ging een 
wereld voor me open toen ik in Far Cry 5 allerlei 
beïnvoedingsprincipes tegenkwam van o.a. Cialdi-
ni en Harris. Het is ook zeker iets waar ik vanaf nu 
op ga letten in andere games en entertainment-
producten. 

Ten slotte ben ik ook tevreden over het verloop 
van het vak. Ik heb nooit het idee gehad dat ik 
vastliep op bepaalde onderwerpen en als dit wel 
het geval was kon ik altijd aankloppen bij de 
docent. De lessen verliepen soepel en hoewel ik 
niet elke week op tijd m’n huiswerk af had wist ik 
die achterstand altijd bij te werken. 

Al met al ben ik dus blij dat ik dit vak heb gehad 
en weer nieuwe technieken heb geleerd die van 
pas komen in de blokken van het volgende jaar. 

Slotwoordje
Slotwoordje
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