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1. Inleiding 

Na het onderzoeksrapport afgerond te hebben, zijn we in de fase beland om keuzes te maken 

over de huisstijl (door middel van style tile en de visuele uitwerkingen), structuur van de 

inhoud (door middel van een sitemap), de positie èn het gedrag van bepaalde elementen op 

de website (door middel van wireframes en Lo-Fi prototype). Ook hebben we ervoor gekozen 

om een Hi-Fi prototype te maken. 

In dit interactieontwerp vindt u niet alleen de style tile, sitemap en de wireframes, maar ook 

de verantwoording hiervan. 

U kunt het volgende in het ontwerprapport vinden: 

Hoofdstuk 2: Style Tile – dit zijn de kleuren, lettertypes, lettergrootte en andere elementen 

die in het visual design terugkomt. 

Hoofdstuk 3: Sitemap – de structuur qua inhoud. De sitemap laat alle pagina’s van de 

website zien. 

Hoofdstuk 4: Wireframes – hier wordt vooral gelet op de positie en het gedrag van 

elementen op de website. Ook is er uitleg gegeven over de functies die gebruikt worden. 

Hoofdstuk 5: Lo-Fi prototype – de Lo-Fi prototype is een prototype die gebruikt is voor de 

testcase. De Lo-Fi prototype biedt ons, op basis van de testcase, de kans om eventuele 

aanpassingen door te voeren. 

Hoofdstuk 6: Testcase – de Lo-Fi prototype is getest door gebruikers uit onze doelgroep. De 

gebruiker krijgt diverse taken. Aan de hand van de feedback van de gebruiker, passen wij de 

wireframes en het visual design eventueel aan. 

Hoofdstuk 7: Visual Design – op basis van de style tile, sitemap en wireframes wordt er een 

visuele uitwerking gemaakt van onze ideeën / voorgaande onderzoek. 

Hoofdstuk 8: Hi-Fi prototype – dit is een werkende webpagina. De webpagina is afkomstig 

vanuit de bron; Visual Design.  
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2. Style Tile 

 

Figuur 1: de style tile voor de afvalberg microsite 

Voor de style tile hebben we inspiratie gezocht bij het moodboard. Uiteindelijk hebben we 

voor “frisse” kleuren gekozen; de website moet de bezoeker inspireren, motiveren en een 

goed gevoel geven. Met donkere, grauwe kleuren konden wij dit niet realiseren, gezien de 

donkere, vieze kleuren doorgaans een negatief gevoel opwekken. 

De afvalberg staat altijd centraal. Ook in het visual design komt de afvalberg voor. De 

afvalberg geeft een weerspiegeling van de bedoelingen van de microsite; het wordt 

overduidelijk en vanzelfsprekend dat de microsite over de mondiale thema “afvalberg” gaat. 

De koppen hebben we duidelijk en groot gemaakt om de aandacht van de gebruiker te 

trekken. Tevens hebben we de koppen en de paragraaf strak en zakelijk gehouden, om de 

microsite niet al te speelse uiterlijk te geven. 

Omdat in ons concept een “held” voorkwam, hebben we de “afvalman” als sidekick gekozen, 

ala Batman (de gebruiker) en Robin (de afvalman). Deze (afval)man is een vrolijke sidekick 

die de gebruiker aanspoort om altijd zijn best te doen (cyclische reis van verbetering). 

Ook komt er een muis (linksboven in de style tile) voor in onze microsite. Dit heeft te maken 

met het feit dat afval muizen aantrekt. Met de muis erbij, geven wij een duidelijk 

weerspiegeling van de werkelijkheid. Immers, in het dagelijks leven zijn er ook veel ratten en 

muizen bij afvalbergen aanwezig.  
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3. Sitemap 

Onderstaand sitemap is voortgekomen door diverse brainstormsessies. Uit de 

brainstormsessies is gebleken dat we de microsite kort en bondig moeten houden. De 

microsite moet een microsite blijven en niet een geheel nieuw, divergerende website worden. 

We hebben drie onderwerpen aan onze microsite gekoppeld: 

1. Huishoudelijk afvalverbruik inzichtelijk maken 

2. Afval dumpen (school, op straat, etc.) 

3. Afval recyclen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* info, video’s en games bevatten de drie onderwerpen. Er zijn dus drie iconen van elk  van deze onderdelen.  

Figuur 2: de sitemap (boomstructuur van de pagina's op de microsite) 
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4. Wireframes 

De wireframes zijn gerealiseerd met de bedoeling om de posities van elementen op de 

microsite, het gedrag van de elementen en de functies van de elementen in kaart te brengen. 

We hebben getracht om de wireframes zo duidelijk en efficiënt mogelijk te maken, zodat de 

developers deze zo goed mogelijk begrijpen. We hebben de wireframes getest door een 

developer er naar te laten kijken. Deze developer heeft ons waardevolle feedback gegeven, 

waardoor wij de wireframes konden realiseren zoals ze nu gerealiseerd zijn. 

 

Figuur 3: homepage. Dit is het beginscherm; het eerste scherm dat de bezoeker ziet.  
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Figuur 4: "Held worden" pop-up. Dit scherm wordt, automatisch, na 3 minuten weergegeven. 

 

Figuur 5: informatie pop-up. Dit scherm wordt weergegeven, als er op de informatie icoon geklikt wordt.  
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Figuur 6: video pop-up. Dit scherm wordt weergegeven, als er op de video icoon geklikt wordt.  

 

Figuur 7: games pop-up. Dit scherm wordt weergegeven, als er op de game icoon geklikt wordt. 
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Figuur 8: inloggen, registreren of wachtwoord vergeten. Dit zijn de opties voor de bezoeker, als hij op "Mijn 
Held" klikt. 
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Figuur 9: uitleg over de elementen op de wireframes.  
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5. Lo-Fi prototype 

De Lo-Fi prototype is een prototype die gemakkelijk te maken en te testen is. Ons doel was 

om de Lo-Fi prototype daarom ook te relateren aan de test case. De Lo-Fi prototype 

afbeeldingen zijn geselecteerd en gerealiseerd door onze test case vragen (doel) duidelijk te 

krijgen en te maken. 

 

Figuur 10: homepage. Dit is het beginscherm; het eerste scherm dat de bezoeker ziet.  
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Figuur 12: de introductie box (linkerzijde van de afvalberg) is verdwenen doordat de gebruiker op de "X" 
(sluiten) knop heeft geklikt.   

 

Figuur 11: informatie pop-up. Dit scherm wordt weergegeven,  als er op de informatie icoon geklikt wordt.  
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Figuur 14: video pop-up. Dit scherm wordt weergegeven, als er op de video icoon geklikt wordt.  

  

Figuur 13: vernieuwde Museon pop-up. Dit scherm wordt weergegeven, als er op de Museon icoon geklikt 
wordt. 
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6. Testcase 

De testcase is een bijzondere test om je product, door je doelgroep, te beoordelen. Het is een 

middel om te kijken in hoeverre de doelgroep jouw tussentijdse product ‘begrijpt’. 

Hieronder vindt u drie testpersonen. Deze drie testpersonen hebben wij vier taken gegeven. 

De bedoeling is om hen te observeren en hen feedback beter te begrijpen. Aan de hand van 

hen feedback, kunnen we onze wireframes, prototypes en visuele uitwerkingen verbeteren.  

 

 
Figuur 15: Frenk Gerritzen, 
testpersoon 1  

Testpersoon #1 
Naam Frenk Gerritzen 
Leeftijd 26 

 

1. U bent op zoek naar informatie over de vernieuwing van het Museon. Waar 

denkt u dit te vinden? 

Eerste inschatting van Frenk: rechtsboven, logo van het Museon 

En anders: informatie icoon (i) 

 

2. U wilt weten wanneer de volgende tentoonstelling is. Waar klikt u op? 

Klikt op de kalender icoon 

 

3. U wilt zich als held registreren. Waar klikt u op? 

Klikt op “Mijn held” 

 

4. U wilt weer terug naar de homepage van het Museon. Waar klikt u op? 

Klikt op het Museon logo (rechtsboven). 

 

Overige opmerkingen: wat vindt u (on)duidelijk aan de website? 

Frenk geeft aan dat hij als eerst op de play button zal klikken om de video te bekijken. Aan de 

hand hiervan zou hij verder op de microsite navigeren. 
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Figuur 16: Marleen Jansen, 
testpersoon 2 

Testpersoon #2 
Naam Marleen Jansen 
Leeftijd 27 

 

1. U bent op zoek naar informatie over de vernieuwing van het Museon. Waar 

denkt u dit te vinden? 

Klikt op de info icoon 

 

2. U wilt weten wanneer de volgende tentoonstelling is. Waar klikt u op? 

Klikt op de agenda (kalender) icoon 

 

3. U wilt zich als held registreren. Waar klikt u op? 

Klikt op “Mijn held” 

 

4. U wilt weer terug naar de homepage van het Museon. Waar klikt u op? 

Klikt op het Museon logo (rechtsboven) 

Overige opmerkingen: wat is (on)duidelijk aan de website? 

Logo’s en Mijn Held zijn duidelijk. Afvalberg met iconen zijn leuk. Footer is logisch. Denkt 

dat het Museon logo, welk naar de hoofd-website verwijst, wel duidelijk is. 

Marleen vindt de welkom-tekst/box onduidelijk; “hier” impliceert dat je op “hier” kan 

klikken, wat nu niet het geval is. 
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Figuur 17: Renate 
Ouwendijk, testpersoon 3 

Testpersoon #3 
Naam Renate Ouwendijk 
Leeftijd 26 

 

1. U bent op zoek naar informatie over de vernieuwing van het Museon. Waar 

denkt u dit te vinden? 

Museon logo (rechtsboven), informatie icoon of Museon gebouw icoon 

 

2. U wilt weten wanneer de volgende tentoonstelling is. Waar klikt u op? 

Klikt op de kalender icoon 

 

3. U wilt zich als held registreren. Waar klikt u op? 

Klikt op “Mijn held” 

 

4. U wilt weer terug naar de homepage van het Museon. Waar klikt u op? 

Klikt rechtsboven op het Museon logo. 

Overige opmerkingen: wat is (on)duidelijk aan de website? 

Dat je uit meerdere dingen kan kiezen vàn het Museon, zo heb je een informatie icoon, het 

logo rechtsboven en het gebouw van Museon. 

De functies van Facebook en Twitter; wat kan je nou precies doen met deze social media 

iconen? 

 

Conclusie 

Tijdens het afnemen van de testcase werd ons duidelijk dat de meeste testpersonen moeite 

hebben met het vinden van de informatie over de vernieuwing van het Museon. Na afloop van 

ieder testcase hebben we de testpersonen uitgelegd over de “tooltip” functie. De tooltip 

functie is een stukje tekst/uitleg over ieder icoon, als je er met je muis over heen gaat. De 

testpersonen beaamden dat de tooltip een goede oplossing is om de voorheen veroorzaakte 

verwarring te voorkomen. Met de tooltip hebben we in feite de grootste verwarring van onze 

testpersonen kunnen oplossen. 

Daarnaast is er door testpersoon 2, Marleen Jansen, een opmerking geplaatst over de intro-

box. De intro-box bleek nog niet volledig te kloppen; er bleek dummy tekst in te staan. Deze 

gaan we zo snel mogelijk aanpassen. 

Testpersoon 3, Renate Ouwendijk, vond de functies van Facebook en Twitter onduidelijk. Wij 

willen hier geen tooltip voor maken, omdat we willen dat de bezoekers zelf, uit 

nieuwsgierigheid, op de iconen gaan klikken. 

De drie testpersonen vinden het concept, de Lo-Fi prototype en de visuele uitwerkingen 

geweldig en kijken graag naar de presentatie uit.  
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7. Visual Design 

Onderstaand zijn de visuele uitwerkingen van onze ideeën te vinden. Zie hoofdstuk 9 “Het 

concept” om een uitleg over de visuele uitwerkingen te krijgen. 

  

Figuur 18: visuele uitwerking van de homepage (beginscherm).  



Ontwerprapport Look & Listen and Create Concepts  Pagina 18 v an 41 

  

Figuur 20: visuele uitwerking van de "held worden" pop-up. 

Figuur 19: visuele uitwerking van de "afvalverbruik" game.  
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8. Hi-Fi prototype 

We vinden ons concept zo goed, dat we hebben besloten om een extra toe te voegen. 

Namelijk, de Hi-Fi prototype. We hopen met de Hi-Fi prototype, wat eigenlijk niet “verplicht” 

was om te maken, ons publiek te imponeren. 

De Hi-Fi prototype is een ‘convert’ van onze visuele uitwerkingen. De Hi-Fi prototype bestaat 

uit de technieken: HTML(4/5), CSS(2/3), JavaScript en jQuery. 

De Hi-Fi prototype is vanaf 4 februari te zien op de volgende pagina: 

www.ab-hussain.nl/museon-afvalberg 

 

Figuur 21: preview van de Hi-Fi prototype. 

  

http://www.ab-hussain.nl/museon-afvalberg
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9. Het concept 

Hedendaags is het “booming business” om vooral een informeel sfeer aan een website te 

hangen. Dit wordt ook wel gecombineerd met interactiviteit. Denk hierbij vooral aan Social 

Media, die zelfs op tv verschijnt om de bezoekers te “lokken” naar meer. Vanuit dit 

perspectief, hebben wij getracht om naar de toekomst te kijken. Wij willen het concept voor 

2016 en later realiseren. Wat willen we voor 2016 realiseren? We willen dat in 2016 de 

microsite niet als “standaard” gezien wordt, maar ook dan als een innovatief en interactief 

microsite. De microsite is daarom ook ons idee op hoe de toekomstige microsites er uit 

komen te zien; niet alleen de manier waarop deze gemaakt is, maar ook het uiterlijk en de 

functies hiervan. 

“De cyclische reis van verbetering” is de slagzin die wij aanhouden. Als gebruiker doorloop je 

een traject waarin je jezelf verbeterd. De microsite speelt hier een grote, doch niet de enige, 

rol bij. De microsite is informatief, interactief, speels, toegankelijk voor jong en oud en uniek. 

Omdat de microsite de voorgaande eigenschappen bezit, denken wij dat de microsite een 

enorme impact kan hebben op eenieders levensstijl. 

Op de microsite draait de afvalberg 360 graden. Dit is een referentie naar de toekomstige 

naam van het Museon (Museon 360°). Op de afvalberg hebben we iconen geplaatst, welk 

gezien kunnen worden als menu-items. Deze menu-items prikkelen de gebruikers om er op te 

klikken; het wekt nieuwsgierigheid op. Indien je met je muis dicht bij een menu-item (icoon) 

komt (hoovert), dan verschijnt er een tooltip. De tooltip is een stukje tekst die uitleg geeft 

over de desbetreffende icoon. Aangezien we met drie onderwerpen werken (afvalverbruik, 

afval dumpen en afval recyclen), zijn er daarom ook drie informatie iconen op de afvalberg te 

vinden. Er zijn ook drie game en drie video iconen te vinden. Wederom zijn de iconen 

gerelateerd aan de drie genoemde onderwerpen. 

Er wordt ook aandacht besteed aan de hoofd-website van het Museon. Museon zelf neemt 

drie plekken in onze microsite in beslag, namelijk; het logo rechtsboven, het vernieuwde 

Museon logo en de kalender icoon (waar nieuws en agenda onder valt). Daarnaast linken de 

footer items (zoals Disclaimer, Privacy, Colofon en Contact Museon) allemaal naar de hoofd-

website. Hiermee geven we een duidelijk signaal af; de microsite is een onderdeel van het 

Museon.  
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Bijlage A: Uitleg game “uw afvalverbruik” 

Het idee 

Een doel van de microsite is om gebruikers de rol van een held te laten spelen zodat zij zelf de 

afvalberg opruimen. Daarvoor komen wij met een game concept waarbij de gebruikers naar 

hun eigen dagelijks leven kijken en zien hoeveel huishoudelijke producten zij gebruiken die 

uiteindelijk in het afval terecht komen. De doelgroep koopt elke dag huishoudelijke 

producten onder andere frisdranken, broodjes, snoep, koeken, voedsel, enzovoort. Door 

middel van een weegschaal kijken zij hoeveel het afval weegt. 

Tijdens het brainstormen hebben wij schetsen gemaakt van het spel waarbij verschillende 

ideeën van iedereen een rol speelt. Wij zorgen dat het spel inzichtelijk is. Het deel van ‘Mijn 

Held’ heeft een belangrijke rol bij dit spel, want gebruikers kunnen de gegevens opslaan elke 

keer dat zij het spel spelen en later de gewichten vergelijken met elkaar. 

 

Handleiding 

De achtergrond van het spel is in een keuken, want hier komen alle producten die gekocht 

zijn door onze gebruikers. In de keuken zijn er alle verschillende soorten producten die als 

afval kunnen eindigen. Iedere speler heeft een verschillende levensstijl. Het doel is om de 

producten/afval die zij zelf in hun eigen leven kunnen kopen en thuis brengen in de 

weegschaal zetten om te kijken hoeveel het gewicht van de gekozen producten samen is. 

Met de cursor kiest de speler welke producten in de weegschaal gaan. Wanneer de speler 

klaar is, typt hij/zij het resultaat onder in naast de vraag: ‘Hoeveel afval produceer jij op een 

dag?’. Daarna toetst de speler ‘Enter’ in en de resultaat wordt dan opgeslagen in zijn ‘Mijn 

Held’ account. Bij Mijn Held kan de speler een overzicht van zijn resultaat zien en 

vergelijken. 

 

Doel 

Het doel van het spel is om aan de spelers laten zien hoeveel afval zij dagelijks opbergen. 

Hierdoor kunnen zij hun levensstijl veranderen en zorgen dat zij niet alleen in het spel 

minder afval hebben, maar ook in hun eigen leven. Dit hoort bij een doel van de microsite; de 

cyclische reis van verbetering. 

 

Mijn Held account 

Het spel is aan het ‘Mijn Held’ account van de speler gekoppeld. In ‘Mijn Held’ account is er 

een overzicht van alle scores van de speler die over de tijd verzameld zijn. Hier vergelijkt de 

speler de gewichten en kan zelf waarnemen wat hij kan doen om de gewichtshoeveelheid te 

verminderen. De stappen die zij kunnen nemen om de hoeveelheid te kunnen verminderen 

zitten in één van de andere spellen die wij hebben bedacht en ontworpen. 

  



Ontwerprapport Look & Listen and Create Concepts  Pagina 22 van 41 

 

Figuur 22: de "afvalverbruik" game. 
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Bijlage B: Onderzoeksrapport 

Het verbeterde onderzoeksrapport kunt u vinden op de volgende pagina. 



Ontwerprapport Look & Listen and Create Concepts  Pagina 24 van 41 

Onderzoeksrapport 

Look & Listen and Create Concepts 

 

Groep: e20a 

 

Groepsleden: 

Sarah de Jager (12059390) 

Maarten Jol (08053057) 

Bilal Hussain (09054677) 

Norvin Mercelina (11008733) 

  

Onderwijseenheid CMD 
Periode B 
Docente mevr. Hallenga-Brink 
Datum 30-01-2013 
Versie 1.1 
 



Ontwerprapport Look & Listen and Create Concepts  Pagina 25 van 41 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ............................................................................................................................ 26 

2. Onderzoeksvragen............................................................................................................. 27 

3. Business Goals................................................................................................................... 28 

3.1 Doel ............................................................................................................................ 28 

3.2 Eisen .......................................................................................................................... 28 

3.3 Wensen ...................................................................................................................... 28 

4. Doelgroepbeschrijving ...................................................................................................... 30 

4.1 Algemene beschrijving............................................................................................... 30 

4.2 Kenmerken ................................................................................................................ 30 

4.3 Persona’s .................................................................................................................... 31 

5. User Needs ........................................................................................................................ 33 

6. Concurrentie-analyse / Benchmark .................................................................................. 34 

6.1 Belangrijkste concurrenten ....................................................................................... 34 

6.2 Kenmerken concurrenten .......................................................................................... 34 

6.3 Differentiatiegrafiek .................................................................................................. 36 

7. Omgevingsanalyse............................................................................................................. 37 

7.1 Domein / musea in Nederland .................................................................................. 37 

7.2 Missie en toekomstplannen Museon ......................................................................... 37 

7.2.1 Missie.................................................................................................................. 37 

7.2.2 Toekomstplannen ............................................................................................... 37 

7.3 Positionering Museon in domein en regio ................................................................ 38 

7.4 Communicatiestrategie en communicatiemiddelen.................................................. 38 

7.4.1 Communicatiestrategie ...................................................................................... 38 

7.4.2 Communicatiemiddelen ..................................................................................... 39 

8. Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................40 

Bijlage A: User Needs interviews ............................................................................................. 41 

 



Ontwerprapport Look & Listen and Create Concepts  Pagina 26 van 41 

1. Inleiding 

Gedurende blok 2 houd onze groep zich bezig met de opdracht “afvalberg”. Dit is een 

opdracht gegeven door de Haagse Hogeschool in samenwerking met het Museon. De 

oorsprong van deze opdracht ligt in het vernieuwen van het Museon.  

Voor deze opdracht schrijven wij een onderzoeksrapport. In deze rapportage worden de 

volgende onderwerpen behandeld. Als eerste hebben wij een aantal onderzoeksvragen 

opgesteld. Ten tweede zijn er business goals geformuleerd. Ten derde is er een 

doelgroepsbeschrijving gemaakt. Hierna hebben wij de User Needs in kaart gebracht. De 

User Needs hebben wij gevalideerd bij de bezoekers van het Museon tijdens het 

veldonderzoek. Verder zijn er 2 analyses uitgevoerd, een concurrentieanalyse en een 

omgevingsanalyse.  

Voor de concurrentieanalyse hebben wij naar verschillende concurrenten gekeken. Deze 

hebben wij met behulp van een aantal criteria geclassificeerd. Deze analyse hebben wij 

visueel in kaart gebracht middels een differentiatiegrafiek. Hierop is af te lezen hoe de 

concurrenten scoren op de genoemde criteria.  

De omgevingsanalyse is uitgevoerd om de positie van het Museon te bepalen. Hierbij is 

gekeken naar het domein, de visie en toekomstplannen van het museum, de positionering in 

het domein en welke communicatiestrategie het museum wil gaan toepassen. Bij dit laatste 

wordt er vooral gekeken naar welke communicatiemiddelen er worden ingezet. 

Tot slot worden er conclusies gegeven op de hoofdvragen die zijn onderzocht. Hierin geven 

wij een aanbeveling aan het Museon die zij kunnen gebruiken voor de microsite. 
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2. Onderzoeksvragen 

Voor het onderzoeksrapport hebben wij twee soorten onderzoeksvragen bedacht, bestaande 

uit hoofd- en deelvragen.  

 Hoe kan het Museon zich onderscheiden van de rest van de musea? 

o Wat moet het Museon doen om zich te profileren als een familiemuseum? 

o Hoe kan het Museon zich richten op globalisering (wereldburgerschap)? 

 Wat wilt de gebruiker op microsite hebben/kunnen? 

 Wat wilt het Museon op de microsite hebben? 

o Hoe kan het Museon co-creatie creëren? 

o Hoe kan het Museon de bezoekersaantallen vermeerderen? 

o Hoe kan de microsite de mensen triggeren om het Museon te bezoeken? 
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3. Business Goals 

Het Museon heeft een aantal doelen opgesteld, die te vinden zijn in het aangeleverde 

document ‘Projectopdracht_Briefing.pdf’. Deze doelen hebben wij opgesplitst in drie 

categorieën; het doel, de eisen en de wensen. 

 

3.1 Doel 

Het Museon wilt voor kinderen en hun (groot-)ouders inzichtelijk maken wat het nieuwe 

aanbod inhoudt. Hiervoor wilt het Museon gebruikmaken van een microsite (afvalberg). 

Tevens wilt Museon hen laten ervaren hoe het zal zijn om het vernieuwde museum te 

bezoeken. Het doel van het Museon is ook om de mensen daadwerkelijk te motiveren om het 

Museon te bezoeken. 

In de komende jaren wilt het Museon zich profileren als een museale attractie die mensen op 

een belevingsrijke en participerende manier betrekt bij de belangrijkste mondiale thema’s en 

waar het begrip ‘wereldburgerschap’ betekenis krijgt. Globalisering fungeert daarin als rode 

draad. 

 

3.2 Eisen 

Het doel (microsite) moet voorzien zijn van de volgende eisen. De microsite moet: 

- de hoeveelheid afval die we met zijn allen produceren inzichtelijk maken 

- de bezoekers informeren over de vernieuwing, alsmede de recente/nieuwe inhoud, 

van het Museon website (hoofd website) 

- co-creatie met de bezoekers realiseren 

- de bezoekers “triggeren” om het museum te bezoeken 

 

3.3 Wensen 

Museon heeft zijn wensen duidelijk kenbaar gemaakt. De wensen van het Museon zijn: 

- De doelgroep weet dat het Museon fundamenteel verandert, 

- De doelgroep weet dat bezoekers op een belevingsrijke en participerende manier worden 

geïnformeerd over de belangrijkste mondiale thema’s en waar het begrip wereldburgerschap 

centraal staat, 

- De doelgroep kan door middel van de microsite beleven hoe het is om een bezoek te 

brengen, 

- De doelgroep wordt geïnformeerd over een onderwerp en kan hier iets over leren, op een 

wijze die aansluit bij de wijze waarop bezoekers in het Museon leren, 

- De doelgroep wordt actief gestimuleerd om het Museon te bezoeken, 

- De doelgroep kan middels co-creatie een eigen bijdrage leveren aan het 

onderwerp van de microsite. 

 

Het is de wens van het Museon dat de beste ontwerpen worden, zodat de beste 
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microsites in het voorjaar van 2013 in de nieuwe website worden geïmplementeerd. 

Daarnaast is het een wens dat de microsite voldoet aan de standaarden van W3C 

(zie http://www.w3.org/standards/webdesign/).  
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4. Doelgroepbeschrijving 

4.1 Algemene beschrijving 

De huidige situatie is, dat het Museon zich profileert als een museum waarbij 70% van de 

bezoekers studenten en jongeren zijn en 30% van de bezoekers onder de categorie overige 

vallen; denk hierbij aan toeristen en 65+’ers. 

De doelgroep waar wij op focussen zijn ouders. Het is niet in de eerste plaats een museum 

voor kinderen en niet in de eerste plaats een museum voor volwassenen, maar een museum 

voor kinderen en volwassenen samen. De reden dat we voor deze doelgroep hebben gekozen 

is, omdat het Museon zich wilt profileren als een familiemuseum. Waarom we voor ouders 

hebben gekozen, heeft te maken met het feit dat ouders invloed op hun kinderen hebben. 

Bovendien is het vaak de keuze van een ouder om hen kinderen mee te nemen en/of 

toestemming te geven om een bezoek te brengen aan het Museon; immers, kinderen, onder 

12 jaar, mogen niet zelfstandig het Museon bezoeken. 

 

4.2 Kenmerken 

De kenmerken van de doelgroep:  

 Dat ze vaak bestaan uit meer dan 2 personen tijdens een bezoek; ouders en hun kind. 

 Dat er vaak kleine kinderen bij zijn; de kinderen van de ouders. 

 Dat het niet alleen kinderen met hun ouders betreft, maar ook grootouders. 

 De doelgroep komt vaak op vrije dagen, zoals vakantiedagen, vrije dagen (bij parttime 

werken) en zaterdagen. 
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4.3 Persona’s 

Naam  Sandra de Bruin 

 

Leeftijd 36 
Burgerlijke staat Gehuwd met Jan de Bruin, 38 jaar 
Kinderen 2 kinderen, 8 en 6 jaar 
Woonplaats Statenkwartier, Den Haag 
Geboren te Kijkduin 
Beroep secretaresse bij het UWV kantoor 

Scheveningen 

Hobby ’s Lezen, schilderen, uiteten gaan, met de 
hond wandelen. 

Museumbezoek Gaat 1  keer in de 2/3 weken met de 
kinderen naar een museum. 

 

Sandra de Bruin is een zorgzame vrouw van 36 jaar. Sandra werkt 3 dagen in de week van 9 

tot 6 als secretaresse bij het UWV. Woensdag en vrijdag heeft ze vrij. Deze vrije dagen 

besteedt zij om leuke activiteiten te doen met de kinderen. Vaak gaat zij met de kinderen naar 

de speeltuin en 2 keer in de maand naar een culturele tentoonstelling. Sandra vindt het 

belangrijk om haar kinderen een culturele basis te geven, omdat zij zelf ook graag creatief 

bezig is. Sandra woont in de buurt van het Museon, hier gaat zij dan ook samen met haar 

gezin naartoe wanneer er nieuwe tentoonstellingen zijn. 
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Naam  Dennis Hoogeveen 

 

Leeftijd 35 
Burgerlijke staat Gehuwd met Sophie Dijkstra, 34 jaar  
Kinderen 1  kind, 8 jaar 
Woonplaats Regentessekwartier, Den Haag 
Geboren te Kijkduin 
Beroep Online marketeer 

Hobby ’s Uit eten gaan, fitnessen, bioscoop en 
geschiedenis 

Museumbezoek Gaat 1  keer per maand met zijn gezin naar 
het Museon. 

 

Dennis, 35 jaar, is een trotse vader van zijn kind, Marcel, 8 jaar. Dennis houdt erg  veel van 

lekker eten. Daarnaast, om het te compenseren, fitnesst hij wekelijks. Met zijn vrouw bezoekt 

Dennis regelmatig de bioscoop. Hij heeft een vast abonnement (Pathe Unlimited) bij de 

Pathe te Spui, Den Haag. Dennis vindt geschiedenis erg interessant. Hij probeert zijn kennis 

vaak over te dragen en uit te breiden. Het uitbreiden van zijn kennis, doet hij door het 

Museon regelmatig te bezoeken. Vaak neemt hij dan zijn gezin mee. Marcel, zijn zoon, vindt 

het prachtig om bepaalde aspecten over de geschiedenis te zien. Marcel zelf is fan van 

dinosaurussen en zijn vader, Dennis, vertelt hier graag verhalen over. 
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5. User Needs 

Voordat er bepaald kan worden wat er inhoudelijk op de microsite komt te staan, word er 

gekeken naar de User Needs. De User Needs zijn de wensen van de gebruiker. Om deze 

wensen goed te kunnen implementeren, zijn wij op bezoek gegaan bij het Museon. Tijdens 

het bezoek hebben wij de bezoekers ondervraagd naar hun wensen die betrekking hebben tot 

de microsite. 

Tijdens het ondervragen kwam naar voren dat de meeste bezoekers gebruikmaken van de 

website van het Museon voor informatieve doeleinden. Dit zouden de bezoekers dan ook 

graag terug willen zien bij de nieuwe microsite. Verder hadden de bezoekers nog wat ideeën 

voor de inhoud van de microsite; zo vond grotendeels van de bezoekers het belangrijk dat de 

site uitnodigt tot een museumbezoek. Daarnaast is het belangrijk dat de microsite interactief 

is om de bezoekers bezig te houden (niet alleen volwassen, maar ook kinderen). Dit 

bevordert, ook volgens hen, de belevenis van de gebruiker.  

Tot slot vind het museum het belangrijk dat de bezoekers zich betrokken voelen bij het 

invullen van de tentoonstellingen in het Museon.  

Kortom, het museum wilt de gebruikers meer betrekken, beter informeren, de tentoonstelling 

interactiever presenteren en de gebruiker motiveren om een bezoek te leveren aan het 

Museon. Dit willen ze bereiken door de User Needs op een juiste manier te implementeren op 

de microsite.  
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6. Concurrentie-analyse / Benchmark 

6.1 Belangrijkste concurrenten 

Alle musea zijn beoordeeld door alle leden van onze groep. De belangrijkste concurrenten 

zijn: Van Gogh Museum, Anne Frank Huis, Kinderboekenmuseum, Naturalis en NEMO. 

 

6.2 Kenmerken concurrenten 

De kenmerken van de concurrenten zijn ingedeeld in plus- en minpunten. De musea zijn 

beoordeeld op de volgende criteria; doelgroep, belevenis, interactie, toegankelijkheid, 

informatie en commercie. We hebben voor de genoemde criteria gekozen om de visies van elk 

museum zo breed mogelijk te observeren. De criteria’s zijn een houvast voor de interaction 

designers. Hiermee bestuderen en verbeteren we de criteria voor ons ontwerp. 

De uitwerkingen van de vijf concurrenten zien er als volgt uit: 

 

Van Gogh Museum | http://www.vangoghmuseum.nl/ 
Pluspunten Minpunten 
Interactief; gebruik van Social Media (foto’s 
delen, video’s bekijken, online bezoekers 
ontmoeten) 

‘Onderwijs’ en ‘Voor kinderen’ zijn geen 
microsites. 

Informatief; veel informatie en bovendien 
zijn er 2 menu-items toegewijd aan 
‘Onderwijs’ en ‘Voor kinderen’. (Makkelijk te 
navigeren voor de doelgroep) 

 

Online tickets en shop  
Doelgroep (gemiddelde leeftijd 32 jaar in 
2011) komt overeen met het “zakelijke 
webdesign”. Belevenis komt hierdoor ten 
goede. 

 

Interactie 6/10 
Doelgroep 5/10 
Belevenis 5/10 
Toegankelijkheid 5/10 
Informatie 8/10 
Commercie 8/10 
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Anne Frank Huis | http://www.annefrank.org/ 
Pluspunten Minpunten 
Interactief; Social Media, gastenboek, 
‘reizen’ via een tijdlijn met veel afbeeldingen, 
3d door het huis ‘lopen’ (virtueel huis) 

Onduidelijk voor welk doelgroep het Anne 
Frank huis is 

Commercieel; online winkel en kaartverkoop  
Toegankelijkheid; mobiele website versie 
beschikbaar en een keuze uit talen 

 

Interactie 8/10 
Doelgroep 5/10 
Belevenis 6/10 
Toegankelijkheid 8/10 
Informatie 8/10 
Commercie 8/10 

 

 

Kinderboekenmuseum | http://www.kinderboekenmuseum.nl/ 
Pluspunten Minpunten 
Zakelijke, duidelijke website gericht op 
ouders. 

De microsite is moeilijk te vinden. Namelijk 
3 keer klikken verwijderd van de homepage. 

De microsite is gericht op kinderen Je moet een account aanmaken op de 
microsite. Dit is moeilijk voor kinderen en 
veel werk. 

De microsite is interactief, spelletjes etc.  
De microsite zet de beleving van het 
kinderboekenmuseum door. 

 

Er zit een verhaallijn in de microsite.  
Interactie 8 
Doelgroep 8 
Belevenis 6 
Toegankelijkheid 4 
Informatie 7 
Commercie 6 
 

 

Naturalis | http://www.naturalis.nl/ 
Pluspunten Minpunten 
Sporen goed aan voor museum bezoek. Maakt gebruik van 1 microsite. 
Duidelijke webshop. Alles in de zelfde stijl. 
Veel informatie. Niet toegankelijk via andere platformen. 
Je kan duidelijk je diensten aanvragen via de 
website. 

 

Interactie 6 
Doelgroep 6 
Belevenis 7 
Toegankelijkheid 8 
Informatie 9 
Commercie 7 
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NEMO  | http://www.e-nemo.nl/ 
Pluspunten Minpunten 
Op de homepagina bevatten de links naar de 
belangrijkste onderwerpen van de 
vereniging. 

De homepagina heeft niet dezelfde style 
guide als de subpagina’s 

Maakt gebruik van social media website 
zoals Facebook, Hyves, YouTube en Twitter. 

Niet genoeg interactieve programma’s 

Voldoende gebruik van beelden. Niet echt gebruiksvriendelijk voor kinderen 
Handig voor onderwijs instellingen De subpagina’s zijn helemaal niet 

aantrekkelijk 
Interactief gebruik van links naar microsite 
(webshop) 

Geen duidelijk doelgroep 

Meer dan voldoende informatie Weinig belevenis 
Interactie 6 
Doelgroep 2 
Belevenis 5 
Toegankelijkheid 6 
Informatie 10 
Commercie 8 
 

 

6.3 Differentiatiegrafiek 

De plus- en minpunten, die te zien zijn in de vorige subhoofdstuk, zijn ook te zien in de 

differentiatiegrafiek hieronder. De grafiek bevat de vijf concurrenten met de bijbehorende 

beoordelingen (0 – 10). 
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7. Omgevingsanalyse 

7.1 Domein / musea in Nederland 

Er zijn vele soorten en maten musea, variërend van internationaal befaamde tot lokale musea 

met een beperkte opzet en collectie. De belangrijkste musea van Nederland zijn de 

Rijksmusea. Er zijn of waren negentien Rijksmusea in Nederland. 

Een museum kan verder gewijd zijn aan een bepaalde persoon en is dan vaak gevestigd in het 

huis waar die persoon geboren werd of gewoond heeft. In dat geval is het gebouw onderdeel 

van de tentoongestelde collectie. 

Musea kunnen verdeeld worden naar collectie. Van oudsher hadden musea voornamelijk 

voorwerpen van kunst en/of wetenschap in huis. Later kwamen er ook musea rond andere 

thema's, waaronder: 

 Science Center NEMO (Techniek) 

 Het Spoorwegmuseum (Vervoer) 

 Museum Volkenkunde (Volkenkunde) 

 Naturalis (Natuur) 

 Legermuseum (Oorlog en wapens) 

 Nederlands Scheepvaartmuseum (Scheepvaart) 

 Allard Pierson Museum (Archeologie) 

 

 

7.2 Missie en toekomstplannen Museon 

7.2.1 Missie 

Als interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een 

interdisciplinaire benadering wil het Museon mensen inspireren om de wereld te ontdekken 

en zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast wil het mensen motiveren om onze wereld met respect 

te behandelen. Het Museon realiseert deze missie door de bezoekers een dynamische, 

museale leeromgeving aan te bieden. Kernbegrippen zijn innovatie en duurzaamheid, 

interactiviteit en dialoog, kwaliteit en excellentie. 

 

7.2.2 Toekomstplannen 

Het Museon gaat een periode van oorspronkelijke vernieuwing tegemoet die betrekking op 

inhoud, organisatie en werkwijze heeft. Niet omdat de aantallen van bezoekers of cijfers van 

waardering te verhogen, maar om antwoord te geven op de verwachting en behoeften van 

verschillende bezoekers, het onderwijs en om de positie in de markt te versterken. 

Er zit een wereld van verschil tussen het Museon van 2012 en 2016. De aanmerkelijke 

eigenschappen van het Museon in 2016 zijn als volgt: 

 Een nieuwe thematiek, die tot uitdrukking komt in een nieuwe museale presentatie 

met een verschillende sfeer en aanpak van publiek. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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 Een effectief profiel als museum dat sociale geografie als beginsel neemt en zich op 

die manier duidelijk van andere museums in Nederland onderscheidt. 

 Een flexibele programmering en ruimtegebruik om zo beter op echte ontwikkelingen 

in te kunnen spelen. 

 Een duidelijke rol in de stad van Den Haag als internationale stad van veiligheid, 

vrede en recht. 

 Een nieuwe doelmatige en kleinere organisatie, ook betreft de programmering. 

 Een nieuwe manier van werken, goed gericht op co-creatie met maatschappelijk 

uitgenodigde bedrijven, organisaties, overheid en instellingen. 

 Een sterk bewustzijn van het Haagse publiek bij het Museon, onder meer via een 

Programmaraad en Educatieraad, co-creatie bij te geven tentoonstellingen, outreach 

activiteiten en de hoeveelheid van vrijwilligers binnen de organisatie. 

 Een kleinere collectie, die iets te maken heeft met de thematiek van het Museon. 

 

7.3 Positionering Museon in domein en regio 

In een onderzoek hebben wij gezien dat het Museon nummer 25 is van de meest bezochte 

musea in Nederland. De Nederlandse Museumvereniging heeft een lijst gepubliceerd met 

overzicht van bezoekersaantallen van musea in 2011. Opvallend is dat het museumbezoek in 

2011 ondanks de crisis is gestegen ten opzichte van 2010. 

In de regio van Den Haag heeft het Museon de derde plaats van de meest bezochte musea in 

Den Haag. 

Hieronder de top 5 van meest bezochte musea in Den Haag: 

1. Gemeentemuseum/GEM Fotomuseum 

2. Mauritshuis 

3. Museon 

4. Panorama Mesdag 

5. Haags History Museum 

 

7.4 Communicatiestrategie en communicatiemiddelen 

7.4.1 Communicatiestrategie 

Als het om uitwisselen van boodschappen gaat, dan spreken we van communicatie. Wat wil je 

communiceren en je specifieke doelgroep vertellen? Omdat de achtergronden per doelgroep 

verschillen, moet het Museon de boodschap die het wil uitdragen per doelgroep telkens 

aanpassen. 

Bij het formuleren van de boodschap wordt een verschil gemaakt tussen de boodschap en de 

pay-off. De boodschap mag zakelijk en genuanceerd verwoord worden. De pay-off zet de 

boodschap wervend en pakkend neer. 

De communicatiestrategie onderscheidt inhoudelijk drie typen communicatie: 
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1. Corporate communicatie: het gaat over het Museon als merk, belevenis en 

organisatie. Deze activiteiten zijn over het algemeen wat algemener en grootschaliger. 

Dit zijn onder andere adverteren, PR, beurzen, enz. en zijn gericht op imago en 

naamsbekendheid. 

2. Productcommunicatie: hierbij is het belangrijke dat het Museon helder maakt wat de 

activiteit zo uniek maakt. 

3. Procescommunicatie: hier informeert het Museon over een activiteit die over een 

langere periode loopt en door het publiek gevolg kan worden. 

 

7.4.2 Communicatiemiddelen 

Welke communicatiemiddelen dient het Museon in te schakelen om de boodschap aan de 

doelgroep te kunnen communiceren waarmee de beoogde doelstellingen kunnen worden 

bereikt? 

Media worden niet alleen gekozen op bereik, maar ook op kwaliteit. Het beste resultaat wordt 

bereikt wanneer verschillende middelen naast elkaar gebruikt, die elkaar onderling aanvullen 

en versterken; de zogenaamde middelenmix.  

Binnen de middelenmix onderscheiden we: 

 Mondelinge communicatie: bij een complex, omstreden of gevoelig onderwerp is het 

zinvol de boodschap mondeling over te brengen via een persoonlijk (telefoon)gesprek 

of groepsbijeenkomst. 

 Schriftelijke communicatie: hier impliceert distributie en het is belangrijk om de 

informatie op de meest efficiënte wijze bij de doelgroep te krijgen. 

 Digitale communicatie: voor het imago van het Museon als innovatief kennisinstituut 

mede gericht op techniekonderwijs, is het van belang te investeren in de meest 

moderne communicatietechnologie, om zodoende onze kennis met een zo groot 

mogelijk publiek te delen. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Uit het onderzoeksrapport is gebleken dat de website van het Museon aardig wat 

aanpassingen nodig heeft om zich te manifesteren en profileren als een uitnodigend museum. 

Wij bevelen het Museon aan om het volgende advies van ons, groep 20a, in acht te nemen: 

Geconcludeerd wordt dat de microsite van Museon zich kan onderscheiden door de 

bezoekers een voor- en nabelevenis te geven. De cyclische reis van verbetering staat hierbij 

centraal. Uit het gebruikersonderzoek is gebleken dat de gebruikers, voornamelijk ouders, 

het belangrijk vinden dat er (educatieve) spelletje(s) op de microsite voor de kinderen komen 

te staan. Dit zorgt voor co-creatie: de mogelijkheid dat de kinderen interactiever bezig zijn, 

een voorbelevenis krijgen, alsmede opgeleid worden. Ouders worden bovendien goed 

geïnformeerd over de afvalbergen. De consequenties en de statistieken worden hierbij als 

hulpmiddel gebruikt om de potentiële zelfbewustzijn bij de ouders te creëren. 

Bovendien vinden wij dat de bezoekers terug moeten keren voor meerdere bezoeken. Dit 

doen we door een nabelevenis te creëren. De nabelevenis moet de bezoekers nieuwsgierig 

maken over een mogelijk vervolg van de tentoonstelling. Het is de bedoeling dat na elk 

tentoonstelling, de microsite geüpdatet wordt en voorziet wordt van nieuwe content met 

betrekking op de aankomende tentoonstelling. 

We vinden het belangrijk om de ouders ‘aan te pakken’. Ouders zijn essentieel en van 

bijzonder veel invloed bij de opvoeding van hun kinderen. Als de ouders de juiste voorbeeld 

geven, volgen de kinderen deze voorbeeld ook. Zelfbewustzijn voor de ouders is hierbij van 

essentieel belang. De ouders zijn daarom voor ons, logischerwijs, de correcte en inspirerende 

doelgroep; voor zowel hen kinderen, als de natuur, de dieren en de omgeving. 

Wat uiteindelijk ons value proposition is, is de cyclische reis van verbetering. Deze reis 

bestaat uit de volgende elementen (deelbestemmingen): 

1. voorbelevenis; de website: informatie overdragen, statistieken, grafieken, filmpjes, 

zelfbewustzijn creëren, triggeren voor bezoek. 

2. bezoek bij het Museon; co-creatie, meer informatie, meer belevenis 

3. nabelevenis; de website en de bezoekers van de vorige tentoonstelling: ervaringen 

delen (doorvertellen), op de hoogte gehouden worden, informatie over een belangrijk 

vervolg tentoonstelling verkrijgen 
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Bijlage A: User Needs interviews 

De onderstaande interviews zijn afgenomen in het Museon. We hebben hierbij de volgende 

bezoekers geïnterviewd. 

 

Vader, 32 jaar 

1 kind, 8 jaar. 

Gaat wekelijks met zijn kind naar het Museon. Zijn kind is dol op het Museon en dan vooral 

de laatste tentoonstelling met de ballenbak. 

Gaat nooit naar de site toe, dit vind hij niet nodig omdat hij dichtbij woont. 

 

 
Moeder, 34 jaar 

1 kind, 5 jaar 

Gaat naar het Museon als er een nieuwe tentoonstelling is. Ze gebruikt de website voor 

informatie te vergaren. Het lijkt haar leuk als de kinderen op de site relevante spelletjes 

kunnen spelen. 

 

 
Vader, 38 jaar  

1 kind,  6 jaar 

Omdat hij zelf in de reclamewereld werkt, heeft hij veel verstand van websites.  

Hij zou graag willen dat er een App komt van het Museon, zodat hij makkelijk even snel de 

openingstijden en de tentoonstellingen kan checken. Het leek hem wel leuk als er specifiekere 

informatie komt over de tentoonstellingen voor kinderen in de vorm van spelletjes 

 

 
T hijs en Lidewij 

Groep 8 leerlingen  

Gaan naar het Museon voor een spreekbeurt over de Romeinen en gaan daarom ook speciaal 

naar het Museon voor de tentoonstelling van de Romeinen. 

Hebben de site bekeken voor de openingstijden.  

 

 
Juffrouw T ineke, 28 jaar 

Gaat m et groep 7  naar het Museon  

Tineke heeft voor het bezoek een les voorbereid voor de kinderen om ze zo meer informatie te 

geven over de tentoonstellingen. Ze heeft van tevoren de tentoonstellingen bekeken op de site 

en om informatie gevraagd bij de balie. 
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