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INHOUDSOPGAVE
Leuk dat je gebruik maakt van deze Experience Tool!
In deze handleiding vind je achtergrondinformatie over
deze tool en instructies.
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DOEL

INHOUD
VAN DE TOOL

Het doel van deze tool is om spelers te inspireren bij
en informeren over het creëren van belevingen
in (hoofdzakelijk) fysieke ruimtes.

Voor wie…?

Deze tool is voor iedereen die geïnteresseerd is in het creëren van belevingen.
De Experience Tool is met name interessant voor 1) studenten die een
beleving willen neerzetten, in welke vorm dan ook en 2) professionals uit de
museale en de retailsector die invloed hebben op het inrichten van fysieke
ruimtes.

Hoofdelementen

De tool is opgebouwd rondom elementen die ruimtelijke beleving
beïnvloeden.
Op basis van diverse experimenten, casestudies en een analyse van
onderzoeken in wetenschappelijke databases hebben de makers van deze
tool vier hoofdelementen benoemd, waar organisaties en individuen op
kunnen sturen wanneer zij een ruimtelijke beleving willen creëren voor
hun bezoekers:
1. Interaction: alles waarbij de nadruk ligt op interactie met andere bezoekers,
personeel of voorwerpen.
2. Senso-aesthetics: alles waarbij de nadruk ligt op de esthetische en sensorische
aankleding van de beleving.
3. Content: alles waarbij de nadruk ligt op de inhoudelijke kant van de beleving.
4. Lay out: alles waarbij de nadruk ligt op de ruimtelijke inrichting.
Binnen deze vier elementen moet de ontwerper keuzes maken bij het creëren
van een beleving.
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De Experience Tool bestaat uit meerdere typen kaarten.
Elk type wordt hieronder toegelicht.
Fact Cards

Om spelers te inspireren en informeren, zijn voor elk van de vier
eerdergenoemde hoofdelementen twaalf Fact Cards toegevoegd. Hierop staan
op onderzoek gebaseerde ‘wist-je-datjes’ over sub-elementen die onder één
van de vier hoofdelementen vallen.

Material Cards, Colour Cards en Image Cards

Met deze kaarten geven spelers in materiaal, kleur en beeld extra invulling aan
de beleving die ze willen creëren.

Value Cards en Mood Cards

De Value Cards gaan over de waarden die een rol kunnen spelen bij de
gecreëerde beleving. De Mood Cards benoemen welk gevoel daarbij centraal
staat (in de ruimte of voor de bezoeker).

Concept Card

De Concept Card helpt spelers om de uitgangspunten voor de te creëren
beleving scherp te krijgen. Deze kunnen van tevoren al duidelijk benoemd
zijn, maar kunnen ook tijdens het creëren pas duidelijk worden.

Challenge Cards

Challenge Cards dagen spelers uit om de gecreëerde concept-beleving nog
eens kritisch te bekijken vanuit verschillende invalshoeken.
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MANIEREN VAN
SPELEN
Er zijn diverse manieren om deze tool te gebruiken;
er bestaat geen goede of foute manier.
We bespreken twee mogelijke vormen.

Vaste route

Indien bepaalde componenten reeds vaststaan, zoals de doelgroep en het doel
van de beleving, kan gestart worden met de Concept Card. Vul de vragen in en
leg deze in het midden. Bepaal vervolgens welke kaarten van belang zijn voor
de beleving die je aan het creëren bent. Van alle stapels kaarten, behalve van
de Challenge Cards, kies je drie kaarten uit die het jij het belangrijkst vindt
voor deze beleving. Deze kaarten leg je neer.
Overweeg voor elke kaart die je neerlegt, waarom je juist deze kaart kiest.
Voegt deze kaart iets toe aan één van de vier hoofdelementen of is er een
andere reden om de kaart te kiezen?
Heb je alle kaarten neergelegd?
Dan pak je willekeurig minimaal drie Challenge Cards om de gecreëerde
beleving kritisch te bekijken. Dit is je kans om neergelegde kaarten te wisselen
met kaarten van de stapel. Als je tot een definitieve keuze bent gekomen,
vormen alle kaarten samen de opzet voor de door jou te creëren beleving.
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Open route

Je kunt deze tool ook gebruiken als een werkvorm om te brainstormen. Leg
om te beginnen de Concept Card in het midden. Bekijk daarna alle andere
kaarten in willekeurige volgorde en ontwerp al spelende een beleving.
Voeg eventueel zelfgemaakte kaarten toe. Leg de voor jouw beleving meest
aansprekende kaarten neer. Dit kan per hoofdelement gegroepeerd zijn, maar
dat hoeft niet. Je kunt er zelfs voor kiezen om niet op alle hoofdelementen
te sturen als je dat niet wil. Tevens is er geen maximaal of minimaal aantal
kaarten vereist.
De Challenge Cards pak je ook tussendoor in willekeurige volgorde, zo vaak je
zelf wil. Bekijk in dat geval kritisch de beleving die er tot dusver ligt en bepaal
of je naar aanleiding van de Challenge Card andere keuzes wilt maken. De
Concept Card vul je tijdens het spelen in, in je eigen tempo. Je bent klaar als
je tevreden bent met je antwoorden op alle vragen van de Concept Card en je
definitief hebt gekozen welke kaarten je daarbij neerlegt. Deze kaarten vormen
samen de opzet voor de door jou te creëren beleving.
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Definitie van beleving

Steeds meer professionals uit verschillende werkvelden lijken zich ten doel
te stellen om hun klanten een ‘beleving’ te bieden. Maar wat is een beleving
eigenlijk precies? Definities lopen behoorlijk uiteen bij dit abstracte begrip.
In deze handleiding gaan we niet in op deze discussie, maar geven we wel een
definitie die spelers in hun achterhoofd zouden kunnen houden tijdens het
spelen:
‘Het geheel van ervaringen, emoties, handelen en oordelen die een
bezoeker heeft voor, tijdens en na een bezoek aan een ruimte’
(Van Vliet, 2012).
Wil je meer informatie over de verschillende visies op wat een beleving is?
Zie dan bijvoorbeeld eens de bronnen [46, 47].

Wist je dat ..?

…het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
onderzoek doet naar onder andere de vormgeving en beïnvloeding van
belevingen binnen musea, festivals en retail? Hun onderzoek wordt in
verschillende lessen van de HvA (met name bij opleidingen van de Faculteit
Digitale Media en Creatieve Industrie) gebruikt en heeft ook als uitgangspunt
gediend voor het maken van deze tool.
…de vier hoofdelementen die centraal staan in de tool, belangrijk zijn om
over na te denken bij het creëren van een beleving? Dit betekent echter niet
dat ze allesomvattend zijn. Zie het meer als de basis waar in elk geval over
nagedacht moet worden, en keuzes in gemaakt moeten worden bij het creëren
van een beleving.
…de Fact Cards uit deze tool grotendeels gebaseerd zijn op wetenschappelijk
onderzoek? Je moet echter voorzichtig zijn met het generaliseren van de
resultaten. Soms spreken wetenschappelijke onderzoeken elkaar namelijk ook
tegen, of werkt iets bijvoorbeeld alleen voor een heel specifieke doelgroep.
…de bronnen van alle Fact Cards zijn opgenomen in deze handleiding? Wij
moedigen alle spelers aan om de voor hen meest relevante bronnen op te
zoeken, door te spitten en op zoek te gaan naar soortgelijk onderzoek. Tip:
bekijk hiervoor de literatuurlijst van de genoemde bronnen, maar check ook op
bijvoorbeeld Google Scholar welke meer recente studies verwezen hebben naar
de betreffende bronnen.
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‘De definitie
van ‘beleving’
is het geheel
van ervaringen,
emoties,
handelen en
oordelen die een
bezoeker heeft
voor, tijdens en
na een bezoek
aan een ruimte’
-Van Vliet
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Credits

De makers van deze tool zijn:
Anne Moes (lectoraat Crossmedia)
Bernadette Schrandt (lectoraat Crossmedia)
Xandra Manuputty (Amsterdam Fashion Institute - AMFI)
Denise Admiraal (AMFI-alumna)
Annemieke van der Mark (Creative Business - CB)
Overige credits gaan naar Harry van Vliet (lector Crossmedia), Wouter
Groot, Katrien van Leeuwen en Marijke Smit (de leden van de Projectgroep
Onderwijsmiddelen KC), alle nog niet genoemde werknemers van de HvA
die zijdelings ook hebben meegedacht over de invulling van deze tool, en alle
studenten en professionals waarmee wij proefversies van deze tool hebben
uitgeprobeerd. We bedanken Frank ’t Hart voor het redigeren en vertalen
van de teksten. De ontwikkeling van deze tool is bekostigd door de Faculteit
Digitale Media en Creatieve Industrie van de HvA.

Rechten

Deze tool valt onder de Creative Commons-licentie CC-BY. Men is vrij
(onderdelen van) de tool te gebruiken en te delen, met de voorwaarde dat de
makers van deze tool en de HvA vermeld worden.
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Will become

Extra toelichting op bron [42]:
Wist je dat museumbezoekers op verschillende manieren door tentoonstellingen lopen? Volgens
Lykourentzou et al. (2013) bestaan er vier stijlen:
1. De mier: bezoekt alle exhibits, en kiest telkens welke het dichtstbij en niet bezet is. Deze bezoeker
loopt graag lineair door de tentoonstelling heen en houdt er eigenlijk niet van om in het centrum van
een ruimte te staan.
2. De vis: de vissen lopen juist wél in het centrum van de ruimte, op zoek naar het grotere geheel. Zij
hebben behoefte aan het verkrijgen van een overzicht. Zij bezoeken lang niet alle exhibits; ze gaan
eerst op zoek naar het grotere geheel en kiezen dan een aantal exhibits uit die hen echt interesseren.
3. De sprinkhaan: dit is de bezoeker met hele specifieke interesses. Sprinkhanen bezoeken dan ook
de exhibits waar ze echt interesse in hebben en brengen hier ook de meeste tijd door.
4. De vlinder: deze bezoekers gaan hun eigen gang in de tentoonstelling, volgen de suggesties van
de curator veelal niet op en veranderen regelmatig van richting. Zij bekijken wel (bijna) alle exhibits
en zijn geïnteresseerd in details. Ook worden zij gemakkelijk beïnvloed door omgevingsfactoren.
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