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Empower the User !
EtU (Empower the User - www.etu.ie) is een videosimulatietool die in eerste instantie is ontwikkeld voor 
psychiaters in opleiding aan het Trinity College (de universiteit) in Dublin. Met behulp van deze tool is het 
mogelijk om  gedrag en vaardigheden te assessen, trainen en ontwikkelen. Empower the User (EtU) heeft 
daarvoor een prachtige, state of the art simulatietool ontwikkeld, die op maat gemaakt kan worden voor 
toepassing in allerlei trainingssituaties. Het mooie van de tool is dat die echt interactief is. De gebruiker 
maakt keuze en de tool reageert daarop. Organisaties als GITP werken al met EtU en in Amerika wordt er al 
langer met video trainingssimulatoren gewerkt en heeft EtU meerdere klanten.  !!!!
Jeugdzorg 

Video rollenspel Games zijn heel geschikt voor het trainen van jongeren in de jeugdzorg. Vooral omdat er 
zowel op gedrag als op vaardigheden getraind kan worden. Bovendien houdt de simulatietool de scores bij 
en dat levert kwalitatieve informatie op voor gedragswetenschappers en ander professionals die deze 
jongeren begeleiden. Ontwikkelaars van gedragsinterventies zijn zeer enthousiast zijn over de tool. Ook 
gedragswetenschappers in de jeugdzorg die met EtU hebben kennisgemaakt zijn erg enthousiast. !
Op maat maken 

Voor een klant in een werkveld met Rollenspel Video Simulatoren aan de slag kan, moet dit op maat gemaakt 
worden. Dat behelst in eerste instantie het ontwikkelen van een aantal scenario’s. Vervolgens moeten er 
dialogen geschreven worden die van zeer hoge kwaliteit zijn  vanwege de geloofwaardigheid van de scenes. 
Het ontwikkelproces bestaat uit drie stappen: 
• 1 Alle noodzakelijke informatie (de te ontwerpen training, de casuïstiek, de scenes) inbrengen in de 
simulatietool met assistentie van de design professionals van EtU  
• 2 het schrijven van de dialogen die in de scripts passen 
• 3 de productie van de interactieve films die uiteindelijk de Rollenspel Video Game vormen !
Prototype 

Om de markt van de jeugdzorg goed te bedienen is de vraag gerezen of we het product eenvoudiger en in een 
concrete vorm kunnen aanbieden. Kant en klaar, zeg maar. Allereerst in de vorm van een prototype. 
Het plan is om een eerste rollenspel Video Game te maken onder de naam Empower the Youngster. Dit plan 
beoogt een prototype van Empower the Youngster te ontwikkelen samen met drie partners in de sector. In 
overleg en afstemming met deze drie partners bepalen we wat er getraind gaat worden, dus voor welk gedrag 
of welke vaardigheden het prototype ontwikkeld wordt. !
Leefwereld jongeren 

De toepassing van deze rollenspel video game  past goed in de leefwereld van jongeren. De interactieve 
manier van werken zal hen aanspreken. Ze kunnen vrijwel direct de resultaten zien van hun acties en hun 
keuzes. Die worden getoond op een eenvoudige, heldere en toegankelijke manier. Ook voor begeleiders en 
de wetenschappelijke wereld is dit zeer interessant. Er zijn talloze mogelijkheden om met de resultaten van 

http://www.etu.ie


de simulatietool aan de slag te gaan. Dat kan op persoonlijk, op groeps-, op organisatie- en op termijn zelfs 
op sectorniveau. Er is in principe dus een enorm potentieel zijn voor deze simulatietool.  !
Met en zonder begeleiding 

Gebruikers kunnen met en zonder begeleiding met EtY werken. In het systeem zit zelfs een oefencoach die 
aanwijzingen geeft om het beter te doen of alternatieve keuzes te maken. Met de uitkomsten kan een 
pedagogisch medewerker of gedragswetenschapper het gesprek aangaan met de jongere over zijn of haar 
keuzes. Vervolgens kan de jongere zoveel en zo vaak oefenen als hij wil. De tool vergemakkelijkt de 
communicatie over onderwerpen die soms best lastig zijn of gevoelig liggen. Doordat de jongeren 
individueel met Empower the Youngster werken, is er ook sprake van een relatief veilige situatie (uiteraard 
wel afhankelijk van de omgeving waar de computer of laptop is geplaatst).  !
Objectief 

Omdat het om een softwarematige simulatietool gaat, is er sprake van een volstrekt objectieve - want 
geautomatiseerde - uitkomst. Met andere woorden: over wat EtY vertelt over je resultaten is geen discussie 
mogelijk. Er is geen afhankelijkheid van menselijke interpretatie, laat staan van voor- of afkeuren.  !
Gamification 
Het gebruiken van video rollenspel simulatoren past goed in de wereld van games die voor veel jongeren erg 
aantrekkelijk is. Met name jongens gamen veel. De simulatietool past goed in de sfeer van realitygames en is 
zelfs nog veel reëler dan de spellen die ze spelen, omdat er een echt beroep wordt gedaan op hun eigen 
inzichten, oordeelsvorming, situationele inschatting en zelfkennis. De verwachting is dat Empower the 
Youngster het veel eenvoudiger zal maken om inzicht in gedrag en vaardigheden te krijgen en die vervolgens 
samen met de jongere te ontwikkelen. De inzichten kunnen gedeeld worden en daarmee komt ook de 
inhoudelijke communicatie met de jongere op gang en krijgt die een verdieping of nieuwe impuls. !
Situational judgment test 
De beste voorspeller van gedrag in de praktijk is de situational judgement test. Hiermee is in de afgelopen 
decennia zeer veel ervaring opgedaan. Het blijkt dat de multimediale situational judgement test het nog 
beter doet dan de reguliere situational judgement test. De multimediale variant is de beste voorspeller van 
gedrag in de praktijk. Juist dat is een belangrijke factor in het opvoeden en resocialiseren van jongeren. 
Mogelijk is er zelfs op basis van meerdere en meer uitgebreide varianten van Empower the Youngster een 
vertaalslag te maken naar risicotaxaties en -analyses. !
Toepassingen 

Empower the Youngster zou bijvoorbeeld geschikt zijn voor: agressiebeheersing, sociale vaardigheden, 

omgaan met emoties, een lastig onderwerp aankaarten, omgaan met tegenslag. De uiteindelijke keuze van 
één of meer thema's voor de simulatietool wordt in overleg en onderlinge afstemming gemaakt. ! !
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