E-scape Game (werktitel)
Aanleiding
Professionals in winkels, musea en festivals nemen 1001 beslissingen over hoe de fysieke ruimte
van de winkel, de tentoonstellingsruimte respectievelijk het festivalterrein er uit zal zien.
Beslissingen die erop gericht zijn om klanten en bezoekers een bepaalde beleving te bezorgen
en/of tot bepaald gedrag te verleiden. Of het nu gaat om het gebruik van muziek in de winkel, de
plaatsing van de ten toon te stellen objecten in een museum of de schone toiletten op een festival,
al deze factoren spelen een aantoonbare rol in de beleving van de bezoekers. Vaak wordt dit
samengevat onder de ‘sfeer’ of ‘uitstraling’ van een winkel/museum/festival. Door de opkomst de
laatste 10 jaar van allerhande (mobiele) digitale media is de keuzestress voor professionals alleen
nog maar toegenomen: hoe in te spelen op het gebruik van smartphones? Welke toevoeging biedt
social media? Is augmented reality een manier om publiek te binden? De vraag dringt zich al snel
op hoe hier nog greep op te houden in de zin van: worden bepaalde aspecten van de inrichting
van de ruimte niet over het hoofd gezien (Doen we iets met geur? Wat is de rol van het
personeel?), en werken alle elementen wel goed samen (een dialoog willen tussen bezoekers
maar ook harde muziek draaien).
Achtergrond
Jo Bitner introduceerde in 1992 het concept van Servicescapes. Dit concept staat voor door
mensen gemanipuleerde ruimten waarmee het gedrag van klanten/bezoekers wordt geprobeerd
te beïnvloeden. Servicescapes zijn geïntroduceerd in de context van de dienstverlening van
winkels, hotels, restaurants en dergelijke. Sindsdien is het concept ook toegepast op verschillende
andere domeinen zoals toerisme. Van Vliet heeft in 2012 het begrip Servicescape toegepast op
festivals en spreekt dan van Festivalscapes. Festivalscapes zijn zelf weer onderdeel van
zogenaamde Experiencescapes, dat zijn servicescapes specifiek gericht op beleving van bezoekers
zoals bijvoorbeeld pretparken, conceptstores, themarestaurants, etc. Andere Experiencescapes
zijn Museumscapes en Retailscapes. Het onderzoek naar servicescapes kenmerkt zich door het in
kaart brengen van allerhande elementen die in een gemanipuleerde ruimte invloed hebben op het
gedrag en de beleving van mensen, bijvoorbeeld de temperatuur, muziek, kleuren, gedrag van
personeel etc. Al die elementen worden veelal terugbracht tot enkele overkoepelende factoren
(bijvoorbeeld ‘Ambient’, ‘Social’). De onderzoeksliteratuur naar Servicescapes heeft ten grondslag
gelegen aan het achterhalen van de individuele elementen die een rol spelen in het sturen van de
beleving van bezoekers, en de overkoepelende factoren waaronder deze individuele elementen
gerangschikt kunnen worden. De naam van het spel is afgeleid van E(xperience)-scape, maar
wordt vooralsnog beschouwd als een werktitel.
Doel van het spel
Het doel van het spel is om professionals werkzaam bij bijvoorbeeld musea inzicht te geven in de
keuzes die zij maken bij de inrichting van een fysieke ruimte, en te laten reflecteren over hun
aannames over de werking van (de samenhang van) die elementen op de bezoekers.
Het spel
Het spel bestaat uit een spelbord (figuur 1) en spelkaarten (figuur 2). Het spelbord is
onderverdeeld in zes factoren die van invloed zijn op de beleving van museumbezoekers: Lay-out,
Ambient, Aesthetics, Flow, Media en Social. Ieder factor kent drie niveaus die het belang
aangeven, lopend van minder belangrijk (buitenste ring) naar meest belangrijk (binnenste ring).
De spelkaarten zijn onderverdeeld in dezelfde zes factoren (met overeenkomstige kleurstelling).
Ieder factor heeft een tiental spelkaarten die elementen vertegenwoordigen die gemanipuleerd
kunnen worden in de fysieke ruimte, bijvoorbeeld geur bij de factor Ambient. Er zijn ook ‘lege’
kaartjes van iedere kleur zodat spelers zelf nog een element kunnen toevoegen mocht dat nodig
zijn.
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Het spel spelen
Het spel wordt voorbereid door de spelleider door een onderwerp/collectie te kiezen waarover
de tentoonstelling gaat (bv. de ijstijd), de doelgroep (bv. kinderen van 8-12) en de periode
(najaar). Ook de beoogde beleving voor het publiek wordt vastgesteld, bijvoorbeeld een
spannende tentoonstelling of een leerzame tentoonstelling. Dit kan naar believen worden
aangepast aan de setting waarin het spel gespeeld wordt.
Het spel wordt gespeeld door groepjes van professionals van 2 tot 6 spelers. Spelers krijgen de
opdracht om van ieder factor 1 kaartje te kiezen van de bijbehorende elementen die ze het meest
belangrijk vinden en dit in de binnenste ring te leggen van de betreffende factor; 2 kaartjes te
kiezen voor de middelste ring van ieder factor en 3 of meer kaartjes te kiezen voor de buitenste
ring. Er is geen voorgeschreven volgorde hoe dit aan te pakken (welke factor eerst of van ‘binnen
naar buiten’ werken of niet). Als het spelbord vol ligt wordt de groep gevraagd om een toelichting
te geven: onder andere op de gemaakte keuzes, waar meningsverschillen waren en naar de
samenhang van de zes kaartjes die in het midden van het spelbord liggen. Indien met meerdere
groepjes wordt gewerkt in bijvoorbeeld een workshop dan kunnen groepjes gevraagd worden
‘kritiek’ te leveren op de oplossing van andere groepjes.
Versies
De huidige versie is gemaakt voor gebruik door museumprofessionals, er zullen ook versies
worden ontwikkeld voor professionals werkzaam in de branches events/festivals en retail. Dit zal
consequenties hebben voor individuele spelkaarten maar naar verwachtingen niet voor het
spelbord of de spelwijze. Volgende versies zullen met name aanpassingen laten zien in de
spelkaarten en spelvormen. Zo wordt er over gedacht om verschillende ‘No Go kaarten’ te
introduceren die gebruikt kunnen worden om aan te geven waarom een bepaalde oplossing niet
zal gaan werken.
Figuur 1: Spelbord E-scape game (versie 1)
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Figuur 2: Spelkaarten E-scape game (versie 2)
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