
Bij Trive werken we graag volgens de design 

thinking methodiek. Design thinking is een 

verzameling van processen, methoden en 

tools om mensgerichte producten, diensten, 

oplossingen en ervaringen te creëren. 



De kracht voor deze unieke methode voor 

innovatie ligt bij het iteratieve proces waarbij 

met begrip voor de eindgebruiker aannames 

worden uitgedaagd en problemen worden 

gedefinieerd.  



Empathize & Define

Voor Centraal Museum Utrecht volgt het 

project de vijf fases van Design thinking. Het 

doel in de eerste fases (empathize en define) is 

om een first hand experience met de 

eindgebruiker te krijgen. Dit doen we door het 

perspectief van de eindgebruiker te 

onderzoeker. Met dit perspectief wordt de 

belevingswereld van de eindgebruiker 

duidelijker, waardoor (onbewuste) aannames 

die we hebben gemaakt, ontdekt worden. 

De ontdekte behoeftes en pijnpunten worden 

in  de define fase naar voren gebracht. Ook 

wordt het probleem geframed tot focuspunten 

waardoor er richting ontstaat voor welke 

oplossing een echte toegevoegde waarde voor 

de eindgebruiker kan zijn. 



Door middel van workshops was het doel om 

ervaringen en perspectieven van bezoekers en 

niet bezoekers te verkrijgen. De workshop, die 

we drie keer hebben uitgevoerd, bevatte twee 

oefeningen waarmee we primaire data punten 

verzamelden.



De eerste activiteit, de post-it note race, gaf 

korte herinneringen over eerdere 

museumbezoeken. De post-its zijn vervolgens 

gecategoriseerd om patronen te ontdekken. Zo 

zagen we dat bepaalde items over alle drie de 

sessies benoemd werden. 

Focusgroepen


Post it note race


Teleurstellende invloeden


5x
Route onduidelijk

7x
Te veel of juist te 
monotoon

11x
Langdradige, onheldere, 
missende context

13x
Faciliteiten

14x
Te veel 
bezoekers

Verrassende invloeden

5x
Onverwachte 
ontdekking in werk of 
informatie 

5x
Rondleiding of 
audio tour

7x
Faciliteiten

7x
Interactie met 
kijken, mee doen 
of voelen

7x
Emotioneel of 
ontroerende 
verhalen

Hieruit kunnen we concluderen dat 

gebalanceerde drukte, nette faciliteiten en 

een immersieve ervaring key zijn voor de 

gehele ervaring.

Design thinking: succesvol innoveren  



Statements


Het tweede deel van de workshop bestond uit 

het voorleggen van statements aan de 

deelnemers. Gedurende de statements 

konden de deelnemers aangeven of ze het 

eens of oneens waren naar eigen ervaring.



De gevoerde discussie die hieruit ontstond, is 

geanalyseerd aan de hand van overlappende 

onderwerpen, quotes en thema’s. Met behulp 

van empathy maps (zie hiernaast) zijn er drie 

focuspunten ontstaan waarmee we de ideate 

fase ingaan en met Centraal Museum Utrecht 

de potentiële ideeën kunnen selecteren:

 Immersieve ervaring


Overtuigen en voorzien van een  

complete experience

 Ondersteunen


Perspectieven ontdekken als 


eigen interpretatie

 Diepgang


Persoonlijke interesse 


& emotionele connectie

Voora

 Gaat mee naar het museum op 

initiatief van anderen

 Kadert een museum ganger als een 

intellectueel persoon

 Twijfelt over verspilling van geld

 Denkt dat een museum voor hen 

niet interessant is.






Geduren

 Ervaart het lezen als belemmerend

 Ontdekt tijdens het kijken niet gemakkelijk 

waarom het spannend is aan een 

tentoonstelling of werk

 Voelt de elitaire sfeer in het museum en 

ervaart zichzelf niet als deel ervan.






Er n

 Het museum bezoek is voorbij en interesse 

in verdieping verdwijnt bijna direct

 Onthoud weinig van het bezoek als er geen 

persoonlijke connectie of interactie met/

over een specifiek deel was

 Nog een keer gaan is geen optie:  

gezien is gezien.




Ziet Denkt & voelt
Wat denken of voelen ze?Wat zien ze?

Wat zeggen of doen ze? Wat horen ze?

HoortZegt & doet

GainsPains

Achtergrond feitjes

Uitnodigen van de toevallige voorbijloper

Online rondgekeken en daardoor geen nieuwe dingen gezien

Praktische info op website

Google reviews

Gebouw dat aanspreekt of uitlokt

Advertenties

Dat is dichtbij, het is een optie?

Dat past goed in een dagje uit!

Zoek niet zoveel op want ik wil verrast worden

Toffe poster! Wat zou het zijn?

Extra’s reserveren (rondleiding?)

Moeillijk bereikbaar

Uitnodiging van vriend(en), ouders of school

Mysterieuze set up met lichtjes en technologie

Zonder campagnes niet bewust van de optie

Entree prijzen

Mee gaan met andere

Moet makkelijk gaan anders niet

Waarom zou een museum interessant zijn?

Ik twijfel of ik dit leuk ga vinden, wat is de prijs?

“Als intellectueel persoon moet ik mijzelf wel ontwikkelen”

Ziet Denkt & voelt
Wat denken of voelen ze?Wat zien ze?

Wat zeggen of doen ze? Wat horen ze?

HoortZegt & doet

GainsPains

Verlichting

Tekst bordjes Geen informatie te vinden..

Drukte(Veel) kunstwerken

Drukte Geen connectie kunnen vinden

Indrukwekkend gebouw

“Waarom is dit op deze manier gemaakt?”

Deze vraag google ik eventjes

Verleden gekoppeld met heden

Verschillende perspectieven ontdekkenSamen kunnen doen

Immersive ervaring

Verrast & geraakt worden

Werk wat uitstaat of niet werk

Onduidelijke routeGeen introductie van thema

Moeilijk bruikbare apps met scannen die afleiden

“Dit had ik niet verwacht!”

Eigen interpretatie

Wat is de route?

wachtrijGeen samenhang

Kabaal Super stilMuziek

Andere bezoekers gesprekken

Overleggen/kennis delen

“Oppervlakkige info”Gezelschap

WC’s

Informatie ontvangen zonder teksten

Informatie: toevoeging persoonlijke interesse & vragen Eigen interpretatie formuleren

Terughoudend in echte mening delen

“Spreekt mij niet aan”

“Wat moet ik hiervan vinden?”
Wilt niet beoordeeld worden op mening

“Wat is er zo spannend hieraan?”

Elitaire sfeer

“Wil niet elke keer lezen”

“Ik wil gewoon kijken en ervaren”

Ziet Denkt & voelt
Wat denken of voelen ze?Wat zien ze?

Wat zeggen of doen ze? Wat horen ze?

HoortZegt & doet

GainsPains

Expo borden

Documentaires

“Wat heb je gedaan dit weekend?”

Meningen van andere over hun ervaring

Zou het ook van andere perspectief te zien zijn?

Actuele ontwikkeling die aansluiten op tentoonstelling

Persoonlijk verhaal (zoals ontwikkeling) eromheen hebben

Niks kunnen onthouden ervan, vooral bij weinig persoonlijke connectie

google review plaatsen

Verhalen over het dagje uit

Instagram ad’s

Dat was deel van dat uitje toen

Denk er eigenlijk niet meer aan

Die expo is wel klein om voor te betalen, moet dan wel van zichzelf heel interessant zijn, heb de rest al gezien toch

 Deze informatie is niet meer interessant

Kan het inhoudelijk niet terugvertellen

Dit heb ik al gezien, ga niet 2 keer toch...
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