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Naar belevingsconcepten
• Visievorming
• Benchmarking

• Gebruikersonderzoek
• Conceptontwerp en 

testing

Volgende stap:
• Prototypes



Sector en publiek: convergentie
Sectorbevraging Q4 2021

Gebruikersonderzoek Q4 2021

Inspireren en de weg wijzen



Naar 
belevings
concepten



Overal waar je komt zijn er 
schatten te vinden!

i.s.m. & StudioH2L
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Doelstellingen



Hoe kunnen we  Vlaamse 
geschiedenis en cultuur beter 

ontsluiten naar het brede publiek 
a.d.h.v. een digitale beleving rond 

erfgoed?

“ “
Initieel vraagstuk





Doelen
De 6 V’s
Het initiatief is geslaagd als ‘Op je pad’ 
kan ...

4
Verbreden

...instrument voor 
publieksverbreding

Verbinden
...verbinding van 

erfgoed over 
instellingen heen

2

Verhalen
...vertelling van de 

geschiedenis en cultuur 
van Vlaanderen

5

Verrijken
...verrijking van erfgoed 

online en op locatie

3

Verdienen
... concept gekoppeld 

aan een eigen 
verdienmodel

6

Verwijzen
... wegwijzer naar 
cultuurbeleving

1



Doelgroep
De grootste uitdaging van het virtueel 
museum is om een groep te activeren 
die niet op een bewuste manier in 
contact komen met musea en 
erfgoed.

Belangrijk hierbij is te beseffen dat 
deze groep(en) wel te activeren zijn 
wanneer er een aanbod op hun maat 
bestaat.

Daarnaast wordt ook ingezet op het 
verbreden van het blikveld van 
mensen die al een interesse hebben in 
erfgoed.

Mensen die vandaag 
zelden tot nooit 

bewust in contact 
komen met erfgoed.

BEOOGDE DOELGROEP



Uitdaging 1/2
Vandaag bestaat er voor veel mensen
geen duidelijk pad om het 
erfgoedaanbod in Vlaanderen te
verkennen en ontdekken. Het aanbod
is versnipperd en het is voor de 
beoogde doelgroep vaak moeilijk het 
bos door de bomen te zien.

De beoogde doelgroep vindt hierdoor
hun weg niet, weten niet wat er bij
hun interesses past en op welke
manieren ze ermee kunnen
interageren.



Uitdaging 2/2
De doelgroep heeft behoefte aan een
hulpmiddel om hen te oriënteren en
tot bij het aanbod te leiden. 

Het uiteindeliijke doel is niet om 
iedereen erfgoedliefhebber te maken. 
Elke kennismaking met erfgoed is 
waardevol, oppervlakkig dan wel
diepgaand.



STRATEGISCH KADER



Product-
positionering
We doen de beoogde doelgroep de 
volgende belofte...

De toepassing zal...

Waardoor gebruikers...

erfgoed in je omgeving voor jou aanwijzen (op een niet intrusieve manier)

je helpen om met een andere/ruimere blik naar erfgoed te kijken

jou ondersteunen om (meer) Vlaamse cultuur (beter) te ontdekken

jou tonen hoe je dieper kan duiken in het erfgoed wat jou boeit

het erfgoed kunnen ontdekken en beter waarderen

en leren over de Vlaamse cultuur en geschiedenis



Impact op de 
gebruiker
Met het product streven we een 
specieke beleving na...

Bij gebruik van de toepassing...

ben ik positief verrast door het erfgoed in mijn buurt

voel ik mij gerust om met vertrouwen meer erfgoed te verkennen en dat te 
delen met vrienden

ben ik gebeten door de verhalen en weet ik iets wat ik eerder niet wist

voel ik mij uitgedaagd om dieper te graven



Doelen

Cyclus

Niet overwegen

Belevingen

Overwegen

getriggered worden

uitgedaagd worden

met vrienden over een 
onderwerp praten

verdiepen in een onderwerp

alleen een uitstap plannen

samen een uitstap plannen

iets nieuw leren kennen

een erfgoedsite ontdekken

Sporadisch beleven Passief beleven Actief beleven Delen Creëren

Verbreden Verbinden Verwijzen

Verhalen

Verrijken

(Verdienen)

Positionering
Overzicht
Het product helpt gebruikers telkens
een stap verder te gaan in het beleven
van het erfgoed. 

De doelen van het platform spelen in 
op deze cultuurparticipatiecyclus en
ondersteunen de gebruiker in de 
belevingen rond erfgoed die natuurlijk
plaatsvinden.

Het zwaartepunt in de ondersteuning
van het platform ligt bij de eerste helft
van de cyclus.



VRAGEN VOOR DE SECTOR“ “







DOELGROEPEN



Doelgroep
Wie moeten we ons voorstellen als we 
het over deze doelgroep hebben?
Welke drempels ervaren deze mensen
en waarom komen ze vandaag, bewust
of onbewust, niet in aanraking met 
erfgoed, kunst en cultuur?

De basis van een idee, ontwerp, 
product, … moet altijd de eindgebruiker
zijn. ‘Human centered’ ontwerpen
impliceert dat je de eindoplossing altijd
moet aftoetsen aan de noden van je 
beoogde gebruikers.

We vertrekken niet van assumpties en
vooroordelen maar van onderzoek. 
Observaties, interviews, interactieve
sessies met de beoogde doelgroep
zorgen voor echte inzichten waar je een
product op kan bouwen.

Mensen die vandaag 
zelden tot nooit 

bewust in contact 
komen met erfgoed.

BEOOGDE DOELGROEP



Gebruikersvalidatie
tijdens het proces

Gedurende het volledige ontwerptraject werd op verschillende 
momenten gebruikers- en expertenfeedback verzameld.
Op die manier werd het finale product binnen zijn huidige 
contouren gaandeweg gevalideerd.

VERRIJKEN CONCEPTEN UITDIEPEN EN SELECTEREN DETAILLEREN OPLEVEREN

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Online 
bevraging

26/10/2021 - 08/11/2021

39 respondenten

Doelgroepen 
onderzoek

26/10/2021 - 04/11/2021

3 locaties

Concept journey 
benchmarking

04/12/2021

11 teams

Feedback & 
design challenge

13/12/2021 - 17/12/2021

9 experten

Concept video 
bevraging

24/12/2021 - ...

119 respondenten (20220112)



KdG Campus 
Hoboken

Decathlon

Permeke BibliotheekVDAB werkwinkel



Doelgroep-analyse

De vraag “Wie willen we bereiken met 
het product?” werd ontrafeld aan de 
hand van een combinatie van 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Er werd hoofdzakelijk gepolst naar 
motivaties en associaties met 
betrekking tot erfgoed.



Doelgroep
Inzichten uit 
onderzoek
Een combinatie van kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek bracht een 
aantal kerninzichten naar voren.

Het doorsnee-imago van erfgoed is saai of oninterressant
“Erfgoed = saai”

Het sociale aspect ontbreekt in de meeste erfgoedbeleving.
“Mijn vrienden willen niet mee”

Het aanbod wordt ervaren als zeer versnipperd, waardoor mensen niet weten waar 
te starten of hoe ze iets kunnen vinden wat bij hun persoon / interesses past.

“Geen idee waar te beginnen”

De manier waarop content vandaag wordt aangeboden is one-size-fits-all. Terwijl 
consumenten een aanbod op maat verwachten.

“Niets voor mij”

Vaak is de intentie er wel, maar blijft de stap heel groot. Er lijkt een nood aan een 
toegankelijke en laagdrempelige manier om erfgoed te ontdekken.

“Ik denk er niet aan op momenten dat het kan”

Ontdekken kost tijd, typisch is dat iets dat op vakantie wel lukt, maar moeilijker is in het 
dagelijkse leven

“Je moet er bewust tijd voor maken”



Doelpubliek
Om voeling te krijgen met de zeer
brede doelgroep van het virtuele
museum, werden deze samengevat in 
een aantal persona’s.

Elk persona* vertegenwoordig een
deel van het doelpubliek, waar
overduidelijk diverse drempels en
motivaties leven.

*Een persona is een archetype voor
een groep van mensen.

Eline

“
“Ik ga alleen op vakantie 

naar musea”

kevin

“
"Bij museum denk ik aan 

in stilte kijken naar 
objecten”

Farah

“
"Lijkt mij best interessant.
maarja... de kinderen hé”

Mo

“
"In een museum kun je 

veel bijleren. Nee, ik kom 
er nooit"

Henk

“
"Ik denk gewoon niet aan 

musea op het juiste 
moment"

Shana

“
"Ik interesseer mij écht 

niet in musea. het laat me 
koud.

Herman

“
"Het is de fysieke plek, 
de omkadering, die elk 
bezoek uniek maakt"

Yasmina

“
"Als ik een vriend had die 

er iets van zou kennen 
zou ik wel meegaan - om 

mij erover te
vertellen'



Andere 
belanghebbenden
Naast burgers en bezoekers zijn er een 
handvol andere belanghebbenden die een 
kernrol spelen, of waar een duidelijk potentieel 
voorhanden is.

Niet al deze partijen zullen vanaf het begin 
meegenomen (kunnen) worden, maar er moet 
wel rekening mee gehouden worden doorheen 
de verdere ontwikkeling.

Leerkrachten
Klasgroepen aanzetten 
om buiten de klasmuren 
erfgoed te ontdekken.

Bedrijven
Laagdrempelige manier 
om in te zetten op een 

gezonde bedrijfscultuur 
en promotie.

Gidsen & 
reisleiders

Een digitale beleving ter 
verrijking van het 

bestaande aanbod.

Lokale economie
Het bouwen van 

bruggen tussen lokale 
economie en het 

ontdekken van erfgoed.

Buitenlandse 
bezoeker

Lokaal erfgoed op een 
laagdrempelige manier 

aan bezoekers 
aanbieden.



VRAGEN VOOR DE SECTOR“ “







PRODUCT
OVERZICHT













Van spot naar 
spot
Via een erfgoedpunt kan je makkelijk 
doorlinken naar andere punten of 
verhalen beleven



Een spot verder 
ontdekken
Een scala aan mogelijkheden zijn
beschikbaar om de spots op een
interessante manier tot bij de 
gebruiker te brengen.

We willen de hele ervaring en de 
verhalen waar deze uit bestaat
meeslepend en engagerend maken.



Word uitgedaagd 
om meer te weten 
te komen
Het engageren van de gebruiker
gebeurt niet allen in de verhalen die 
verteld worden. Op je pad is ook
interactief en gebruikers worden
getriggerd en beloond door actief met 
de inhoud aan de slag te gaan.











Moment-
gebonden
De manier van gebruik is afgestemd op 
verschillende contexten (onderweg, 
thuis, op het werk, …).

Zo kunnen tijdens de dag zaken snel 
opgeslagen worden, om ze later in 
meer detail te bekijken.







Koppeling fysiek 
digitaal
De fysieke en de digitale wereld 
hebben andere eigenschappen. Het 
concept gebruikt de eigenheid van 
beide en speelt in op de overgangen 
tussen de twee. We gidsen de 
gebruiker tussen een digitale beleving
op het platform en een fysieke
beleving in zijn of haar omeving.







Over collecties 
heen
De volledige beleving wordt 
opgebouwd door waardevolle 
elementen (stukken, locaties, ...) uit 
verschillende collecties met elkaar te 
combineren

‘Op je pad’ laat toe om grotere 
verhalen te vertellen, waarin het 
Vlaams erfgoed écht naar voren kan 
komen, zonder de bestaande 
erfgoedinstellingen uit het oog te 
verliezen.







Grenzen 
overbruggend
Verwijzingen zijn niet beperkt tot een 
‘enge’ definitie van cultuur en erfgoed. 

Door over grenzen heen te kijken 
kunnen andere groepen 
aangesproken worden. Zo kan er 
bewust ingezet worden op het 
betrekken van lokale economie en 
bedrijven voor het ontdekken van 
erfgoed.





Hoe spelen we nu in 
op de doelgroep?

Wat kan erfgoed op je pad nu 
betekenen voor een gebruiker? Hoe 
spelen we in op de drempels die uit
het gebruikersonderzoek naar voor
zijn gekomen?

Het gepersonaliseerde profiel van een gebruiker zorgt voor aangepaste content en
thema’s die de gebruiker meenemen in een meeslepende tocht door het erfgoed.

“Niets voor mij”

De stap om verder te duiken in verhalen en thema’s die ons erfgoed te bieden heeft
wordt kleiner. We verwijzen door naar het bestaande aanbod om nog verder te
kijken.

“Ik denk er niet aan op momenten dat het kan”

De app werkt in de achtergrond om op een later tijdstip en op basis van fysieke locaties
herkenbare aangrijpingspunten te geven. Zo helpen we je ontdekken en kan je het erfgoed
beleven wanneer het jou uitkomt.

“Je moet er bewust tijd voor maken”



Op je pad

Erfgoedinstellingen

...

Vlamingen & bezoekers

‘De koek groter
maken’

Met ‘Op je pad’ willen we hoofdzakelijk
een breeder publiek in contact 
brengen met het Vlaamse erfgoed.

We werken als tussenlaag om het 
juiste erfgoed bij de geïnteresseerde
gebruiker te brengen en de gebruiker
ook door te verwijzen naar het brede 
en rijke bestaande aanbod van de 
erfgoedsector.







Globale V&A











Morgen sessie 3
Verhalen, erfgoedelementen en selectiecriteria



BEDANKT!
Zin om het project te volgen? Hou dan 

doemee.museumvanvlaanderen.be 
in de gaten


