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SAMENGEVAT

SUMMARY

Massale commerciële overheersing is een probleem en heeft invloed op de authentieke beleving van gebieden.

Mass commercial overruling is a problem and influences the authentic experience of areas. This problem causes

Deze problematiek zorgt voor collectieve verarming en leegstand onder de kleine (authentieke) winkeliers en imago

overall impoverishment and loss of image to these areas. The research question therefore is: "How can interactive

verlies van gebieden. De onderzoeksvraag is dan ook als volgt: “hoe kunnen interactieve touchpoints de authentieke

touchpoints improve the authentic brand experience in place-making?". The answer to this question, offers guidance

merkbeleving bij Place- making versterken”. Het antwoord op deze vraag, geeft handvaten om interactieve

to correctly apply interactive touchpoints to the current "experience society". The right use of interactive touchpoints

touchpoints op de juiste manier toe te passen in de huidige “experience society”. Door het juist inzetten van

will increase the dialogue between user and product, and between service and organisation. This leads to emotional

interactieve touchpoints wordt de dialoog tussen gebruiker en product, dienst en organisatie versterkt. Dit leidt tot

involvement, and in this case it means that small shop owners will receive more attention, and with the help of the

een emotionele betrokkenheid en in dit geval betekent het dat kleine winkeliers meer onder de aandacht worden

target group together they will build the image of the area. By performing an interactive session (Service Design)

gebracht en met behulp van de doelgroep gezamenlijk het imago van een gebied bepalen. Door het uitvoeren

at the Swan Market in Rotterdam Noord, results have been made that are of interest to the interactive product. The

van een interactieve sessie (Service Design) in Rotterdam Noord op de SwanMarket, zijn resultaten verkregen die

target group has a need for: publication, participation and identification. Appart from acquiring results, this research

van belang waren voor het interactief product. De doelgroep heeft een behoefte aan: publicatie, participatie en

has also served as a good start in testing and keeping the attention of the target group.

identificatie. Naast het verkrijgen van resultaten, heeft het onderzoek ook gediend als basis om de betrokkenheid
van de doelgroep te testen en behouden.

Het volgende wordt aanbevolen wanneer ontwerpers

Vanuit de theorie en praktijk is het volgende interactieve

The following can be advised when designers come

From this theory and practice the following interactive

met een soortgelijk probleem te maken hebben.

product ontstaan: HonkTonk. HonkTonk is een lifestyle

across similar problems:

product has evolved: HonkTonk. HonkTonk is a lifestyle

»»

Een experience ontwerpen door middel van:

applicatie dat fungeert als een interactieve touchpoint.

»»

To design an experience by using Contextual Design,

application which functions as an interactive touchpoint.

Contextual Design, User Environment Design en

HonkTonk speelt in op de contextuele situatie van de

User Environment Design and Context Aware

HonkTonk responds to the contextual situation of the

Context Aware Computing.

gebruiker door Location Based Services en Participatory

Computing

user through Location Based Services and Participatory

Interactieve touchpoints (bijv. Location Based

Sensing. Het doel van HonkTonk is om op een contextuele

To use interactive touchpoints (such as Location

Sensing. The goal of HonkTonk is to improve the

Services) inzetten als een middel om een doel te

manier de dialoog tussen gebruiker, winkelier en

Bases Services) as a medium to reach your target

dialogue between user, shop owner and area in a

bereiken.

gebied te versterken. Zodat zij gezamenlijk door een

To apply the behaviour of modern society in design

contextual manner. So that together they are able to, in a

Het gedrag van de huidige maatschappij inzetten bij

participerende manier de beleefde ruimte (het gebied)

processes (like participation)

participating manner, create the experienced space (the

ontwerp processen (zoals participatie).

creëren en daar een emotionele dialoog mee vormen.

To acquire insight and involvedness with the user by

area) and form an emotional dialogue with it.

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Inzicht en betrokkenheid in/ met de gebruiker
verkrijgen door het uitvoeren van interactieve

executing interactive contextual sessions
»»

contextuele sessies.
»»

Vertrouwen op de zelfstandigheid van gebruikers en
oplossingen autonoom laten draaien.

»»

To trust the individual users and the self-governing
solutions.

»»

To apply place-making and the designing of
experience to repair the image of small-scale areas.

Place- making en het ontwerpen van experiences
inzetten om het imago van kleinschalige gebieden
te herstellen.
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VOORWOORD
Dankzij de minor Trends & Forecasting (Willem de

deze manier hoop ik andere ontwerpers en/of creatieve

en katten) en de overhitte zolderkamer (mijn huis die de

(mijn zeer gewaardeerd maatje, toeverlaat en universeel

Kooning Academie) is mijn interesse naar huidige

onderzoekers te inspireren en te activeren om de

afgelopen periode meer als isolement heeft gediend)

partner in crime) en mijn huisgenoot & theeleut

maatschappelijke

mogelijke

uitdaging binnen het fysieke en digitale landschap aan

orde van de dag waren.

Picolientje (die naast de drukte van mijn afstuderen

voortvloeiende problemen aangewakkerd. Het actuele

te gaan. Verschillende onderzoeksmethoden zullen aan

probleem dat voornamelijk mijn interesse heeft gewekt

de orde komen en de resultaten verklaren het belang

Dit afstudeerproces heeft mij ook persoonlijk inzicht,

is de dialoog tussen mens (gebruikers) en gebieden die

van een locatie gebonden beleving die ontstaat uit een

passie voor het vakgebied, inspirerende personen en

verschoven is door toenemende veranderingen binnen

interactief belevingsvol product.

een overload aan ontwikkeling leren kennen. Dit had ik

Ook bedankt: ma, pa, familie, vrienden, Buddha & Gepetto,

echter niet alleen gekund en ik wil daarom ook in het

Dorien Kuijntjes, Marjan van Parijs, klasgenoten, Sanka

Het begrip Service Design heeft de basis gevormd

speciaal de volgende mensen bedanken; allereerst Peter

Smeets en alle andere docenten.

Er is een nieuwe ruimte ontstaan waar de maatschappij

voor gebruikersonderzoeken die in deze scriptie

van Waart (die als persoon, kennisbank en gewaardeerd

ten allen tijde kan reageren en handelen en ontwerpers

worden behandeld. De synergie tussen het theoretisch

SLC’er, vanaf het eerste jaar mij heeft gemotiveerd om

Deze laatste 450 woorden zijn geschreven in mijn

zich voornamelijk zijn gaan focussen op het verhogen

onderzoek en de casus hebben constant invloed op

ondanks tegenslagen het beste uit mijzelf te halen),

laatste zucht, waarvan ik hoop dat andere studenten,

van de gebruiksvriendelijkheid van een interactief

elkaar uitgeoefend wat uiteindelijk een interactief

Michiel Lamens & Patrick de Regt en ook alle andere Poet

ontwerpers, onderzoekers en andere belangstellenden

product. Mede door deze ontwikkeling is het zicht op

product heeft gevormd.

| Farmers (die mij naast ruimte voor nieuwe uitdagingen

geïnspireerd zullen worden. Ook hoop ik dat mijn laatste

en inspiratie ook waardering en erkenning voor mijn

zucht een begin voor een nieuwe aanpak betekent.

veranderingen

en

het digitale landschap.

de combinatie van locatiegebonden (fysiek) en digitale

6

een nieuwe warme wereld vol met Afrikaanse muziek en

aanwezigheid vertroebeld. De manier waarop ontwerpers

Het was een interessant, zwaar en uitdagend proces

werk hebben meegegeven), oma Gerdy (waar ik altijd

een betere betrokkenheid tussen mens en gebieden

waarin overheersende hersenspinsels, gebrek aan slaap,

op terug kon vallen en de drijfveer is geweest voor mijn

kunnen creëren, wordt in deze scriptie behandeld. Op

a-socialisatie (ten opzichte van mijn vrienden, familie

persoonlijke ontwikkeling en succes), Renaldo Farkas

dans heeft geopend).
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BEGRIPSBEPALING
• Act of Consumption: de consumerende maatschappij.

• Location Based Services: applicaties die beschikbaar

• Authenticiteit: Het echt en origineel zijn.

zijn op mobiele toestellen dankzij het mobiele netwerk en
gebruik maken van de huidige locatie van het toestel

INHOUDSOPGAVE

• Customer Lifecycle: proces dat de stappen beschrijft die
een bezoeker en/ of (potentiële) klant doorloopt wanneer

• Open Source Place-making: interactieve media in zetten

hij/ zij een product of dienst gebruikt.

waarop gebruikersparticipatie tot uiting komt en invloed

• THEORETISCH KADER

• Context Aware Computing: menselijke gedragspatronen

uitoefent op het gebiedsproblematiek.

inleiding

10

interactieve touchpoints

12

herkennen en inspelen door Ubiquitous Computing.
• Context Economy: het maatschappelijk bewustzijn van

• Participatie: actieve deelname.

authentieke experiences

18

de contextuele omgeving.

• Participatory Sensing: zie “Grassroots Sensing”

branding places

24

• Contextual Design: inzicht verkrijgen binnen de

• Place- making: een multidisciplinaire aanpak voor

contextuele beleving van gebruikers door middelen in te

kleinschalige gebiedsontwikkeling.

conceptueel model			

30

• Service Design: functionaliteit en verwachtingen van de

case study

32

gebruiker testen door gebruik te maken van prototypes en

persona's				

36

interactieve sessies.

scenario's				

37

prototyping 				

38

case study conclusie				

40

theorie en case study conclusie

42

theorie en case study aanbevelingen

43

zetten die in die beleving passen.

• Dialoog: gesprek tussen twee mensen of twee partijen.

• Experience: ondervinding, is in deze scriptie als term
gebruikt in plaats van “ervaring”.

• PRAKTISCH KADER

• Touchpoints: contactmomenten.

• Experience Society: zie “Context Economy”.
• Experience 2.5: de huidige maatschappij die is ontstaan

• User Environment Design: binnen de contextuele

vanuit de Context Economy.

beleving van de gebruiker, prototypes testen op
functionaliteit en doel.

• BIJLAGEN
interactieve sessie: SwanMarket

• Grassroots Sensing: de contextuele beleving van een
gebruiker herkennen en daar op inspelen door gebruik te

• User Generated Content: door gebruikers gegenereerde

begripsbepaling

maken van Ubiquitous Computing.

inhoud.

referenties

50
		

8
44

• Interactie: wederzijdse actie op elkaar, wisselwerking.

8

9

INLEIDING

“Hoe kunnen interactieve touchpoints de authentieke merkbeleving bij place- making versterken”
Deelvragen: • Welk aandeel kunnen interactieve touchpoints hebben in de huidige experience maatschappij •
Waarom is authenticiteit juist nu zo belangrijk en wat voor waarde voegt het toe bij het ontwerpen van experiences? • Welke ontwerp processen hebben invloed op de experience van kleinschalige gebieden en wat voor een
rol vervult burgerparticipatie hierin?

& Forecasting tot uiting laat komen. Het verkrijgen

Er is een aantal redenen waardoor leegstand wordt

van inzichtelijke informatie over huidige trends en het

veroorzaakt, zo is het een veel voorkomend probleem

voorspellen van toekomstige trends is noodzakelijk

dat winkels het steeds moeilijker vinden om zich te

bij het ontwerpen van een aansluitende oplossing.

positioneren in een wereld met een massale digitale

Deze invalshoek wordt ondersteund door iteratieve

opkomst. Consumenten doen eerder een aankoop veilig

onderzoeksvormen als Service Design.

thuis op de bank dan het bezoeken van winkels.

HET ANTWOORD

ONDERZOEKSMETHODE

Door middel van de resultaten en bevindingen moet

Vanuit de minor Trends & Forecasting (Willem de

deze scriptie als ondersteuning dienen voor design

Kooning academie) is onderzoek gedaan naar de huidige

en/ of- research bureaus die te maken hebben met een

maatschappelijke trends, ontwerpen van experiences en

soortgelijk probleem. Het opnieuw positioneren van

place- making.

kleinschalige gebieden door middel van een goede
samenwerking tussen mens, merken en gebieden

Het theoretisch kader is onderzocht door verschillende

waarbij digitale media als tool dient. Ook is het begrip

literaire bronnen te analyseren. Naar aanleiding van de

Place-making nog vrij nieuw en wordt Place-making als

theorie heb ik interactieve sessies uitgevoerd, onder

begrip en toepassing verklaard.

andere op de SwanMarket in Rotterdam

(het oude

Noorden). Deze interactieve sessie heb ik uitgevoerd met

HET EINDRESULTAAT

behulp van Service Design technieken, en was bedoeld

ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK

probleem is dat kleine winkeliers niet goed weten hoe

Het eindresultaat is behaald wanneer er een platform

als “testcase” om de theorie in de praktijk te testen

De binnenstad van Rotterdam wil zich profileren

ze zichzelf het beste kunnen positioneren met behulp

ontstaat dat aansluit op de contextuele beleveniswereld

eveneens als het onderzoeken en/ of positioneren van

als een bruisende stad met voor ieder wat wils. Een

van een goede offline - online combinatie.

van de mens en zichzelf autonoom voortzet door middel

mijn doelgroep.

stedelijk gebied gevuld met massale winkels waardoor
kleinschalige winkeliers worden overschaduwd.

van

participatie

tussen

belanghebbende

partijen.

Momenteel liggen de kansen voor vele kleine winkeliers

Hiermee kan de betrokken dialoog tussen mens, merk

In deze scriptie heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van

op het gebied van interactieve touchpoints, organiseren

en gebieden worden gewaarborgd.

iteratieve processen waarbij het constant valideren van

Een opkomende trend is dat mensen steeds meer hun

bij contextuele belevenissen en deze te uiten in “venture

eigen zaken willen regelen en een individualistische

urbanism” (Barrie, 2009).

rol aannemen. Ze willen de productie in eigen handen

de theorie, de doelgroep en het product voorop stond.

RELEVANTIE
Leegstand in Nederland is een probleem wat de

nemen en zichzelf sterk profileren als een authentiek

MIJN PERSPECTIEF

afgelopen jaren steeds meer toeneemt en met name in

individu. Digitale media speelt hierbij een grote rol

Als een multimediale ontwerpster ben ik veel vraag- en/

Zuid Holland. Uit een rapport van Locatus (Zandbergen,

doordat de consumenten op deze manier meer invloed

of probleemstukken tegengekomen waar niet snel een

2011) dat is vastgelegd op 1 januari 2011, zijn de cijfers

krijgen op hun eigen beslissingen (Textilia, 2010).

doordacht antwoord op te bedenken is. Als ontwerper

omtrent de leegstand bekend gemaakt. De stijging van

ga je de uitdaging op een creatieve wijze aan om tot

de leegstand is in 2011 ten opzichte van 2010 gestegen

antwoorden te komen.

met maar liefst 9,76% en is vooral terug te vinden in de

FEITELIJK PROBLEEM
Collectieve verarming en leegstaande panden komen

kleding en de mode branche.

steeds meer voor bij kleine winkeliers en hebben

In deze scriptie is al het onderzoek gedaan vanuit

moeite om het hoofd boven water te houden. Bijkomend

Experience Branding waarin ik mijn specialisatie Trends

10 - Inleiding
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1

INTERACTIEVE
TOUCHPOINTS

Door de groei van interactieve media is de toepassing
van touchpoints veranderd. Offline en online grenzen
vervagen en vloeien steeds meer in elkaar over. Voorheen
fungeerde een billboard reclame, televisie reclame
of een banner op een website, als een goed werkend
contactmoment. Touchpoints moeten een contextuele
houding aannemen om zich flexibel op te stellen in het
leven van de gebruiker. Mobiele apparaten zijn onder
andere flexibel genoeg om zich aan te passen in de
leefomgeving van de gebruiker.

Deze nieuwe dialoog tussen mens en merk wordt verklaard
in Experience 2.5 en zelfs als de Experience Society.

“ Touchpoints zijn alle statische, menselijke en interactieve raakmomenten die de klant ervaart gedurende de
relatie met een merk of bedrijf. Dit zijn momenten waarop
de merkbelofte zal worden gevormd en waarop deze zal
worden ervaren ”
Customer Touchpoints (2011)

12 - Interactieve touchpoints
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1

1.1. EXPERIENCE TWEEPUNTVIJF
Door de mobiliteit van gebruikershandelingen heeft de
gebruiker meer dan ooit de controle om zelf zijn of haar

INTERACTIEVE
TOUCHPOINTS

handelingen te bepalen. Het is niet meer ongewoon voor
gebruikers om de controle van externe partijen in eigen
handen te hebben. Het is duidelijk dat er dus twee factoren
invloed hebben op de dialoog tussen gebruiker en merk
of product. Deze zijn als volgt: de toenemende digitale
mogelijkheden en de rol die de mens tegenwoordig
als regisseur vervult en opeist. Door de mens deel te
laten nemen in de verschillende processen van een
ontwerpproces, ontwikkelt de mens een emotionele band
en waarde met een merk of product (Nelson, 2003).

Deze beweging wordt de “experience 2.5.” (Boswijk,
Peelen en Olthof, 2011) genoemd, waar de gebruiker
zelf regisseur wil zijn over wat er te ervaren is. In de jaren
'80 is deze beweging al voorspeld waarbij de volgende
Op het gebied van digitale media is er een wereld

miljoen Europeanen in het bezit zijn van minstens 5 met

Research, 2011) centraal te staan bij het optimaliseren

drijfveren (Frijda, 1986) genoemd zijn: niet alleen willen

opengegaan

oplossingen

internet verbonden mobiele apparaten. Het is dan niet

of vaststellen van touchpoints. In de "Lifecycle" gaat

zijn, controle behouden over de vertrouwde omgeving,

en vernieuwingen. Dit geldt ook op het gebied van

meer dan logisch om aan te nemen dat het gebruik van

het om de volgende stappen: Explore, Buy, Engage en

iets nieuws willen meemaken, erkenning en waardering.

interactieve touchpoints. In deze continu veranderende

een mobiel apparaat de belevingswereld van gebruikers

Discover. Hierbij wordt benadrukt dat het gebruik van een

Volgens Ruud Frambach (1999) is er in de "experience

tijd, die mede wordt veroorzaakt door de mobiliteit van

kan ondersteunen.

mobiel platform als touchpoint niet moet gaan om het

2.5." sprake van een verschuiving in de “diensten

beïnvloeden van aankoopkeuzes maar om de verrijking

marketing“. Fons Maenhoudt (2009) sluit zich aan bij

van een experience.

deze gedachtengang. Hij noemt het een misvatting dat de

voor

talloze

mogelijke

“gebruikershandelingen”, wordt het steeds moeilijker
om in te spelen op de interactiviteit van een gebruiker.

Tijdens het evenement in Amsterdam werd genoemd dat

Dankzij tablets en smartphones zijn we als mens in staat

het gebruik van een mobiel platform een verandering

om ten allen tijde te kunnen handelen, reageren en

brengt in de contactmomenten, ofwel touchpoints, tussen

Er zijn meer mogelijkheden met een mobiel platform om

keuzes te maken.

merk en mens. Ook op het gebied van aankoopprocessen

de interactiviteit tussen gebruiker en product, merk en

Howard Rheingold (2012) is overtuigd dat het succes en

vindt een verandering plaats. Uit een ander onderzoek

organisatie in de toekomst te bevorderen. Location Based

het in stand houden van nieuwe technologieën, producten

De mobiliteit en het belang van interactieve touchpoints

van Forrester, dat gebaseerd is op de beïnvloeding van

Service technieken zullen veel gebruikt gaan worden. Paay

en diensten, wordt bepaald door de actieve inbreng van

werd ook duidelijk gemaakt tijdens het M-Commerce

huidige aankoopprocessen, is gebleken dat 29 % van de

(Paay en Kjeldskov, 2007) heeft een artikel geschreven

de mens. Organisaties moeten vertrouwen hebben in

Event in Amsterdam (Keegstra, 2012). Er werd gesproken

Nederlandse volwassenen vertrouwt op digitale reviews

waarin de Gestalt theorie in samenhang met de Location

de aankomende “volgelingen” (gebruikers) en ze laten

over een verovering van plaats in het aankoopproces van

alvorens tot aankoop aan te gaan.

Based Service techniek wordt besproken. Volgens Paay

deelnemen in het ontwerpproces van een experience.

een consument. Forrester (2012), die recent onderzoek

mens niet meer merkentrouw zou zijn

heeft de theorie niet alleen effect op het ontwerpen van

heeft gedaan naar de hoeveelheid (met internet

De "Customer Lifecycle" (de relationele cyclus tussen

een interaction design maar ook bij het toepassen van

verbonden) mobiele apparaten, gaf aan dat ruim 31,5

merk en consument) dient volgens Martin Gill (Forrester

Location Based Services.

14 - Interactieve touchpoints
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“We used to think in terms of linear journeys, but now
we have to think in terms of concentric circles and overlapping influence”
Martin Gill, Forrester Research

1.2. EXPERIENCE SOCIETY

SAMENGEVAT

Er is sprake van de "experience 2.5." -beweging, maar

In het Merkmens van Fons (2007), is de "experience

wat typeert deze beweging eigenlijk? Furedi (2006)

society" verklaard in de slingerbeweging. Door deze

is van mening dat de huidige maatschappij in een

beweging komt een nieuwe trend tot leven, waar

angstcultuur leeft waar angst en onzekerheid gevoed

gebruikers de regels binnen ontwerp processen willen

worden door digitale media. Volgens Reon Brand

bepalen. Volgens Prahalad en Ramaswamy (2010) is er

(2011) is de huidige "experience society" te typeren in

samen met de maatschappelijke beweging een nieuwe

verschillende stereotypen. Ook Leaf van Boven (2011)

dialoog tussen mens en organisatie ontstaan. Deze

Door de groei van ontwikkelingen in digitale media

Het

heeft verschillende stereotypen vastgesteld met twee

dialoog wordt “Next practice” genoemd en vormt een

zijn gebruikershandelingen mobieler dan ooit. Digitale

aangeraden om de interactiviteit tussen gebruikers en

hoofd categorieën: de materiële en experimentele mens.

basis voor gezamenlijke creatie van gepersonaliseerde

media heeft een belangrijke plaats veroverd in het

product, merk en organisatie te bevorderen. De huidige

De eerst groep houdt volgens van Boven langzamerhand

waarde.

leven van gebruikers. Doordat gebruikers steeds meer

maatschappij wil zelf de controle in handen houden en

op. De oorzaak ligt bij de behoefte naar persoonlijke

de controle krijgen over hun eigen handelingen, wordt

emotionele waarde creëren in producten of diensten. In

ontwikkeling.

het moeilijker om interactieve touchpoints op de juiste

de nieuwe “experience society” moet de “next practice”

manier in te zetten. De groei van digitale media heeft er

gebruik maken van interactieve technologieën zoals

De "experience society" (Green, 2010) transformeert van

ook voor gezorgd dat de maatschappij is veranderd in een

Location Based Services en de gebruiker deel laten

een overhaaste naar vertraagde, minder in plaats van

“experience society”.

nemen in ontwerp processen.

gebruik

van

Location

Based

Services

wordt

meer, authenticiteit in plaats van de standaard, specifiek
in plaats van diversiteit en zelfproductie in plaats van een

Deze verandering in de dialoog tussen gebruiker en

consumerende maatschappij.

product, merk en organisatie wordt de “next practice”
genoemd. In de “next practice” moet de gebruiker een

Josephine
andere

Green

(2010)

transformaties

maatschappelijke

op

voorspelt
het

ontwikkeling

dat

gebied
gaan

we

nog

rol krijgen in de bepaling van interactieve touchpoints en

van

een

daarmee betrokkenheid en emotionele waarde hecht met

meemaken.

een product, merk of organisatie.

Zo zal de pyramidemaatschappij veranderen in een
pannenkoekmaatschappij. Bij pannenkoekmaatschappij
gaat de mens zich bewust worden van de context van
het leven en hoe producten, situaties of dialogen daarin
passen. De zogeheten "context economy", waarbij "act of
consumption" geen waarde meer heeft.

16 - Interactieve touchpoints
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2

AUTHENTIEKE
EXPERIENCES

Waarom is authenticiteit juist nu zo belangrijk geworden?
De mens wil onderscheidend zijn in de overheersende
commerciële massa. Zelfproducerend en autonoom
gedrag zijn nu bepalend voor de maatschappij. De mens
wil waarde creatie in plaats van alleen te consumeren.
Vanzelfsprekend is dan ook de rol van experiences binnen
de belevingswereld van de mens en de daarbij behorende
experience design.

Om een juiste experience te ontwerpen moet je als
ontwerper inzicht hebben in de doelgroep en de context
van hun leven. Contextual design, user environment
design en context aware computing zijn 3 principes die
een rol innemen bij het ontwerpen van een experience.
Principes die gebaseerd zijn op de huidige behoeften van
de maatschappij.

“We hebben de behoefte aan identiteit, authenticiteit, expressie, ontwikkeling, ontdekking, relaties, plezier, oprechtheid, bescherming, harmonie, belevenissen”
Reon Brand, Philip Design

18 - Authentieke experiences
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AUTHENTIEKE
EXPERIENCES

Het begrip authenticiteit heeft dus ook een aandeel

bespreken komt ook terug in Hassenzahl’s (2011)

binnen de huidige "experience society" en de behoefte

conceptueel model over experiences. Deze bestaat

van de mens om te ervaren. Het willen ervaren van een

uit drie niveaus: waarom, wat en hoe. Het “wat” niveau

emotionele meerwaarde vindt niet alleen plaats bij

omschrijft de acties die mensen kunnen ondernemen

ontastbare producten en diensten maar ook bij fysiek

met een interactief product. Het “hoe” niveau omschrijft

gebonden situaties. Marc Hassenzahl (2011) verklaart

de toegankelijke en aangename functionaliteit van een

daarom het nut van Experience Design. Bij het creëren

product in een contextuele omgeving. Het “waarom”

van een experience, gaat het niet om de esthetiek van

niveau verklaart de behoeften, emoties en betekenissen

objecten maar om de esthetiek van belevingen waarbij de

die zijn betrokken bij de activiteit.

waarde van het object overstegen wordt. Een experience

“Man is by nature a social animal. Anyone who
either cannot lead the common life or is so selfsufficient as not too need to, and therefore does
not partake of society, is either a beast or a god“

is een verhaal, ontstaan vanuit een dialoog die een

Boswijk (2011) spreekt over acht onderdelen waaruit

mens heeft met de acties in zijn wereld. Een experience

een experience moet bestaan om een meerwaarde voor

is subjectief, contextueel, gesitueerd, dynamisch en

gebruikers te creëren.

waardevol.

(1991) voegt nog iets toe aan de voorgenoemde

De visie van Csikszentmihalyi

gedachtengang. Namelijk het begrip "flow", dat een

Aristoteles, 328 B.C.

Een onderzoek
aangetoond

dat

(van Boven en Gilvich, 2011) heeft
experiëntele

aankopen

bepaalde gemoedstoestand bereikt bij het beleven van

mensen

een experience. Csikszentmihalyi’s (1991) visie over

gelukkiger maken dan een materiële aankoop. Een

"flow" is met het punt tijdsbesef in tegenspraak met

experience bestaat uit memorabele verhalen die ontstaan

Boswijk’s visie. Csikszentmihalyi (1991) vindt namelijk

In het vorige hoofdstuk heb ik de “slingerbeweging” kort

hebben over het begrip authenticiteit binnen een product,

vanuit een "act of consumption". Een experience ontstaat

dat een "flow" niet onderbroken mag worden door het

genoemd. In die slingerbeweging wordt ook het begrip

merk of organisatie, is bij ontwerp processen van cruciaal

in de context van individuele levens. De manier waarop

besef van tijd. Een optimale flow is subtiel en bevat

authenticiteit (Pine en Gilmore, 2008) genoemd als

belang geworden.

een experience wordt geuit is psychologisch bepaald

weinig bewustzijn.

een belangrijke factor. De behoefte naar autonomie en

door de manier van onze waarneming, acties, motivatie

individualisme heeft het onderdeel “authenticiteit” doen

2.2. VISIE OVER EXPERIENCES

veroorzaken.

Volgens Albert Boswijk (2011) zijn er 3 generaties van

en kennis van het betekenisvol onafscheidelijk geheel.

Nathan Shedroff (2008) heeft in een model de
voorgenoemde theorieën samengevat. Dit model biedt

experiences ontstaan waarin het duidelijk is geworden dat

Russell (2003) vertegenwoordigt het “model of emotions”

structuur voor ontwerpers en tevens aan dit model een

2.1. VISIE OVER AUTHENTICITEIT

we van een transactiemaatschappij naar een contextuele

en laat zien welke emoties wij als mens ervaren. Iedereen

experience te testen.

De bewustwording van het uitgavenpatroon van de mens

experience maatschappij zijn getransformeerd. Digital

ervaart individuele gevoelens, echter is het begrip

zorgt ervoor dat we als mens kritischer naar producten

Urban Living (2011) heeft naar aanleiding van de

experience een universele psychologische behoefte.

Hoewel het belang van Experience Design logisch lijkt

gaan kijken. Door de "angst economie" is het wantrouwen

Experience Economy (Pine en Gilmore, 2008) en het

Technologische oplossingen die positieve experiences

te zijn, bestaan toch vanuit diverse kanten twijfels.

naar producten en diensten toegenomen. De mens

belang van authenticiteit in de huidige maatschappij

tot stand brengen bestaan uit een stimulans, vergelijking,

Donald Norman (2011) is namelijk van mening dat we

typeert een authentiek product vanuit verschillende

een aanvullende theorie bedacht. Deze bestaat uit de

competitie en associatie. Dhaval Vyas en Gerrit van

een gebruikerssituatie niet kunnen voorspellen. Dit komt

perspectieven. Joseph Pine (2008) beschrijft deze als:

volgende punten: experience communication, innovation

der Meer (2006) spreken over 4 verschillende vormen

door de constante veranderingen en mobiliteit binnen de

commodity’s, goederen, diensten, belevenissen en

management, interaction design en interface aesthetics.

waarop gebruikers een experience ervaren; zintuigelijk,

context van een individu. We kunnen experiences alleen

transformaties. De manier waarop er naar authenticiteit

Digital Urban Living is van mening dat de hiervoor

emotioneel, praktisch en waarnemend.

ondersteunen door het toepassen van Affordances of

gekeken wordt is nu bepalend voor de uiting van een

genoemde vier punten invloed hebben op de fysieke/-

product, merk en organisatie. De visie die gebruikers

locatiegebonden experience van de mens.
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Experiences (2011). Deze denkwijze komt overeen met
De theorie die Russel en Vyas en van der Meer (2006)

de behoefte van de gebruiker om te participeren, die in
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hoofdstuk 1 (pag. 12) besproken is. Als ontwerpers moeten

Om deze theorie te testen en om inzicht in de doelgroep

Keith Cheverst (2012) is minder enthousiast te spreken

wij de gebruikers ondersteunen en tools aanreiken om hun

te verkrijgen is er op de SwanMarket in Rotterdam Noord

over CAC. Hij spreekt over diverse

eigen experience meerwaarde te geven. Naar aanleiding

een interactieve sessie (de case is te zien op pag. 44)

smartphones de flow van een gebruiker onderbreken

van de geraadpleegde theorie is er een ontwerppincipe

georganiseerd. Door deze sessie te houden werd de

doordat de sensoren van een smartphone verkeerde

ontstaan zich richt op experiences. In dit ontwerp principe

theorie gevalideerd en ontstond er betrokkenheid tussen

signalen registreren en op basis daarvan het interactie

wordt het belang van: gebruikersparticipatie, interactieve

gebruiker en eindproduct.

patroon en de "flow" onderbreken.

2.3.2. User Environment Design (UED)

Toch heeft CAC zeker potentieel om door te breken en

Na het verkrijgen van inzicht in de gebruiker is het

biedt het noodzakelijk belang voor het ontwerpen van

belangrijk om tijdens Experience Design het concept

een experience. Een experience is een psychologisch

2.3.1. Contextual Design

te testen op de contextuele beleving van de gebruiker.

proces waarbij het belangrijk is dat een bepaalde "flow"

Contextual Design richt zich op het onderzoeken waarbij

User Environment Design (Svanaes, 2011) verklaart per

niet onderbroken wordt.

producten of diensten worden gebruikt tijdens een

activiteit hoe het interactieve product en interactieve

specifieke situatie. Zonder kennis van de context van de

dienst de gebruiker voorziet van alle behoeftes, wat voor

gebruiker(s) kan er geen juiste experience ontworpen

functies aanwezig zijn en hoe de gebruiker kan navigeren

worden. Dhaval (2006) spreekt over verschillende type

binnen de contextuele omgeving.

gevallen waarin

touchpoints en contextuele belevenissen besproken.

2.3. EXPERIENCE DESIGN METHODS

Er zijn diverse artikelen geschreven over het bepalen

omgevingen, culturele en politieke situaties.

waarop interactieve producten of diensten moeten

Anna Snel

SAMENGEVAT

(on)tastbare objecten die voorkomen in een contextuele
situatie op het gebied van sociale aspecten, fysieke sfeer

“Ervaren is een continu interactief proces van doen en ondergaan, van actie
en reflectie, van oorzaak tot gevolg,
dat een betekenis heeft voor het individu in verschillende contexten in zijn
leven. Een ervaring zorgt ervoor dat
het individu een ander beeld van de
wereld of zich zelf krijgt”

communiceren met de gebruiker binnen een contextuele
Karen Holtzblatt en Hugh Beyer (2011) bespreken de

beleving. In deze scriptie ga ik niet teveel de diepte

principes van Contextual Design in hun artikel. Daar

in op het beschrijven van psychologische drijfveren

Gebruikers hebben behoefte om de authenticiteit van

voornamelijk belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt

bespreken zij het principe dat gebruikers de experts zijn

binnen contextual interaction design. Het is raadzaam

producten of diensten te ervaren. Dit komt tot uiting

van een iteratieve koppeling tussen gebruiker en product.

in het gedrag en patroon van hun acties. Het verkrijgen

om daarvoor Philosophy of Interaction Design (Svanaes,

in vier verschillende vormen, namelijk op emotioneel,

Context Aware Computing gaat over de technische

van inzicht door enquêtes is vaak onvoldoende. Enquêtes

2011) te lezen.

praktisch, zintuigelijk en waarnemend gebied. Vanuit de

realisatie van het concept die aansluit op de contextuele

theorie en de huidige behoefte van de maatschappij (zie

beleving van de gebruiker. Technologische realisaties die

bevinden zich namelijk niet in de contextuele activiteit
van een gebruiker waardoor het gedrag van een gebruiker

2.3.3. Context Aware Computing (CAC)

hoofdstuk 1) is een nieuw experience ontwerp principe

positieve experiences tot stand brengen bestaan uit een

niet gevalideerd is. Dankzij Service Design, wordt er

Context Aware Computing (Schmidt, 2012) gaat over

ontstaan. Contextual Design verschaft het inzicht in

stimulans, vergelijking, competitie en associatie.

op creatieve manieren inzicht verkregen binnen de

de technische uitvoering van producten en diensten

de gebruikerssituatie door ze te laten participeren bij

contextuele activiteit van een gebruiker. Matthew Jordan

binnen de context. Schmidt spreekt over toekomstige

interactieve sessies.

(2010) gebruikt diverse Service Design technieken als

mogelijkheden voor het gebruik van CAC. Zo zegt hij, dat

research middel. Hij richt zich op emotionele affiniteiten

apparaten gaan herkennen in wat voor een omgeving de

User Environment Design richt zich op het ontwerpen

om als doel een interactieve dialoog tussen gebruiker en

welke de gebruiker met een situatie of product heeft. Het

gebruiker een interactieve product gebruikt. Zodat de

van een concept dat aansluit op de resultaten die zijn

eindproduct te creëren.

geeft een ontwerper meer inzicht tot het betrekken van

navigatie en inhoud van het product zich aanpast aan

verkregen vanuit Contextual Design. Dit proces vereist

authenticiteit binnen een experience.

het gedrag van de gebruikersomgeving. Location Based

authenticiteit van een product, dienst of organisatie dat

Services is momenteel de meest succesvolle tool om CAC

tot uiting wordt gebracht in een concept. Hierbij is het

Deze drie processen vormen een nieuw ontwerp principe
waar gedurende de processen een experience ontstaat

uit te voeren op mobiele apparaten.

22 - Authentieke experiences
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BRANDING
PLACES

Gebruikers moeten als draagkrachtige tools worden
ingezet tijdens het ontwikkelen van een imago bij
gebieden. Door middel van het toepassen van drie
nieuwe ontwerp vormen (zie vorig hoofdstuk) ontstaat er
een meerwaarde tussen gebruikers en einddoel. Kleine
winkeliers kunnen profijt hebben door de participerende
en ondernemende rol van de mens. Place- making is de
alomvattende term die dit allemaal samenbrengt en van
belang zal zijn voor de aankomende jaren.

“Authenticity is the benchmark
against which all brands are now
judged”
John Grant

24 - Branding Places
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een overeenkomst te zien tussen de gedachtengang over

Sociale netwerken op het web maken het mogelijk om

“place” en de “multiverse” (Economie van Experiences,

op een andere manier waarde te hechten aan een locatie

KEI (Kenniscentrum voor Stedelijke Vernieuwing, 2012)

2008). Een “place” zoals in deze context wordt bedoeld,

gebonden plek. Digitale media kunnen door de grote

heeft een nieuwe aanpak van gebiedsontwikkeling.

komt tot uiting in twee vormen. Locatie gebonden en

mate van interactiviteit een aandeel vervullen in het

Deze nieuwe aanpak is verbeterd ten opzichte van de

interactie gebonden en kan in die zin zowel fysiek als op

participatieproces bij Place- making. Bijvoorbeeld door

voorgaande aanpak door de eindgebruiker binnen een

digitale media plaatsvinden.

het verzamelen van gebruikersgegevens of het betrokken

veel winkelleegstand als gevolg heeft.

houden van de gebruikers. Een aantal voorbeelden van

proces te laten participeren. Suzanne van Dusseldorp
(2012) vindt "branding" voor gebiedsontwikkeling de

Bij Place- making gaat het erom dat een gebied ("place")

tools zijn onder andere E-participation (2012), Qik (2012),

oplossing. "Branding" wordt vanuit Suzanne gezien als

een onderscheidende identiteit uitstraalt waaraan de

Guerillatweets (2012), Wikimap (2012) en Ushahidi (2012).

een effectief middel dat niet als marketing tool maar

intrinsieke emoties van de gebruikers kunnen worden

Deze tools zijn mogelijk inzetbaar maar toch bieden ze

als procesmiddel wordt gebruikt. Volgens Michel Buhrs

verbonden. Dan spreken we van een essentieel menselijk

weinig toegevoegde waarde in de contextuele belevenis

(Buhrs en Wingerden, 2008)

sentiment wat Sense of Place of Place Attachment (Relph,

van de participant. Andere tools, die beter aansluiten op

1996) wordt genoemd.

de huidige gebruikerswereld en interactieve patronen zijn

wordt BrandMobile als

een handige methodiek beschreven waarbij bestaande

te vinden op Civiccommons (2012) en Mobile Media Kit

gebieden of nieuwe gebieden geholpen worden om een
eigen imago neer zetten. Bij dit (her) positioneren van

3.2.1. Open Source Place- making (OPS)

(2012). MainStreet (2012) en Revel (2012) zijn platforms

gebieden wordt de methodiek doorvertaald naar beleid

Wanneer Place- making plaatsvindt in een interactie-

waar cases van gebruikersparticipatie zijn terug te zien.

als participatie en producten als winkels, woningen en de

gebonden ruimte (digitale media) spreken we over

openbare ruimtes.

Open Source Place- making (OPS). Bij OPS gaat het om

Gebruikers worden participanten, participanten vormen

het opzoeken en creëren van interactieve ontwerpen

een collectief, het collectief heeft de controle en is expert
bij het ontwerpen van een experience.

Prio (2011) pleit voor een goede samenhang tussen

3.2. PLACE- MAKING ALS TOOL

binnen een transparant en vorderend proces. Dankzij

het “branden” en een gebied. Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling richt zich tegenwoordig meer

de komst van digitale media zijn we in staat om ons te

is een praktische aanpak die al jarenlang wordt

op het positioneren van een imago van gebieden. De

verplaatsen naar een niet fysiek gebonden plek. Tijd is

3.3. PARTICIPATIE ALS TOOL

doorgevoerd. Nu de mens zich steeds bewuster wordt

omvattende term hiervoor is Place- making, die vooral

manipuleerbaar op een plek als Facebook en een niet

Weber en Brown (2011) hebben een model opgesteld

van de huidige “economische crisis”, is de visie over

wordt gebruikt in de planologie, geografie en architectuur.

tastbaar begrip. Volgens David Barrie (2011), is het vanuit

waar de toegevoegde waarde van participatie bij het

gebiedsontwikkeling aangepast. Voorheen bestond het

Place- making gaat om de door mensen gebruikte,

de oorsprong de bedoeling geweest dat succesvolle

ontwerpen van experiences van toegevoegde waarde is.

begrip gebiedsontwikkeling vooral uit het aantrekkelijker

gecreëerde en beleefde ruimte (Lupi, 2008). Traditionele

plaatsen ontstaan door een goede verhouding tussen

Ook laat het zien wat voor mogelijkheden er zijn voor

maken van “problematische” gebieden.

Place- making richt zich op de fysieke omgeving

socialisatie, gemoedstoestanden, activiteiten, toegang,

organisaties of ontwerpbureaus op het gebied van het

verbindingen, gemak en imago.

betrekken van een eindgebruiker. Gebruikersparticipatie

als

wijken waar de ervaring van het gebied centraal staat.

3.1. GEBIEDSBRANDING ALS TOOL

Het gaat om het creëren van een experience die tot een

Bij de VPRO (2012) was er een interessante uitzending:

emotionele verbondenheid met een gebied zal leiden

Volgens David Barrie is OPS noodzakelijk geworden

De Slag om Nederland; Winkelcentra. Er werd duidelijk

(Altman en Low, 1992; Knox en Marston, 2007).

waarbij de gebruiker de leiding krijgt in ontwerp processen.

Myriam Laberge, (2011) adviseert om als SIT (Short,

De mens kan als gebruikersexpert "multi tasken"

Interactive, Tight focus) te denken. Hierbij is het belangrijk

hoeveel verschillende aandeelhouders te maken hebben

door middel van digitale media is laagdrempelig.

met gebiedsontwikkeling. Ook werd er duidelijk gemaakt

Volgens Edward Relph (1996) kent het begrip “place”

tussen verschillende platformen en deze mobiliteit

dat participatieprocessen niet langer dan anderhalf uur

dat er momenteel zoveel winkels zijn dat er vijftig miljoen

drie dimensies die bestaat uit materieel (de fysieke

van handelingen zorgt ook voor een laagdrempelige

de aandacht van de gebruiker vragen, de participanten

Nederlanders nodig zijn om de inkomsten van de winkels

aanwezigheid), pragmatisch (handelingen van mensen)

betrokkenheid.

gestimuleerd blijven en waarde creërende sessies worden

te garanderen. Teveel winkels voor een te klein Nederland

en symbolisch (mentale betekenisgeving).

en toenemende digitale mobiliteit waardoor Nederland

Naar aanleiding van de eerder genoemde literatuur, is er
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3.3.1. User Generated Content
Een voorbeeld van een participatiemiddel is User
Generated Content. Dit participerend medium wordt
al vaker gebruikt door Wikipedia, Flickr en Youtube. De
vraag is nu alleen wat maakt User Generated Content
nog steeds interessant? Het antwoord hiervoor is volgens
professor. Poiesz en professor. Kuijlen (1996) te linken aan
de manier waarop merken en merkuitingen zich hebben
geïntegreerd in ons dagelijks leven. Merken vormen onze
fysieke, sociale en persoonlijke omgeving, ook binnen de
digitale wereld.

SAMENGEVAT

3.3.2. Participatory Sensing
Particpatory Sensing is een ander voorbeeld van
gebruikersparticipatie die meestal wordt gebruikt bij

Interactieve touchpoints moeten op een contextuele

via digitale media te verbinden met een locatie gebonden

Contextual Design. Burke en Shilton (2008) spreken over

manier worden toepast bij het ontwerpen van experiences

“plek”.

een methode om gebruikersdata te verzamelen met

om de dialoog tussen gebruiker en eindproduct te

interactieve media en dan met name door smartphones.

versterken. Een experience ontstaat door de drie ontwerp

Door deze verbinding ontstaat er een door de gebruiker

Smartphones hebben een grote rol gekregen in de

principes (zie hoofdstuk 2) en deze zorgen ervoor dat

beleefde ruimte met een imago dat gekenmerkt is door

contextuele beleving van de gebruiker. Smartphones zijn

gebruikers gedurende het ontwerp proces een emotionele

de gebruikers. Interactieve touchpoints die binnen het

op de achtergrond in staat om data te verzamelen, deze

betrokkenheid krijgen met het eindproduct.

ontwerp principe van Place- making, kunnen worden
ingezet zijn onder andere User Generated Content en

door te sturen en kan een observerende rol aannemen.
Ook spreken Burke en Shilton over "Grassroots Sensing"

Dit ontwerp principe komt ook voor bij gebieden die

waarin

wordt

moeite hebben met het positioneren van een authentiek

besproken. De smartphone speelt hierin de hoofdrol die

imago. Place- making is de term dat met behulp van

door de gebruiker onbewust wordt geactiveerd.

experiences en gebruikers een imago aan de beleefde

de

"Bottom

Up"

researchtechniek

Participatory Design.

ruimte meegeeft. Open Source Place- making is de
Burke (2006) gelooft dat wanneer de hiervoor genoemde

digitale variant waar gebruikersparticipatie plaatsvindt op

componenten geïntegreerd worden in de digitale media

interactieve media binnen de contextuele beleving. OPS

en bestaande communities, het zal zorgen voor een

dient als een interactieve touchpoint om de gebruikers

fenomeen als “citizen sensing” (Burke, 2006).
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CONCEPTUEEL
MODEL

Vanuit de onderzochte theorie en praktijk is er een nieuw

De laatste stap, Contextual Aware Computing, presenteert

conceptueel model ontstaan die de verhouding tussen

het ontworpen product in een technische realisatie. Deze

gebruikers, Place- Making en ontwerp principe weergeeft.

sluit aan bij de contextuele behoeften van gebruikers

Het model werkt vanuit de “bottom- up“ methode, in dit

die in de eerste stap zijn onderzocht. Deze laatste fase

model betekent dat we het ontwerp principe benaderen

is de afsluiting bij het ontwerpen van een authentieke

vanuit de specifieke gebruiker en een experience

experience.

ontwerpen voor universele gebruikers.

onderdeel van de technische realisatie die gebaseerd is

Interactive

Touchpoints

vormen

ONTWERP PRINCIPE

een

op de contextuele behoefte van de gebruiker.
Door gebruik te maken van Contextual Research Design
kan er inzicht worden verkregen in de specifieke gebruiker

In dit conceptuele model zijn alle elementen verbonden

om dit proces te ondersteunen wordt er gebruik gemaakt

met elkaar, wat uiteindelijk als doel heeft een contextuele

van Participatory Sensing en Open Source Place- making.

experience te ontwerpen binnen kleinschalige gebieden

Vervolgens wordt vanuit het inzicht een conceptueel idee

om een betere dialoog tussen gebruiker en gebied te

gevormd, dat getest moet worden aan de hand van de

ontwerpen.

Contextual Aware Computing

Location
Based Services

Open Source
Placemaking
User Environment

Authentic Experiences

Sense of Place
Contextual
Research
Design

gebruiker zijn omgeving en belevingscontext. Dit vormt
en bepaalt de "Sense of Place" met de bijbehorende
authentic experience.
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CASE STUDY
HONKTONK

Mobiele platformen zoals een smartphone kunnen dienen

van de binnenstad moeten profileren. Vanuit de praktijk

als een interactieve touchpoint bij het ontwerpen van een

en het theoretisch onderzoek is er een interactieve

experience. Bij het ontwerpen van een experience gaat

touchpoint ontstaan, namelijk de applicatie HonkTonk.

het niet om het eindproduct maar om het proces wat

HonkTonk is een lifestyle applicatie die de dialoog

heeft geleid tot het eindproduct.

versterkt tussen gebruikers, winkeliers en het gebied.
Door middel van Contextual Aware Computing ontstaat

Gedurende deze scriptie was het vooral belangrijk om

er interactie met de situatie van de gebruiker en wordt

een experience te ontwerpen door middel van de drie

de beleefde ruimte gecreëerd door de gebruikers van

ontwerp principes die vanuit de theorie zijn ontstaan.

HonkTonk.

Het interactieve touchpoint en de algehele experience
hebben als doel om de dialoog tussen gebruikers en
gebied te versterken.

In dit specifieke geval ging het om de gebruikers (zoals:
winkeliers, inwoners of bezoekers) van de Rotterdamse
binnenstad die door middel van participatie het imago
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ANALYSE

actieve benadering

DOELGROEP

GEDRAG

participatie

betrokkenheid

Uit het doelgroep onderzoek (linkerpagina: sensagram

Doordat de doelgroep zich merendeels in het digitale

overzicht van de SwanMarket, zie pag. 54) is gebleken

landschap bevindt, heeft zij ter compensatie een

dat de doelgroep authenticiteit wil ervaren maar het een

behoefte aan fysieke socialisatie gecreëerd.

nog ontoegankelijk domein vindt. De doelgroep bevindt

De doelgroep heeft behoefte aan gemak, inspiratie,

zich veel op interactieve media en maakt veel gebruik

publicatie en het uiten van hun gevoelens. Ze wil zichzelf als

van mobiele applicaties.

een statement neerzetten en daarmee anderen inspireren.

ABSTRACT & DOEL

initiatief

online bezoek

authteniciteit

De applicatie heeft als doel om authentieke winkeliers

Het interactieve product is een mobiele applicatie

onder de aandacht te brengen bij de gebruikers. Zodat

die op basis van Location Based Services werkt. De

zij meer betrokkenheid met de gebruikers ontwikkelen

gebruikers worden voorzien van contextuele informatie

en mogelijk meer inkomsten genereren. De gebruiker

en winkeliers verkrijgen inzicht binnen de context van

geeft zelf invulling aan de inhoud van de applicatie,

gebruikers. De applicatie waarborgt de authentieke

waardoor er aan de lifestyle van de gebruiker authentieke

behoefte van gebruikers en past de inhoud van de

winkeliers op de kaart worden gezet. De gebruiker geeft

applicatie hierop aan. De gebruikers krijgen een

door het gebruiken van de applicatie een imago aan het

autonome rol binnen de applicatie, waarbij de inhoud

specifieke gebied waar de winkeliers zich bevinden.

wordt gereguleerd door de gebruikers.

WERKING

lifestyle

interactiviteit

INTERVIEW
laurenskwartier
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Het interactieve product is een lifestyle applicatie en

systeem zelf winkels, evenementen of actualiteiten

draait op een open source systeem. Door de applicatie

binnen de interesses toevoegen of verwijderen. De

te koppelen aan Facebook e.a. (Pinterest en Instagram),

winkels die aanwezig zijn op de kaart, kunnen worden

worden interesses van de gebruiker direct in de

ingezien en de activiteiten van andere lifestylers of

applicatie geïmporteerd.

vrienden kunnen worden bijgehouden. Winkeliers
doen mee aan “quests” waardoor gebruikers bij het

Na het invoeren van deze interesses worden winkels,

volbrengen van de "quests" aanbiedingen kunnen

evenementen, pop up stores, andere lifestylers en

verkrijgen. Andere lifestylers kunnen jou zien op de

nieuwsfeiten geselecteerd op basis van Location Based

kaart en de positie op de kaart delen of reageren via de

Services. Gebruikers kunnen door het open source

koppeling van Facebook.

participatie
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GABY SCENARO
PERSONA'S

Gaby woont en studeert in Rotterdam en gebruikt altijd het openbaar vervoer. Tijdens het wachten op de tram
bedenkt ze dat ze nog graag wat aan haar inrichting wil doen. Ze heeft alleen een bepalende smaak die ze in haar
woning terug wilt zien en besluit om wat winkel adviezen bij haar vrienden in te winnen. Tijdens het afleggen van
de route heeft HonkTonk gemerkt dat er een aantal winkels in de buurt zich binnen de lifestyle van Gaby bevindt.
“Ik wil meer inzicht verkrijgen binnen mijn eigen lifestyle
en authentieke producten omdat ik het belangrijk vindt
om origineel te zijn”

Gaby ontvangt een melding op haar iPhone: “SPAM is wel wat voor jou! En geeft 20% korting op diverse producten”.
Ze kijkt op haar iPhone en ziet de melding van HonkTonk. Wanneer ze de applicatie opent komt ze terecht in het
overzicht scherm van SPAM waarin ze direct het volgende kan zien: de locatie, overzicht van het assortiment,
bezoeker reviews en huidige acties. Wanneer ze klikt op de locatie van SPAM komt ze terecht in het overzicht van
de kaart en haar huidige locatie. Vanaf haar huidige locatie wordt er een route uitgestippeld naar SPAM en komen

GEBRUIKER

er gelijk ook andere interessante winkels naar voren die zich bevinden binnen die route. Eenmaal aangekomen bij

Naam: Gaby Verhage

SPAM merkt ze op dat ze genoeg leuks ziet en kan slagen. Ze wordt door de verkoopster aangesproken op het feit dat

Leeftijd: 24 jaar

ze een kortingscode kan verzilveren via HonkTonk. Tijdens het afrekenen opent ze vlug de applicatie en HonkTonk

Woonplaats: Rotterdam Noord

registreert dat Gaby in de winkel staat en leidt haar direct naar het overzicht van kortingscodes. Eenmaal thuis

Situatie: studeert vrijetijdsmanagement aan de academie

besluit ze om een foto van haar aankoop te maken dit doet ze via HonkTonk waarbij de foto in de galerie van SPAM

en werkt als barista. Needs: socialisatie, gemak en

wordt geplaatst en gedeeld wordt met Facebook.

authenticiteit. Wants: identificatie, meer inzicht binnen
haar leefstijl en zelfstandige controle.

JACO SCENARO

“Het is moeilijk om jezelf te blijven onderscheiden in een
overheersende commerciële massa. Ik wil graag een grotere

Jaco is eigenaar van “Vegan Clothing” en naast het ondernemer zijn is hij ook autonoom kunstenaar. Zijn winkel

bezoekersstroom genereren waardoor ik meer erkenning voor

bevindt zich in Rotterdam Noord, waar het de laatste tijd steeds beter lijkt te gaan. Toch valt het hem op dat er

mijn passie krijgt”

te weinig mensen op zijn winkel afkomen waardoor hij genoodzaakt is om naast het ondernemerschap nog bij te
WINKELIERS
Naam: Jaco Zwarts
Leeftijd: 38 jaar
Woonplaats: Rotterdam West
Situatie: eigenaar van “Vegan Clothing” en autonoom
kunstenaar. Needs: verzekerde inkomsten, publicatie en
authentieke profilatie. Wants: grotere bezoekersstroom
en erkenning voor zijn passie.
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verdienen als kunstenaar. Bij de publicatie van HonkTonk werden diverse winkeliers gevraagd om zich op te geven
en mee te doen met de applicatie. Jaco heeft zich opgegeven in de hoop dat hij meer bezoekers krijgt en met zijn
diensten meer mensen tevreden kan maken. Wekelijks kan hij een aanbieding vanuit zijn winkel naar HonkTonk
sturen, deze verschijnt als een “quest” voor gebruikers binnen de applicatie. Sinds zijn deelname aan HonkTonk
heeft hij al meerdere bezoekers gehad. Hij heeft opgemerkt dat er veel mensen nog niets van zijn winkel afwisten
maar wel al lang naar zo’n winkel op zoek waren. Hij krijgt niet alleen meer publiciteit door HonkTonk maar ook
door de publicatie van gekochte producten die de bezoekers via Facebook hebben gedeeld. Meer mensen komen
in aanraking met “Vegan Clothing” waardoor Jaco zijn parttime baan als autonoom kunstenaar, nu weer als hobby
kan hervatten.
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Michelle
Gebruikersdoel: de verwachtingen achterhalen die de
applicatie bij de gebruiker opwekt.

PROTOTYPING

Resultaat: Michelle vindt het gebruik helder, waarin
het vooral duidelijk is dat het om een sociaal platform
gaat. Zo zegt zij: "geven en nemen, lijkt het wel!". Ze
geeft aan de applicatie vaak te zullen gebruiken omdat
je door je eigen interesses iemand anders kan helpen
door een winkel aan te bevelen. Ze liet wel weten dat
het participerende systeem haar wat onzeker maakt.
Gebruikers die digitaal vandalisme plegen, en de hele
applicatie vervuilen.

Door middel van TAP (UnitID, 2011) zijn de primaire

Nicoline

functionaliteiten van de applicatie in een visuele

Gebruikersdoel: het gebruik van de applicatie testen en

weergave interactief gemaakt. Het interactief product

in hoeverre deze aansluit op de behoeftes.

werd samen met een voorbedacht gebruikersscenario

Resultaat: Nicoline heeft de applicatie getest in haar

in de praktijk getest. Zo wilde ik het volgende weten:

dagelijkse treinrit. Ze was positief te spreken over de

wat de verwachtingen van de applicatie waren, in wat

applicatie, vooral omdat zij zich bevindt in de gothic scene

voor context de applicatie gebruikt zou worden en in

waar de winkels niet expliciet vindbaar zijn. Nicoline

hoeverre de applicatie aansloot bij de behoeftes.

vindt dat de applicatie aansluit op haar behoeftes. Zo

Een aantal respondenten vanuit het onderzoek op de

krijgt zij voorstellen van nieuwe winkels/ evenementen

SwanMarket zijn benaderd eveneens als willekeurige

maar is het ook leuk om direct meer inzicht te krijgen in

passanten.

het assortiment doordat er beeldmateriaal kan worden
toegevoegd door jezelf en anderen.
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Wiland

Sascha

Gebruikersdoel: de applicatie gebruiken wanneer er een

Gebruikersdoel: de applicatie gebruiken wanneer er een

situatie zich voordoet waarin de applicatie gebruikt kan

situatie zich voordoet waarin de applicatie gebruikt kan

worden.

worden.

Resultaat: Wiland heeft de applicatie een week getest om

Resultaat: Sascha geeft meteen aan dat ze de notificaties

erachter te komen wanneer de applicatie daadwerkelijk

hier erg mist. Ze merkt daardoor dat zij zelf minder actief

werd gebruikt. Hij heeft opgemerkt dat hij de applicatie

bezig zal zijn met de applicatie omdat ze er niet aan

vooral thuis veel gebruikt omdat hij zelf weinig vrije tijd

herinnerd wordt. De keer dat zij een actieve houding

heeft gedurende zijn dag. Echter heeft hij de applicatie

aannam kwam door de gesprekken met haar vrienden,

ook gebruikt toen hij in het weekend op zoek was naar

waar gevraagd werd naar handgemaakte sieraden in

leuke winkels. Wiland vindt HonkTonk een potentieel

Rotterdam. Ze wilde de applicatie openen om te kijken

succes als de gebruiker een actieve houding aanneemt.

of er zoiets al op de kaart was gezet.
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PROTOTYPE
CONCLUSIE

Vanuit de theorie is gebleken dat het belangrijk is om meerwaarde te creëren binnen en met een experience. Door

De respondenten gaven aan dat HonkTonk zeker potentie heeft om te slagen, waarbij zichtbaar kleine culturele

middel van het onderzoek op de SwanMarket (Contextual Design) is er inzicht verkregen binnen de doelgroep, maar

groepen zullen vormen en het gebied waarin zij leven gaan verkennen. Kleine winkeliers worden ontdekt en op de

ook betrokkenheid gecreëerd. De applicatie HonkTonk is een product dat is ontstaan vanuit onderzoeksresultaten en

kaart gezet, waardoor er een grotere aantrekkingskracht ontstaat en de beleving van het desbetreffende gebied wordt

inspeelt op de contextuele situatie van de gebruiker.

bepaald door de gebruikers.

Het prototype werd getest door eerdere respondenten (SwanMarket), passanten en overige belanghebbenden.
Een aantal respondenten is gevraagd om het prototype gedurende een week op zak te hebben. Ook werd er een
gebruikersdoel meegegeven, bijvoorbeeld te weten te komen in hoeverre de applicatie ook daadwerkelijk gebruikt
zou worden binnen de context. De overige respondenten zijn ter plekke gevraagd om het prototype te openen en uit
te leggen wat de verwachtingen waren.

Tijdens het testen van het prototype werd meteen duidelijk dat het vrij moeilijk is om de werking ervan te valideren.
HonkTonk activeert namelijk in werkelijkheid de gebruikers op basis van Contextual Aware Computing. Deze functie
was niet geïntegreerd in het prototype en daarom niet meetbaar. De respondenten gaven aan dat het prototype een
zeer actieve gebruiker vereist, omdat er geen notificaties doorkomen en je als gebruiker geactiveerd wordt. Alhoewel
de notificaties niet in het prototype voor kwamen, was het belang om notificaties te gebruiken wel meteen duidelijk
gemaakt. Ook werden een aantal respondenten onzeker door het participerend mechanisme waar HonkTonk op draait.
De onzekerheid was met name gericht op “digitaal vandalisme” wat zou kunnen voorkomen door het gebruik van het
open systeem.
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EXPERIENCE ECONOMY
De maatschappij doet steeds vaker een beslissing tot
aankoop op het internet, waar de wereld aanpasbaar is
aan onze contextuele beleving. De maatschappij is op

CONCLUSIE

zoek naar authenticiteit en onderscheiding, tegelijkertijd
willen we onszelf sterk profileren in de online wereld.
Vanuit dit gedrag is ook een drang naar compensatie

AANBEVELINGEN

ontstaan waardoor we in de fysieke wereld steeds meer
willen socialiseren.

Hasszahl’s (2011) theorie onderscheidt drie fases van
waarde creatie binnen de Experience Economy en het

Na aanleiding van geraadpleegde theorie en de testresultaten die zijn verkregen door interactieve sessies en het

ontwerpen van experiences. Why, how en what. Deze fases

testen van het prototype zijn de volgende aanbevelingen tot stand gekomen.

bestaan uit contextual design, user environment design en
contextual aware computing. De interactieve touchpoints

»» INZICHT

kunnen in deze ontwerpfases als tools worden ingezet om

Inzicht in de doelgroep moet verkregen worden door gebruik te maken van tools als Location Based Services en

gebruikersdata te vergaren en betrokkenheid te creëeren.

Participatory Sensing. Belangrijk hierbij is de doelgroep in te zetten als participanten. Door gebruik te maken van de

Deze ontwerp fases zijn van belang bij het creëren van

doelgroep als participanten wordt emotionele waarde met het product, de beleving en het gebied gecreëerd. Het

een emotionele band tussen gebruiker/ merk en gebied.

inzicht wat hierdoor verkregen kan worden, biedt ontwerp bureau's een specifieker beeld over hun doelgroep. Voor

De hoofdvraag luidt: “Hoe kunnen interactieve touchpoints

Waar de mens met behulp van interactieve touchpoints

Poet | Farmer betekent dit langdurige en efficiënte klantrelaties en een grotere betrokkenheid.

de authentieke merkbeleving bij place- making versterken”.

een imago drager van merk of gebied wordt.

»» CONTEXTUAL DESIGN, USER ENVIRONMENT DESIGN, CONTEXT AWARE COMPUTING
DIALOOG

PLACEMAKING

Door deze drie ontwerp principes toe te passen bij het creëeren van een experience, wordt een emotionele
de

betrokkenheid tussen stakeholders en eindproduct ontwikkeld. Dit resulteert in onder andere authenticiteit van

maatschappij een belangrijkere rol gekregen. Namelijk

slingerbeweging genoemd (Joseph Pine, 2008) is een

het eindproduct maar ook emotionele waarde vanuit de stakeholders waardoor de dialoog tussen stakeholders en

het ondersteunen van de dialoog tussen verschillende

onderdeel in het begrip place- making. Een vorm van

eindproduct wordt versterkt. Door in te spelen op de contextuele situatie van de gebruiker wordt de "flow" van de

stakeholders. Het ontwerpen van een betrokken dialoog

gebiedsontwikkeling

beleving zo min mogelijk verstoort waardoor loyaliteit aan het eindproduct niet wordt onderbroken.

moet bestaan uit een immateriële meerwaarde.

waarde creatie hoog staan. Het gebruik van interactieve

De context waarin een touchpoint tot uiting wordt gebracht,

touchpoints als tool en toegepast op de contextuele

»» PLACEMAKING

is dan ook van groot belang en moet goed begrepen worden

belevenis, zorgt voor een betrokken dialoog tussen mens/

In combinatie met de voorgenoemde ontwerp principes kunnen kleinschalige gebieden op interactieve wijze worden

wanneer er een beleving wordt ontworpen. Deze theorie

merk en gebied. Door als gebruiker via een interactiefve

geherpositioneerd. Wanneer alle stakeholders de rol als participanten aannemen, kunnen zij meebepalen in de uiting

is getest tijdens de interactieve sessie op de SwanMarket,

touchpoint een emotionele band met een gebied te

van het imago. Belanghebbende partijen binnen het gebied zoals winkeliers, kunnen hiervan profiteren, doordat er

daar is gebleken dat een grotere betrokkenheid aanwezig

ontwikkelen, wordt het imago van een gebied bepaald en

een betrokken dialoog met de gebruikers ontstaat. Alhoewel het begrip place- making in deze scriptie effectief blijkt

is (ook in andere ontwerp processen) als de doelgroep op

sterk geprofileerd door gebruikers.

te zijn, is het succes hiervan op een "andere" maatschappij niet te voorspellen. Een ander punt wat nog uitgezocht

Touchpoints

hebben

in

de

huidige

experience

een contextuele en interactieve manier wordt benadert.

De

voorgenoemde

ontwikkeling,

waarin

ook

wel

burgerparticipatie

en

zou moeten worden, is de houding van projectontwikkelaars binnen een traject en in hoeverre zij bereid zijn om het
belang van de mens voor het belang van geld te zien.
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TESTCASE
ZWAANSHALS

Theorie kan veel nieuwe inzichten verschaffen en
duidelijkheid geven op bepaalde vraagstukken. Toch
is het dan nog niet altijd gevalideerd. De onderzochte
theorie vanuit de begrippen; authenticiteit en participatie
zijn samengekomen tot een interactief onderzoek
binnen de doelgroep. Het onderzoeksplatform heeft een
identiteit meegekregen, zodat het herkenbaar blijft onder
de doelgroep en het tastbaar is.

A-cockle-doodle-doo, heeft onderzoek gedaan naar
de ervaringen bij het Zwaanshals op participerend,
authentiek en belevend gebied. De Maslow theorie
werd in combinatie met de theorie van Joseph Pine
fysiek uitgevoerd in een pyramide. Waarop de 5 fases
van Maslow en Pine, in panorama foto’s van het gebied,
werden geuit. De respondenten werden geanalyseerd op

“De Zwaanshals biedt; specialisatie,
differentiatie, identificatie en past bij
ons leven en lifestyle”

o.a. gedrag dat werd vertoond tijdens het onderzoek.
Respondenten over de Zwaanshals
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ZWAANSHALS

RESPONDENTEN
Sonja van Staalduinen

Meneer v.d. Werk

Is 30 jaar en woont in Rotterdam Blijdorp.

Is 56 jaar woont in Dordrecht en houdt van fietsen.

Wat haar typeert aan het Zwaanshals gebied is dat het

Meneer v.d. Werk beleeft het Zwaanshals gebied als

anders is dan de Zwartjanstraat zoals zij die wel eens

apart en uniek. Hij vind het vooral een onderscheidend

heeft beleefd. De Zwaanshals biedt volgens haar meer

gebied ten opzichte van de lijnbaan. Hij heeft de

kunst en kitch terwijl de Zwartjanstraat erg divers is

Zwaanshals sinds 15 jaar geleden leren kennen en heeft

gevuld met kleine winkeliers die allemaal een eigen

de veranderingen dus ook van dichtbij meegemaakt. In

Het begrip authenticiteit is verklaard aan de hand van diverse verschillende theorieën, waaronder die van Joseph Pine.

specialiteit hebben. De algehele beleving is heel erg

zijn beleving was er vroeger “niks”, omdat de toenmalige

Maar hoe ervaren mensen het begrip authenticiteit? En komt dat inderdaad overeen met de theorie? De Zwaanshals

positief, juist door de diversiteit en contrasten die er in

winkeliers niet pasten bij de bewoners. De bewoners

in Rotterdam is een stukje krachtige nostalgie, wat in de loop der jaren steeds meer zijn identiteit verloor. Criminaliteit

dit gebied voorkomen.

trokken eerder naar de stad dan dat zij in hen buurt
verbleven, dit is volgens meneer een oorzaak van de

en verlies van de kwaliteiten van het gebied was orde van de dag. Momenteel is het gebied goed op weg om zich te
herpositioneren. Denken de bewoners en bezoekers van de Zwaanshals daar ook zo over? En hoe denken zij over het

Zelf laat ze weten dat ze dit gebied als het sociale

beïnvloeden van het gebied d.m.v. burgerparticipatie?

platform “Pinterest” ervaart, het is een verzameling

toenmalige criminaliteit.

van diverse identificaties voor ieder persoon. Ze maakt

Digitale media gebruikt meneer niet veel, hij zit af en

Om deze vragen te beantwoorden heb ik een interactieve sessie uitgevoerd. Omdat de Maslow theorie gebruikt is

zelf ook actief gebruik van Pinterest doordat ze zichzelf

toe op Facebook of Skype en voornamelijk gebruikt hij

voor de verklaring van “experiences” en Joseph Pine deze heeft gebruikt voor de benadering van authenticiteit, zijn

publiekelijk kan kenmerken en hiermee een statement

Google om informatie over locaties/ winkels/ overig op

deze theorieën samen gebundeld in een fysiek platform. De respondenten konden door middel van stickers met een

uitdraagt. Ook vind ze het erg leuk om via deze weg

te zoeken of de email om contact te onderhouden.

bepaalde waarde, hun mening geven over het Zwaanshals gebied. Tijdens deze sessie werden de respondenten dieper

inspiratie van anderen op te doen en deze haar eigen

ondervraagd om de motivaties en oorsprong van keuzes te onderbouwen. Ook werden de respondenten op film en

te maken. Het is een vorm van waarde erkenning voor

Mohammed

foto vastgelegd, hiermee was het mogelijk om het gedrag van de respondenten te analyseren.

jezelf en ze ziet dit als participatie die onderling wordt

Is 33 jaar en woont in Rotterdam Crooswijk

uitgevoerd, iedereen draagt een steentje bij aan een
eigen stijl.

Mohammed vindt het Zwaanshals gebied mooi, maar
vind het buiten Rotterdam beter. Dit komt vooral omdat
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Facebook gebruikt ze ook frequent om het contact

hij meer familieleden buiten Rotterdam heeft wonen

met mensen te onderhouden, dit is een erg belangrijk

en vind de algehele leefsituatie van een persoon

punt. Toch heeft ze behoeftes aan applicaties die kleine

betrekking hebben tot een bepaald gebied. Mohammed

winkeliers onder de aandacht brengen waarmee ze hen

denkt dat de participatie zich ook voornamelijk moet

eigen producten/ diensten meer bekendheid kunnen

richten op eigen ondernemers en hoe die met elkaar

geven. Ook geeft ze aan (na een korte inleiding van het

kunnen samenwerken om tot iets goeds te komen. Hij

concept) dat het haar erg leuk lijkt, juist om het avontuur

is dat gewend vanuit zijn eigen cultuur, daar werken

aan te gaan en vanwege de toegankelijkheid om eens

ondernemingen niet tegen elkaar maar met elkaar om zo

iets anders te proberen.

gezamenlijke inkomsten te verzekeren.
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Arriette

horeca vindt hij dat er ook meer veranderd mag worden,

Louise Quekel

harmonie. De buurt is ook qua demografie erg verjongt

Is 34 jaar en woont in Rotterdam Zuid. Ze houdt van

er zouden meer nachtelijke activiteiten aanwezig mogen

Is 56 jaar en woont ook in Hilligersberg, ze houdt van

en gemoderniseerd, ook merkt ze dat mensen buiten de

toneel/ zang en cultuur.

zijn. Hij is van mening dat er momenteel een emotionele

nature producten, socialisatie, voeding en kunst

omgeving ook graag langskomen waardoor er een diverse

band is ontstaan tussen mensen en het Zwaanshalsgebied

bezoekersstroom ontstaat.

Arriette ervaart het Zwaanshals gebied authentiek, al

waardoor bezoekers sneller bereid zijn om te participeren

Louise komt vooral naar het Zwaanshals gebied voor

heeft ze het idee dat ze er nog niet helemaal zijn maar

en het gebied een eigen identiteit mee te geven.

de restaurantjes en voeding. In Hilligersberg ervaart ze

Voor haarzelf vindt ze participatie niet zo belangrijk, ze

voldoende op het gebied van een bijv. kleding aankoop.

stamt af van een oudere generatie en heeft het idee dat

wel werken aan de goede weg. Het barst van de kleine
winkeliers die voor ieder wat wils iets te bieden hebben,

Het gebied heeft zich aangepast aan de bewoners

Ze heeft ook vrienden die hen eigen zaakje op de

de jongeren van tegenwoordig over veel toegevoegde

maar het ligt aan de manier van publicatie zegt zij. De

waardoor het een onderdeel is geworden van het leven.

Zwaanshals zijn begonnen waardoor het gebied toch een

informatie beheersen. Ze vind het dus wel belangrijk dat

winkels verdienen wat meer aandacht en ze is er zeker

Een combinatie van online en offline participatie zou

emotionele binding met haar creëert.

jongere mensen participeren en ze heeft het idee dat die

van dat meer mensen kunnen genieten van hetgeen

volgens hem het beste werken. Online voor het gemak

wat de Zwaanshals aanbied. Zelf doet ze voor haar werk

en de laagdrempeligheid en offline om het resultaat ook

Toch denkt ze dat het misschien slimmer is om de straten

ook veel participatie ontwikkeling en is ze er een grote

daadwerkelijk in terug te kunnen zien.

wat homogener te maken, zodat er specifieke straatjes

Mevr. Scholten

ontstaan met een overzicht aan dezelfde winkels. Wel

Is 59 jaar en woont in Rotterdam, mevrouw houdt van
lekker eten, kunst en gezellige winkels.

voorstander van. Ook geeft ze aan dat ze zelf bij dit

behoefte daar ook meer ligt dan bij haar eigen generatie.

project betrokken wil blijven omdat ze benieuwd is naar

Petra Goudriaan

allemaal in hetzelfde gebied maar toch opgesplitst. Deze

de uitkomsten.

Is 44 jaar en woont in Hilligersberg.

behoefte is ontstaan omdat ze het overzicht niet meer
ziet, er ontstaan zoveel diverse leuke winkeltjes maar er

Het Zwaanshalsgebied is de afgelopen jaren ook volgens

is geen centraal punt die verteld waar zij zitten.

deze respondent erg goed tot zijn recht gekomen. Er

Facebook gebruikt ze vaak en merendeels op een mobiel

Petra is onlangs gescheiden en komt samen met de

platform, dat komt omdat ze vaak onderweg is en haar tijd

kinderen graag naar het Zwaanshalsgebied. Dit is vooral

goed en effectief wil indelen. Websites bezoekt ze ook

gekomen doordat ze tevreden is over de opkomst van

Marijke Baarsma

gebied aanwezig te zijn, ze zijn niet meer zo bang dat

regelmatig, dan vooral mode of evenement relateerde

authentieke winkels, deze ontwikkeling ervaart ze

Is 68 jaar en woont al 30 jaar in Rotterdam Noord.

ze snel overvallen worden. De bewoners van het gebied

websites. Ook zoekt ze wel eens informatie op om op de

positief. Deze authentieke winkels passen ook binnen

hoogte te blijven, merendeels op nieuwsgebied omdat ze

haar lifestyle. Vooral op het artistieke gebied, waar ze in

Marijke woont al 30 jaar nabij het Zwaanshalsgebied en

zijn, vind mevr. Scholten. Ze vind dat de participatie in het

het lastig vindt om iets over winkels op te zoeken. Er is

aanraking komt met kunst, kunstenaars en mensen die

heeft alles meegemaakt. Ze beleeft het huidige gebied als

gebied tot stand moet komen door een combinatie tussen

namelijk geen centraal punt voor kleine winkeliers.

dezelfde interesses delen.

een stimulans voor mensen. Het is een prettig gebied waar

burger en winkel. Zo blijven ze op de hoogte van elkaars

veel wordt georganiseerd en beleeft. Ze is van mening

wensen en wordt het een identificerende buurt waar de
bewoners en winkeliers zich fijn bij voelen.

durven nu weer kleine/ gespecialiseerde winkels in het

hebben namelijk ook invloed op de winkeliers die er hier

Wiland

Ze gebruikt veel digitale media en vind dat dit ook ingezet

dat het vooral een stimulans is voor jonge mensen om

Is 43 jaar en woont ook in Rotterdam. Hij houdt van

moet worden om te participeren. Het is een laagdrempelig

te proeven van verschillende culturen en open te staan

motorrijden, de horeca, ontwikkeling en reizen.

medium geworden waarmee mensen het ook makkelijk

voor andere producten of diensten. Ook denkt ze dat het

Digitale media gebruikt mevrouw niet veel, enkel voor

in hen leven kunnen integreren. Onderweg of thuis, het

gebied juist voor jonge mensen als een starter een goede

het opzoeken van informatie omtrent een vakantie of

wordt allemaal naar je toe gebracht.

opstap is om te gaan ondernemen.

openbaar vervoer.

Ook

Wiland

heeft

de

verandering

van

het

Zwaanshalsgebied meegemaakt, hij spreekt van een
positieve ontwikkeling op de toenemende vorm van

Ze heeft gemerkt dat er vroeger een groot contrast was

oorspronkelijkheid binnen het gebied. Wel vindt hij dat

tussen allochtonen en autochtonen waardoor er veel

gebied wat “rauws” mag meekrijgen, het is nu allemaal zo

frictie ontstond. Nu worden de allochtonen betrokken in

acceptabel. De rauwigheid past meer bij zijn lifestyle en

het leven van de autochtonen en andersom, ze leven in

daarom mag dat ook hier terugkomen. Op het gebied van
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actieve benadering

authteniciteit

lifestyle

interactiviteit
participatie

betrokkenheid

initiatief

online bezoek

laurenskwartier

INTERVIEW ANALYSE

participatie

GEDRAG ANALYSE

CONCLUSIES
Per respondent is er gebruik gemaakt van een Sensagram

actieve houding hebben tegenover interactiviteit en het

die gevuld is met punten waarop de respondenten werden

vergaren van onderzoeksresultaten.

ondervraagd. Hieruit zijn 2 Sensagrammen ontstaan, in
beide is tussen de respondenten een gemeenschappelijk

De sessie werd vrijwel onbewust

patroon te zien.

respondenten, dit kwam doordat het onderzoek binnen

ervaren door de

de context van de respondent viel en vanzelf sprekend
De conclusies zijn dan ook als volgt:

een deel uit ging maken van de lifestyle.

Alle respondenten lijken gemiddeld bereid te zijn om te
participeren wanneer het gaat om de verbetering van het

Na het uitdelen van de visitekaartjes en het houden van de

Zwaanshals gebied,. Ze ervaren dit als een emotionele

interactieve sessie, is het (terugkerende) bezoekersaantal

binding en een stukje zelfproductie. Het gebied is

met 20 plus gestegen. De bezoekers hiervan zijn ook in

typerend en identificeerbaar voor de lifestyle van de

het bezit van een smartphone waarmee zij de digitale

respondenten. Ook geven de respondenten aan dat de

interactiviteit voortzetten.

Zwaanshals valt binnen de leefcontext en in samenhang
staat met hen identiteit, de middelen om het gebied in

Na aanleiding van dit onderzoek heb ik de benodigde

de publiciteit te zetten moeten dan hier ook op inspelen.

informatie verkregen. De Zwaanshals heeft een typerende
doelgroep die zichzelf ook bewust als typerend wil

Ook het gedrag van de respondenten is geanalyseerd

ervaren, lifestyle en socialisatie is belangrijk.

en daarmee werd duidelijk dat ze vrijwel allemaal een
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“ WE HAD THE EXPERIENCE BUT MISSED
THE MEANING. AND APPROACH TO THE
MEANING RESTORES THE EXPERIENCE
IN A DIFFERENT FORM ''
T.S. Eliot

