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“Perhaps one did not want
to be loved so much as to be
understood.”

Thijs Prein		

Mark Janssen
Lucy van Eck

- George Orwell, 1984

et begrijpen, dat is het waar
het in essentie allemaal
mee begint bij een project
als deze. Je kunt van
tevoren doelstellingen en
ontwerpvragen opstellen,
maar het levert uiteindelijk weinig op
als je niet tot in de vezels begrijpt welk
verhaal de organisatie wil vertellen. En
vooral ook, waarom die gehoord moet
worden en waarom de doelgroep die zou
willen horen.

H
Mathijs Verstegen
Afstudeerstagiair

Dit project begon op 1 augustus, toen
nog met de intentie om te zorgen dat
Theatergezelschap Kat op het Spek
zoveel mogelijk kaartjes zou kunnen
verkopen. Een voor de hand liggende
aanname, voor eigenlijk het meeste in
het leven: je hebt een doel voor ogen en
er kunnen altijd dingen beter om dat
doel te behalen.
Toen ik zelf mee op tour kon met
het gezelschap, werd het mij echter
duidelijk dat dit niet altijd het geval is.
De kracht kan ook liggen in de eenvoud,
de realiteit schetsen zoals die is, zonder
deze te polijsten. Theater in haar meest
pure vorm. Soms stuit dat op lof en
soms onbegrip. Maar bij mij riep het
vooral respect op: Kat op het Spek gaat
onverstoorbaar zijn eigen weg, uit het
geloof dat ze een boodschap hebben te
vertellen die gehoord moet worden.
De boodschap dat theater je helpt
de zaken in een ander perspectief te
kunnen zien, dat het je bij elkaar kan
brengen als het gevoel van het samen
rond een kampvuur zitten en dat theater
een belangrijke rol zou mogen spelen
in ons dagelijkse leven. Theater als vaste
kost in het rijtje van de slager en de
bakker.
Om die boodschap te verkondigen
bezocht Kat op het Spek al festivals,
om een zo breed mogelijk publiek te

bereiken. Het bereiken van het publiek
was het probleem dan ook niet. Uit
enquêtes kwam naar voren dat er
weinig herhaalbezoek was. Niet bij de
voorstellingen en niet op de website.
Waarom kwam het dat de doelgroep
nooit terug kwam naar de website?
Daarvoor was het belangrijk om de
wensen en frustraties van de doelgroep
te leren kennen.
Mensen zijn van nature nieuwsgierig,
maar ze zijn ook van nature lui. Wellicht
dat dit voorwoord je geïnteresseerd
maakt mijn scriptie te lezen, dan maakt
de meer dan 250 pagina’s wellicht dat
je daar niet eens aan begint. Deel ik
het in kleinere stukken op, dan is je
nieuwsgierigheid wel gevoed om toch
nog eens door te lezen.
Mensen zijn ook op zoek naar sociale
interactie, het zijn sociale wezens. Je
wil je onderdeel voelen van het geheel,
bijvoorbeeld door ervaringen te delen
met anderen. Of na de voorstelling
nog een biertje te drinken met het
gezelschap.
Het is aan de hand van deze kenmerken
dat ik getracht heb om de user
experience van Kat op het Spek te
verbeteren, zodat hun boodschap beter
over komt en er binding met het publiek
kan ontstaan.
Ontwerpen is begrijpen. De organisatie.
De context. De doelgroep. De
boodschap. Dat is waar het in essentie
om gaat en ik hoop dat ik het nu begrijp.
Op de volgende pagina wil graag nog
een aantal mensen uitlichten die mij
hebben geholpen om het te begrijpen.
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INLEIDING
In deze afstudeerscriptie staat het proces beschreven van onderzoeken,
conceptualiseren, ontwerpen, testen en realiseren van een hi-fi prototype, voor het
herontwerp van de website van Kat op het Spek.

1.

In het eerste deel lees je alles over de onderzoeksfase. De eerste 4 hoofdstukken zetten
het probleem uiteen, de doelstelling, de vraagstukken en de methoden en technieken
die tijdens het onderzoek van toepassing waren.
Hoofdstuk 5 gaat over de contextanalyse waarbij een beeld is geschetst van de context
waar binnen Kat op het Spek opereert. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan naar de
geschiedenis van theater, het hedendaagse theaterpubliek en de relatie tussen nieuwe
media en theater.
In hoofdstuk 6 leert men meer over de organisatie Kat op het Spek. De missie en visie,
de kernwaarden, de unique selling points en meer informatie die nuttig was voor het
verdere project.
In hoofdstuk 7 is aan de hand van een enquête en interviews de doelgroep
omschreven.
Vervolgens zijn daaruit de user needs verzameld die daarna via de MoSCoW methode
geprioriteerd konden worden. Vervolgens zijn de user needs uitgewerkt in de persona’s
van de doelgroep en kon ook de customer journey in beeld gebracht worden. Dat lees
je in hoofdstuk 8 t/m 11.
In hoofdstuk 12 zijn de uitkomsten gepresenteerd van de heuristic evaluation.
In hoofdstuk 13 die van de concurrentieanalyse. Hoofdstuk 14 t/m 18 ronden het
onderzoeksrapport af.
In het eerste hoofdstuk van de conceptfase wordt uiteengezet hoe de brainstormsessie
leiden tot het genereren van ideeën voor de concepten. In hoofdstuk 2 worden de
concepten gepresenteerd en in hoofdstuk 3 lees je hoe de keuze uit de drie concepten
tot stand is gekomen. In hoofdstuk 4 en 5 van de conceptfase worden de design
principles en de tone of voice bepaald.
In de designfase wordt duidelijk hoe het concept visueel uitgewerkt. Te beginnen met
hoofdstuk 1, waar uitgelegd wordt waarom er is gekozen voor mobile first. In hoofdstuk
2 worden de gekozen patterns uitgelicht. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de sitemap en
de flowchart. In hoofdstuk 5 en 6 wordt zichtbaar hoe er van schets naar wireframe is
gewerkt. In hoofdstuk 7 lees je welke designkeuzes er gemaakt zijn bij de wireframes.
Hoofdstuk 8 gaat over hoe de communistische stijl gekozen is. Hoofdstuk 9 omvat de
styleguide en in hoofdstuk 10 worden de mock-ups weergegeven.
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Het testplan zet alle testresultaten uiteen en welke verbeterpunten er nog liggen.
Het rapport sluit af met een reflectie, literatuurlijst en bijlagen.
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INLEIDING

1. PROBLEEMSTELLING

Kat op het Spek is een theatergezelschap dat door het vertellen van verhalen op een
laagdrempelige manier theater, cultuur, actualiteit en literatuur met elkaar probeert te
verbinden.

Het probleem is dat de huidige website van Kat op het Spek er onvoldoende in slaagt
om de doelgroep aan het gezelschap te verbinden. Het gevolg hiervan is dat de
doelgroep na het eerste bezoek niet op de hoogte wordt gehouden en daarmee niet
meer terugkomt. Voor Kat op het Spek kunnen de gevolgen zijn dat de groei in het
aantal verkochte tickets of donaties stagneert.

De website van Kat op het Spek is voornamelijk gericht op fondsen Op de tweede
plek komen theaters die de voorstellingen eventueel zouden willen boeken, gevolgd
door de pers, de technici en ten slotte de bezoeker. Dit omdat de kaartverkoop via de
theaterzalen gaat. Via deze afstudeeropdracht is mij de kans geboden om het publiek
een belangrijkere rol te geven op de website van Kat op het Spek, omdat er behoefte
is om een jonger publiek aan Kat op het Spek te binden. De focus ligt dan ook op
het binden van de doelgroep tussen de 20 en 35 jaar oud. Deze doelgroep bereikt
Kat op het Spek wel al door te spelen op festivals, maar daarna blijft binding met het
theatergezelschap vaak uit.
In het proces van het binden van deze doelgroep komt de opdracht voort tot het
herontwerpen van de website. Deze moet ervoor zorgen dat de doelgroep na het
bezoeken van een voorstelling, betrokken blijft bij Kat op het Spek. Op dit moment
biedt de website weinig beeldmateriaal en de teksten zijn er meer op gericht om te
duiden waar het theatergezelschap voor staat, dan interactie met het gezelschap, of
de mogelijkheid voor verdere verdieping. De doelgroep wordt daarom onvoldoende
geactiveerd om meer te weten te komen over het gezelschap, of vaker terug te komen
op de website. De focus van de opdracht ligt daarom in het verbeteren van de UX en
het toevoegen van sociale interactie.
Dit onderzoeksrapport doet verslag van het onderzoek dat gedaan is, met het oog op
het ontwerpproces.

2. DOELSTELLING
Het doel is om de website van het Kat op het Spek te herontwerpen en daarbij een slag
te maken op het gebied van UX en interaction design. Op die manier kan Kat op het
Spek via de website de doelgroep van jonge nieuwsgierige bezoekers aan zich binden,
zodat deze na hun eerste bezoek vaker naar een voorstelling van Kat op het Spek gaan.

3. ONDERZOEKSVRAGEN
Om het onderzoek in goede banen te leiden, zijn er vragen opgesteld om antwoord
op te krijgen binnen het onderzoek. Deze onderzoeksvragen zorgen er mede ook
voor dat het doel van de opdracht in gedachten blijft bij de gekozen methoden. De
hoofdvraag is direct gelieerd aan de doelstelling en de wensen en behoeften van de
opdrachtgever. De hoofdvraag is allesomvattend en valt niet te beantwoorden zonder
de aanwezigheid van deelvragen. De deelvragen moeten antwoord verschaffen over
de verschillende aspecten van het onderzoek.
De verzamelde antwoorden en de bijbehorende conclusies op de deelvragen moeten
leiden tot een antwoord op de hoofdvraag, wat uiteindelijk als conclusie dient voor het
onderzoek. Per deelvraag zijn verschillende methoden toegepast. De keuze achter de
methoden en hoe deze toegepast worden, zullen later aan bod komen.

3.1 HOOFDVRAAG
Hoe kan de website van Kat op het Spek verbeterd worden op het gebied van user
experience, zodat deze jonge bezoekers kan binden aan Kat op het Spek?
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3.2 DEELVRAGEN
De eerste deelvraag is opgesteld om de context van de opdracht te achterhalen. Er is
onderzoek gedaan naar het heden en verleden van de theaterwereld. Op die manier
wordt duidelijk welke patronen en stigma’s er zouden kunnen heersen binnen de
theaterwereld. De geschiedenis herhaalt zich meestal en daarom is het goed te
onderzoeken hoe de relatie tussen theater en publiek in het verleden was. Tevens is de
verdeling van het theaterpubliek onderzocht en is de relatie tussen theater en media
in kaart gebracht.
De tweede deelvraag is gesteld om na te gaan hoe Kat op het Spek zichzelf wil
identificeren, van daaruit kunnen belangrijke kenmerken opgesteld worden voor de
website. Ook helpt het om later in het onderzoek te toetsen of de beoogde identiteit
wel zichtbaar is voor de doelgroep.
De derde deelvraag heeft het doel om de huidige doelgroep in kaart te brengen. Wat
kenmerkt de huidige doelgroep, maar vooral hoe is deze tot stand gekomen? De
deelvraag helpt ook om na te gaan of de aanname, dat het publiek aan de oudere kant
is, te toetsen.
Met deelvraag 4 wordt nagegaan welke rol de website speelt binnen de customer
journey van de gebruiker. De nieuwe deelvraag brengt in kaart welke touchpoints
er zijn waarop er aansluitingen gezocht kan worden met de doelgroep binnen de
customer journey.
Deelvraag 5 is gesteld met de intentie om in kaart te brengen tegen welke fouten de
huidige website aanloopt en waar er mogelijkheden liggen voor de nieuwe website.
Het moet er aan bijdragen dat de nieuwe website niet dezelfde fouten maakt en een
slag maakt op gebied van gebruiksvriendelijkheid.
De zesde deelvraag ligt in het verlengde van deelvraag 5 en legt de website van Kat
op het Spek langs de meetlat van de websites van de concurrentie. Dit moet een
indicatie geven van welke stappen ondernomen moeten worden om de kwaliteit van
de concurrentie te evenaren en het liefst te overstijgen.

12

Deelvraag 1: In welke context opereert Kat op het Spek?
-

Hoe ziet het theaterpubliek er uit?
Hoe word er naar theater gekeken?
Welke problemen spelen er in de theaterwereld?
Hoe staat het gesteld met het theaterbezoek in Nederland?
Wat is de rol van jongeren binnen theater?
Hoe verhoudt nieuwe media zich tot de theaterwereld?

Deelvraag 2: Hoe identificeert Kat op het Spek zich als theatergezelschap?
-

Wat zijn de kernwaarden van Kat op het Spek?
Wat is de missie en visie van Kat op het Spek?
Wat zijn de doelstellingen van Kat op het Spek?
Wat wil Kat op het Spek bereiken met de website?
Wat is de doelgroep volgens Kat op het Spek?
Welke activiteiten en producten biedt Kat op het Spek?
Wat is de tone of voice van Kat op het Spek?
Wat wil Kat op het Spek met de nieuwe website bereiken?
Wat moet de nieuwe website uitstralen volgens Kat op het Spek?
Welke emotie/ welk gevoel moet de website oproepen?
Wat maakt Kat op het Spek uniek?

Deelvraag 3: Wat is de huidige doelgroep van Kat op het Spek?
-

Wat is de gemiddelde leeftijd van de doelgroep?
Verschilt de doelgroep per regio?
Heeft de doelgroep eerder een voorstelling van Kat op het Spek bezocht?
Op welk platform komt de doelgroep voor het eerst in aanraking met Kat op 		
het Spek?
Wat is de reden van het aanschaffen van een ticket voor de doelgroep?
Heeft de doelgroep eerder de website van Kat op het Spek bezocht?
Hoe is de nieuwe doelgroep van 20 t/m 35 jaar oud op dit moment 			
vertegenwoordigd?
Gaan zij met vrienden of familie?
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4. ONDERZOEKSMETHODEN EN TECHNIEKEN
Deelvraag 4: Welke rol speelt de website binnen de customer journey van de
doelgroep?

Voor het beantwoorden van de deelvragen is gebruik gemaakt van verscheidene
onderzoeksmethoden.

-

Bij deelvraag 1 is literatuuronderzoek toegepast om de context van de opdracht helder
te maken. Bovendien zorgt het vroegtijdig inzetten van literatuuronderzoek ervoor
dat er geen onnodig onderzoek wordt gedaan, dat niet al eerder door anderen is
uitgevoerd.

-

Hoe vaak bezoekt de doelgroep theater?
Welke platformen gebruikt deze doelgroep om meer over theater te weten te
komen?
Waar kijkt de doelgroep naar bij het selecteren van een voorstelling?
Waar koopt deze doelgroep tickets voor een voorstelling?
Weet de doelgroep bij het bezoeken van de voorstelling welk gezelschap er 		
achter zit?
Welke discipline bezoekt deze doelgroep het liefst?
Nodigen zij wel eens vrienden of familie uit voor een voorstelling of worden ze
zelf wel eens uitgenodigd?
Hoe komt het dat zij niet (vaker) theater bezoeken?
Wat zijn de behoeften van de gebruiker?

Deelvraag 5: Hoe scoort de huidige website van Kat op het Spek?
-

Hoe zorgt de website dat de gebruiker niet meer hoeft te doen of na te 			
denken dan nodig?
Hoe houdt de website rekening met de beperkingen van de gebruiker?
Hoe voorkomt de website fouten van de gebruiker?
Hoe zorgt de website dat het geheugen van de gebruiker niet te veel op de 		
proef wordt gesteld?
Hoe voorziet de website in sociale elementen aan de gebruiker?
Hoe behoudt de website de aandacht van de gebruiker?

Deelvraag 6: Op welke User Experience punten kan de website van Kat op het
Spek verbeterd worden om te kunnen wedijveren met haar concurrenten?
-

Welke vergelijkbare theatergezelschappen met Kat op het Spek zijn er?
Hoe scoort hun website op gebruiksvriendelijkheid?
Hoe scoort hun website op user experience?
Welke interactie hebben ze toegevoegd aan de website?
Hoe ziet de informatiestructuur er uit?
Wat doen ze aan klantenbinding?

Voor deelvraag 2 zal een strategiesessie met de creatieve leiders van Kat op het Spek
georganiseerd worden volgens het Golden Circle Model van Simon Sinek. Er is voor
deze methode gekozen omdat het ‘Waarom’ de essentie is van de communicatie; dat
moet de website ook gaan uitstralen. Van daaruit kan verder gebouwd worden naar de
‘Hoe’.
Bij zowel deelvraag 3 als 4 kon deskresearch ingezet worden, omdat er al eerder
onderzoek gedaan is door Andries van den Broek en Pieter de Rooij naar interesse
in en bezoek aan theaters en concertgebouwen. Dit onderzoek dateert van 2013 en
daarom is nagegaan of het onderzoek nog relevant is. Er is ook gekeken naar de
vermelde bronnen, voor mogelijk dieper onderzoek.
Voor deelvraag 3 is er een enquête uitgezet onder 185 bezoekers van de voorstelling
Strangelove. Er is voor een enquête gekozen omdat het kwantitatief resultaat oplevert
en dit op efficiënte wijze de demografie en het bezoekgedrag van de huidige
doelgroep in kaart zou brengen. De enquêtes zijn na afloop van de voorstellingen
fysiek uitgedeeld aan de bezoekers. Dit met als reden dat bij een digitale variant de
bezoeker sneller geneigd zal zijn de taak uit te stellen, waarna uiteindelijk afstel volgt.
Bovendien konden de acteurs nu hun autoritaire gezag uit oefenen om de bezoekers
aan te zetten tot het invullen van de enquête.
Na het in beeld brengen van de huidige doelgroep was er behoefte om te achterhalen
wat de jongere doelgroep kenmerkt en welke rol de website speelt in hun customer
journey. Voor deze doelgroep zijn interviews ingezet, omdat voor deze doelgroep een
kwalitatief onderzoek gewenst was. Dit omdat deze doelgroep ten opzicht van de
huidige doelgroep van Kat op het Spek nog overtuigd moet worden. Met een semigestructureerd interview is getracht te achterhalen waarom dit nog niet het geval was.
Bij die interviews is er samen met de doelgroep ook gekeken naar de huidige website,
om na te gaan of de business goals ook worden gehaald en waar de verbeterpunten
op het gebied van usability zitten volgens de doelgroep.
Bij deelvraag 5 is de hulp ingeschakeld van user experience experts om de website te
beoordelen aan de hand van heuristics. Dit omdat meerdere ogen scherper zijn op
het opsporen van bugs en UX en usability fouten. Voor deze expert reviews is gebruik
gemaakt van Susan Weinschenk’s Psychology Usability Heuristics. Dit omdat de
meeste heuristics te veel gefocust zijn op het uitvoeren van taken en de website van
Kat op het Spek als doel heeft om te informeren en te verleiden. De heuristics van
Weinschenk kijken minder naar de technische aspecten en meer naar psychologie
achter het design.
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5. CONTEXTANALYSE
Dat is belangrijk want idealiter verandert de website het gedrag van de gebruiker;
zorgt het dat de gebruiker een kaartje voor de voorstelling gaat kopen.

5.1 LITERATUURONDERZOEK

Aan de hand van de enquêtes, interviews en de expert reviews zijn er user needs
opgesteld die uitgewerkt zijn in user stories. Uit de interviews en de strategiesessies
zijn concurrenten naar voren gekomen. Om antwoord te krijgen op deelvraag 6 is een
benchmark uitgevoerd, die aan de hand van de user needs, de business goals en de
heuristics toetsen hoe de concurrenten scoren. Daaruit volgen de leerpunten voor Kat
op het Spek, maar ook punten waar mogelijk een gat in de markt ligt.

Om een beter beeld te krijgen van de context waar binnen Kat op het Spek opereert,
is er literatuuronderzoek gedaan. Dit is gedaan om probleemanalyse verder de
definiëren. Eerder onderzoek zal een algemeen beeld geven over tegen welke
mogelijkheden en onmogelijkheden theaters en theatergezelschappen lopen wat
betreft het bereiken en het binden van het publiek.
Het literatuuronderzoek is op te delen in drie delen. Het eerste deel focust zich op de
geschiedenis van theater. Dit deel is bedoelt om een beeld te schetsen van de context
waar binnen Kat op het Spek opereert. Het tweede deel staat in het teken van het
kernpubliek en eerder onderzoek dat daar naar gedaan is. Ten slotte is er in het laatste
deel gekeken naar de onderlinge relatie tussen theater en nieuwe media, nieuwe
media omdat deze binnen de afstudeeropdracht toegepast zal worden.

5.1.1 WERKWIJZE
Voorafgaand aan het literatuuronderzoek is er een recent artikel over het onderwerp
gezocht om bekend te worden met de trefwoorden die voor het onderwerp gebruikt
worden. Daarbij is opgeteld hoe vaak een woord voorbij kwam en werd er met name
gekeken naar woorden die ofwel te maken hadden met theater of met bezoeken, zoals
te zien is in tabel 1.
Het artikel dat gebruikt is, is ‘Meer mensen gingen vorig jaar naar het theater, maar er
waren ook meer voorstellingen’ uit de Volkskrant van 28 mei, 2018 (Wensink, 2018). De
publicatie van dit artikel is niet heel recent, dit komt omdat de meeste artikelen over
theater, op dit moment over theater binnen de context van corona gaan en deze factor
binnen het onderzoek buiten beschouwing gelaten wordt.
Tabel 1

Theater, jeugdtheater, theaterbezoek
Voorstellingen, voorstellingen, voorstellingen, voorstellingen, voorstellingen, voorstellingen, voorstellingen
VSCD, VSCD, VSCD
Bezoekersaantallen, bezoekersdaling, theaterbezoek, bezoekers, bezoekers
Podiumkunsten, podiumkunsten, podia, schouwburg
Publiek, publieksgroei
Toneel, toneel

Uit de verzamelde woorden is een clustering gemaakt binnen thema’s zoals te zien is
in tabel 2.

16

17

Tabel 2

Podiumkunsten: Theater, jeugdtheater, theaterbezoek, toneel, toneel, podiumkunsten
VSCD: (bron)
Voorstellingen: Voorstellingen
Publiek: Bezoekersaantallen, bezoekersdaling, theaterbezoek, bezoekers, publiek, publieksgroei
Podia: theater, podium, podia, schouwburg

Podiumkunsten is de allesomvattende term van alle kunstvormen die te zien zijn
in de cultuurpodia in Nederland. Bij de zoektocht naar literatuur bleek dat er meer
onderzoek is gedaan naar alle podiumkunsten in zijn totaliteit, dan enkel theater.
Die bronnen zijn desondanks interessant omdat ze inzicht bieden in hoe theater zich
verhoudt tot de andere culturele disciplines als het gaat om bezoekersaantallen.
VSCD is de belangenvereniging te zijn van 82 podia in Nederland. Deze 82 podia vullen
al 10 jaar consequent het Theater Analyse Systeem in, een benchmark voor VSCD
leden. De cijfers van de VSCD gaan alleen over bij VSCD aangesloten podia. De cijfers
van het CBS zijn gebaseerd op de VSCD, VNPF en een eigen enquête. Daarom zijn de
onderzoeken van CBS relevanter.
Voorstellingen levert bij gebruik van de databanken te uiteenlopende onderwerpen op,
om die reden is gezocht op ‘theater voorstellingen’ om meer gerichtere resultaten te
krijgen.
Bij publiek en bezoekers(aantallen) geldt hetzelfde als bij voorstelling: dat het enkel
relevante resultaten oplevert in combinatie met de term ‘theater’.
Voor podia geldt hetzelfde als podiumkunsten; dat het een allesomvattende term
betreft.
Dat in acht genomen kunnen de resultaten geanalyseerd worden.
Als databank is gebruik gemaakt van Google Scholar en het CBS. Nadeel is dat het CBS
geen gegevens opneemt uit festivals. Voor de geschiedenis van theater is ook het boek
Goden van de Engelenbak van Henk Suèr bekeken.
Er is veel geschreven over theater: de werking ervan en de geschiedenis, het gevaar
dreigt daarmee te verdrinken in het aanbod aan bronnen – zeker wanneer verder
gedoken wordt in de bronnen van bronnen. Er is om die reden besloten af te kaderen
tot enkel de context van het theaterpubliek zelf.
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5.1.2 RESULTATEN
De geschiedenis van het theaterpubliek (1650 – 1976)
Al sinds jaar en dag wordt er geschreven over theater. Op 3 januari 1638 begon de
Nederlandse toneel geschiedenis, op die dag werd het langverwachte theater aan
de Keizersgracht in Amsterdam geopend. Toen predikanten daar lucht van kregen,
werd er bij de schout en de burgemeester op aangedrongen om de voorstellingen af
te gelasten en dreigden met ‘de wrake Gods’, hierdoor wakkerden zij onvrede bij hun
kerkeleden aan. (Suèr, 1980)
Waar rond 1650 het theater dus nog door een groot deel van de bevolking werd gezien
als de kapel van de duivel, in de 18de eeuw was het geworden tot een tempel van de
kunst en een leerschool voor het volk. Toch veranderde er in die tijd weinig aan de
samenstelling van het theaterpubliek. (Gras, 2007)
De stedelijke verstandhoudingen van de 19de eeuw zijn terug te lezen in de
Physiologieën die in 1843-1844 geschreven zijn voor Den Haag, Amsterdam en
Rotterdam. Ze beschrijven het stadsbeeld en het stadsleven, inclusief de sociale
verhoudingen. Daarin worden de verschillende leefstijlen besproken van de ‘Huip’, de
‘Piet’, het ‘fatsoenlijke jongmensch’ en de ‘Jan’.
De ‘Huip’ wordt beschreven als de ongeschoolde werkman en de ‘Piet’ een
aanstellerige middenstander. De ‘fatsoenlijke jongmensch’ en de ‘Jan’ bevinden zich
in elkaars kringen. De ‘Jan’ is van ‘oud geld’ een gevestigde koopman, de ‘fatsoenlijke
jongmensch’ is een talent uit de middenstand die zijn eigen sociale klasse probeert
te ontstijgen. De ‘fatsoenlijke jongmensch’ bevindt zich dus wel in de kringen van de
‘Jan’, maar is er nooit helemaal thuis.
Dat brengt ons naar het theaterpubliek, in de eerste toneelzalen (volkstheaters) van
Amsterdam waren voornamelijk de ‘Huipen’ te vinden – of ‘lieden uit de gemeente en
het slechte volck’ (Suèr, 1980). Bij betere stukken waren later ook de middenstanders
(de Pieten) te vinden en later in de duurdere loges en zitplaatsen ook de elite. Wat
onder betere stukken werd verstaan, werd voornamelijk bepaald door de ‘expertise’
van de elite.
Deze rijken bezochten eigenlijk vrijwel geen Hollandse voorstellingen, maar kwamen
naar de schouwburg voor de opera en juichten alles toe zolang het maar van
buitenlandse komaf was. De welgestelden kwamen wel naar Hollandse voorstellingen,
maar waren geen kernpubliek (op deze term wordt later teruggekomen). De
middenstander was geabonneerd op de Hollandse voorstellingen. De ‘Huipen’ waren
naast hun bezoek aan de schouwburg, ook te vinden in de volkstheaters.
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De schouwburg werd door zijn diverse prijsklassen per zichtlijnen als toegankelijk
geacht. De grootste kern was echter de elite, die dominantie werd sterker toen
vanaf 1835 de middenstanders en ‘Huipen’ het theater de rug toe zouden keren,
tot aan de Eerste Wereldoorlog. Volgens Henk Gras zijn hier twee verklaringen voor
mogelijk: ‘’Mogelijk kon dat publiek de ‘volkstheaters’ beter betalen; waarschijnlijker
is dat ze zich niet ‘thuis’ voelden in een ambiance waar ze steeds nadrukkelijk als te
beschaven subjecten werden gezien en waar ze zich aan de ‘tijd’ van de elite moesten
aanpassen.’’
Het is een structureel aspect van het theater, de programmering wordt bepaald
door de klasse die de schouwburg domineert. Dat niet alleen, het aanbod voor de
middenklasse en de ‘Huipen’ werd ook bepaald door de elite. Zo kwam het dat de
‘volksvoorstellingen’ en ‘zondagsvoorstellingen’, de enige voorstellingen die deze
klasse – gebonden aan hun agenda – kon bezoeken, geprogrammeerd werden aan
de hand van wat de smaak van deze klasse bevonden werd. De ‘Pieten’ en ‘Huipen’
hadden zich maar te schikken.
Van groot smaakverschil tussen de verschillende klassen was eigenlijk geen sprake in
de 19de eeuw, wel bepaalde de elite wat er onder ‘hogere kunst’ werd verstaan en dus
ook wie deze konden bezoeken.
Tot aan Tweede Wereldoorlog blijft theater één van de voornaamste bronnen
van vermaak in de maatschappij. Halverwege de twintigste eeuw, na de Tweede
Wereldoorlog, beginnen de bezoekersaantallen te dalen. Dit lijkt niet op toeval te
berusten omdat rond deze tijd een ander medium aan populariteit wint: televisie.
In de Tweede Wereldoorlog waren de mannen des huizes lang weg naar het front, dat
tezamen met de baby boom, maakte dat er een sterke behoefte aan de intimiteit en
huiselijkheid was van voor de oorlog. Het legde de perfecte bodem voor televisie om
haar opmaak te maken. (Felling, 2004)
Het theaterbezoek liep in de jaren vijftig terug, maar maakt in de jaren zestig pas echt
een duikvlucht. Nieuwe media als radio en tv beginnen dan te concurreren om de
vrije tijd van de samenleving. (Van Maanen, 1997)
Waar theater eerder de rol van gemakkelijk vermaak vertegenwoordigde, werd deze
rol door televisie overgenomen; voor televisie hoefde je immers niet eens je huis te
verlaten. Het theater moest met de komst van televisie op zoek naar een andere
maatschappelijke invulling om zodoende de twee media langs elkaar te kunnen laten
bestaan.
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In die jaren 50 en 60 gebeurt er tegelijkertijd overigens nog iets anders binnen
de theaterwereld: de groeiende kritiek op overheidsbemoeienis. Voor de Eerste
Wereldoorlog werd het theater gedomineerd door commerciële gezelschappen die
niet afhankelijk waren van overheidssteun. Na de Tweede Wereldoorlog slaat dat om.
De overheid wil meer invloed uitoefenen op het repertoire van het theater. Enerzijds
om de getraumatiseerde bevolking her op te voeden, anderzijds om weerstand te
bieden tegen de overwaaiende oppervlakkige massaconsumptie in Amerika. Theater
moest de burger van educatie voorzien en vooral voor iedereen beschikbaar zijn, zoals
dat voor de Eerste Wereldoorlog het geval was.
Het omgekeerde gebeurde echter. Subsidie ging naar vaste theatergezelschappen
die vooral klassieke stukken op de planken brachten. Stukken waar de lagere klasse
en middenstand niet op af kwamen. Critici vonden dat het overheidssysteem een
elitair repertoire veroorzaakt had dat binding miste met de maatschappelijke
onderwerpen. In de jaren zestig werden er meerdere demonstraties gehouden. De
jongeren vonden dat alles wat bij hun ouders als vanzelfsprekend werd gezien, rijp
was om op de schop te nemen. Zo ook het theater.
In 1969 mondt de kritiek uiteindelijk uit in Aktie Tomaat, waarbij vooral
toneelgezelschap de Nederlandse Comedie het moet ontgelden. Er worden tomaten
gegooid naar het theatergezelschap, dat volgens de critici symbool staat voor
het elitaire repertoire van de theaters. Het is de aanzet voor grote veranderingen
in de theater wereld. Er kwam ruimte voor nieuwe gezelschappen met een meer
experimenteel karakter. In 1976 kwam het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk met de nota Kunst en Beleid, waarin de plannen van Aktie
Tomaat vorm krijgen. Er komt meer aandacht voor sociale en geografische spreiding,
er komen meer kleine theaters in het land voor jonge gezelschappen en er komt
meer aandacht voor andere theatervormen. Het gevolg is een groter en gevarieerder
aanbod. (Schuyt & Taverne, 2000)
Het hedendaagse theaterpubliek
Sinds Aktie Tomaat in 1969 zijn er niet meer zulke ingrijpende veranderingen aan
het theaterbestel geweest zoals net voor de Eerste Wereldoorlog, net na de Eerste
Wereldoorlog en in de jaren 60 en 70.
Kijkend naar de cijfers van de 21ste eeuw van het CBS, zoals weergegeven in Tabel 3,
is te zien dat het theaterpubliek sinds 2000 is afgenomen (2000-2018), dat kan ook te
maken hebben met het feit dat het aanbod van theatervoorstellingen is afgenomen.
Feitelijk kan wel gesteld worden dat het aandeel van theatervoorstellingen kleiner
is dan 20 jaar geleden; het totale aantal voorstellingen van podiumkunsten breide
zich juist uit. Goed is te zien dat muziekvoorstellingen, muziektheatervoorstellingen
en kleinkunst- en cabaretvoorstellingen vaker de voorkeur genieten onder de
podiumbezoekers, zoals te zien in figuur 1.
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Tabel 3: Cijfers van het CBS omtrent het bezoek van podiumkunsten tussen 2000 en 2018. | Bron: CBS

Verschillende studies (A. van den Broek & P. de Rooij, 2013; Driessen, 2007) hebben
geschreven over de hedendaagse samenstelling van het theaterpubliek. Op het
gebied van interesse in en het bezoek aan theaters is eerder al onderzoek gedaan in
‘Wat beweegt het publiek?’ (Van den Broek & De Rooij, 2013)
In dit onderzoek wordt bevestigd dat het theater onverminderd veel concurrentie
heeft te dulden als het gaat om de vrijetijdsbesteding. Daar tegenover staat
dat het subsidiebeleid zuiniger is geworden, waardoor theaters en daarmee de
gezelschappen wel genoodzaakt zijn om meer publiek te trekken.
Om aan te duiden welk publiek daarvoor warm gemaakt moet worden hebben Van
den Broek en De Rooij de affiniteit voor theater, mede op basis van eerder onderzoek
(Andreasen, 1991; Roose & Waege, 2003), opgedeeld in vijf segmenten. Deze vijf
segmenten worden bepaald door: enerzijds algemene interesse in de kunstvorm die
te aanschouwen is en anderzijds de motivatie om naar de voorstelling in kwestie te
gaan. De mensen verschillen in hun interesse en motivatie om theater te bezoeken.
De eerste groep zijn de niet-geïnteresseerde niet-bezoekers, die simpelweg geen
interesse hebben in theater. Die groep betrekt 24% van de bevolking (bron: SCP/CBS,
AVO-vervolgonderzoek Receptieve Cultuur). De interesse en de bezoekfrequentie
liggen bij deze groep uiteraard laag.
De groep die daarop volgt (21%) is wel geïnteresseerd in één of meerdere vormen van
theater, maar bezoekt geen voorstellingen. Dat noemen Van den Broek en De Rooij
het potentiële publiek. De drie groepen die daar boven komen, bezoeken wel het
theater maar in wisselende frequentie.
De incidentele bezoeker bezoekt het theater 1 of 2 keer per jaar (28%), de regelmatige
bezoeker bezoekt het theater 3 tot 5 keer per jaar (17%) en het kernpubliek meer dan 5
keer per jaar (10%). Omdat de verschillen in affiniteit voor theater tussen twee groepen
niet heel veel hoeven te verschillen, is er overlap te zien in de grafiek. Een bezoeker
kan uiteraard in een ander segment terecht komen en dat biedt zowel kansen als
gevaren. De verdeling van groepen binnen het theaterpubliek zijn weergegeven in
figuur 2.

Figuur 1: Aantal voorstellingen per discipline, geïndexeerd | Bron: CBS
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De grootste pijler van het potentiële bereik en de frequentie van bezoeken is de
algemene interesse in de kunstvorm. Bij toneel bezocht 67 procent van de zeer
geïnteresseerden het theater, 49 procent van de tamelijk geïnteresseerden, 27
procent van de beetje geïnteresseerden en 5 procent van de niet geïnteresseerden.
Die 5 procent is zeer waarschijnlijk uitgenodigd door vrienden of familie. Deze
resultaten zijn weergegeven in tabel 5.
Tabel 5: Bezoek naar de mate van interesse | Bron SCP/CBS (AVO-vervolgonderzoek Receptie Cultuur)

Figuur 2: Verdeling van groepen binnen het theaterpubliek | Bron: Van den Broek en de Roojj (Wat beweegt het publiek?)

Het geïnteresseerde niet-bezoeker publiek is in de regel groter dan het bezoekende
publiek. Voor toneel geldt dat een derde deel van de bevolking zich binnen deze
groep bevindt. Bij toneel stroomt 36% van de geïnteresseerde niet-bezoekers door
naar incidentele bezoeker, de geïnteresseerde niet-bezoeker is ook wel het potentiële
publiek en er valt dus nog veel te winnen. Naast redenen om wel te gaan zoals het
sociale aspect (uitgenodigd worden door vrienden en familie) en specifieke interesse
in de voorstelling zijn er ook redenen om niet naar de voorstelling te gaan. Zoals te
zien in tabel 4 geeft het grootste gedeelte van de geïnteresseerde niet-bezoeker
aan dat het er gewoon niet van kwam. Er mist dus urgentie en/of motivatie om de
voorstelling te bezoeken.

Voor de incidentele bezoeker geldt dat zij weliswaar geïnteresseerd zijn maar niet
per se betrokkenheid voelen. Het is wat je zou kunnen vergelijken met een zwevende
kiezer, waarbij er veel concurrentie is van andere vormen van vrijetijdsvermaak. Uit
interviews van het onderzoek van Van den Broek en De Rooij (2013) blijkt dat deze
groep constant ‘getriggered’ moet worden. Massamedia kan hen namelijk wel
aanzetten tot bezoek. Verder blijkt dat niet alleen de incidentele bezoeker zelf, maar
ook de omgeving een lagere interesse heeft om podiumkunsten te bezoeken.
Uit de diepte interviews van Van den Broek en De Rooij (2013) komt verder naar
voren dat het te maken zou kunnen hebben met smaakverschillen met de eigen
partner, culturele socialisatie in de jeugd leidt niet per definitie tot meer of minder
theaterbezoek. Het is niet zo dat de incidentele bezoeker minder tevreden is met het
bezoek aan het podium.

Tabel 4: Redenen om niet het theater te bezoeken per discipine | Bron SCP/CBS (AVO-vervolgonderzoek Receptie Cultuur)

Regelmatige bezoekers hebben een grotere betrokkenheid bij de podiumkunsten,
maar het is wel wat specifieker gericht dan bij het kernpubliek. Bij de regelmatige
bezoeker staat het bezoek aan podiumkunsten niet centraal in het leven. Hier
is de omgeving geen belemmering. De omgeving is vaak ook geïnteresseerd
in podiumkunsten en vormt zo dus ook een extra stimulans. Sommigen zijn
niet cultureel gesocialiseerd, maar komen door de partner toch in de rang van
regelmatige bezoeker terecht.
Redenen die aangedragen worden om niet vaker te gaan, zijn de prijs en een gebrek
aan tijd. Al kan afgevraagd worden of dat gebrek aan tijd niet eerder een andere
prioritering van tijd betreft.
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Het kernpubliek is sterk betrokken bij podiumkunsten, het heeft een plaats in hun
leven en hun identiteit. Het bezoeken van podiumkunsten is een ritueel en deze
groep gaat vaak vanuit eigen initiatief op zoek naar voorstellingen.
Een voorname reden om te gaan blijkt ook het tegenkomen van gelijkgestemden.
Tevens leeft sterk de motivatie om ook de omgeving er mee te ‘besmetten’. Deze
groep is ook vaak ‘vriend’ van het theater.
Het kernpubliek heeft nauwelijks tot geen smaakverschillen met de partner en is
vaker dan niet van huis uit cultureel gesocialiseerd.
In de slotbeschouwing van Wat beweegt het publiek wordt ingegaan op hoe
overgang tussen segmenten te stimuleren. Dit is in de eerste plaats een kwestie van
balans vinden. Een verandering kan tot toenadering van de ene groep zorgen, maar
juist voor vervreemding bij de andere groep.
Inspanningen om het verschil tussen de niet-geïnteresseerden en geïnteresseerden
kleiner te maken heeft eerder niet tot effectieve resultaten geleid. (Voase, 2013)
Van potentiële bezoeker tot incidentele bezoeker
Er zijn nogal wat drempels te nemen voor er overgegaan wordt op podiumbezoek.
Bij deze groep ontbreekt de urgentie en motivatie om het theater te bezoeken,
belangrijk is om de wensen en voorkeuren van de groep in kaart te brengen.
Van incidentele tot regelmatige bezoeker
Bij de incidentele bezoeker zit het theaterbezoek simpelweg niet in het systeem.
Zij plannen hun voorstellingen niet al te ver vooruit en doen geen moeite om uit
een veelvoud aan informatie een keuze te maken. Urgentie moet hier benadrukt
worden en er kan veel gewonnen worden in het secundaire product (sfeer,
gastvriendelijkheid).
Van regelmatige bezoeker tot kernpubliek
De regelmatige bezoeker is betrokken bij podiumkunsten, maar deze betrokkenheid
kan verder doorgetrokken worden, bijvoorbeeld door te onderkennen dat de
klantbeleving niet beperkt blijft tot de voorstelling zelf. In de besluitvormingsfase zit al
een sterk sociaal karakter doordat met vrienden of familie besproken moet worden of
de voorstelling bezocht gaat worden. Vervolgens is er na het moment van aankopen
ook vaak een lange tijd van stilte. Ook het consumptiemoment zelf kan uitgebreid
worden met extra vormen van beleving, Na afloop biedt social media mogelijkheden
om beelden uit wisselen.
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Theater en nieuwe media
De komst van de computer heeft veel veranderd in de theaterwereld en er voor
gezorgd dat de concurrentie om entertainment sterk is toegenomen. Er is nog niet
gekeken naar hoe deze twee vormen van media elkaar zouden kunnen versterken.
We kunnen er niet omheen dat de mens op dit moment omringd is met technologie
en zoals Marshall McLuhan (1964) stelt ‘’elke technologie creëert geleidelijk een
nieuwe menselijke omgeving’’. Onze technologie heeft het punt bereikt waarbij
het een aanvulling is op onze zingtuigen. McLuhan noemt dit een ‘mutatie’ (Levine
& McLuhan, 1964). We leven in een nieuwe wereld waar het scherm onderdeel is
geworden van de dagelijkse routine en het is interessant om na te gaan hoe in die
omstandigheid er een betekenisvolle interactie kan ontstaan. In deze paragraaf zal
uiteengezet worden hoe podiumkunsten zich verhouden tot deze nieuwe ‘menselijke’
omgeving.
Het gebruik van technologie in de podiumkunsten is terug te leiden naar de Griekse
tragedie Deus Ex Machina, waarbij god op een kraan naar beneden kwam om te
interrumperen in het spel. De kraan kan in de tijdsgeest gezien worden als een
modern apparaat en daarom mag Deus Ex Machina bestempeld worden als de eerste
‘digitale’ voorstelling. (Dixon, 2007)
In de vroege 19de eeuw waren poppen het ‘virtuele’ verlengstuk van de regisseur. Zij
hadden niet de beperkingen die je met menselijke acteurs wel hebt. Poppen kunnen
je een nieuwe wereld voorschotelen zonder dat het menselijke je uit die illusie trekt
(Burgheim, 2016). Tussen 1911 en 1959 was er een beweging die ‘multimedia theater’
maakte waarbij film een aanvulling was op het theater. Film kon de interne emoties
van de acteur op het podium in beeld brengen en werd in die hoedanigheid gebruikt
tussen 1940 en 1950. In de jaren 60 was het de Avant-Garde beweging die gebruik
maakte van de eerste computer effecten. De jaren 80’ gaven nog meer ruimte voor
integratie van technologie door de komst van het internet, een trend die in de jaren
90’ nog meer mogelijkheden bood. Nu is aangekomen op het punt waarop robots,
augmented en virtual reality aan de kunst toe kunnen voegen. Kort samengevat
hebben de podiumkunsten altijd vorm weten te geven aan de komst van nieuwe
technologieën.
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5.1.3 ANALYSE

5.1.4 CONCLUSIE

Wat in de resultaten veelal terugkomt is dat theater meerdere malen onderhevig
is geweest aan een discussie tussen conventioneel en innoverend theater. Het
conventionele theater dat vaak bepaalt wordt door het dominerende publiek, wat
eigenlijk altijd de elite was. In 1835 leidde dat al tot een stil protest, waardoor lagere
en middenstandsklasse het theater de rug toe zouden keren tot aan de Eerste
Wereldoorlog. In 1969 escaleerde het een stuk meer met Aktie Tomaat. Aan de hand
van die escalatie hebben er uiteindelijk hervormingen plaats gevonden. Subsidies zijn
er echter nog steeds en aangezien gezelschappen daar sterk van afhankelijk zijn is er
nog steeds sprake van enige overheidsbemoeienis; je past je aan, aan de wensen van
het fonds dat de subsidie verstrekt. Nu loopt de subsidie terug en zal theater een meer
commerciële insteek moeten krijgen.

In welke context opereert Kat op het Spek?
Kat op het Spek opereert in een theaterwereld die historisch gezien altijd wel met
conflicten te maken heeft gehad. Het repertoire van de theaters wordt vaak sterk
bepaald door het dominante publiek en dat is een vicieuze cirkel; doordat het
repertoire vooral hen aanspreekt zal er ook geen nieuw publiek naar de zalen komen.
Het stigma dat theater vooral elitair is, kan in de weg staan om de doelgroep te binden,
het zorgt voor een verhoogde drempel.

Die conventionele bubbel en het stigma dat theater vooral elitair is lijkt er echter nog
steeds te bestaan, van de hedendaagse samenleving is er een groot deel dat voelt dat
theater niks voor hen is en om die reden voelt het zich niet uitgenodigd. Dat terwijl de
commerciële insteek van theatergezelschappen vraagt deze groep naar bezoeker te
bewegen. Dat zonder het huidige kernpubliek weg te jagen.

Tevens is technologie is in deze samenleving steeds sterker aanwezig en theater
dreigt – door het gebrek aan technologische innovaties - daarom het ‘contact’ te
verliezen met de beleefwereld van potentieel publiek. De huidige verschuiving van
het theaterlandschap, waarbij subsidies teruglopen en theatergezelschappen een
meer commerciële benadering moeten hanteren, biedt kansen om dat contact op te
gaan zoeken. Zeker gezien het feit dat theater in het verleden een goede relatie heeft
gehad met technologie, is het mogelijk dat die samenwerking Kat op het Spek ook zou
kunnen versterken.

Parallel aan deze situatie loopt de komst van technologie. Deze heeft zowel het
theaterlandschap – er is meer concurrentie – als haar publiek drastisch veranderd. Het
is belangrijk om te constateren dat theater en technologie elkaar in het verleden vaak
hebben gevonden en elkaar aan kunnen vullen.

Het theaterpubliek is onder te verdelen in groepen. Van de niet-geïnteresseerde nietbezoeker tot het kernpubliek. Inspanningen om de niet-geïnteresseerden enthousiast
te maken voor theater, hebben eerder niet tot effectieve resultaten geleid. Met die
kennis is besloten om deze groep niet op te nemen binnen dit theoretische kader.

Een belangrijk resultaat was ook het onderzoek van Van den Broek en De Rooij (2013),
dat het theaterpubliek verdeelt over verschillende groepen. Deze verdeling maakt
het mogelijk om per groep de focuspunten te bepalen waarop zij kunnen groeien
naar een meer betrokken publiek. Een relevant gegeven is dat poging om de nietgeïnteresseerde niet-bezoeker over de streep te trekken, in het verleden geen effectief
resultaat hebben opgeleverd. Daarbij liggen er vooral mogelijkheden bij het potentiële
publiek, de incidentele en de reguliere bezoeker.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er binnen de verschillende
publiekssegmenten over en weer migratie kan plaatsvinden. Dat biedt mogelijkheden
om verder te onderzoeken.

Voor het potentiële publiek geldt dat hier onderzocht moet worden welke wensen zij
hebben om ze beter te kunnen bedienen. De incidentele bezoeker heeft vooral moeite
met het grote aanbod aan vrijetijdsbesteding, hier kan het interessant zijn om te
achterhalen wat de doorslaggevende factor kan zijn om een voorstelling te bezoeken.
De reguliere bezoeker is wel betrokken bij theater maar mist de intrinsieke motivatie
om zelf informatie te vergaren, waar dit bij het kernpubliek meer in het systeem zit.
Bij de reguliere bezoeker is het belangrijk om te beseffen dat de reis van de klant niet
stopt bij het aanschaffen of het bezoeken van de voorstelling. Het is wel van belang
een goede balans te vinden. Een verandering die voor een positief effect zorgt bij de
ene groep, kan juist voor vervreemding zorgen bij de ander.
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De meeste winst is daarbij te halen bij het bewegen van incidentele bezoekers naar
regelmatig bezoek en van regelmatig bezoek tot kernpubliek. Bij de incidentele
bezoeker kan dat door in te zetten op het verminderen van de veelvoud aan informatie,
waarbij zij niet de moeite doen die door te pluizen om tot een beslissing te komen en
het verbeteren van het secundaire product (sfeer, gastvriendelijkheid).
Bij de reguliere bezoeker is er vooruitgang te boeken door de klantbeleving niet te
beperken tot de voorstelling zelf, maar deze uit te breiden naar de besluitvormingsfase,
het consumptiemoment en achteraf.
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6. 0RGANISATIEANALYSE
De resultaten uit het literatuuronderzoek vormen de basis van het vervolgonderzoek.
De context geeft een beeld van de sentimenten die spelen binnen de theaterwereld,
waardoor daar rekening mee gehouden kan worden. Het onderzoek van Van den
Broek en De Rooij (2013) over de verschillende segmenten van theaterpubliek geldt
als kader voor de doelgroepanalyse. Bij de interviews zal gezocht worden naar
respondenten die representatief zijn voor de groepen geïnteresseerde niet-bezoeker,
incidentele bezoeker, reguliere bezoeker en kernpubliek. Binnen dit onderzoek zal
er verder gekeken worden naar welke rol de website speelt bij deze verschillende
bezoekers en welke middelen er ingezet kunnen worden op de verschillende
momenten – besluitvormingsfase, consumptie moment en achteraf - van de
klantbeleving (customer journey).
In de organisatieanalyse wordt onderzocht welke activiteiten Kat op het Spek al
onderneemt, hoe het de verschillende publieksgroepen bereikt en wil binden en hoe
technologie daarbij nu al ingezet wordt.

Het herontwerp moet naast de behoeften van de doelgroep ook voorzien in de
behoeften van de organisatie. Kat op het Spek heeft een verhaal te vertellen en dat
moet goed overgebracht worden. Het doel van deze analyse is om de business goals
van Kat op het Spek te achterhalen. Met deze analyse wordt antwoord gegeven op de
vraag: Hoe identificeert Kat op het Spek zich als gezelschap?
Om meer inzicht te krijgen over het gezelschap is er een strategiesessie ingezet. Deze
kon fysiek plaatsvinden bij broedplaats De Hellema in Zaandam. Dit gesprek werd met
Thijs Prein en Roelof Pothuis gevoerd, samen vormen zij de artistieke leiding.
De strategiesessie is uitgevoerd als een interview waarbij verschillende thema’s ter
spraken kwamen om de Waarom, Hoe en Wat te achterhalen zoals beschreven in
de golden circle (Sinek, 2009). Daarnaast zijn er doelstellingen opgesteld voor zowel
de organisatie als de website. Tevens zijn er unique selling points en kernwaarden
verzameld, waarmee Kat op het Spek zich af zou kunnen zetten tegen haar
concurrentie. Er is een lijst van gezelschappen opgesteld die binnen de concurrentie
vallen. De vragenlijst voor de strategiesessie is terug te vinden in de bijlage, sommige
vragen kwamen niet geheel aan bod.

6.1 MISSIE EN VISIE
Voor het achterhalen van de missie en visie is er ingelezen in het beleidsplan van 2018,
dat op de website stond.
Missie
De stichting heeft als missie het maken en het mogelijk maken van, en het
enthousiasmeren van mensen voor theater, kunst en cultuur in de breedste zin
van het woord en alle hieraan gerelateerde activiteiten, alsmede een cultureel
maatschappelijke boodschap te verkondigen middels diverse media en uitingen.
Visie
Kat op het Spek streeft ernaar om cultuur tot vaste kost te maken, in het rijtje van de
slager en de bakker. De stichting wil het publiek uitdagen om verder te denken, dieper
te discussiëren, vaker te verwonderen en meer te amuseren. Om die reden produceert
Kat op het Spek niet binnen de standaard lijntjes van het theater. Elke voorstelling is
een zoektocht van de makers om inhoud, plek en publieksbeleving samen te laten
vallen. Daarbij wordt er altijd gezocht naar spannende samenwerkingen, uitdagende
locaties en nieuwe werkvormen.
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6.2 DOELGROEP EN DOELSTELLINGEN
Tijdens de strategiesessie met de artistieke leiding is er gevraagd naar hun algemene
doelstellingen en die van de website. Daarnaast is gevraagd of zij een beeld hadden
van wat hun huidige doelgroep is en wat die groep kenmerkt. De doelstellingen
vormen de business goals waaraan de website moet voldoen. Dit segment
beantwoord de volgende sub deelvragen:
1)
2)
3)

Wat zijn de doelstellingen van Kat op het Spek?
Wat wil Kat op het Spek bereiken met de website?
Wat is de doelgroep volgens Kat op het Spek?

Doelgroep
In de basis maakt Kat op het Spek theater dat het zelf mooi vindt, maar wel met de
overtuiging dat er ook publiek voor is dat dat soort theater ook wil. Theater dat een
combinatie is van rauw, intellectueel, sprookjesachtig en verhalen vertellend. In die zin
is de huidige doelgroep stomtoevallig zo ontstaan en zat daar geen bewuste intentie
achter.
De huidige doelgroep is, zo zegt Kat op het Spek, wat ouder en laat zich vaak leiden
naar het theater door de acteurs waar Kat op het Spek mee samen werkt.
Het publiek moet volgens Kat op het Spek niet bang zijn voor vieze handen, tegen
een stootje kunnen, maar zich ook niet schamen te genieten van de elegantie van een
verhaal. Simpel gezegd, men moet er ook voor open staan om het verhaal niet geheel
te begrijpen en het daarna in de foyer te durven vragen.
In die zin is Kat op het Spek meer op zoek naar een doelgroep waar je achteraf een
biertje mee kan doen, zodat de voorstelling niet stopt bij het applaus. Kat op het Spek
wil actieve ontspanning bieden en het publiek actief na laten denken.
De doelgroep moet de honger naar sociaal contact hebben en bijdragen aan de
voorstelling. Even je tijdens de voorstelling een groep voelen samen. Het is zeker geen
voorstelling voor ‘lui’ publiek. Er is zo’n breed aanbod aan entertainment dat het gros
liever kiest voor het gemak van Netflix of Videoland. Kat op het Spek wil daar een
alternatief voor bieden, dat de doelgroep weg trekt van het passieve consumeren.
In theater moet je je verhouden tot meerdere stakeholders, daarom moet Kat op het
Spek zich met de website ook richten tot theaters, pers en fondsen.

De pers wil foto’s en informatie over een voorstelling kunnen vinden voor bij het
schrijven van een artikel
Voor de ANBI status is het publiceren van bepaalde gegevens zoals jaarverslag/
jaarrekening verplicht Dit geldt ook voor het voldoen aan de governance code cultuur.
Dit is dus informatie die beschikbaar moet zijn voor fondsen.
Doelstellingen
Als algemene doelstelling van Kat op het Spek geldt, een brug slaan tussen het
experimentele theater in de kleine zaal en het conventionele theater in de grote zaal.
Daarnaast wil het gezelschap toewerken naar stabiliteit in de vorm van de productie
van drie voorstellingen per jaar.
Kat op het Spek ziet ook dat het subsidielandschap sterk verandert en dat
daar eigenlijk geen toekomstvisie op te bouwen is. Daarom wil het gezelschap
commerciëler gaan denken, zonder de inhoud te beperken. Dat wil het doen
door buiten de tours om meer communicatie te zoeken met de doelgroep. Een
nieuwe jonge doelgroep, die na afloop dat biertje drinkt, maar vooral maakt dat het
gezelschap toekomstbestendig is.
Met de website wil Kat op het Spek die doelgroep meer aan zich binden. Ze moeten
bij een website bezoek vooraf verleid worden tot het aanschaffen van een ticket,
maar juist ook achteraf er terecht kunnen voor verdieping. Praktische doelen voor de
website zijn dat deze informatief moet voor theaters, pers en fondsen.
Tabel 6: De doelstellingen van Kat op het Spek

Doelstellingen algemeen
Stabiel theatergezelschap worden met in ieder
geval 3 producties per jaar.
Als gezelschap commerciëler gaan denken
zonder de inhoud te beperken.
Meer interactie met de doelgroep hebben.
Brug slaan tussen experimenteel en
conventioneel theater.
Een jongere doelgroep binden

Doelstellingen website
Communicatieplatform bieden om de doelgroep
meer te betrekken buiten de tours van
voorstellingen om, zodat huidige bezoekers
betrokken blijven bij het gezelschap
Informeren van pers, fondsen en theaters.
Verdieping bieden, zodat er binding met de
bezoeker ontstaat
Doelgroep verleiden om een ticket aan te
schaffen
Doelgroep binden

Theaters zullen willen weten wat de technische eisen zijn, hoe de productie er uit ziet
en wat ze eventueel kunnen delen voor PR.
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Tabel 7: De doelgroep zoals beschreven door Kat op het Spek

Doelgroep
Huidige bezoekers doelgroep

Fondsen/sponsoren

Pers
Theaters

Nieuwe bezoekers doelgroep

6.3 ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN
Kenmerken
Is per toeval ontstaan, laat zich leiden naar het
theater aan de hand van de bekende acteurs
waar Kat op het Spek mee werkt. Is over het
algemeen wat ouder.

Het eindproduct wat Kat op het Spek levert, is op dit moment één productie per jaar,
dat ze uit willen bouwen naar 3 producties in 2021. Tussen die voorstellingen door is het
vaak stil.

Houd van rauw verhalend theater, niet bang om
de handen vies te maken en actief mee te doen.
Willen weten wie Kat op het Spek is, waar het
voor staat en waar het heen wil, welke staat van
dienst ze hebben en praktische gegevens.

De wens is er om ook buiten het touren om iets te bieden aan het publiek, zodat
deze betrokken blijft. Tijd wordt steeds flexibeler maar theater is vaak nog log. In deze
nieuwe realiteit (COVID-19) is het zichtbaar geworden dat je wendbaarder moet zijn.
Eventueel dat je meerdere voorstellingen langs elkaar zou laten kunnen bestaan, net
naar wat de behoefte van het theater is.

Sterk veranderend qua eisen voor het verstrekken van subsidie.
Wil beeldmateriaal en informatie over een
voorstelling kunnen vinden voor het schrijven
van een artikel.
Wil weten wat het in huis haalt. Op technisch
gebied, maar ook qua staat van dienst en om
te achterhalen voor welk publiek het gemarket
moet worden.
Moet open staan voor actief theater, dat aan het
denken zet en wat je soms niet direct begrijpt.
Zoekt naar sociaal contact en voor hen houdt het
theater niet op na het applaus. Is over het
algemeen jonger (20-35).
Heeft zich nog niet met het gezelschap
gebonden.

Kat op het Spek wil via de website, maar ook via social media meer content gaan
aanbieden in de vorm van een kijkje achter de schermen. Daarnaast zijn er plannen
om een podcast te maken die een extra ervaring biedt voor de doelgroep.
Tabel 8: De activiteiten Kat op het Spek

Huidige activiteiten
Voorstellingen

Huidige producten
Nieuwsbrief

Try-outs

Website

Gewenste activiteiten
Evt. meerdere voorstellingen langs elkaar
laten bestaan

Gewenste producten
‘Behind the scenes’
beeldmateriaal
Een podcast

Social media kanalen

6.4 TONE OF VOICE EN KERNWAARDEN

In de strategiesessie is ook the tone of voice besproken. De tone of voice bepaalt hoe
het gezelschap zich wil uiten op de website. Dit om later te kunnen de toetsen of de
inhoud van de website straks aansluit op het imago van de organisatie. Om the tone
of voice te kunnen bepalen is aan Kat op het Spek gevraagd om kernwaarden te
noemen. Kat op het Spek had nog niet eerder nagedacht over de kernwaarden van
de organisatie, maar uit de strategiesessie en interviews bleek wel dat ze een duidelijk
beeld hebben van wat ze uit willen stralen. De tone of voice en de kernwaarden zijn
geprobeerd te vatten door een samenvatting te schrijven uit een combinatie van zowel
de strategiesessie als persuitingen.
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Thijs Prein en Roelof Pothuis zijn de belangrijkste gezichten van Kat op het Spek die
in wisselende samenstellingen verhalen willen brengen als groep. Het samenbrengen
van het team maakt het verhaal, maakt de voorstelling.
Hun ontstaan is rebels om het feit dat ze een tegengeluid wilde geven voor het
theaterklimaat, waarbinnen het belangrijker is wie je kent dan wat je maakt. Daarop
besloten ze zelf hun voorstellingen te bekostigen, wat betekende dat ze veel ook zelf
moesten doen. Uiteindelijk is dat aanleiding geweest voor hoe Thijs en Roelof nu nog
steeds theater maken: met harde werkers, troopers, die de poten in de klei hebben
staan. Een gezelschap waar je onderdeel van wilt zijn omdat iedereen op dezelfde voet
staat. Nu ze ook in de grote zalen staan willen ze een brug slaan naar het experimentele
theater in de kleine zaal.
Het theater dat zij maken mag best een beetje houtje-touwtje zijn, de imperfecties
worden niet weggepoets, maar blijven zichtbaar. Zoals Thijs Prein het beschrijft in het
Noordhollands Dagblad: ‘’Als de realiteit hard of lelijk is, krijg je dat te zien. Vergelijk
het met een maaltijd. Zoals je bij een goede chef de ingrediënten kan zien, maar
hoe hij het bij elkaar heeft gebracht weet je niet.’’ Dat transparante, pure maar toch
onvoorspelbare kenmerkt de voorstellingen van Kat op het Spek.
Van hun publiek verwachten ze actieve participatie, het is geen theater om voor
achterover te gaan zitten. Je bent voor een avond onderdeel van en moet actief
meedenken om onderdeel te worden van de groep, want taal is sterk aanwezig.
Zoals eerder genoemd in de beschrijving van de doelgroep zijn de voorstellingen een
combinatie van rauw, sprookjesachtig, intellectueel en verhalen vertellend.

Kernwaarden
Tabel 9: De verzamelde kernwaarden voor Kat op het Spek

Verzamelde kernwaarden
Groepsgevoel

Rauw

Puur/Transparant
Onvoorspelbaar
Intellectueel
Troopers
Houtje-touwtje
Verhalen vertellend/talig
Rebels
Verbindend

Omschrijving
Je moet je welkom voelen, iedereen staat op
gelijke voet. Ook het publiek moet zich onderdeel voelen van, achteraf een biertje willen
doen met het gezelschap. Een acteur mag minder goed zijn, zolang het samenspel maar goed is.
Je moet bereid zijn om je handen vies te maken,
zowel binnen de organisatie als het publiek. Alles
is puur en imperfecties worden niet weggepoetst.
Als de realiteit hard of lelijk is krijg je dat te zien
Hoewel het transparant theater is – het is geen
magie – weet je niet hoe Kat op het Spek het in
elkaar heeft gezet. Je kunt verrast worden.
De bezoeker moet durven om het niet gelijk te
begrijpen, het vraagt actieve mentale participatie.
Organisatie staat op gelijke voet, maar ook iemand binnen de organisatie is verantwoordelijk
voor meerdere taken.
Het hoeft er niet perfect uit te zien, Kat op het
Spek wil geen magie laten zien maar rouwe realiteit.
Bij de voorstellingen van Kat op het Spek staat
het verhaal centraal, de voorstellingen zitten om
die reden vol met taal.
Tegen het conservatieve theater in.
Een brug slaan tussen het grote conservatieve
theater en het kleine experimentele theater.

Tabel 10: De geselecteerde kernwaarden voor Kat op het Spek

Geselecteerde kernwaarden
Verbindend
Troopers
Puur
Rauw
Intellectueel

36

37

6.5 CONCURRENTIE

6.7 CONCLUSIE

Tijdens de strategiesessie is er vraag gedaan naar de concurrenten van Kat op het Spek
of welke websites hen inspireerde, als input voor de concurrentieanalyse die plaats zou
vinden. Deze concurrenten kunnen vergeleken worden met Kat op het Spek om te
zien waar Kat op het Spek van kan leren of wat het beter kan doen (gat in de markt).

Hoe identificeert Kat op het Spek zich als theatergezelschap?

Tabel 11: De genoemde concurrenten van Kat op het Spek

Naam
Dronken mensen
Circus Treurdier
De Warme Winkel
De Roovers
Toneelhuis
Nineties Productions
Hulst en Tarenskeen
Club Guy & Roni
La Isla Bonita
Orkater

Aard
Gezelschap
Gezelschap
Gezelschap
Gezelschap
Theater
Gezelschap
Schrijvers duo
Dansgroep
Gezelschap
Gezelschap

Website
https://www.dronkenmensen.nl/
https://circustreurdier.nl/
https://dewarmewinkel.nl/
https://deroovers.be/
https://toneelhuis.be/
https://www.ninetiesproductions.nl/
https://www.hulstentarenskeen.com/
https://clubguyandroni.nl/
https://laislabonita.nl/
https://www.orkater.nl/

6.6 UNIQUE SELLING POINTS

Stichting Kat op het Spek heeft als missie om theater, kunst, cultuur en alle activiteiten
en uitingen die daarbij horen te maken en mogelijk te maken. Het streven van de
stichting is om publiek verder te laten denken en een grote doelgroep te interesseren
voor kunst en cultuur. Praktisch wil Kat op het Spek zo’n drie producties per jaar
produceren.
Om als een stabiele organisatie te functioneren is het van belang dat Kat op het Spek
minder afhankelijk is van subsidies en een grotere publieksbasis opbouwt.
De voorstellingen zijn niet gebonden aan de mogelijkheden van een groot theater,
maar kunnen ook op locatie plaatsvinden. We brengen het theater letterlijk naar de
mensen toe en willen een verbinding aangaan waarbij ons publiek ons weer opzoekt
wanneer in theaters gespeeld wordt. Het uitgangspunt voor deze relatie is dat de
voorstelling niet ophoudt wanneer het licht aan gaat, maar zich voortzet in het
gesprek met het gezelschap achteraf. Het is horizontaal theater waarbij alle disciplines
en makers gelijk zijn alsook het publiek.
Uit de organisatieanalyse is de gewenste doelgroep van Kat op het Spek naar voren
gekomen, in de doelgroepanalyse wordt gekeken in hoeverre die doelgroep op dit
moment bereikt wordt. Tevens wordt er gekeken hoe de verbinding te zoeken met
deze doelgroep en welke rol de website daarin kan spelen.
De kernwaarden van Kat op het Spek zijn: Verbindend, Troopers, Puur, Rauw en
Intellectueel.

Kat op het Spek moet eruit springen ten opzichte van die concurrenten, vandaar dat er
in de strategiesessie is gevraagd wat het gezelschap uniek maakt, wat de toegevoegde
waarde is van Kat op het Spek en waarom de doelgroep het zou missen als het er
niet meer was. De antwoorden die daar uit kwamen zijn de usp’s en gaan naar voren
gebracht worden in het uiterlijk en de inhoud van de website.
Bij de strategiesessie werden de volgende usp’s genoemd:
- Voorstellingen die niet gebonden zijn aan de mogelijkheden van een groot theater,
maar ook op locatie plaats kunnen vinden en daarnaast juist van die locatie gebruik
maken binnen de voorstelling.
- De voorstelling houdt niet op wanneer het licht aan gaat, maar zet zich voort in het
gesprek met het gezelschap achteraf.
- Eerlijk theater dat de harde realiteit durft voor te houden.
- Horizontaal theater waarbij alle disciplines en makers gelijk zijn, alsmede het publiek.
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7. DOELGROEPANALYSE

7.1 ENQUETE

7.1.2 RESULTATEN

Het literatuuronderzoek heeft een beeld geschetst van het theater publiek in het
algemeen en de strategiesessie heeft laten zien hoe Kat op het Spek haar publiek
zelf ziet. Het is niet gezegd dat de doelgroep van Kat op het Spek ook een correcte
afspiegeling is van beide. Om antwoord te geven op deelvraag 2: ‘Wat is de huidige
doelgroep van Kat op het Spek?’ is gebruik gemaakt van enquêtes. Er is gebruik
gemaakt van enquêtes omdat deze de demografische gegevens van de doelgroep in
beeld brengen. Zo kan getoetst worden in welke mate Kat op het Spek op dit moment
erin slaagt een jonge doelgroep aan te spreken.

Er waren uiteindelijk 185 respondenten, waarbij opgetekend dient te worden dat het bij
de voorstelling in Paradiso om een ‘double booking’ ging, waarbij het publiek ook voor
H.E.A.R. (een voorstelling van Alex Klaassen en Henry van Loon) kon komen. Tevens
moet meegenomen worden dat de voorstellingen in tijden van COVID-19 waren,
waardoor de opkomst in de eerste plaats lager was, maar men zich ook kan afvragen of
het aandeel van 50-plussers in een andere situatie niet nog hoger had gelegen. Omdat
zij immers als risico groep aangemerkt kunnen worden.

7.1.1 WERKWIJZE

Over de betrouwbaarheid dient verder vermeld te worden dat niet alle voorstellingen
van de tour van Kat op het Spek bezocht zijn. De resultaten bestrijken dus een deel,
niet het geheel van de Strangelove doelgroep. Aan de enquêtes zijn later vragen
toegevoegd, maar de resultaten op deze latere toevoegingen zijn niet meegenomen in
het onderzoek.

Tussen 6 augustus en 6 september is er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om
voorstellingen van Kat op het Spek te bezoeken. Het doel van de enquête was om een
aantal demografische gegevens te verzamelen, namelijk leeftijd en woonplaats. Tevens
werd de enquête ingezet om te achterhalen hoe bezoekers van de voorstelling met Kat
op het Spek in aanraking waren gekomen, wat de reden van aanschaf voor een ticket
is geweest en of ze de website van Kat op het Spek hebben bezocht. Deze gegevens
geven een beeld van hoe de doelgroep er uit ziet.

Omdat een voorstelling nou eenmaal de ene keer beter kan gaan dan de andere,
zijn de omstandigheden waar binnen de enquête wordt afgenomen, nooit volledig
hetzelfde. Een voorbeeld hiervan is dat bij de voorstelling in Eindhoven acteur Ko van
den Bosch niet aanwezig was, zo’n verandering in de voorstelling kan invloed hebben
op de resultaten.

De enquêtes zijn na afloop van de voorstelling fysiek overhandigd, de reden om dit
fysiek te doen en niet digitaal was met de gedachte dat bezoekers dan moeilijker de
taak uit zouden kunnen stellen. Het was mogelijk om de enquête met zijn tweeën
in te vullen, in dat geval werden de resultaten 2x geteld. De bezochte voorstellingen
bevatten niet het totale publiek van de Strangelove voorstelling. Uiteindelijk waren er
bijna 850 kaarten verkocht.
Ook enquêtes die niet volledig ingevuld zijn, zijn meegenomen in de resultaten.
Onleesbare resultaten zijn buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 12: De resultaten uit de enquête onder het Strangelove publiek

1. Wat is uw leeftijd?

De gemiddelde leeftijd van de 185 bezoekers
die de enquête heeft ingevuld is 46,8 jaar oud.
Deze ligt op 48,4 als Paradiso niet meegerekend
wordt. Daarvan was de jongste bezoeker 16 en
de oudste bezoeker 75 jaar oud. Het aandeel van
de groep 16-19 is het kleinst met 1%. De groep
20-29 is met 14% vertegenwoordigd.
30-39: 21%
40-49: 16%
50-59: 21%
60-69: 20%
70-75: 3%

2.
3.
4.

5.

Het totaal komt uit op 96%, dit komt omdat sommigen besloten om niet hun leeftijd te delen.
Wat is uw woonplaats?
45,4% woonde in de stad van het podium waar
de voorstelling te zien was.
Heeft u eerder een voorstelling van the- Slechts 6,5% van de respondenten heeft eerder
atergezelschap Kat op het Spek bezocht? een voorstelling van Kat op het Spek bezocht.
Waar heeft u voor het eerst iets gezien/ 23% leest het eerst iets over de voorstelling via
gelezen over Strangelove?
de website van het theater. 9,7% leest het eerst
over de voorstelling in de nieuwsbrief van het
theater. 14,6% kwam het eerst in aanraking met
de voorstelling via Facebook. 7,6% kwam achter
het bestaan van Strangelove via de krant, opvallend is dat van de 14 keer dat de krant als aanleiding werd genoemd, dat 5 keer specifiek om
de Volkskrant ging.
Wat was voor u een reden om een ticket 21% van de respondenten was uitgenodigd voor
te kopen? (meerdere antwoorden mode voorstelling. 17,3% zegt dat het feit dat de
gelijk)
voorstelling aangeraden werd door anderen,
reden was tot het kopen van een ticket. 9% kent
iemand van de organisatie. 8,6 procent zegt dat
een recensie de belangrijkste reden was tot aanschaf.

6. Is de voorstelling wat u ervan had verwacht?

7. Heeft u de website van Kat op het Spek
bezocht?

42

23,2% van de respondenten kwam vanwege de
Parade, dat percentage ligt bij de voorstellingen
die in het teken stonden van de Parade nog veel
hoger (41,3%). 14,6% zei voornamelijk voor Ko
van den Bosch te komen.
Los van de grote groep die wegens de double
billing een voorstelling kreeg te zien die misschien niet helemaal in hun straatje paste, is het
overgrote deel positief verrast – zij hadden geen
verwachting. Wie wel verwachtingen hadden,
gingen er vanuit dat het rauw en absurdistisch
zou zijn. Zij kwamen zeker niet bedrogen uit.
Slechts 13% van de 185 bezoekers zegt de website van Kat op het Spek bezocht te hebben.

7.1.3 ANALYSE
Hoewel uit de resultaten gelezen kan worden dat er een divers publiek is, zal dat in
werkelijkheid minder het geval zijn. Zoals eerder al vermeld kan het zijn dat door
corona het oudere publiek thuis bleef. Daarnaast laten Amsterdam en Eindhoven veel
lagere gemiddelde leeftijden zien dan Groningen en Zwolle. Dat lijkt sterk te maken
te kunnen hebben met het feit dat die voorstellingen in het teken stonden van de
Parade. Zeker in Amsterdam was dat verschil in gemiddelde leeftijd met de overige
steden zo groot, dat het wel met de double billing te maken moet hebben. In ieder
geval is de doelgroep 20-29 het op één na minst vertegenwoordigd en dat is een
belangrijke constatering omdat op deze groep de focus ligt binnen het onderzoek.
Dat slechts 6,5% van de respondenten zegt eerder een voorstelling van Kat op het
Spek bezocht te hebben sluit aan bij de verwachtingen van Kat op het Spek: dat de
doelgroep vooral toevallig ontstaat. Dat komt ook goed naar voren in de percentages
aan respondenten die aangeven naar de voorstelling te komen voor ofwel de Parade,
ofwel Ko van den Bosch.
Het grootste gedeelte van de huidige doelgroep kwam het eerst in aanraking met
de voorstelling via het theater, zij kijken op de website van het theater of laten zich
informeren door de nieuwsbrief. De website of nieuwsbrief van Kat op het Spek werd
niet genoemd. De doelgroep noemt ook vaak Facebook als platform, opvallend is dat
Instagram helemaal niet genoemd is. Kat op het Spek heeft meer dan twee keer zoveel
volgers op Instagram dan op Facebook, maar is wel actiever op Facebook. Een eerste
blik op de doelgroep laat blijken dat dat wellicht een verstandige keuze is. Wel is de
jongere doelgroep steeds meer actief op Instagram.
De meeste respondenten gaven de Parade aan als reden om naar de voorstelling
te komen. 21% werd uitgenodigd, dat kan door mensen uit hun omgeving zijn of de
organisatie. Daarnaast zegt 17,3% dat de voorstelling hen aangeraden werd. Dat in
combinatie met de 8,6 procent die overtuigd werd door een recensie, geeft aan dat
de doelgroep gevoelig is voor ‘autoriteit’. Zij hechten veel waarde aan de mening van
anderen over de voorstelling. Tevens zegt dit iets over hoe de doelgroep zich verder
uitbreidt. De kracht van mond-tot-mond reclame wordt hier sterk uitgedrukt, wanneer
bijna een kwart van je publiek niet op eigen initiatief op de voorstelling stuitte.
Het meest opvallende resultaat is dat slechts 13% vooraf de website had bezocht, dat
duidt erop dat de website nauwelijks een rol speelt in het besluitvormingsproces voor
het aanschaffen van een ticket. Dat kan enerzijds betekenen dat de doelgroep zich niet
laat inlichten via een website in het algemeen of dat de huidige website onvoldoende
verspreid is.
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Deze laatste twee resultaten zijn met name belangrijk voor het verdere onderzoek. Wel
dient uitgelegd te worden waarom 21% (uitgenodigden) in het ene voorbeeld als veel
wordt gezien en 13% (aantal website bezoekers) in het andere voorbeeld als weinig. Dit
is te relativeren aan de hand van de motivatie. Wanneer je kaartjes verkoopt voor een
voorstelling, is de eerste aanname dat al je bezoekers een intrinsieke motivatie hebben
om de voorstelling te bezoeken. Daarbij verwacht je waarschijnlijk ook dat zij de
website zullen bezoeken om meer te weten te komen. Uit de enquête komt voort dat
de persoonlijke motivatie relatief laag ligt, al mist wel het vergelijkingsmateriaal met
andere voorstellingen in theaters.
Het merendeel van de bezoekers noemt de website van het theater als het platform
waar zij als eerste in aanraking komt met de voorstelling. Het dient onderzocht te
worden of deze bezoekers daarna voldoende informatie hebben of dat zij nog extra
informatie tot zich nemen via de website van Kat op het Spek. Wanneer dit niet het
geval is, is het te ambitieus om te stellen dat de website van Kat op het Spek het
verschil gaat maken in het besluitvormingsproces; immers de meeste bezoekers
geraken niet verder dan de website van het theater.

7.1.4 CONCLUSIE
Wat is de huidige doelgroep van Kat op het Spek?
De huidige doelgroep is – zoals ook al voorspeld was door Kat op het Spek – eigenlijk
per toeval ontstaan. Men kan beter spreken van de doelgroep van Strangelove, de
bezoekers van de laatste voorstelling. Er is niet echt sprake van een kernpubliek,
waarbij Kat op het Spek een hele grote rol speelt en die vaker dan eens terugkomen.
De doelgroep van Strangelove is gemiddeld 46,8 jaar oud. Deze doelgroep verschilde
per regio vooral in de reden van het bezoek. In Eindhoven en Amsterdam kwam
men voornamelijk voor de Parade, in Zwolle en Groningen weer voor Ko van den
Bosch. Ze komen het meest in aanraking met Kat op het Spek via de kanalen van het
theater. De doelgroep kwam via sociale media kanalen uitsluitend te weten over de
voorstelling via Facebook, niet via Instagram. De doelgroep hecht veel waarde aan
de mening van anderen over de voorstelling, zij laten de voorstelling aanraden door
vrienden en familie of recensies. Van de groep 20-35, zijn vooral de dertigers wel goed
vertegenwoordigd. Deze groep scoort wel lager als de voorstelling in Paradiso niet mee
geteld wordt, toen er sprake was van een double bill.
Over deze groep dient opgetekend te worden dat de website van Kat op het Spek,
naar alle waarschijnlijkheid, een minimale rol speelt binnen het aanschaf proces van
de bezoeker. Wellicht dat het interessanter is om deze groep te binden aan Kat op het
Spek, zodat zij als ambassadeurs kunnen fungeren en zo het bereik organisch kunnen
uitbreiden.
De resultaten uit de enquêtes bevestigen de aanname van Kat op het Spek dat het
publiek per toeval ontstaat. De groep van 20-35 is gerepresenteerd, maar dat komt
vooral door de voorstellingen op de Parade. Dit publiek vindt zijn weg dus niet naar de
losse voorstellingen van Kat op het Spek. De website moet een rol gaan spelen in het
vasthouden van de doelgroep, wanneer zij een positieve ervaring aan de voorstelling
hebben overgehouden. In de interviews wordt gekeken welke rol de website speelt
binnen de customer journey, om in beeld te brengen hoe deze positieve emoties vast
te houden zijn, zodat de jonge doelgroep ook een volgende voorstelling bezoekt.
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7.2 INTERVIEWS
De resultaten uit de enquêtes, waarbij bleek dat slechts 13% vooraf de website
van Kat op het Spek bezocht, zorgde ervoor dat de insteek van de interviews
kantelde. De aanname was eerder dat de website een rol zou spelen binnen het
besluitvormingsproces, maar dit bleek toch minder het geval. De eerdere aanname
dat de website de doelgroep zou kunnen bewegen tot het aanschaffen van een ticket
werd hierdoor in twijfel getrokken.
Eerder was de insteek om een beter beeld te krijgen van de kenmerken van de
doelgroep, nu verschoof de focus zich naar welke rol de website speelt binnen de
customer journey van de doelgroep. De deelvraag wijzigde daarmee ook van ‘Wat
kenmerkt de nieuwe jonge doelgroep?’ naar ‘Welke rol speelt de website binnen de
Customer Journey van de jonge doelgroep?’. Er wordt hier ook niet meer gesproken
over een ‘nieuwe’ doelgroep. Dit vanuit het inzicht dat voortkwam uit de enquêtes dat
het wellicht interessanter is om door middel van de website de huidige doelgroep aan
Kat op het Spek te binden.
Er zijn in totaal 8 interviews gehouden met respondenten uit de vier van de vijf
groepen van theaterpubliek, die uit het literatuuronderzoek voortkwamen.

7.2.1 WERKWIJZE
Er is gekozen voor een semi gestructureerd interview om wel de aannames, die
gevormd zijn in het voorafgaande onderzoek, te toetsen maar wel een meer
gedetailleerd beeld te krijgen dan uit de resultaten van de enquête kwam. Voor
de 8 interviews is een heterogene groep gekozen met verschillende lagen uit het
theaterpubliek, zoals eerder beschreven in het literatuuronderzoek. Toen werd ook
aangegeven dat de niet geïnteresseerde niet-bezoeker niet meegenomen zou worden
in het onderzoek, omdat het onrealistisch was te denken dat een digitale oplossing
hier verandering in zou kunnen brengen. Verder zijn er wel met kernpubliek tot
geïnteresseerde niet-bezoekers interviews gehouden. Dit met als insteek om ook de
verschillen binnen de doelgroep in kaart te brengen.

Waar bij het literatuuronderzoek al werd gesproken van kernpubliek vanaf 5
voorstellingen per jaar, is die grens binnen dit onderzoek een stuk hoger gelegd.
Dit met als reden dat de kans aanzienlijk kleiner is bij 5 voorstellingen dat één van
die voorstellingen van Kat op het Spek zou zijn, hetgeen toch het onderzoek naar
gedaan wordt. Daarom spreken we binnen dit onderzoek van kernpubliek vanaf 25
voorstellingen per jaar, omdat de kans voor een bezoek aan Kat op het Spek relatief
sterk aanwezig is. Reguliere bezoekers worden gekenmerkt door zo’n 10 tot 25
voorstellingen per jaar en incidentele bezoekers gaan tussen de 1 en 10 keer naar het
theater. De geïnteresseerde niet-bezoeker bezoekt vanzelfsprekend geen enkele keer
het theater.
Waar er onderscheid was tussen de verschillende groepen van theaterpubliek is dit
verschil uitgewerkt in de resultaten, wanneer er geen of nauwelijks verschil is, zijn de
resultaten uitgewerkt als algemeen resultaat voor de gehele groep.
De vragen die gesteld zijn, zijn niet bij elke geïnterviewde hetzelfde. Omdat het een
semi gestructureerd interview betreft zijn de vragen vooral als leidraad genomen en
kon er soms op doorgevraagd worden als het antwoord daarom vroeg.
Het interview werd opgedeeld in twee segmenten. Het eerste deel ging over de
beweegredenen achter het theaterbezoek, het tweede deel richtte zich op de website
en de wensen en verwachtingen die de doelgroep daaromtrent had.
De interviews zijn getranscribeerd met behulp van AmberScript en zijn terug te vinden
in bijlage III.
Voor de validatie geldt dat voor een kwalitatief onderzoek onder een heterogene groep
zo’n 8 tot 20 interviews volstaat. (Dingenmanse, 2019) Na de 8 interviews binnen dit
onderzoek vond theoretische saturatie plaats en was verder interviewen overbodig
geraakt.
Wat betreft ecologische validiteit geldt dat door de COVID-19 omstandigheden
resultaten af kunnen wijken van de alledaagse praktijk. Respondenten gaven aan dat
hun bezoekfrequentie aan voorstellingen te lijden had onder de maatregelen.
Een bijkomend voordeel van de keuze voor een semi gestructureerd interview is dat de
interne en construct validiteit niet van toepassing zijn.

De geïnterviewden vielen allen binnen de leeftijden van 20 tot en met 35 jaar, de
leeftijdsgrenzen die gesteld werden voor de beoogde doelgroep van het onderzoek.
Van de 8 geïnterviewde waren er 3 die zich binnen de groep van kernpubliek bevinden,
4 daarvan schommelden tussen regulier en incidenteel publiek en 1 van hen was de
niet geïnteresseerde bezoeker. Voor de betrouwbaarheid geldt dat een evenwichtige
verdeling een grotere groep betrouwbaardere resultaten had opgeleverd. Dat deze
verdeling niet compleet evenwichtig is, komt door het feit dat geïnterviewden soms
tijdens het interview ineens binnen een hele andere groep bleken te passen en voor de
niet-bezoekers gold ook wel dat zij moeilijk te benaderen waren. Een liefhebber praat
nou eenmaal graag over theater waar die drempel bij de outsider wat hoger ligt.
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7.2.2 RESULTATEN
Voor de resultaten geldt dat wanneer er verschillen te vinden zijn tussen de groepen,
deze uitgelicht worden en waar dit niet het geval is, er een algemeen resultaat
gepresenteerd wordt.
Bezoeken theaterpubliek
•
•
•
•

Het kernpubliek dat geïnterviewd werd bezoekt tussen de 45 en 100 keer het 		
theater per jaar.
De reguliere bezoeker probeert 1x per maand of soms 1x per twee maanden het
theater te bezoeken (6-12 voorstellingen per jaar), schommelt daarmee vaak ook
tussen reguliere en incidentele bezoeker.
Voor de incidentele bezoeker geldt dat deze 1x per kwartaal het theater bezoekt,
maar dat het ook voorkomt dat de reguliere bezoeker een trede naar beneden
zakt wanneer deze 1x per twee maanden naar het theater gaat.
De geïnteresseerde niet-bezoeker heeft niet 1x in het jaar het theater bezocht,
komt er sporadisch wel voor andere podiumkunsten, maar het laatste bezoek
aan een toneelvoorstelling dateert van jaren geleden.

Reden van de frequentie van het bezoek
•Het kernpubliek werkt momenteel of heeft een achtergrond in theater. 			
Theater is echt een onderdeel van hun leven, waarbij zij aan het begin van het 		
jaar de theaterbrochure doornemen om voorstellingen te selecteren.

•De reguliere bezoeker en de incidentele bezoeker zijn wat kritischer bij het 			
selecteren van hun voorstelling, vaak vinden ze ook nog andere disciplines heel 		
leuk, hebben ze het druk of speelt de prijs een grote reden.

‘’Ja drukte en ook of ik een goede voorstelling kan vinden. Soms, wanneer aan het
begin van het jaar het boekje van Theater de Veste uit komt, dan ga ik daar in zitten
bladeren en dan heb ik vaak wel een programma voor de rest van het jaar, maar soms
doe ik dat niet en dan moet ik in de loop van het jaar kijken of ik iets tegenkom. Dat
doe ik dan sporadisch.’’ – Lucy (21)
‘’Ik houd ook van ballet en opera dus dan is het af en toe schipperen. Er is zoveel
moois te bekijken en als je beperkt wordt door tijd is het soms lastig keuzes maken.’’ –
Nini (30)
•De geïnteresseerde niet-bezoeker bezoekt het theater vooral niet omdat hij/zij 		
zich er niet thuis of uitgenodigd voelt.

‘’Ik ken weinig mensen die er heen gaan en degenen die ik ken en gaan, daar voel ik me
niet altijd door uitgenodigd. Dan weet ik te laat dat er kaartjes worden gekocht en dan
ben ik er niet bij betrokken, zeg maar.’’ – Luuk (25)

‘‘Ja, ik heb zelf veel gespeeld. Veel acteerwerk gedaan, een poosje docent theater
gestudeerd en ik ben nog steeds bezig met theater maken. Dus vandaar.’’ – Sjors (24)
‘‘Ik zit ook wel heel erg in de theater sector dus het komt vaak ook gewoon naar me
toe; ik hoef er niet heel erg naar te zoeken.’’ – Felix (25)
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De context van het bezoek
De context waar binnen de bezoekers naar het theater gaan verschilt heel erg en het
gedrag is hier binnen de groepen niet heel erg anders. Zowel binnen kernpubliek
als incidentele bezoeker bevinden zich bezoekers die het ook prima vinden om een
voorstelling alleen te bezoeken. Dit is bij de geïnteresseerde niet-bezoeker duidelijk
anders die niet over de drempel zal gaan zolang er geen uitnodiging komt.
Voor het kernpubliek geldt dat zij weinig moeite hebben om vrienden/familie te
vinden die mee willen naar de voorstelling, waarschijnlijk omdat ze actief zijn of waren
in de theaterwereld. Zij zijn vaak de persoon binnen de groep waar naar gekeken
wordt als er voorstellingen geselecteerd worden.

‘’Heel vaak gewoon via de theater brochures. Ja, het is een beetje old school, maar ik
vind het echt heerlijk als je aan het begin van het seizoen die brochure krijgt en dan
daarin kan zitten zoeken naar wat er komt en of er nieuwe dingen zijn. Natuurlijk ook
wel via via’’ – Sjors (24)
Tenzij de bezoeker geen social media heeft, komen de reguliere/incidentele 		
bezoekers wel in aanraking met een voorstelling via Facebook, dit levert wisselende
resultaten op. Net als in de enquête word ook in de interviews opvallend meerdere
keren specifiek de Volkskrant genoemd als krant.

‘’Ja vaak met vrienden en dan wel met een vaste groep vrienden die geïnteresseerd is
in theater want je hebt dan ook een groep die boeit het iets minder. En ik ga wel vaak
alleen, dan ga ik tussendoor in de pauze van mijn werk.’’ – Felix (25, kernpubliek)

’Ja dan denk ik toch wel Facebook advertenties of tips van vrienden. Als er een
aantrekkelijk beeld bij staat, hoe een voorstelling er uit gaat zien dan klik ik meestal wel
door.’’ – Demi (23)

‘’Ik maak een lijst met zes vriendinnen van voorstellingen die ik wil bezoeken, dan heb
ik op een gegeven moment 40 voorstellingen uit de brochure gekozen waar ik dan
heen ga met vrienden of familie. Ik ben dan degene die de uitnodigingen stuurt en alles
regelt. Ze vertrouwen dan op mijn mening.’’ – Wesley (27, kernpubliek)

‘’Ja dat vind ik dus lastig want als ik door m’n tijdlijn van Facebook of Instagram scroll,
zie ik nooit echt de dingen waar ik heen zou willen gaan. Dus ik moet dan echt naar de
website als ik zin zou hebben om naar een voorstelling te gaan. Vaak zoek ik dan naar
een theater in de buurt en boek ik de tickets.’’ – Sheline (23)

Platform
Het kernpubliek gaat actief op zoek naar voorstellingen, dit doen zij soms ouderwets
via de theater brochure of ze gaan de websites van theaters af, die bezoeken zij
regelmatig. Men kan er wel vanuit gaan door hun browse gedrag dat zij ook via social
media bereikt zullen worden, maar eigenlijk is dit waarschijnlijk niet echt nodig.

’Nou ik lees vaak de krant en theaterkrant online. Maar ook de websites en dan de
usual suspects ITA, Frascati, Bellevue, het podium Mozaïek, die websites bezoek ik
wel één keer per week.’’ – Felix (25)

Voor de geïnteresseerde niet-bezoeker geldt dat deze niet getarget wordt via social
media, de persoon in kwestie ziet het wel eens in de krant voorbij komen, maar de
aandacht is dan ook snel weg.

‘’Ja social media wel eens, maar dan zijn het vaker voorstellingen van comedians. Soms
ook in de krant, maar dan valt mijn oog er even op en is dat ook vrij snel weer voorbij.’’
– Luuk (25)
Voor de geïnteresseerde niet-bezoeker geldt dat deze niet getarget wordt via social
media, de persoon in kwestie ziet het wel eens in de krant voorbij komen, maar de
aandacht is dan ook snel weg.

‘’Het merendeel echt de theaterwebsite zelf en omdat ik die krijg de theater brochure
online, die spit ik dan door en dan kijk ik af en toe nog eens op de website. Ik ben ook
vriend van het theater, als ik dan een melding krijg dat er een voorstelling bijgeboekt is,
koop ik die nog wel eens na.’’ – Wesley (27)
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Laatst bezochte voorstelling
De resultaten op de vraag wat de laatst bezochte voorstelling was, waren als
vanzelfsprekend heel uiteenlopend. De redenen achter de bezoeken waren echt niet
van een aard waar invloed op uitgeoefend kan worden binnen dit theoretische kader.

‘’Dat was Oom Wanja, van het Noord Nederlands Toneel. Van het NNT bezoek ik
eigenlijk elke show omdat dat toch onze lokale trots is.’’ – Wesley (27)
‘’Dat was afgelopen zaterdag in het Huis van Utrecht, daar was ik sowieso nog
nooit geweest dus daar wilde ik een keer heen en dat was van 90s Productions,
muziektheater, dat ik ook nog eens wilde zien.’’ – Felix (25)
Selectieprocedure
Voor het kernpubliek geldt dat er niet heel veel nodig is om hen over de streep te
trekken, zij zich adviseren door mensen uit hun omgeving en laten zich niet leiden
door recensies. Een gemeenschappelijke deler is ook dat het kernpubliek eerder
geïnteresseerd is in het bezoeken van voorstellingen van jonge makers.

‘’Vaak lees ik niet eens het plot, ik laat me bewust verrassen, zo ben ik achter veel
interessante jongeren gezelschappen gekomen.’’ – Wesley (27)
‘’Vaak hoor ik van anderen of het een goede voorstelling is’’ – Sjors (24)
‘’Het wisselt, vaak ga ik er wel met een open blik in en dat ik later nog informatie op
zoek.’’ – Felix (25)
Voor de incidentele en reguliere bezoeker geldt dat zij een stuk kritischer zijn bij het
selecteren van een voorstelling. Het verschilt of zij zich laten leiden door recensies of
de mening van anderen over de voorstelling. Hierbij is de incidentele bezoeker iets
kritischer dan de reguliere bezoeker. Die laatste gaat vaker uit van de eigen observatie.
Beide worden soms ook uitgenodigd door anderen.
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‘’Sowieso waar het over gaat, dus gewoon het onderwerp. De duur. De acteurs ook
wel. Ook wel de recensie moet ik eerlijk zeggen. Als een voorstelling 1 ster heeft zal ik
niet zo snel gaan. Met een full time baan ben ik wel kritisch op waar ik naar toe ga en
zal ik bij een slechte review geneigd zijn om eerder naar iets anders te gaan.’’ – Nini
(30)
‘’Nou niet per se de prijs, want als ik er echt graag heen wil dan ga ik er wel gewoon
heen. Meestal de thematiek, of dat me een beetje boeit, dus dan kijk ik meestal de
trailer van de theatergroep. Ja en een maatschappelijk tintje en soms lees ik wel een
review, maar het is niet zo dat ik bij een slechte review denk: oh nu ga ik niet meer.’’ –
Lucy (21)
‘’Een vriendinnetje van mij werkt in dat theater en had een extra ticket en die vroeg
of ik mee wilde. Als ik tijd heb, het niet te duur is en ik vind het ook maar een beetje
interessant dan vind ik het echt helemaal leuk.’’ – Sheline (23)
Kennis van het gezelschap
Voor het kernpubliek geldt dat zij voorbereid naar de voorstelling – behalve dus wat
betreft het plot – gaan in de zin dat zij weten welk gezelschap er achter zit.

‘’Ja, dat staat meestal in de brochure er gewoon bij. Soms staan er wel alleen de twee
bekendste acteurs.’’ – Wesley (27)
Voor de incidentele/reguliere bezoeker geldt dat zij vaak wel de intentie hebben om
erachter te komen welk gezelschap er achter zit, maar dat deze motivatie wat lager ligt
dan bij het kernpubliek. Ze kennen soms wel de bekendere gezelschappen.

‘’Nee, al heb ik nu wel dat ik steeds meer de grotere theatergroepen begin te
herkennen, zoals Oostpool of ITA, als ik het leuk vind kijk ik wel altijd nog naar waar ze
vandaan komen en of ik wat meer over ze kan lezen.’’ – Sheline (23)
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Favoriete uitje

Verwachtingen omtrent een website voor een theatergezelschap

Voor het kernpubliek geldt dat theater wel echt hun favoriete uitje is, soms afgewisseld
met een andere discipline.

Wat betreft de verwachtingen van de website komen de meningen onderling wel
overeen. Qua pagina’s moet er in ieder geval een homepagina zijn, een speellijst/
agenda, een pagina met huidige en voorgaande producties en een contactpagina. Er
moet ruimte voor verdieping zijn om meer te weten te komen over het gezelschap en
haar voorstelling, maar tegelijkertijd moet de website een snel beeld kunnen geven
van de huidige productie, zodat de doelgroep geholpen wordt in het beslissingsproces.

‘’Eigenlijk theater wel ja. Omdat je naar een soort live Netflix zit te kijken, je bent
aanwezig bij het maken van een verhaal. En het is talend daar houd ik ook van.’’ – Sjors
(24)
Voor de incidentele en reguliere bezoeker geldt dat theater moet concurreren met de
andere disciplines.

‘’Ik denk wel iets vaker naar film, omdat het ten eerste wat goedkoper is en het is vaker
ook wat laagdrempeliger. Er draait altijd wel iets wat leuk is. Het is ook wat passiever.
Theater duurt vaak wat langer en dan kost het me best wel veel aandacht en energie
dan wanneer ik naar de film ga. Dus ik ga denk ik vaker naar de bioscoop, maar ik
geniet wel heel erg van theater.’’ – Lucy (21)
‘’Ik moet wel zeggen dat ik een biased kunst nerd ben die alles leuk vind, maar ik heb
wel het idee dat ze binnen de muziek, en dan vooral popmuziek, wel beter weten wat
er speelt bij jongeren en dan heb ik het ook over pubers van 10, 15 jaar oud. Maar
ook de algemene tendens dat theater elitair zou zijn en minder toegankelijk, wat voor
klassieke muziek ook geldt natuurlijk.’’ – Demi (23)
De grootste reden dat de niet geïnteresseerde niet-bezoeker het theater links laat
liggen is koudwatervrees. De respondent vindt andere disciplines toegankelijker. Een
respondent uit de incidentele bezoekersgroep kaart dat ook aan.

‘’ Een soort welkomstpagina. Qua visueel in de stijl van dat gezelschap, wat erbij
hoort. Wellicht wat spelers of bekende koppen van zo’n gezelschap. Ik denk ook
voorstellingen, die ze momenteel maken of die ze aan het spelen zijn.’’ – Sjors (24)
‘’Een duidelijke lijst met speeldata, waarbij je makkelijk door kunt klikken naar de plek
waar je het kaartje kan kopen. Een soort catchy trailer vind ik altijd wel nice, zodat
ik beeld krijg van het thema. Misschien een stukje over waar ze op dit moment mee
bezig zijn. Ook een stukje over wie de groep is, ik vind het wel leuk als dat een beetje
uitgebreid is.’’ – Lucy (21)
‘’Nou dat je het theatergezelschap gewoon heel goed leert kennen en dat je heel snel
een beeld hebt van het theatergezelschap.’’ – Felix (25)
Indruk van de huidige website
Het grootste euvel van de huidige website is dat het onvoldoende duidelijk maakt wie
Kat op het Spek is en waar de huidige productie over gaat. Clean en strak vindt de
doelgroep wel fijn in gebruik, maar de website mag wel iets meer aangekleed worden
met kleur en afbeeldingen.

‘’Deels komt het doordat onbekend onbemind maakt. Omdat ik het niet vaak gedaan
heb, word ik niet echt gestimuleerd om het zelf op te pakken. Ik ga wel eens naar een
game hall of een dierentuin en dat vind ik dan gewoon iets toegankelijker.’’ – Luuk (25,
geïnteresseerde niet-bezoeker)
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‘’Nou het is allereerst niet gelijk duidelijk dat Kat op het Spek een theatergezelschap is.
Ik vind het verder wel leuk dat beeld en tekst afgewisseld worden. Dat het korte tekstjes
zijn en dat er kernwoorden staan. Het kleurengebruik vind ik ook wel mooi’’ – Felix
(25)
‘’Qua afbeeldingen komt de website wel overeen met de voorstelling die ik heb gezien,
maar qua lay-out niet. Het mag een stuk bombastischer. Ik houd van clean en strak,
dus ik vind het wel gebruiksvriendelijk, maar de voorstelling komt niet mooi naar
voren.’’ – Nini (30)
‘’Hier word ik niet heel blij van als ik eerlijk ben. Dat abstracte had ik wel goed, maar
zelf zou ik wat meer kleur willen zien. Ik zou ook bij verschillende kopjes verschillende
foto’s willen zien. Ik weet niet wat deze foto uitstraalt ik zie een Ray-ban en slijm, maar
ik zie niet waar het over gaat.’’ – Demi (23)
Toegevoegde waarde van de website
Bij de toegevoegde waarde die de website zou kunnen hebben, komen opnieuw
terug dat er een wens is om verdieping te kunnen vinden, na het bezoeken van de
voorstelling. Ook wil de doelgroep een snel overzicht hebben van wat ze kunnen
verwachten van de voorstelling.

‘’Wat ik met enige regelmaat doe, wanneer ik een voorstelling mooi vond of een acteur
me aansprak, is dat ik achteraf de website bezoek om meer informatie te vinden. Dus
ja vooral achteraf, niet tijdens het boekingsproces.’’ – Wesley (27)

Missende functies en informatie
Er is geen eenduidig antwoord aan te wijzen voor de missende functies en informatie.
Voor een inzicht van de verscheidene functies en informatie die ontbreken, wordt
verwezen naar de bijlagen. Deze worden tezamen met de uitkomsten uit de heuristic
evaluations verwerkt tot systeemeisen.
Suggesties voor interactie
•
Het belangrijkste wat terug komt in de suggesties voor interactie is dat de
bezoekers graag willen zien hoe een voorstelling tot stand kwam.

‘’Heel veel lijkt me wel leuk, maar het eerste waar ik aan denk is dat ik invloed zou
kunnen uitoefenen op de voorstelling of op het repetitieproces. Dat je meer
betrokken bent bij zo’n voorstelling of dat in ieder geval de illusie wordt gewekt.’’ –
Sjors (24)
‘’Ik vind het ook leuk om te lezen hoe een voorstelling tot stand is gekomen. Vaak als ik
achteraf de achtergrond nog eens lees vind ik het zonde dat ik dat heb gemist, omdat
ik dan met een andere blik had gekeken en het stuk misschien beter tot z’n recht had
gekomen.’’ – Nini (30)
‘’Iets van interactie is dat misschien niet, maar ik zou het heel leuk vinden om wat
filmpjes te zien, van het proces waarin zo’n voorstelling wordt gemaakt. Een behind
the scenes zoiets.’’ – Wesley (27)

‘’Ik ben benieuwd naar scènefotos of een trailer als ik nog niet helemaal zeker weet
voor een voorstelling het zou kunnen zijn, zodat ik weet of het mijn ding is of dat ik er
al een verwachting bij heb. Een bevestiging van mijn eigen verwachting.’’ – Sjors (24)
‘’Wanneer het er overzichtelijk uitziet, ik wil informatie hebben die snel en
overzichtelijk is, dat ik gelijk zie waar het over gaat. Misschien ook met cross mediale
inhoud, dus niet alleen tekst maar ook dat ik iets kan horen en zien, de non verbale
communicatie. Dus promotionele filmpjes of misschien zelfs muziek.’’ – Demi (23)
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7.2.3 ANALYSE
Een interessant en opvallend resultaat was dat het kernpubliek eigenlijk het liefst met
een open blik de voorstelling in gaan, zij willen niet te veel informatie vooraf hebben. Er
is weinig nodig hen over de streep te trekken, zij lezen de theaterbrochures en maken
daar een selectie uit. Een positieve of negatieve recensie heeft geen invloed, want het
kernpubliek wil een eigen mening vormen. Ze laten zich soms wel beïnvloeden door
mensen uit hun omgeving. Het kernpubliek heeft vaak een link met theater in de zin
dat ze er werkzaam waren of zijn. Ze bezoeken meer dan 45 voorstellingen per jaar.
Het bezoeken van theater websites zit er ingebakken bij deze groep en dat biedt een
uitdaging om ze ook op de website van Kat op het Spek te krijgen. Via die weg kan het
kernpubliek dan verbonden worden aan het gezelschap. Het kernpubliek bezoekt de
website namelijk vaker na afloop van de voorstelling om meer verdieping te vinden. In
lichaamstaal en manier van spreken viel bij deze doelgroep op dat zij echt een passie
hebben voor theater. Wanneer zij een positieve indruk hebben overgehouden aan de
voorstelling, zijn het de ideale ambassadeurs voor een theatergezelschap. Zeker ook
om het feit dat zij vaak de initiatiefnemers binnen de eigen omgeving zijn, als het gaat
om het aanschaffen van tickets.

Uit de antwoorden kwam naar voren dat er vijf pagina’s zijn die de doelgroep
verwacht terug te zien op de website: vanzelfsprekend een home pagina, een agenda
of speellijst, een (archief) pagina met voorstellingen, een over ons pagina en een
contactpagina. Daarbij verwacht de doelgroep ook dat er een duidelijke huisstijl terug
te vinden is. Wat betreft de content van de pagina dient de website in twee wensen te
voorzien: enerzijds een snel en overzichtelijk beeld geven van de voorstelling, wanneer
men de website vooraf bezoekt. Anderzijds moet er genoeg achtergrondinformatie
voor handen zijn zodat de doelgroep na afloop van de voorstelling meer te weten kan
komen. Eveneens worden deze eigenschappen aangedragen wanneer het gaat om
wat de toegevoegde waarde van de website zou kunnen zijn.
Graag zou de doelgroep op de website terugzien hoe de voorstelling tot stand is
gekomen en het liefst daaraan bij kunnen dragen, of dan tenminste de illusie hebben
bijgedragen te hebben. Mogelijk vanuit de behoefte ergens onderdeel van te zijn.
Het belangrijkste resultaat is hier dat, net als bij de enquêtes, opnieuw blijkt dat de
rol van de website niet zo groot is als gedacht binnen het besluitvormingsproces.
De inzichten uit de interviews wijzen eerder in een richting die de focus legt op
klantenbinding.

Voor de incidentele en reguliere bezoeker geldt dat zij kritischer zijn op hoe ze hun
tijd invullen. Theater concurreert bij deze groep met andere culturele disciplines
zoals dans, cabaret, film, opera en meer. Het zijn echte allesvreters in dat opzicht. Zij
bezoeken, naast achteraf, de website ook wel vooraf om overtuigd te worden, hierbij
willen ze een snel beeld hebben van de voorstelling. Dat zou ook weer in verband
kunnen staan met de kritische blik op de tijdsinvulling. Een verminderde motivatie of
een lagere concentratieboog kunnen hier aan ten grondslag liggen.
De geïnteresseerde niet-bezoeker komt in het geheel niet in aanraking met de
voorstelling. Dit komt voort uit het idee van ‘onbekend maakt onbemind’ en het zich
buitengesloten voelen van de doelgroep. Deze ‘bezoeker’ wordt niet uitgenodigd, de
omgeving gaat er voor het gemak vanuit dat deze personen wel niet geïnteresseerd
zullen zijn in theater. Zelf doet de geïnteresseerde niet-bezoeker ook weinig aanstalten
om zelf theater te ontdekken. Mogelijk is ook het streven om deze groep te betrekken
voor dit project te hoog gegrepen.
Waar de onderlinge verschillen omtrent de frequentie van het bezoek en de
selectieprocedure groot zijn, komen de verwachtingen en wensen omtrent de website
overeen.
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7.2.4 CONCLUSIE
Welke rol speelt de website binnen de Customer Journey van de jonge doelgroep?

Met deze resultaten kunnen de user needs opgesteld worden waaraan de website
moet voldoen om de doelen te bereiken. Tevens worden aan de hand van de user
needs ook de websites van de concurrenten doorgelicht, zodat de positionering van de
website van Kat op het Spek in het theater landschap zichtbaar wordt. Ook dat moet
tot handvatten leiden om de website zijn doelen te laten bereiken.

Naast de resultaten uit de enquêtes, kan ook na het afnemen van de interviews
geconcludeerd worden dat de rol van de website op het besluitvormingsproces kleiner
is dan verwacht.
Bij het kernpubliek blijkt dat er weinig nodig is om hen naar de voorstelling te krijgen.
Zij zijn vaak al actief (geweest) binnen de theaterwereld. Gevolg daarvan is dat het
theater bezoeken een belangrijk onderdeel is van hun leven. Zij zijn actief bezig met
het vinden van voorstellingen. Ze hebben binnen hun omgeving ook wel de rol van
aanjager als het gaat om voorstellingen bezoeken. In hun tomeloze enthousiasme zijn
zij perfect als potentieel ambassadeur van het gezelschap. Het bezoeken van websites
van theaters, op zoek naar voorstellingen, zit al in hun systeem verweven. Zij bezoeken
de website vaak achteraf voor bezoek en daarom ligt vooral daar het sleutelmoment
om hen te betrekken bij Kat op het Spek.
Voor de reguliere en incidentele bezoeker geldt dat zij nog wel iets meer nodig
hebben om overtuigd te worden. Ze zijn kritischer als het gaat om hun tijdbesteding.
Bij deze groep is het belangrijk om een beknopte samenvatting te geven van de
voorstelling, vooral ondersteund met beeld en geluid. Als de voorstelling een positieve
ervaring heeft opgeleverd, bezoeken zij de website ook wel achteraf voor meer
achtergrondinformatie.
Voor de geïnteresseerde niet-bezoeker geldt dat zij niet in aanraking komen, maar
ook de motivatie missen om actief het contact het theater op te zoeken. Ze dienen
betrokken te worden door een uitnodiging van een persoon uit één van de andere drie
publieksroepen.
Uit de interviews blijkt dat de doelgroep behoefte heeft aan een vorm van interactie op
de website. Dat kan interactie met het theatergezelschap zijn, maar ook met andere
bezoekers. Dat kan mogelijk voortkomen uit de behoefte ergens bij te horen.
De website moet de mogelijkheid bieden tot verdere verdieping en er moet
regelmatig nieuwe info te vinden zijn, zodat het publiek vaker terugkomt op de
website. Bij het kernpubliek dat het meest eenvoudig, omdat het bezoeken van
theater gerelateerde websites al in hun systeem zit. De reguliere bezoeker en de
incidentele bezoeker hebben die urgentie minder, daardoor zou een actieve website in
gang moeten zetten dat die urgentie toeneemt, zodat zij uiteindelijk de ontwikkeling
naar kernpubliek maken. Het kernpubliek is uiteindelijk je beste ambassadeur en via
mond-tot-mond reclame kunnen zij ook de geïnteresseerde niet-bezoeker bereiken.
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8. USER NEEDS
Uit de strategiesessie, enquêtes en interviews zijn de wensen van de verschillende
gebruikers van de website van Kat op het Spek naar voren gekomen. Deze wensen
zijn verzameld zodat in de ontwerpfase aan een website gewerkt kan worden, dat
zo volledig mogelijk deze wensen vervult of in ieder geval in tegemoet komt. Het
overzicht aan user needs dient als checklist voor de website. In de ontwerpfase zullen
de user needs verder afgebakend worden door middel van de MoSCoW methode.
De user needs bieden antwoord op de vraag: wat zijn de wensen van de gebruiker?
Een vraag die voortkwam uit de deelvraag: wat kenmerkt de jonge doelgroep?

•
•
•
•
•

Organisatie (business goals)

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Als Kat op het Spek willen we dat ons toneel vaste kost wordt, zodat we een 		
duurzame relatie op kunnen bouwen met ons publiek.
Als Kat op het Spek willen we een publiek binden dat niet bang is om het niet		
gelijk te begrijpen, zodat het gesprek zich voortzet na de voorstelling.
Als Kat op het Spek willen we commerciëler gaan denken, zodat we minder 		
afhankelijk zijn van subsidies.
Als Kat op het Spek willen we ook buiten het touren om contact zoeken met het
publiek, zodat we een duurzame relatie op kunnen bouwen met ons publiek.
Als Kat op het Spek willen we met de website meer ruimte tot verdieping bieden,
zodat er binding met de doelgroep ontstaat.
Als Kat op het Spek willen we met de website de (jongere) doelgroep verleiden
om een ticket aan te schaffen voor de voorstelling, zodat er meer tickets verkocht
worden.
Als Kat op het Spek willen we de doelgroep een kijkje geven achter de schermen,
zodat zij zich meer betrokken voelen met het gezelschap.
Als Kat op het Spek willen we dat de website de kernwaarden van het 			
gezelschap uitstraalt, zodat de doelgroep een beeld heeft van wie we zijn en wat
ze kunnen verwachten.

•
•
•
•
•

Overige gebruikers
•
•

Doelgroep

•

•

•

•
•
•
•
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Als publiek wil ik een snel beeld van de voorstelling hebben, zodat ik niet te lang
hoef te zoeken om na te denken of de voorstelling iets voor mij is.
Als publiek wil ik kunnen zien met welke (grote) acteurs het gezelschap speelt of
gespeeld heeft, zodat ik een beeld heb van de kwaliteit van de voorstelling of dat
mijn favoriete acteur/actrice mee speelt.
Als publiek wil ik (positieve) recensies terug kunnen lezen, zodat ik een beeld heb
van de kwaliteit van de voorstelling.
Als publiek wil ik kunnen zien waar ze spelen en waar ik kaartjes kan kopen, 		
zodat ik weet of ik de voorstelling (bij mij in de buurt) kan bezoeken.
Als publiek wil ik dat de website heel herkenbaar Kat op het Spek is, zodat ik ze
in één oogopslag kan herkennen.

Als publiek wil ik dat de website overzichtelijk is, zodat ik gemakkelijk kan 		
navigeren.
Als publiek wil ik dat de website achtergrondinformatie biedt over het 			
gezelschap, zodat ik het gezelschap beter kan leren kennen of verdieping kan
vinden na de voorstelling.
Als publiek wil ik weten aan welke voorstelling op dit moment gewerkt wordt 		
door het gezelschap, zodat ik me meer betrokken voel.
Als publiek zou ik meer invloed uit willen oefenen op de voorstelling, zodat ik mij
meer betrokken voel.
Als publiek wil ik geen ellenlange teksten hoeven lezen, omdat daarmee mijn 		
motivatie afneemt om verder te lezen.
Als publiek wil ik me in kunnen schrijven voor de nieuwsbrief, zodat ik op de 		
hoogte gehouden wordt van de nieuwste ontwikkelingen.
Als publiek wil ik de ervaringen van andere bezoekers kunnen zien, zodat ik een
beeld krijg van de kwaliteit van de voorstelling.
Als publiek wil ik de social media kanalen van het gezelschap terug vinden, zodat
ik ze kan blijven volgen.
Als publiek wil ik een privacy statement en/of cookiebeleid terug kunnen vinden,
zodat ik weet wat er met mijn informatie gedaan wordt.
Als kernpubliek zou ik willen doneren of ‘vriend’ willen worden, zodat ik me meer
bij het gezelschap betrokken voel.
Als geïnteresseerde niet-bezoeker wil ik dat ik uitgenodigd word, omdat ik nu
vaak over het hoofd wordt gezien.
Als geïnteresseerde niet-bezoeker wil ik dat het theater wat toegankelijker is, 		
omdat ik me er nu niet thuis voel.

•
•
•

Als journalist wil ik foto materiaal kunnen vinden, zodat ik mijn artikel van visueel
beeld kan voorzien.
Als journalist wil ik achtergrondinformatie kunnen vinden, zodat ik mogelijk 		
inspiratie op kan doen om een artikel te schrijven.
Als journalist wil ik contact op kunnen nemen met het gezelschap, zodat ik ze
kan benaderen voor een interview.
Als subsidie verstrekker wil ik kunnen zien waar het gezelschap voor staat, om na
te kunnen gaan of dit aansluit bij de doelen van het fonds.
Als subsidieverstrekker/sponsor wil ik kunnen zien of het gezelschap een ANBI
status heeft.
Als subsidieverstrekker wil ik jaarverslagen en beleidsplannen in kunnen zien.
Als licht- en geluidstechnicus van het theater wil ik weten wat de technische 		
eisen zijn van de voorstelling, zodat ik mij hierop kan voorbereiden wanneer het
gezelschap in mijn theater komt spelen.
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9. MOSCOW
Om de wensen van de doelgroep en de organisatie te prioriteren is er gebruik
gemaakt van de MoSCoW methode. Op die manier wordt er overzicht gebracht in
de verschillende wensen en kan er gekeken worden hoe de applicatie en/of website
optimaal rendeert.
Binnen de MoSCoW methode worden verschillende eisen gehanteerd:
De Must Haves
Zonder aan deze eisen te voldoen, werkt het product simpelweg niet. Het is in dat
geval nutteloos.

Must Haves
-

De Should Haves

-

Zijn de eisen die essentieel zijn bij voldoende tijd, maar zonder deze eisen werkt het
product nog steeds.

-

De Could Haves
Zijn minder belangrijk en kunnen er uit gelaten worden, tenzij er voldoende tijd is om
ze te implementeren.

-

De Would/Won’t Haves

-

Toekomstwensen die niet realiseerbaar zijn of te veel tijd gaan kosten om te realiseren.
Als ze niet realiseerbaar zijn (won’t haves) is het zonde om er energie in te steken.
Mochten ze toch te realiseren zijn dan kunnen ze meegenomen worden naar een
tweede versie.

-
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Als Kat op het Spek willen we ook buiten het touren om contact zoeken met het
publiek, zodat we een duurzame relatie op kunnen bouwen met ons publiek.
Als Kat op het Spek willen we met de website meer ruimte tot verdieping bieden,
zodat er binding met de doelgroep ontstaat.
Als publiek wil ik een snel beeld van de voorstelling hebben, zodat ik niet te lang
hoef te zoeken om na te denken of de voorstelling iets voor mij is.
Als publiek wil ik (positieve) recensies terug kunnen lezen, zodat ik een beeld heb
van de kwaliteit van de voorstelling.
Als publiek wil ik kunnen zien waar ze spelen en waar ik kaartjes kan kopen, 		
zodat ik weet of ik de voorstelling (bij mij in de buurt) kan bezoeken.
Als publiek wil ik dat we website overzichtelijk is, zodat ik gemakkelijk kan 		
navigeren.
Als publiek wil ik geen ellenlange teksten hoeven lezen, omdat daarmee mijn 		
motivatie afneemt om verder te lezen.
Als publiek wil ik me in kunnen schrijven voor de nieuwsbrief, zodat ik op de 		
hoogte gehouden wordt van de nieuwste ontwikkelingen.
Als publiek wil ik de social media kanalen van het gezelschap terug vinden, zodat
ik ze kan blijven volgen.
Als journalist wil ik foto materiaal kunnen vinden, zodat ik mijn artikel van visueel
beeld kan voorzien.
Als journalist wil ik achtergrondinformatie kunnen vinden, zodat ik mogelijk		
inspiratie op kan doen om een artikel te schrijven.
Als journalist wil ik contact op kunnen nemen met het gezelschap, zodat ik ze
kan benaderen voor een interview.
Als subsidie verstrekker wil ik kunnen zien waar het gezelschap voor staat, om na
te kunnen gaan of dit aansluit bij de doelen van het fonds.
Als subsidieverstrekker/sponsor wil ik kunnen zien of het gezelschap een ANBI
status heeft.
Als subsidieverstrekker wil ik jaarverslagen en beleidsplannen in kunnen zien.
Als licht- en geluidstechnicus van het theater wil ik weten wat de technische 		
eisen zijn aan de voorstelling, zodat ik mij hierop kan voorbereiden wanneer het
gezelschap in mijn theater komt spelen.
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10. PERSONAS
Should Haves
-

Als Kat op het Spek willen we een publiek binden dat niet bang is om het niet
gelijk te begrijpen, zodat het gesprek zich voortzet na de voorstelling.
Als Kat op het Spek willen we de doelgroep een kijkje geven achter de schermen,
zodat zij zich meer betrokken voelen met het gezelschap.
Als Kat op het Spek willen we dat de website de kernwaarden van het 			
gezelschap uitstraalt, zodat de doelgroep een beeld heeft van wie we zijn en wat
ze kunnen verwachten.
Als publiek wil ik kunnen zien met welke (grote) acteurs het gezelschap speelt of
gespeeld heeft, zodat ik een beeld heb van de kwaliteit van de voorstelling of dat
mijn favoriete acteur/actrice mee speelt.
Als publiek wil ik dat de website heel herkenbaar Kat op het Spek is, zodat ik ze
in één oogopslag kan herkennen.
Als publiek wil ik dat de website achtergrondinformatie biedt over het 			
gezelschap, zodat ik het gezelschap beter kan leren kennen of verdieping kan
vinden na de voorstelling.
Als publiek wil ik weten aan welke voorstelling op dit moment gewerkt wordt 		
door het gezelschap, zodat ik me meer betrokken voel.
Als publiek wil ik de ervaringen van andere bezoekers kunnen zien, zodat ik een
beeld krijg van de kwaliteit van de voorstelling.

Could Haves
-

Als Kat op het Spek willen we commerciëler gaan denken, zodat we minder 		
afhankelijk zijn van subsidies.
Als publiek wil ik een privacy statement en/of cookiebeleid terug kunnen vinden,
zodat ik weet wat er met mijn informatie gedaan wordt.
Als kernpubliek zou ik willen doneren of ‘vriend’ willen worden, zodat ik me meer
bij het gezelschap betrokken voel.
Als Kat op het Spek willen we met de website de (jongere) doelgroep verleiden
om een ticket aan te schaffen voor de voorstelling, zodat er meer tickets verkocht
worden.
Als publiek zou ik meer invloed uit willen oefenen op de voorstelling, zodat ik mij
meer betrokken voel.
Als geïnteresseerde niet-bezoeker wil ik dat ik uitgenodigd word, omdat ik nu
vaak over het hoofd wordt gezien.
Als geïnteresseerde niet-bezoeker wil ik dat het theater wat toegankelijker is, 		
omdat ik me er nu niet thuis voel.

Would haves/won’t haves
-
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Na het afronden van de doelgroepanalyse konden er persona’s van de doelgroep
opgesteld worden. De persona’s zijn gemaakt omdat er op die manier een afbakening
gemaakt kan worden binnen de doelgroep. De verschillende persona’s zijn
voortgekomen uit de e publieksgroepen uit het literatuuronderzoek, aangevuld met
inzichten uit de interviews. Het gaat hier om het kernpubliek, de incidentele/reguliere
bezoeker en de geïnteresseerde niet-bezoeker
De persona’s lichten een aantal kenmerken per ijkpersoon toe. Zo wordt de context
van de groep gepresenteerd, of ze bijvoorbeeld actief zijn in de theaterwereld. Tevens
wordt aangegeven binnen welke publiekslaag de groep valt, zoals beschreven door
De Rooij en van den Broek. De persoonlijkheid die past bij de groep wordt ook
weergegeven. Waaronder valt:
•
Of zij wat introvert zijn of meer extravert.
•
Of ze rationele beslissingen maken of zich meer laten leiden door wat hun 		
gevoel ingeeft.
•
Of ze vaak meegaand zijn in een groep, of dominant de leiding nemen.
•
Of ze behoudend zijn in de zin dat ze niet echt op zoek zijn naar vernieuwing 		
binnen de voorstellingen, of dat ze vinden dat het allemaal wel wat innovatiever
mag.
Binnen de doelen en frustraties zijn de emoties opgenomen die op kunnen treden bij
de specifieke groepen, die later in de customer journey map samengebracht worden.
Bij de motivatie wordt weergegeven wat de groep over de streep kan trekken om een
ticket aan te schaffen, waaronder valt:
•
Autoriteit: in hoeverre is het belangrijk voor de groep of er bekende spelers aan
de voorstelling meedoen, of dat er positieve recensies over geschreven zijn? Ook
het belang van de mening van anderen wordt meegenomen.
•
Uitstraling: in hoeverre is het belangrijk dat het gezelschap een duidelijke 		
identiteit uit straalt?
•
Betrokkenheid: is de groep sneller geneigd om de voorstelling te bezoeken, als
er mogelijkheid is om actief te participeren in de productie? Dit kan overigens
ook al betekenen dat het gezelschap inzicht geeft in het productie proces.
•
Ervaring: is het belangrijk voor de groep dat de voorstelling, met alles 			
daaromheen, een unieke belevenis is? Denk hierbij aan het hoe de voorstelling
en website zich afzetten tegen de directe en indirecte concurrenten.
•
Nieuwsgierigheid: de mate waarin het belangrijk is voor de groep dat er een 		
zekere vorm van mysterie rond de voorstelling hangt.
Ten slotte is in beeld gebracht via welke kanalen deze groepen het beste benaderd
dienen te worden.

Als Kat op het Spek willen we dat ons toneel vaste kost wordt, zodat we een 		
duurzame relatie op kunnen bouwen met ons publiek.
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10.1 KERNPUBLIEK

10.2 INCIDENTELE/REGULIERE BEZOEKER

Figuur 3: Persona kernpubliek

Figuur 4: Persona incidentele/reguliere bezoeker
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10.3 GEINTERESSEERDE NIET-BEZOEKER

10.4 RESULTATEN
De grootste kansen liggen bij het kernpubliek en de incidentele/reguliere bezoeker.
Bij het kernpubliek is dat omdat deze al een intrinsieke binding heeft met theater.
De stap naar het verbinden aan een loyaliteitsprogramma is daardoor kleiner. Via een
loyaliteitsprogramma kan het kernpubliek als ambassadeur fungeren en op die manier
het netwerk van Kat op het Spek uitbreiden. De incidentele en reguliere bezoeker
hebben theater in het systeem zitten, maar het concurreert nog te vaak met andere
disciplines; deze bezoekers zijn echte alles eters. Er ligt een mogelijkheid deze groep
te overtuigen dat een bezoek aan Kat op het Spek waardevoller is dan een ander
cultureel bezoek.
Wanneer de geïnteresseerde niet-bezoeker binnen het concept ook opgenomen kan
worden, zou dat mooi meegenomen zijn. Toch is die groep er één waarbij de aandacht
op de achtergrond ligt. Bij de geïnteresseerde niet-bezoeker ligt nog meer werk in
het verschiet om deze bij het gezelschap te betrekken. Alleen een website kan niet
voorzien in de behoeftes van deze doelgroep. Wanneer het Kat op het Spek is gelukt
om de incidentele/reguliere bezoekers en het kernpubliek aan zich te binden, is
vervolgonderzoek naar de geïnteresseerde niet-bezoeker wellicht interessant.

Figuur 5: Persona geïnteresseerde niet-bezoeker
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11. CUSTOMER JOURNEY
Zoals eerder naar voren kwam in het literatuuronderzoek, moet de klantbelevenis
verbeterd worden om reguliere bezoekers naar kernpubliek te bewegen. Nu de
interviews uitgevoerd waren en de persona’s ingevuld, kon er gekeken worden naar
hoe de customer journey eruit zag. Door die inzichtelijk te maken ontstaat er een beter
beeld van welke rol de website speelt in de klantenbelevenis en waar de website deze
kan verbeteren. Dit geeft een opzet voor de conceptfase.

11.2 CUSTOMER JOURNEY

2

11.1 CUSTOMER JOURNEY 1

Figuur 7: Customer Journey Map Incidentele/reguliere bezoeker

Figuur 6: Customer Journey Map Kernpubliek
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11.3 CUSTOMER JOURNEY

3

Achteraf verschillende de incidentele/reguliere bezoekers en het kernpubliek niet
veel, maar wel iets, in wat zouden willen zien op de website. De incidentele/reguliere
bezoeker wil graag input kunnen leveren - bijvoorbeeld in de vorm van een recensie en meer achtergrondinformatie kunnen lezen.
Bij voorbeelden die het kernpubliek aandraagt gaat het vaker om echte
betrokkenheid. Bijvoorbeeld in de vorm van een repetitie bezoeken, repetitiefilmpjes
kijken of ideeën achter kunnen laten. Zij zijn heel benieuwd naar de productie waar
het gezelschap op het moment mee bezig is en zouden daar ook graag een steentje
aan bijdragen.

Figuur 8: Customer Journey Map geïnteresseerde niet-bezoeker

11.4 RESULTATEN
Binnen de customer journey geldt, dat de website vooraf wordt bekeken door de
incidentele/reguliere bezoeker en eventueel de geïnteresseerde niet-bezoeker. In ieder
geval niet door het kernpubliek, want die is op de voorstelling gekomen via de theater
brochure en wil graag met een open blik de voorstelling in gaan.
Voor de andere twee doelgroepen geldt dat zij nog wel wat overtuiging kunnen
gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat ze een snel beeld hebben van de voorstelling en
dat de website eenvoudig te scannen is.
Wat de wensen na het aanschafmoment tot aan de consumptie zijn, is binnen dit
onderzoek nog niet helemaal helder geworden, maar er zou in ieder geval wat meer
commotie mogen ontstaan, bijvoorbeeld door het houden van een wedstrijd of het
krijgen van een kleinigheidje. De rol van de website is hier kleiner.
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12. HEURISTIC EVALUATION
Om te leren van de fouten die op de huidige website gemaakt worden, is er een
heuristic evaluation gedaan. Een heuristic evaluation is een methode om fouten in de
gebruiksvriendelijkheid aan te tonen aan de hand van algemeen bekende principes.
De meeste bekende heuristics zijn de 10 heuristics van Jakob Nielsen (1994). Deze
heuristics zijn toepasbaar op elke mogelijke website, maar de focus ligt wel meer op
een gebruiker die taken uitvoert. Binnen dit theoretische kader was er meer behoefte
om te onderzoeken wat de psychologische effecten van de website op de gebruiker
zijn. Immers moet de website aanzetten tot gedragsverandering: het aanschaffen van
een ticket.
Met die reden is er gekozen voor de 10 heuristics van Susan Weinschenk (2010), een
psycholoog. Haar 10 heuristics zijn door Jordi Sanchez verwerkt in een eenvoudige
spreadsheet. Deze zijn ingevuld door 4 UX experts, wisselend van UX studenten,
afgestudeerden en UX experts die werkzaam zijn in het veld. De heuristic evaluation
geeft antwoord op de deelvraag: Hoe scoort de huidige website van Kat op het Spek?
De Excel sheet richt zich tot de 10 heuristics van Weinschenk. Voor elk punt kan de
UX expert een pass (voldoet aan de standaard) een fail of N/A (niet van toepassing)
aangeven. Bij een fail kan aangegeven worden hoe zwaar deze telt. Van 0 tot 4, met
0 als graad waarbij het niet een probleem is en 4 dat de fout catastrofaal is voor de
gebruiksvriendelijkheid van de website.

-

Niet alle linkjes werken, zoals het woord ‘all’ op de hoofdpagina
Er is geen informatie over de kaartverkoop aanwezig.
Op de pagina van de Strangelove voorstelling staat een persbericht en de 		
mogelijkheid tot het downloaden van een pers kit, dit lijkt meer een pagina voor
boekers dan voor bezoekers.
Er zijn geen standaardwaarden aangegeven bij het contactformulier.

2.

People Have Limitations

-

Er missen subkopjes, beschrijvingen van afbeeldingen en zorg ervoor dat er 		
een geschreven beschrijving in de code van afbeeldingen is opgenomen, voor
blinden en slechtzienden.
Er zijn geen koppen aanwezig op de hoofdpagina.

3.

People make mistakes

-

Het is gek dat klikken op ‘Kat op het Spek’ bij ‘Over Ons’ je naar de home pagina
leidt
Gebruik had verwacht dat de voorstellingen onder voorstellingen zouden vallen,
maar voor oudere voorstellingen moest hij/zij naar het archief.
Er is geen email check, ik kan een onbestaand emailadres gebruiken om een 		
bericht te sturen

-

Het verschil in inspanning per UX Expert is zichtbaar, tevens dient vermeld te worden
dat het mogelijk is dat de inspanning in de loop van de evaluatie af kan nemen. Dit
is een belangrijke kanttekening om te maken met het oog op de analyse van de
resultaten.

4.

Human memory is complicated

-

De heuristic evaluation diende tevens als nulmeting, waarbij aan het einde van
het project er een heuristic evaluation is uitgevoerd van het herontwerp. De
verbeterpunten die daar uit kwamen zijn opgenomen in het overdrachtsdocument.

Er zijn geen breadcrumbs aanwezig voor de gebruiker om te weten waar op de
pagina hij/zij zich bevindt

5.

People are social

-

Geen sociale interactie aanwezig, geen interactie met andere gebruikers

6.

Attention

-

Geen grote of catostrofale fouten.

7.

People Crave information

-

Niet duidelijk hoe er kaartjes gekocht kunnen worden, of waarom dat op dit 		
moment niet kan.

8.

Unconscious processing

-

De gebruiker voelt geen enkele motivatie zich in te schrijven voor de nieuwsbrief,
wat krijg je ervoor terug?

12.1 RESULTATEN
Voor het volledige overzicht van de resultaten wordt doorverwezen naar bijlage IV. In
deze paragraaf worden alleen grote en catostrofale fouten uitgelicht.
1.

People Don’t Want to Work or Think More Than They Have To

-

Bij de voorstellingen wordt er geen overzicht geboden van de gespeelde 		
voorstellingen, maar kan de gebruiker enkel direct naar één van de 			
voorstellingen
Bij persuitingen zijn de reviews terug te vinden, maar er staan enkel titels van 		
voorstellingen, zonder enkele toevoeging. De titels zijn ook niet clickable.
Kleuren van linkjes komen te dicht in de buurt van de kleur van de tekst.
De hover state van elementen kent nauwelijks tot geen verschil

-
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9.
-

People Create Mental Models
Er is geen duidelijke relatie tussen de verschillende koppen en pagina’s van de
website.
Niet duidelijk wat voor organisatie Kat op het Spek is.

10.
-

Visual system
Geen grote of catostrofale fouten

.

12.2 ANALYSE

12.3 CONCLUSIE
Hoe scoort de huidige website van Kat op het Spek?
De huidige website van Kat op het Spek voorziet onvoldoende in de aandacht trekken
van de gebruiker alsmede het ontzien van het mentale model van de gebruiker. Het is
voor de gebruiker lastig om de website snel te scannen. Dit komt door een gebrek aan
beeldmateriaal, een duidelijke website structuur en het gebruik van koppen en links
tussen pagina’s.

De belangrijkste resultaten zijn dat er geen tickets beschikbaar zijn (of een uitleg
waarom die niet beschikbaar zijn) en dat er informatie ontbreekt om meer te weten te
komen over het gezelschap en dat deze informatie ook geen nieuwsgierigheid opwekt
bij de gebruiker. Ten slotte missen er ook elementen op de website waarmee de
gebruiker sociale interactie zou kunnen zoeken met zowel het gezelschap als andere
bezoekers.

Qua het voorkomen van fouten, zijn er op de website weinig taken uit te voeren door
de gebruiker. Binnen deze taken is het echter nog steeds mogelijk voor de gebruiker
om fouten te maken en deze kunnen ook niet ongedaan gemaakt worden. Er zou een
betere validatie moeten komen van de invoervelden op de website.
Meer kleurgebruik moet het onderscheid tussen elementen beter zichtbaar maken,
zodat de gebruiker weet waar de aandacht naar toe verlegd moet worden.

Qua informatievoorziening komt ook naar voren dat de website meer kleur zou
kunnen gebruiken om bepaalde elementen meer te accentueren. Het contrast tussen
de verschillende elementen – en dan met name bij de navigatie en links – is nauwelijks
aanwezig. Er zijn – naast het beperkte gebruik van foto’s – ook geen beschrijvingen
aanwezig. Dit maakt het lastig voor de gebruiker om de pagina te scannen.
Binnen de navigatie zou het prettig zijn als de gebruiker een idee heeft waar hij/zich
bevindt, door het gebruik van breadcrumbs en duidelijke koppen en subkoppen
per pagina. De website structuur zou ook herzien mogen worden, omdat er op dit
moment geen duidelijke relatie tussen de verschillende pagina’s aanwezig is. Daar
binnen moet een focus liggen om per pagina de gebruiker te stimuleren om meer te
weten te willen komen over de andere pagina’s.

Sociale interactie ontbreekt in zijn geheel op de website en dat zou – met het oog op
het binden van het publiek – het eerste moeten zijn wat aangepakt wordt.
In de ontwerpfase zal onderzocht worden welke vormen van interactie voor deze
verbinding kunnen zorgen met het publiek.

Bij het contactformulier en de nieuwsbrief ontbreekt het aan consistentie (sterretjes
of ‘verplicht’ als aanduiding voor een verplicht veld), standaardwaarden om het proces
te versnellen en duidelijke communicatie in de vorm van een beschrijving van wat
de nieuwsbrief is en een call to action om de gebruiker te stimuleren om zich in te
schrijven. Tevens kan een bericht verzonden worden met een foutief emailadres, die
fout wordt niet voorkomen.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de website weinig informatie geeft over
het gezelschap in zijn geheel en ook niet uitnodigt om meer informatie te willen
verkrijgen.
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13. CONCURRENTIE ANALYSE
Om te achterhalen hoe de website van Kat op het Spek scoort ten opzichte
van de concurrenten is er een concurrentieanalyse gedaan. Met behulp van de
concurrentieanalyse kunnen er specifieke punten aangestipt worden waarop de
digitale applicatie verbeterd of toegevoegd moet worden om de kunnen wedijveren
met haar concurrentie.
De concurrentieanalyse moet tevens inspiratie bieden richting de ontwerpfase.
De concurrentieanalyse geeft antwoord op deelvraag 6: Op welke punten van user
experience heeft de website van Kat op het Spek nog slagen te maken om mee te
kunnen met de concurrentie?
Om de concurrenten met elkaar te vergelijken is er gebruik gemaakt een benchmark
om de resultaten in scores te kunnen uitdrukken. Deze tool is gebruikt omdat deze
makkelijk inzichtelijk maakt voor de organisatie hoe zij scoren op verschillende
criteria ten opzichte van de concurrentie. Zo kan ook snel blootgelegd worden waar
de verbeterpunten liggen en wat de best practices zijn om mee te nemen naar de
ontwerpfase.

13.1 WERKWIJZE
Uit de strategiesessie en de interviews kwamen verschillende concurrenten naar voren,
zowel directe als indirecte concurrenten. Uiteindelijk is voor de concurrentieanalyse
gekozen om enkel de directe concurrenten door te lichten. Dit omdat deze makkelijker
zijn te vergelijken aan de hand van de user needs van de doelgroep. Op die manier
kan in ieder geval verzekerd worden dat het herontwerp van de website of de digitale
applicatie voldoet aan de standaard binnen de theaterwereld. In een vervolgonderzoek
zouden ook indirecte concurrenten zoals filmmakers, dansgezelschappen of bands
meengenomen kunnen worden om te zien hoe hun websites zorgen voor verbinding
met het publiek.
Voor de concurrenten binnen de analyse zijn dus alleen de gezelschappen
meegenomen in de benchmark, tevens is de Warme Winkel buiten beschouwing
gelaten. Dit omdat deze website zo minimalistisch was, dat er geen beginnen aan was
om daar een constructieve analyse op los te laten.
De gekozen concurrenten:
Club Guy & Roni
Dronken Mensen
La Isla Bonita
Oostpool
Orkater
De Roovers
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Voor de benchmark zijn voor het gemak verschillende elementen van goed design
onderverdeeld in twee thema’s, zodat deze langs een x en y-as in beeld gebracht
konden worden.
De eerste categorie is usability (gebruiksvriendelijkheid) waaronder binnen deze
benchmark ook de toegankelijkheid, de informatie architectuur en begrijpelijkheid
van het ontwerp wordt verstaan. De usability zorgt er simpelweg voor dat de digitale
applicatie te gebruiken is.
De tweede categorie die wordt belicht is de experience, de belevenis van de gebruiker.
Hieronder valt binnen de benchmark de esthetiek (het visuele design en het grafisch
ontwerp), de (gedrags)psychologie en het interaction design.
Vervolgens zijn binnen die termen weer specifiek naar bepaalde elementen op de
websites gekeken. Voor de informatie architectuur zijn de nagivatie, de sitemap
en de footer doorgelicht. Er is gekozen om specifiek de footer ook mee te nemen
in de beoordeling omdat de websites van theater gezelschappen vaak ook andere
gebruikers moeten dienen los van hun publiek. Dit gaat om de media, sponsors
en fondsen. Deze informatie waarin moet voorzien is meestal niet interessant voor
het publiek en kan daarom uitstekend onder de footer vallen. Bovendien zorgt het
voor een betere gebruiksvriendelijkheid – zeker op mobiel – doordat gebruikers een
indicatie krijgen dat ze het einde van de pagina hebben bereikt zonder dat het abrupt
stopt.
Tevens is er voor de gebruiksvriendelijkheid gekeken naar de performance.
Hiervoor is de Ligthouse tool gebruikt van Google Chrome waarmee de snelheid,
de gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers (waaronder slechtzienden en
kleurenblinden), de best practices op het gebied van webdesign en de zoekmachine
optimalisatie getoetst kunnen worden. Hiervoor is voor Kat op het Spek een aantal
punten opgenomen voor attentie, voor de concurrenten zijn de uitslagen alleen
meegenomen in de scores van de benchmark. Het is immers niet aan te raden om de
concurrenten met advies te bedienen.
De criteria voor de experience zijn vaak lastiger vast te leggen omdat het onderhevig is
aan smaak. Wel konden hiervoor de verzamelde user needs van de doelgroep ingezet
worden. Hierbij gaat het om niet functionele systeemeisen, eisen die het systeem beter
maken in het bereiken van het doel, maar niet essentieel zijn voor de werking ervan.
Binnen deze criteria viel ook de wens dat de website geen ellenlange teksten heeft,
er is getracht hier een maat op te zetten, maar onderzoek leverde te verschillende
meningen op. Het advies is rekening te houden met de lengte van teksten, maar er is
geen duidelijk advies qua hoeveelheid tekens op te geven.
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Ten slotte is er nog gekeken hoe responsive de websites waren, hoe de informatie
gepresenteerd wordt op andere schermgroottes dan desktop. Daarnaast is er gekeken
naar welke interactie is toegevoegd aan de website. Hierbij is gekeken naar welke
elementen het theatergezelschap heeft toegevoegd dat er voor zou kunnen zorgen
dat gebruikers terugkomen op de website.
De punten verdeling is per criterium op een schaal van 0 tot 5. Soms kunnen de
uitgereikte punten zoiets betekenen als wel (5) of niet aanwezig (0), maar soms ligt dit
iets lastiger. Wanneer dit lastiger is te bepalen betekent het dat er voor elke fout een
punt van de score af gaat, wanneer het element wel aanwezig is.
Een voorbeeld hiervan is de 4 punten die zijn uitgereikt aan Dronken Mensen voor
de sticky navigatie balk. De balk valt weg wanneer de gebruiker naar beneden scrollt,
maar is wel zichtbaar als de gebruiker weer naar boven scrollt. Voor zo’n kleine fout
wordt dan 1 minpunt gegeven. Een verdere onderbouwing van de score per website is
terug te vinden in de bijlage.
De scores zijn vervolgens bij elkaar opgeteld en onderverdeeld binnen de twee
categorieën. Deze zijn in een x en y-as in een grafiek verwerkt zodat duidelijk in beeld
gebracht kan worden waar Kat op het Spek staat ten opzichte van haar concurrentie
en op welke punten er slagen gemaakt kunnen worden.

13.2 RESULTATEN
In bijlage V, zijn de toelichtingen van de resultaten per website weergegeven. In deze
paragraaf zullen de belangrijkste resultaten naar voren komen. Deze zijn terug te lezen
in tabel 13.

Tabel 13: Benchmark van de concurrentieanalyse

90s
KohS Oostpool GGR Prod.
Navigatie

Roovers

LIB

DM

13

29

18

10

25

10

15

19

1. Begrijpbare labels

0

5

0

0

5

5

5

5

2. Belangrijkste pagina’s

0

5

5

0

5

5

5

5

3. Duidelijke sitemap

0

5

0

0

5

5

5

5

4. Sticky scroll

5

5

5

5

5

0

0

4

5. Logo leidt naar home
6. Geeft inzicht in waar
de gebruiker zich bevindt

5

5

5

5

5

0

0

5

3

4

3

0

5

0

5

5

Footer

0

19

19

5

0

0

3

5

1. Social media links
2. Privacy Statement/cookiebeleid

0

5

5

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

3. Contact details

0

4

4

0

0

0

3

0

4. Call to action

0

5

5

5

0

0

0

5

19

18

17

16

15

15

15

19

1. Overall

4

5

4

3

4

4

4

5

2. Accesibility

5

4

4

4

4

3

3

5

3. Best practices

5

4

4

4

4

4

4

4

4. SEO

5

5

5

5

3

4

4

5

10

33

37

23

31

18

21

23

2

4

5

3

4

0

4

5

2. Info producties

1

5

5

0

4

0

0

3

3. Info gezelschap

1

5

5

3

5

3

5

0

4.Promotiemateriaal

1

5

5

4

3

3

5

5

5. Duidelijke speellijst
6. Nieuwsbrief prominent
aanwezig

0

5

5

1

5

2

0

1

0

4

4

4

4

4

0

3

7. Persuitingen

3

3

3

5

3

2

2

3

8. Duidelijke huisstijl

2

2

5

3

3

4

5

3

Interactie

1

4

5

3

4

3

4

2

Responsive

4

4

5

5

3

3

4

2

47

107

101

62

78

49

62
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Performance

User needs
1. Snel beeld van de
voorstelling

Totaal

82

Orkater
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13.3 POSITIONERINGSMATRIX

13.4 ANALYSE

De resultaten uit de benchmark zijn weergegeven in een positioneringsmatrix, om
visueel de plek weer te geven waarop Kat op het Spek zich verhoudt ten opzichte
van de concurrentie. Hoe deze matrix gelezen moet worden is dat op de x-as de
gebruiksvriendelijkheid is weergegeven en de rechterkant hierbij een hogere
gebruiksvriendelijkheid score betekent. Op de y-as wordt de experience van de
websites ingedeeld, hierbij is het zo dat boven de lijn een betere score betekent. De
grafiek is opgezet met hulplijnen waarbij aan de hand van de scores de positie van het
theatergezelschap is bepaald.
In de tweede matrix is de betekenis van de posities verduidelijkt aan de hand van kleur.
Usability gaat hierbij boven Experience, omdat zonder gebruiksvriendelijkheid de
website onbruikbaar is en de experience alleen invloed heeft op het bereiken van het
doel.

Opvallend aan de resultaten is dat de meeste gezelschappen wel de – door de
doelgroep verwachte pagina’s – in hun navigatie en informatiestructuur hebben
opgenomen. Dat betekent een ‘agenda’, een ‘voorstellingen’ pagina, een ‘over ons’
pagina en vanzelfsprekend een contactpagina. Er zit soms nog wel verschil in het
correct weten te labelen van deze pagina’s binnen de navigatie.
Wat betreft een footer maken eigenlijk alleen Club Guy & Roni en Oostpool op de juiste
manier gebruik van een footer. Dat is op twee manieren te verklaren. Enerzijds kan het
betekenen dat gezelschappen niet voldoende informatie hebben om in de footer te
plaatsen. Anderzijds kan het betekenen dat de andere gezelschappen onvoldoende
nagedacht hebben over de informatie die in een footer geplaatst kunnen worden. Vaak
wordt een footer vergeten in de ontwerpfase. Een privacy statement is bijvoorbeeld op
elk gezelschap toepasbaar, wanneer zij een nieuwsbrief optie aanbieden.
Qua performance scoren alle websites wel voldoende. De website van Kat op het Spek
scoort zelfs samen met Dronken Mensen het beste van alle websites. Er is nog een slag
te maken in de snelheid waarmee de pagina’s geladen worden. De punten waarop hier
nog slagen gemaakt kunnen worden, kunnen mee in de overdracht aan de website
developers. Dit komt neer op het verwijderen van jQuery plugins en CSS stylesheets
die niet in gebruik zijn. Het valt aan te raden om de Lighthouse analyse opnieuw uit te
voeren wanneer het eindproduct opgeleverd is.

Figuur 9: Positioneringsmatrix van Kat op het Spek ten opzichte van de concurrentie

De website van Kat op het Spek scoort slecht op de wensen vanuit de doelgroep. Hier
kan wel de kanttekening bij gemaakt worden dat enkele van deze wensen ook direct
voortkomen uit gebreken van de website. Het is goed mogelijk dat bij de websites van
concurrenten andere gebreken aan het licht komen. Het moet benadrukt worden dat
zeker hier slagen gemaakt kunnen worden. De huidige website van Kat op het Spek
biedt onvoldoende mogelijkheid voor een snelle indruk, nodig om de doelgroep in de
overwegingsfase over de streep te trekken. De huidige website biedt ook onvoldoende
ruimte voor bezoekers van de voorstelling, om de op de website verdere verdieping
te kunnen vinden. Oostpool, Orkater en Club Guy & Roni zijn gezelschappen die hier
goed inspelen door een goede variatie in video, podcasts, foto’s van voorstellingen en
achtergrondverhalen. La Isla Bonita en Club Guy & Roni zijn goede voorbeelden van
hoe je een unieke huisstijl toepast op de website, iets wat ook ontbreekt op de website
van Kat op het Spek.
Op het gebied van interactie hebben de meeste gezelschappen wel een nieuws
blog op hun websites waarmee ze content creëren waarvoor de doelgroep terug
kan komen. Nog beter werkt dit als het in podcasts of video’s uitgewerkt wordt, door
bijvoorbeeld de productie achter een voorstelling inzichtelijk te maken. Wat echter op
vrijwel elke website mist – afgezien van een minder goed uitgevoerde toepassing van
De Roovers – is de mogelijkheid om als gebruiker input te kunnen geven. Hier liggen
kansen voor dit project voor Kat op het Spek.
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14. INZICHTEN ONDERZOEKSRAPPORT
13.5 CONCLUSIE

Aan de hand van het beantwoorden van de deelvragen zal in dit hoofdstuk ingegaan
worden op de belangrijkste inzichten uit het onderzoeksrapport.

Op welke User Experience punten kan de website van Kat op het Spek verbeterd worden om te kunnen
wedijveren met haar concurrenten?

Deelvraag 1: In welke context opereert Kat op het Spek?

Als het gaat om de navigatie en informatiestructuur is het belangrijk dat de website
van Kat op het Spek in ieder geval ruimte opneemt voor een ‘Agenda’ pagina, een
‘Voorstellingen’ pagina, een ‘Over ons’ pagina en een contactpagina. Deze dienen
opgenomen te worden in de hoofdnavigatie. Voor overige informatie – neem het
communiceren van de ANBI status of een privacy statement – kan het beste een footer
gebruikt worden.
Om de snelheid van de website de optimaliseren is het belangrijk om ongebruikte
bestanden regelmatig te verwijderen.
De huidige website van Kat op het Spek voorziet onvoldoende in de wensen van
de doelgroep als het neer komt op de gebruikersbelevenis. Het herontwerp moet
meer inzetten op video’s, podcasts en overig beeldmateriaal om mee te kunnen
met de concurrentie. Ook draagt een unieke huisstijl bij aan het overbrengen van
de boodschap. Er liggen kansen in het faciliteren van het geven van input voor de
doelgroep, aangezien geen enkel gezelschap dit eerder (met succes) heeft kunnen
uitvoeren. Deze resultaten worden dan ook meegenomen in de ontwerpfase.

De theaterwereld waar binnen Kat op het Spek opereert is in het verleden onderhevig
geweest aan conflicten, waarbij deze conflicten te maken hadden met innovatie
binnen de theaterwereld. In de loop der jaren is er een stigma ontstaan rond theater
dat het elitair en conservatief zou zijn.
Het theaterpubliek is op te delen in het kernpubliek, de reguliere bezoeker, de
incidentele bezoeker, de geïnteresseerde niet-bezoeker en de niet-geïnteresseerde
bezoeker. In het verleden hebben pogingen om de niet-geïnteresseerde bezoeker te
betrekken niet tot nauwelijks resultaat opgeleverd.
In het huidige theater landschap lopen subsidies terug en zijn theaters, maar ook
theatergezelschappen genoodzaakt om commerciëler te opereren. Dat is met name
lastig gezien het teruglopende aantal bezoekers. Daarnaast is de concurrentie om
de vrijetijdsinvulling van de consument groter geworden. Een digitale oplossing zou
Kat op het Spek kunnen helpen om zich te onderscheiden van zowel de concurrentie
binnen de theaterwereld, als daar buiten.
Deelvraag 2: Hoe identificeert Kat op het Spek zich als theatergezelschap?
Stichting Kat op het Spek heeft als missie om theater, kunst, cultuur en alle activiteiten
en uitingen die daarbij horen te maken en mogelijk te maken. Het streven van de
stichting is om van cultuur vaste kost te maken en publiek verder te laten denken. De
algemene doelstelling is daarbij dat Kat op het Spek een theatergezelschap wordt dat
drie keer jaar een voorstelling produceert.
Subdoelstellingen zijn om commerciëler te gaan denken en een jonger publiek aan
te spreken. Op dit moment ziet Kat op het Spek dat haar doelgroep voornamelijk per
toeval ontstaat en dat deze wat ouder is. Zij willen een jongere doelgroep bereiken
en zien daar mogelijkheden toe omdat hun voorstellingen zich niet beperken tot de
mogelijkheden van een groot theater. Zij kunnen juist ook theater op locatie maken
en ook van die locatie gebruik maken. Om die reden is het theater van Kat op het Spek
uitermate geschikt voor festivals; plekken waar jong publiek vaak komt.
De kernwaarden van Kat op het Spek zijn: Verbindend, Troopers, Puur, Rauw en
Intellectueel.
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Deelvraag 3: Wat is de huidige doelgroep van Kat op het Spek?

Deelvraag 5: Hoe scoort de huidige website van Kat op het Spek?

De doelgroep van Kat op het Spek is – zoals voorspeld was in de strategiesessie – per
toeval ontstaan. Er is niet echt sprake van kernpubliek, dat vaker naar Kat op het Spek
komt. Het is vaak afhankelijk van plekken waar het heeft gespeeld (de Parade) of
acteurs waar het mee heeft gespeeld (Ko van den Bosch, Bram van der Vlugt).

De huidige website geeft onvoldoende een snel beeld van zowel het gezelschap
of de voorstelling; het is niet duidelijk waar het over gaat. Er is sprake van weinig
kleurgebruik op de website, dat is in principe geen probleem, maar op dit moment is
het niet duidelijk waar de aandacht van de gebruiker naar toe moet. Er is geen vorm
van sociale interactie mogelijk tussen het publiek en het gezelschap, één van de
wensen van de doelgroep. Bovendien zijn er geen elementen waarop de bezoeker de
website vaker dan eens zou bezoeken.

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de voorstelling Strangelove, ligt met
46,8 vrij hoog. De leeftijd van de bezoekers ligt bij een festival als de Parade wel lager.
Festivals die Kat op het Spek bewust op zoekt, om een jonger publiek aan te spreken.
Uit de enquête van Strangelove komt echter naar voren dat slechts 6,5% eerder een
voorstelling van Kat op het Spek bezocht. Het publiek wordt dus wel aangetrokken,
maar vervolgens vindt er geen binding plaats met het gezelschap.
Deelvraag 4: Wat kenmerkt de nieuwe jonge doelgroep?
Bij de interviews is er gekeken welke rol de website speelt binnen de customer journey.
Bij het kernpubliek bleek dat er weinig nodig was om hen naar het theater te krijgen.
Zij zijn actief bezig om zelf voorstellingen te zoeken en laten zich daarbij niet leiden
door recensies of meningen van anderen. Ze zijn binnen hun kringen vaak de aanjager
voor het theater bezoek. Tevens is het kernpubliek meestal al vriend van het theater.
Er zit een sleutelmoment in het moment na het theater bezoek, om ze te binden door
middel van een loyaliteitsprogramma, waarbij ze het gevoel hebben dat ze onderdeel
zijn van Kat op het Spek.
De reguliere en incidentele bezoeker zijn kritischer als het neer komt op hun
vrijetijdsbesteding. De sleutelmomenten wat betreft de customer journey liggen bij
deze groep zowel vooraf als achteraf. Vooraf willen zij een snel beeld hebben van de
voorstelling, om hun keuze op te baseren. Na afloop is er behoefte aan verdieping over
het gezelschap, wanneer de voorstelling een positieve ervaring opgeleverd heeft.
De geïnteresseerde niet-bezoeker voelt zich niet helemaal welkom binnen de
theaterwereld. Deze groep wordt vaak over het hoofd gezien door vriendengroepen,
bij het plannen van het theaterbezoek. Er wordt vanuit gegaan dat er geen interesse is.
De geïnteresseerde niet-bezoeker doet zelf echter ook weinig om dat te veranderen en
moet daarom bereikt worden via kernpubliek en incidentele/reguliere bezoekers.

Deelvraag 6: Op welke User Experience punten kan de website van Kat op het
Spek verbeterd worden om te kunnen wedijveren met haar concurrenten?
Kat op het Spek doet er goed aan wanneer het wat betreft navigatie gebruik maakt
van de standaard binnen de theaterwereld. Daarvoor geldt dat er in ieder geval ruimte
gemaakt moet worden voor een ‘Agenda’, ‘Voorstellingen’, ‘Over ons’ en ‘Contact’
pagina. Info die overbodig is voor het publiek dient verzameld te worden in een footer,
daarin moet ook de navigatie terug komen. Op dit moment ontbreekt er een footer.
Belangrijkste aandachtspunt is echter dat de website van Kat op het Spek
onvoldoende voorziet in de wensen van de doelgroep. Het herontwerp moet meer
inzetten op interactie in de vorm van video’s, podcasts en overig beeldmateriaal.
Een unieke huisstijl maakt dat Kat op het Spek herkenbaar is, deze huisstijl moet op
meerdere lagen doorgevoerd worden. Een uitgesproken huisstijl ontbreekt op dit
moment.
Waar Kat op het Spek zich kan profileren ten opzichte van de concurrenten, is wanneer
het mogelijkheid zou bieden aan de gebruiker om input te kunnen geven. Geen enkel
ander gezelschap voert dat (met succes) uit. Hierbij zou het ook raadzaam zijn om te
kijken naar elementen die ervoor kunnen zorgen dat de gebruiker nieuwsgierig is om
vaker dan eens de website te bezoeken.
De website moet de geluksmomenten van aanschaf en het bezoek verlengen.

De website moet zorgen voor een ervaring waarbij het publiek vooraf een snel beeld
heeft van waar de voorstelling over gaat en dat er mogelijkheid is tot verdieping tussen
het aanschafmoment en het bezoek en dat er achteraf mogelijkheid is om zich aan
het gezelschap te binden.
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15. REACTIE OPDRACHTGEVER

16. MANAGEMENT SAMENVATTING

In de inleiding zie ik nog erg de worsteling terug tussen een nieuw en jong publiek
aantrekken en publieksbinding. Als ik goed terug denk aan onze eerste gesprekken
denk ik dat het voornaamste doel was: meer publiek voor Kat op het Spek. Misschien
was daarin jouw eerste aanname dat het om het aantrekken van nieuw/jong
publiek zou moeten gaan, maar is al snel gebleken dat het binden van bestaand
theaterpubliek aan Kat op het Spek de oplossing met de meeste potentie en het
hoogste realiteitsgehalte was. Doordat de tekst af en toe heen en weer schiet tussen
beide doelen is het soms wat lastig filteren welke uitkomsten of oplossingen relevant
zouden zijn voor Kat op het Spek. De probleemstelling en het doel zijn naar mijn
mening precies goed geformuleerd.

Uit de contextanalyse kwam naar voren dat de theaterwereld een lang verleden kent
van frictie tussen conventioneel en innoverend theater. Door die geschiedenis is er
een stigma ontstaan dat theater een elitair karakter heeft. Dat stigma vergroot de
drempel voor potentieel publiek om het theater te bezoeken, wanneer zij niet in de
theaterwereld actief zijn. Dit inzicht maakt dat er in de conceptfase gefocust moet
worden op uitstraling en taalgebruik die toegankelijk is voor iedereen. Dit moet
drempelverlagend werken.

In het literatuuronderzoek vind ik de opbouw van de geschiedenis, naar het heden en
de invloed van technologie goed gekozen. Ik ben niet zeker of alle conclusies op basis
van de literatuur getrokken kunnen worden en ook niet of deze noodzakelijk relevant
zijn voor het onderzoek/Kat op het Spek.
De weergave van de identiteit van Kat op het Spek is goed. Als gezelschap kunnen we
ons vinden in de karakteristieken die je ons hebt toebedeeld. De sessie heeft ons ook
uitgedaagd en meer inzicht gegeven in onze artistieke signatuur.
Het publieksonderzoek is zeer relevant voor ons. Zowel het kwantitatieve deel als
het kwalitatieve deel leert ons dingen die ook buiten het gebruik van de website
interessant zijn voor ons als gezelschap. De conclusies met betrekking tot het ontwerp
mogen explicieter gemaakt worden.
Ook de concurrentie analyse is interessant. Ik mis duidelijke implicaties in de conclusie,
maar het is een goede tool om het laaghangend fruit te identificeren. Uiteindelijk
moeten we ook met deze groepen in de marketing concurreren.
De persona’s komen nu een beetje uit de lucht vallen. Het is voor ons als gezelschap
voor de marketing relevant om het publiek te segmenteren. Hoe deze indeling invloed
heeft op het ontwerp, of de do’s en don’t s is in dit rapport nog niet helemaal helder
uiteen gezet.
Al met al ben ik van mening dat er een heleboel waardevolle informatie boven tafel
gehaald is en dat met wat aanpassingen in de structuur dit nog duidelijker kan
worden in het onderzoeksrapport.
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Vervolgens is er in de contextanalyse naar voren gekomen dat het huidige
theaterpubliek op te delen is in 4 segmenten, hiervan waren er drie van toepassing op
het onderzoek: de geïnteresseerde niet-bezoeker, de incidentele bezoeker, de reguliere
bezoeker en het kernpubliek. Binnen die segmenten is er ruimte voor onderlinge
migratie.
Voor het potentiële publiek geldt dat er nog veel stappen te zetten zijn en het
belangrijk is om hun wensen te onderzoeken. Het incidentele publiek kan regulier
publiek worden door deze niet te overbelasten met een veelvoud aan informatie,
tevens kunnen er op het gebied van sfeer en gastvriendelijkheid stappen gemaakt
worden.
Om de stap van regulier naar kernpubliek te maken is het nodig om de
gebruikerservaring uit te breiden naar 3 momenten buiten de voorstelling om: de
besluitvormingsfase, het moment tussen de aanschaf en het consumeren en achteraf.
Op deze momenten worden later touchpoints gezocht waarop de concepten kunnen
voldoen aan de user needs van de gebruikers.
Bij de organisatieanalyse is er onderzoek gedaan naar de doelen, kernwaarden en
unique selling points van de organisatie. Om een stabiele organisatie te worden is het
belangrijk dat Kat op het Spek haar publieksbasis uitbreidt om minder afhankelijk te
worden van subsidies. Dat stipt tevens de importantie van een toegankelijk imago aan.
De kernwaarden voor de uitstraling van het ontwerp zijn: Puur, Rauw, Talig, Troopers
en Verbindend. Deze kernwaarden dienen later terug te komen in het uiteindelijke
ontwerp. De unique selling points zijn dat de voorstelling niet stopt na het applaus,
maar dat het gesprek achteraf voortzet, dat de voorstellingen van Kat op het Spek niet
aan een theater gebonden zijn en dat het horizontaal theater betreft waar iedereen op
gelijke voet staat. Deze unique selling points worden ingezet om te werken aan een
functie binnen het concept.
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Bij de enquêtes werd bevestigd dat het huidige publiek van Kat op het Spek eigenlijk
per toeval is ontstaan en vaak komt voor de bekende acteurs, die mee spelen in de
voorstellingen. Van het huidige publiek bezoekt maar weinig de website of heeft het
eerder een voorstelling van Kat op het Spek bezocht. Daarop kon geconcludeerd
worden dat het effect op de besluitvormingsfase nihil is. De meeste winst valt te
behalen na het aanschaf moment en na de voorstelling bezocht te hebben. Daarmee
liggen er ook meer mogelijkheden tot binding met het publiek, dan aantrekken van
het publiek. Het gebrek aan herhaalbezoek en het meespelen van Ko van de Bosch in
Strangelove als aangedragen reden van het bezoek, duiden erop dat het merk Kat op
het Spek zelf nog weinig bekendheid geniet. De website moet helpen om de gebruiker
meer bekend met het gezelschap te maken.

Bij de concurrentieanalyse zijn de elementen verzameld die hoe dan ook aanwezig
moesten zijn en welke websitestructuur gangbaar in de praktijk is. Tevens gaven
voorbeelden van Club Guy & Roni en Oostpool inzichten in hoe de gebruikerservaring
verbeterd zou kunnen worden. Het gaat erom om een duidelijke huisstijl te hebben,
elementen van cross mediale inhoud en secundaire informatie te scheiden van de
primaire inhoud, bijvoorbeeld via een footer. Ten slotte gaf de concurrentieanalyse
inzicht in welke elementen een gat in de markt zouden zijn. Bij veel concurrenten is
het achter laten van input namelijk niet of nauwelijks aanwezig. Voor een succesvol
herontwerp van de website van Kat op het Spek, is het belangrijk dat een mogelijkheid
tot input leveren, wel wordt geboden.

Bij de enquêtes werd bevestigd dat het huidige publiek van Kat op het Spek eigenlijk
per toeval is ontstaan en vaak komt voor de bekende acteurs, die mee spelen in de
voorstellingen. Van het huidige publiek bezoekt maar weinig de website of heeft het
eerder een voorstelling van Kat op het Spek bezocht. Daarop kon geconcludeerd
worden dat het effect op de besluitvormingsfase nihil is. De meeste winst valt te
behalen na het aanschaf moment en na de voorstelling bezocht te hebben. Daarmee
liggen er ook meer mogelijkheden tot binding met het publiek, dan aantrekken van
het publiek. Het gebrek aan herhaalbezoek en het meespelen van Ko van de Bosch in
Strangelove als aangedragen reden van het bezoek, duiden erop dat het merk Kat op
het Spek zelf nog weinig bekendheid geniet. De website moet helpen om de gebruiker
meer bekend met het gezelschap te maken.
In de interviews is vervolgens gekeken naar hoe de website een rol zou kunnen
spelen op de verschillende moment van gebruikservaring, om de customer journey
in kaart te brengen. Er werd gevraagd naar de wensen van de respondenten om zo
aanknopingspunten te vinden waarop Kat op het Spek de klantervaring zou kunnen
verbeteren. De incidentele en reguliere bezoeker bleken veel overeenkomsten te
hebben en zijn als persona samengevoegd, tevens zijn de wensen van het kernpubliek
en de geïnteresseerde niet-bezoeker verzameld.
Het kernpubliek gaat er met een open blik in en bezoekt de website vooraf nauwelijks,
maar zou achteraf graag (de illusie van) invloed willen hebben op de voorstelling en
een kijkje in het maakproces. Voor de incidentele/reguliere bezoeker geldt dat deze
vaak kritischer is en vooral snel een beeld van de voorstelling wil hebben en autoriteit
in de vorm van recensies. Daarnaast zou er achteraf mogelijkheid moeten zijn voor
verdieping. De geïnteresseerde niet-bezoeker voelt zich vooral buitengesloten en
wacht op een uitnodiging. Daarom kan er gekeken worden naar hoe deze zich meer
uitgenodigd voelt.
Voor de uitstraling van de website geldt dat er meer kleur gewenst is en meer cross
mediale inhoud.
De heuristic evaluation was vervolgens een bevestiging op de uitkomsten uit de
interviews. Er mist de mogelijkheid om de website snel te kunnen scannen, meer kleur
zou een beter onderscheid aanbrengen tussen de elementen en er missen elementen
voor sociale interactie.
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17. CONCLUSIE

18. BELANGRIJKSTE SYSTEEMEISEN OPGESOMD

Hoe kan de website van Kat op het Spek verbeterd worden op het gebied van user
experience zodat deze voor verbinding kan zorgen tussen de jonge doelgroep en het
theatergezelschap?

-

Om de user experience te verbeteren voor binding met het publiek is het belangrijk
dat het eindontwerp laagdrempelig is, zowel in uitstraling als taalgebruik. Op die
manier kan Kat op het Spek een breder publiek aanspreken.
Vervolgens moet er in de conceptfase onderzocht worden hoe het ontwerp kan
voorzien in de user needs van het kernpubliek, de incidentele/reguliere bezoeker en de
geïnteresseerde niet bezoeker. Daarvoor zijn er drie moment in de gebruikerservaring,
waarop de website invloed zou kunnen hebben. Dat gaat om de besluitvormingsfase,
het moment van aanschaf tot aan consumptie en achteraf.
Binnen de besluitvormingsfase is het belangrijk dat er een snel beeld wordt geboden
aan de incidentele/reguliere bezoeken. Deze willen de website nog wel vooraf
bezoeken om dan kritisch te overwegen of zij met de voorstelling haar vrije tijd in
willen vullen. Naast een snel beeld is daarbij cross mediale inhoud en kleur gewenst,
om de pagina sneller te kunnen scannen. Om sneller te scannen is het tevens
belangrijk dat secundaire informatie niet in de weg staat van wat het meest relevant
is voor het publiek. Voor de kritische blik zou het helpen als een bewijs van autoriteit
wordt toegevoegd, in de vorm van recensies of een overzicht van de bekende acteurs
waar Kat op het Spek mee heeft gewerkt.
Zowel na het aanschafmoment als de voorstelling moet er verdiepende informatie
toegevoegd worden over de voorstellingen en het gezelschap, door een kijkje achter
de schermen te geven of de gebruiker de mogelijkheid te geven tot het hebben van
invloed of het geven van input. Meer achtergrondinformatie over het gezelschap, moet
Kat op het Spek een betere naamsbekendheid opleveren.
Voor de binding is het tevens belangrijk om achteraf het gesprek te faciliteren, zodat er
ook sociale interactie mogelijk is.

-

De website moet zowel in uitstraling als kleurgebruik zo laagdrempelig mogelijk
uitgewerkt worden, zodat Kat op het Spek een zo breed mogelijk publiek aan 		
zich kan binden.
De website moet secundaire informatie een minder prominente rol geven op de
website, zodat deze de gebruiker niet afleidt.
De website moet de gebruiker de mogelijkheid bieden om een snel beeld te 		
krijgen van de voorstelling en het gezelschap.
De website moet de gebruiker helpen om de website snel te kunnen scannen.
De website moet elementen van autoriteit toevoegen, zodat de incidentele/		
reguliere bezoeker weet dat de voorstelling de moeite en tijd waard gaat zijn.
De website moet achtergrondinformatie bieden over de voorstellingen, zodat 		
wanneer het publiek meer wil weten, dat gefaciliteerd wordt.
De website moet achtergrondinformatie geven over het gezelschap om haar 		
naamsbekendheid te versterken.
De website moet de gebruiker (de illusie van) invloed geven op de voorstelling,
zodat deze zich betrokken voelt bij het gezelschap.
De website moet achteraf het gesprek over de voorstelling faciliteren, ter 		
bevordering van de gastvriendelijkheid en de sociale interactie.
De website moet de kernwaarden van Kat op het Spek uitstralen, zodat het 		
duidelijk is waar Kat op het Spek voor staat en hoe het zich wil profileren.
De website moet de unique selling points van Kat op het Spek aanduiden, zodat
de gebruiker weet waarom een bezoek aan Kat op het Spek uniek is ten opzichte
van andere gezelschappen.
De website moet de gebruiker de mogelijkheid geven om input achter te 		
kunnen laten, zodat zij zich betrokken voelen bij het gezelschap.

Als de website van Kat op het Spek deze elementen toevoegt en daarnaast haar
kernwaarden en USP’s goed naar voren laat komen, zal de website en faciliterende rol
bieden tot het zoeken van binding met het publiek.
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INLEIDING

2.

Binnen ideevorming is er eerst een brainstormsessie gehouden met zowel de
organisatie als de doelgroep. Met de organisatie om de business goals te kunnen
verwezenlijken en met de doelgroep om in de user needs te voorzien.
Bij de brainstormsessie is er nagedacht over zowel het design als een toepassing
waarmee meer binding mogelijk wordt. Op de ideeën voor het design wordt later in de
designfase verder doorgewerkt.
Om de ideeën te kaderen zijn deze aan de drie doelgroepen gehangen, die uit het
onderzoek kwamen: de geïnteresseerde niet-bezoeker, de incidentele/reguliere
bezoeker en het kernpubliek. Daarbij is ook gekeken naar de touchpoints op de drie
momenten in de customer journey: vooraf, tussen aanschaf en consumptiemoment en
achteraf.
De conceptkeuze nader toegelicht en hierbij is de mening van zowel Kat op het Spek
als de student opgetekend.
Ten slotte zijn de design principles en de tone of voice opgesteld, om richting te geven
aan designfase.
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1. BRAINSTORMSESSIE
Om de user needs uit de onderzoeksfase om te zetten in concrete ‘How might we’
vragen (Google Design Sprint Kit) is er gebruik gemaakt van de Design With Intent
Toolkit (Dan Lockton, 2010), omdat het kanaliseert welk gedrag van de gebruiker
veranderd moet worden. Deze kit is vooral gebruikt ter inspiratie om zelf vragen op te
stellen. De kit werkt zo dat je vanuit verschillende perspectieven naar de problemen
van je gebruikers gaat kijken. Daaruit zijn in totaal 15 vragen gekomen, die samen met
de opdrachtgever terug gebracht zijn naar 5.
1)
Hoe zorg je voor binding met het publiek?
2)
Hoe kun je een zo breed mogelijk publiek aanspreken?
3)
Hoe kun je mensen bij elkaar brengen?
4)
Hoe kun je de mensen eerder bij hun doel brengen? (een ticket kopen)
5)
Hoe zorg je dat de applicatie gebruiksvriendelijk is voor alle doelgroepen?
6)
Hoe kun je de doelgroep overhalen een ticket te kopen?
7)
Hoe kun je digitaal met toneel verbinden?
8)
Hoe kun je de identiteit doorvoeren op de website?
9)
Hoe kun je zorgen dat de applicatie ook buiten het touren om wordt gebruikt?
10)
Hoe kun je zorgen dat de applicatie extra verdieping biedt?
11)
Hoe verlaag je de drempel om naar de voorstelling te komen?
12)
Hoe kun je de doelgroep nieuwsgierig maken?
13)
Hoe kun je meer interactie met het publiek plaats laten vinden?
14)
Hoe kun je zorgen dat het publiek zich meer onderdeel voelt van Kat op het
Spek?
15)
Hoe kun je zorgen voor meer autoriteit?
Deze vragen spitsen zich vooral op de must haves van de doelgroep. Er is een selectie
gemaakt uit de Must Haves en Should Haves. Daarbij is gekeken naar de verschillende
momenten binnen de customer journey waarbij er touchpoints met de doelgroep
plaatsvinden. Het nieuwsgierig maken van het publiek valt binnen de ontdek en
overtuig fase. Het plaats laten vinden van meer interactie is vooral belangrijk in de
periodes van inactiviteit. Dat gaat om de fases na aanschaf van een ticket en na het
bezoeken van de voorstelling. Binding met het publiek zoeken en onderdeel laten
voelen van Kat op het Spek vindt plaats na het bezoek van de voorstelling, wanneer het
publiek zich naar kernpubliek en later trooper moet begeven. Het doorvoeren van de
identiteit vindt in alle fases plaats.
Waar deze vragen eveneens verschillen van de opgestelde user needs is dat er in
de meeste gevallen weer geconvergeerd is. Een voorbeeld hiervan is de wens voor
een nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden. De wens op zichzelf heeft
een eenvoudig antwoord: het toevoegen van een nieuwsbrief optie, maar wat het
in essentie betekent is dat de gebruiker behoefte heeft aan meer interactie met het
gezelschap. Daar kunnen ook andere antwoorden op gevonden worden.

De keuze voor de 5 vragen is gebaseerd op het feit dat deze het meest allesomvattend
en essentieel waren, of dat sommige vragen te algemeen waren. De vragen zijn terug
te leiden naar het uiteindelijke doel: meer tickets verkopen. Daarbij is het belangrijk
dat je binding met je publiek hebt, zowel het huidige publiek als de nog te bereiken
doelgroep. Kat op het Spek heeft natuurlijk ook een boodschap die het wil uitdragen
en daarom moet de identiteit goed doorgevoerd zijn op de digitale oplossing. Uit het
onderzoek was gebleken dat de doelgroep meer invloed, of in ieder geval de illusie van
invloed op de voorstelling zou willen hebben, daarom dat het zo belangrijk is om na te
gaan hoe die interactie plaats kan vinden. Aansluitend op de kernwaarde ‘Verbindend’
eenheid, de wens om ergens bij te horen – is de vraag opgesteld hoe de applicatie
ervoor kan zorgen dat het publiek zich meer onderdeel voelt van de organisatie.
Ten slotte moet eerst nog de interesse gewerkt worden van al het publiek onder het
kernpubliek, daarom dat er gekeken werd naar hoe de doelgroep nieuwsgierig te
maken zou zijn.
De meeste vragen zijn gespitst op het zoeken van de verbinding met de publiek.
Vanzelfsprekend, omdat dat hoofdvraag van project is. Dat gaat op voor vraag 1, 13
en 14. Het doorvoeren van de identiteit is belangrijk om het gezelschap herkenbaar
te maken op de website, maar ook in andere uitingen, zodat het gezelschap in het
geheugen blijft zitten. Het nieuwsgierig maken van het publiek is belangrijk om de
twijfelaars over de streep te trekken. Hier onder vallen de reguliere, de incidentele en
geïnteresseerde niet-bezoeker. Deze groepen hebben vaak nog andere interesses in
theater en moeten daarom ervan overtuigd worden dat dit echt hun tijd waard is.

1.1 BRAINSTORMSESSIE 1
Voor het genereren van ideeen voor de concepten is een brainstormsessie
georganiseerd met de creatief leiders Thijs Prein en Roelof Pothuis van Kat op het
Spek.
Uitgangspunt voor deze sessie waren de 5 verandervragen. Met 5 vragen wordt er
minder gevraagd van de concentratieboog en is er meer ruimte om nog aandacht
te besteden aan de discussie. Die discussie is belangrijk omdat de deelnemers van
de brainstormsessie hun ideeën dan kunnen verduidelijken. Per vraag kreeg elke
deelnemer 2 minuten, waarbij er door gewisseld werd, de vragen hingen op A3 aan de
muur en de deelnemers konden hun ideeën op post-its onder de vraag plakken. Een
voorbeeld van de ideeen op 2 vragen is zichtbaar in figuur 10.

Op alle 15 vragen zou aan het einde van de ontwerpfase antwoord gegeven moeten
kunnen worden, maar het was belangrijk om de productiviteit hoog te houden tijdens
de brainstorm sessie.
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1.2 BRAINSTORMSESSIE 2
Na de eerste brainstormsessie waren er nog onvoldoende resultaten om op verder te
bouwen. Naar aanleiding daarvan is er een tweede brainstormsessie ingepland met de
doelgroep. Dit past ook binnen een user centered benadering. Voor deze sessie zijn
Lucy, Luuk en Sheline gevraagd, die eerder ook al geïnterviewd werden in doelgroep
analyse.

Figuur 10: Twee voorbeelden van vragen waar met de brainstormsessie antwoord op werd gegeven.

Uitgangspunt voor deze sessie waren ook de 5 verandervragen. Per vraag kreeg elke
deelnemer weer 2 minuten waarbij er daarna door gewisseld werd naar een volgende
vraag. Voor deze brainstormsessie werd Miro gebruikt als programma, zodat er snel
online een brainstormsessie gehouden kon worden. De aanpak verschilde niet heel
erg, behalve dat er niet op elkaars antwoorden gereageerd kon worden. Een voorbeeld
van de ideeën op 2 vragen is zichtbaar in onderstaande figuur, de rest is terug te
vinden in de bijlage.

Een aantal voorbeelden van de antwoorden:
Hoe zorg je voor binding met je publiek?
- Actief mee laten denken tijdens maak fase
- Gastenboek
- Onderdeel laten zijn
Hoe kun je zorgen dat het publiek zich meer onderdeel voelt van Kat op het Spek?
- Videobellen met het gezelschap
- Betrekken in productie proces
- Dating service
Hoe kun je de identiteit doorvoeren op de applicatie?
- Productie deels op applicatie
- Houtje touwtje
- Meer info over het team
Hoe kun je doelgroep nieuwsgierig maken?
- Advent kalender met elke dag een snippet van de voorstelling
- Fake news verspreiden
- Een mysterie maken
Hoe kun je meer interactie met het publiek plaats laten vinden?
- Laat ze keuzes maken in de voorstelling
- Aanvraag al delen met publiek
- Debat over onderwerpen van de voorstelling

100

Figuur 11: Twee voorbeelden van vragen waar met de tweede brainstormsessie antwoord op werd gegeven.

Een aantal voorbeelden van de antwoorden:
Hoe zorg je voor binding met je publiek?
- Fotogalerij van eerdere events
- Reacties achter kunnen laten
- Vragen stellen aan de acteurs
Hoe kun je zorgen dat het publiek zich meer onderdeel voelt van Kat op het Spek?
- Grapjes die alleen insiders kennen.
- Zoiets als Patreon, dat je exclusives krijgt als je betaalt.
- Publiek de kans te geven om achter de schermen mee te kijken.
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Hoe kun je de identiteit doorvoeren op de applicatie?
- Merchandise.
- Ruimte voor community, met reacties van anderen kunnen zien.
- Interactieve quiz.
Hoe kun je doelgroep nieuwsgierig maken?
- Voordeelabonnement.
- Teasers.
- Maak gebruik van zinnen uit recensies, die aan het denken zetten.
Hoe kun je meer interactie met het publiek plaats laten vinden?
- Reviewpanel.
- Podcasts vooraf als introductie.
- Fysiek dingen gooien naar mensen.

1.3 FILTEREN
Na de twee brainstormsessies zijn ideeën die meer dan eens voorkwamen
samengevoegd. Daarbij zijn die ideeën alleen samengevoegd als woorden één op één
overeenkwamen, bijvoorbeeld bij ‘Mysterie creëren’ en ‘mysterie maken’.
Vervolgens is voor het filteren van de ideeën gebruik gemaakt van de COCD Box
Methode. Hierdoor kon er een selectie gemaakt worden van welke ideeën realiseerbaar
zijn, welke direct doorgevoerd kunnen worden, innovatief zijn of wellicht nog
onderzoek behoeven.

Rood = Uniek en realiseerbaar, dit zijn de innovatieve ideeën
Blauw = niet bijzonder maar realiseerbaar, zou direct toegepast moeten worden of is
wellicht al toegepast.
Geel = Nu niet te realiseren maar er zou onderzoek naar gedaan kunnen (moeten)
worden.
Wit = Niet realiseerbaar op dit moment.
Deze beoordeling werd bepaald door een aantal factoren.
1)
Uniekheid: Is het uniek, in de zin dat het niet op elke digitale applicatie
vanzelfsprekend is. Is het innoverend voor de theaterscene?
2)
Haalbaarheid: Is het makkelijk door te voeren? Hierbij is gekeken naar het
feit of de student het zelf in code zou kunnen ontwikkelen; in dat geval kan het ook
overgedragen worden aan de developer. Tevens word de tijd die het zou kunnen
kosten meegenomen.
3)
Effect: Heeft het effect op de vraag die gesteld wordt? Los je hiermee het
probleem op?
4)
Duidelijkheid: Is het idee duidelijk of roept het meer vragen op dan het
beantwoord? Sommige ideeën zijn te algemeen.
Voor de vraag ‘’Hoe zorg je voor binding met het publiek?’’ zijn de resultaten in figuur
12 weergegeven.

De rode ideeën zijn innovatieve en opwindende ideeën die realiseerbaar zijn, de
blauwe ideeën zijn ‘gewone’ ideeën die direct toepasbaar zijn en ook uitgevoerd
moeten worden. De gele ideeën zijn de rode ideeën van de toekomst, ze zijn innovatief,
maar niet direct realiseerbaar en behoeven nog verder onderzoek. De witte ideeën zijn
niet realiseerbaar.
Voor de gele ideeën geldt ook vaak dat er sprake is van een nieuw vraagstuk dat
opgelost dient te worden. Bijvoorbeeld: een idee als ‘Actief mee laten denken tijdens
de maak fase’ vraagt ernaar om te beantwoorden hoe dat in praktijk gebracht kan
worden. Tevens is er overlap mogelijk tussen de gele en witte categorie, voor witte
ideeën geldt dat verwacht wordt dat ze niet gerealiseerd kunnen worden, maar dat
betekent ook niet helemaal dat het in de toekomst niet mogelijk zou zijn, vaak is het
dan de vraag of Kat op het Spek die richting op wil of is het afhankelijk van de groei
van de organisatie. Tussen de gele post-its zitten vaak ideeën die wellicht niet binnen
de digitale oplossing realiseerbaar zijn, maar waarvan geacht wordt dat het zinvol is
om het nog binnen die project te onderzoeken.
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Figuur 12: Voorbeeld van hoe de ideeën gefilterd werden.
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2. CONCEPTEN
Na ideeën verzonnen te hebben bij de gestelde vragen werd er gekeken naar
waar er overlap was qua onderwerpen. Deze onderwerpen vormden uiteindelijk
drie concepten. Deze concepten zijn toegelicht aan de hand van het Wat, Hoe en
Waarom. De concepten zijn ingedeeld in drie categorieën. Het eerste concept is
makkelijk toepasbaar, vraagt weinig van het gezelschap zelf, maar is daardoor wellicht
ook minder spannend. Het tweede concept scheurt al tegen het randje van wat
gebruikelijk is en vraagt ook meer digitale aanwezigheid van het gezelschap. Het
derde concept is out of the box en vraagt waarschijnlijk te veel inspanning van het
gezelschap om te realiseren.

Wat? – Het bieden van een discussiepunt voor de gebruikers. De meningen van de
gebruiker staan gelijk aan de recensies van kranten, om aan te sluiten bij de gelijkheid
die Kat op het Spek wil uitstralen. Daarnaast een open en transparant beeld van wat
Kat op het Spek is, wat ze doen en wie ze zijn.
Hoe? – Mogelijkheid geven tot het achterlaten van reacties op voorstelling (als een
soort van gastenboek). Gebruikers kunnen met elkaar in discussie gaan of elkaar
vragen stellen. De ‘’Over Ons’’ pagina is voorzien van uitgebreide bio’s, zodat je het
gezelschap echt leert kennen.
Waarom? – Omdat het publiek graag recensies en ervaringen van anderen terug ziet
om een beeld te krijgen bij de voorstelling. Daarnaast bereikt Kat op het Spek graag
een publiek dat niet bang is om het niet te begrijpen, maar na de voorstelling de
discussie op zoekt. Deze discussie kan fysiek plaats vinden in het foyer, maar kan zich
ook op de website voort zetten.

Figuur 13: Voorbeeld van hoe de 3 concepten zich verhouden tot wat gebruikelijk is, bron: L. Marsh (2020)

Na ideeën verzonnen te hebben bij de gestelde vragen werd er gekeken naar
waar er overlap was qua onderwerpen. Deze onderwerpen vormden uiteindelijk
drie concepten. Deze concepten zijn toegelicht aan de hand van het Wat, Hoe en
Waarom. De concepten zijn ingedeeld in drie categorieën. Het eerste concept is
makkelijk toepasbaar, vraagt weinig van het gezelschap zelf, maar is daardoor wellicht
ook minder spannend. Het tweede concept scheurt al tegen het randje van wat
gebruikelijk is en vraagt ook meer digitale aanwezigheid van het gezelschap. Het
derde concept is out of the box en vraagt waarschijnlijk te veel inspanning van het
gezelschap om te realiseren.
Transparant:
Aansluitend bij het karakter van Kat op het Spek dat zich niet anders voor wil doen, is
er op de website grote zichtbaarheid van de meningen van andere bezoekers als mede
pers. Dit zorgt ervoor dat het publiek actief nadenkt over de voorstelling en met elkaar
in discussie kan gaan. Tevens geeft het ruimte aan de behoefte voor meer verdieping.
Dit sluit aan bij de resultaten uit het onderzoeksrapport dat het publiek graag in
discussie wil gaan met elkaar en de eigen mening achter wil laten – en vooral ook deze
eigen mening wil vormen.
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Figuur 14: Voorbeelden van hoe de ideeën samengebracht zijn tot concept

Trooper:
Vanuit de gedachte om letterlijk het publiek te betrekken in de vorm van een
community. Waarbij het publiek mee kan denken over de voorstelling, vragen kan
stellen en repetities kan bezoeken of ideeën achter kan laten. Dit sluit goed aan bij de
resultaten uit het onderzoeksrapport waaruit bleek dat het publiek invloed – of in ieder
geval de illusie van invloed – op de voorstelling wil hebben.
Wat? – Een loyaliteitsprogramma waarbij donateurs mee kunnen denken over de
voorstelling, in gesprek kunnen gaan met het gezelschap en repetities bij kunnen
wonen.
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3. CONCEPTKEUZE
Hoe? – Kat op het Spek heeft niet altijd tijd in de agenda om het publiek repetities
bij te laten wonen en daarnaast kan het niet elke bezoeker te woord staan. Via de
website kan aan de hand van een video call een gesprek gefaciliteerd worden voor
de bezoeker om meer te weten te komen over de nieuwe voorstelling. Daarnaast
biedt deze omgeving ook een podcast voor verdiepende gesprekken over de nieuwe
voorstelling(en).
Waarom? – Dit concept zorgt voor meer verbinding met het publiek door ze te laten
participeren in de voorbereiding van de voorstelling. Zo wordt het publiek voorzien
in dat het wil weten aan welke voorstelling er op dit moment wordt gewerkt, kan
er achtergrondinformatie vergaard worden en kan me de meningen van andere
bezoekers aanhoren. Het sluit ook aan bij de wens van Kat op het Spek om na de
voorstelling een discussie te faciliteren en om een kijkje achter de schermen te kunnen
geven, zodat ook buiten het touren om contact met het publiek wordt gezocht. Het
Trooper concept is in feite een uitgebreide versie van het Transparant concept.
Het mysterie:
Met als insteek om het publiek nieuwsgierig te maken en tevens de theater ervaring
door te trekken naar de website. Dat er buiten het touren om ook iets gebeurt op
de website. De website dient als nieuw medium om verhalen te vertellen. Dit moet
het geluk van de gebruiker verlengen. Op dit moment gebeurt er weinig tussen
het moment van aanschaffen en de voorstelling en tot het nieuwe moment van
aanschaffing. Dit sluit aan bij de resultaten uit het onderzoek dat een deel van het
publiek kritisch is over haar vrije tijd en het theater landschap waar binnen Kat op het
Spek opereert – waar veel sprake is van concurrentie.
Wat? – De nieuwsgierigheid van de gebruikers wekken door ze een mysterie te bieden
en de positieve gebruikerservaring uitbreiden tot buiten de voorstelling.
Hoe? – Door een mysterie toe te voegen in de vorm van steeds iets meer over de
voorstelling te laten zien door middel rekwisieten te tonen. Tevens wordt met
dit concept bekeken hoe de website ingezet kan worden als een manier om een
verhaal te vertellen. In een later stadium kan gekeken hoe de digitale omgeving ook
daadwerkelijk een rol kan spelen in de voorstelling. Door de gebruiker door middel van
de (mobiele) website bijvoorbeeld keuzes te laten maken in het plot.
Waarom? – Kat op het Spek wil graag ook buiten het touren om contact onderhouden
met het publiek. In het verlengde daarvan ligt dat de gebruiker behoefte heeft aan
verdere verdieping, los van enkel de belangrijkste informatie. Tevens heeft Kat op het
Spek veel concurrentie te duchten van directe concurrenten als indirecte concurrenten
(andere cultuurdisciplines) als het gaat om de vrijetijdsindeling van de gebruiker.
Door de website als een verlengstuk te zien, waarop ook uitgezonden kan worden,
zet Kat op het Spek zich af tegen de concurrentie. De concurrenten missen namelijk
elementen waarvoor de gebruiker terug zou moeten komen op de website of vormen
van interactie. Door een mysterie toe voegen kan het geluksmoment van de gebruiker
na aanschaf van een ticket, of na de voorstelling verlengd worden.
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Uiteindelijk wordt er één concept uitgewerkt tot een hi-fi prototype. Dit kan een enkel
concept zijn of een combinatie van meerdere concepten. De conceptkeuze is gemaakt
aan de hand van een conceptpresentatie, die in zijn geheel terug te vinden is in de
bijlage. De conceptpresentatie werd gehouden met de artistiek leiders en de zakelijk
leider van Kat op het Spek. Voor de presentatie waren er schetsen van schermen
gemaakt voor de drie concepten.

3.1 WERKWIJZE
Allereerst is er binnen de presentatie een overzicht geboden over de inzichten uit
de onderzoeksfase. Daarna zijn de concepten gepresenteerd aan de hand van de
verzamelde ideeën en schetsen. Na de presentatie was er ruimte voor feedback en
kreeg Kat op het Spek een week de tijd om over de gepresenteerde concepten na
te denken en er een keuze uit te maken. Per concept is er gekeken naar de plussen
en minnen en op basis daarvan is een besluit gemaakt welke elementen van de
concepten meegenomen worden naar de designfase. De concepten zijn opbouwend
in graad van de moeite die het kost om het te implementeren.

3.2 KEUZE VAN DE OPDRACHTGEVER
De keuze van Kat op het Spek viel vooral op een mogelijke combinatie van alle
concepten.
Het nadeel van concept 1 was dat deze met de open aanwezigheid erg schreeuwerig
en commercieel zou kunnen ogen. Het concept sprak wel aan omdat het zou kunnen
helpen bij het overtuigen van het publiek en een discussie in gang zou kunnen zetten,
die Kat op het Spek graag wil faciliteren na het bezoek aan de voorstelling.
Concept 2 sprak ook aan omdat de website daarmee ingezet kon worden als manier
om contact te onderhouden met het publiek. Het nadeel van de huidige opzet was dat
er op dit moment onvoldoende basis is aan donateurs, om een exclusief aanbod aan te
kunnen bieden. De voorkeur gaat daarom er naar uit, om het in ieder geval in de eerste
plaats beschikbaar te maken voor alle gebruikers.
Concept 3 was interessant in de zin, dat de productie en het overbrengen van het
verhaal nu ook een plek op de website krijgt. Het nadeel van het concept is dat het veel
vraagt van het gezelschap qua tijd en input.
Uiteindelijk hebben de creatief leiders zich niet uitgesproken over de keuze, maar
is deze gemaakt met de zakelijk leider. Alhoewel concept 3 voor de toekomst zeker
interessant is, is het op dit moment nog te ambitieus. Er zal gewerkt worden aan een
hi-fi prototype dat elementen van zowel concept 1 als concept 2 zal bevatten. Hierbij is
de open aanwezigheid weg gelaten om het niet te schreeuwerig te maken en zijn de
video-calls en podcasts wel openbaar voor alle gebruikers.
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4. DESIGN PRINCIPLES
3.3 MENING VAN DE STUDENT

Uit een combinatie van de user needs, de doelstellingen van Kat op het Spek en de
kernwaarden zijn de richtlijnen voor het ontwerp naar voren gekomen.

Ik ben van mening dat concept 3 op de lange termijn het meeste resultaat zal bieden,
in de zin dat het de website echt een verlengstuk maakt van de voorstellingen. Dit
maakt dat de website ook na het eerste bezoek leuk blijft om te bezoeken, omdat er
steeds een nieuw element te vinden is.

Kort waar het kan, uitgebreid als men dat wil

Bij concept 1 en 2 is dat ook wel het geval, maar is het een stuk minder bijzonder. In die
concepten zitten elementen die door concurrenten ook al eens eerder zijn toegepast
en om die reden is de combinatie van beide niet vooruitstrevend. Echter is mij wel
bekend geworden dat Kat op het Spek niet de tijd en te veel werk heeft om de input,
dat concept 3 vraagt, te kunnen leveren.
Een combinatie van concept 1 en 2 is daarom een goede start om meer binding met
het publiek te zoeken door middel van de website. Voor concept 3 zal ik in een later
stadium een aanbeveling schrijven.
Qua design kan ik me ook vinden in de keuze van Kat op het Spek. In de eerste plaats
had ik mijn designs ingericht op de doelgroep, daarbij niet genoeg denkende aan de
uitstraling van Kat op het Spek. Het laatste concept sluit goed aan bij de voorstellingen,
omdat daar ook veel rauwe materialen in aanwezig zijn en bij nader inzien is het
kleurenpalet van concept 1 ook een betere keuze. De hardere kleuren sluiten goed aan
bij de harde werkelijkheid die Kat op het Spek in haar voorstellingen wil uitdragen.

3.4 CONSQUENTIES VOOR DE SYSTEEMEISEN
Met de keuze van concept 1 en 2, valt de focus op de geïnteresseerde niet-bezoeker nu
echt weg. Er is met deze concepten geen manier gevonden om deze groep zich meer
uitgenodigd te laten voelen. Daarnaast zullen deze toepassingen niet bijdragen aan
het overtuigen van een groep die te veel twijfels heeft. Een review van een bezoeker
kan in potentie een gebruiker over de streep trekken, maar dat is alleen wanneer deze
al sterk geneigd was om de voorstelling te bezoeken.
In principe is dit geen probleem om dat de wensen van deze doelgroep al geschaald
werden onder de Would Haves. Met het toepassen van concept 3, unieke elementen
binnen de voorstelling en een sterke marketing zou deze groep in de toekomst
wellicht wel betrokken kunnen worden. Daarnaast zou een versterkte band met de
andere publieksgroepen voor mond-tot-mond reclame kunnen zorgen.
Verder kunnen er aan alle user needs voldaan worden en dient de prioritering vooral
om te bepalen in welke volgorde de verschillende elementen toegevoegd dienen te
worden. Het valt te verwachten dat alle elementen tot aan de Would Haves binnen de
gegeven tijd te implementeren zijn
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Er is een verschil in de diepgang waar de gebruiker behoefte aan heeft. Vooraf aan
de voorstelling willen sommige gebruikers een snel beeld hebben van waar de
voorstelling over gaat, waar andere gebruikers diepgang zullen zoeken nadat zij een
voorstelling bezocht hebben. Om beide gebruikers in hun wensen te voorzien, is
het belangrijk dat er een snel beeld wordt gegeven in maximaal 5 zinnen en verder
door beeldmateriaal, maar dat wanneer de gebruiker meer wilt weten er meer tekst
weergegeven kan worden.
Dagelijkse kost
Om de binding met het publiek te bevorderen is het belangrijk dat de gebruiker de
website vaker bezoekt. De website als baken waar de gebruiker altijd naar terug kan
komen voor nieuwe content van het gezelschap. Content waarop gewezen kan worden
via social media. Voor een terugkerende gebruiker is het belangrijk dat de website
dynamisch is van inhoud. Zoals gebruikers van de NRC of Volkskrant website elke dag
even langskomen te kijken of er nieuws is, moet de website van Kat op het Spek dit
ook op kleinere schaal trachten te bereiken. Om die reden is het belangrijk dat het
herontwerp elementen bevat die onderhevig kunnen zijn aan verandering en deze
moeten ook duidelijk zichtbaar zijn op de home pagina.
Horizontaal theater
Bij Kat op het Spek is iedereen gelijk, dat komt terug in de kernwaarde Troopers. Van
de geluidstechnicus tot de acteur en van de acteur tot het publiek, wordt iedereen op
gelijke voet geschaald. Dat moet doorklinken in het ontwerp.
Talig
Taal is een belangrijk onderdeel binnen de voorstellingen van Kat op het Spek. Tekst
en beeld staan bij Kat op het Spek gelijk en dat moet ook zichtbaar worden in het
herontwerp. Dat kan in de manier waarop de tekst is weergegeven of door tekst en
literatuur een rol te geven binnen de eigenschappen en/of rubrieken van het ontwerp.
Autoriteit
Mensen zoeken vaak naar social proof om na te gaan op iets het aankopen waard is,
in dit geval een ticket voor een voorstelling. Om die reden moeten de meningen van
recensenten, maar ook van bezoekers prominent aanwezig zijn in het ontwerp. Tevens
dienen daarom acteurs, waar Kat op het Spek eerder mee samen heeft gewerkt,
weergegeven te worden.
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5. TONE OF VOICE
Kijkje achter het gordijn
Het publiek wordt graag betrokken in het proces dat vooraf gaat aan een voorstelling.
Dat sluit ook aan bij de binding die Kat op het Spek zoekt met haar doelgroep. Door
elementen toe te voegen waardoor de gebruiker kan zien waar Kat op het Spek aan
werkt, blijft de doelgroep betrokken bij het gezelschap.

In het onderzoeksrapport zijn eerder de kernwaarden opgesteld die naar voren
moeten komen in de tone of voice. Dit waren: Verbindend, Troopers, Puur, Rauw en
Talig.
Voor de algemene tone of voice geldt dat het puur en rauw mag zijn, een harde
realiteit. Niet eromheen draaien, het mag schuren. Daarnaast mag het refereren aan
literaire werken, mits het wel te begrijpen valt voor degene die er niet bekend mee
is, dit zodat het taalgebruik wel verbindend blijft. Ten slotte moet de tekst voor een
gevoel van verbinding zorgen, zoals dat in de kernwaarde Troopers besloten lag.
Kat op het Spek wil binding met een zo’n breed mogelijk publiek. Daarvoor is het
belangrijk dat het taalgebruik ook laagdrempelig is. Voor de balans tussen het gebruik
van literaire werken en laagdrempeligheid, is er gekozen om er een humoristische
twist aan te geven. Als de gebruiker de referentie niet kent, kent deze hopelijk wel het
grapje.
Daarnaast zorgt het gebruik van grapjes ervoor dat het gezelschap zichzelf niet te
serieus neemt, wat mogelijk helpt tegen het stigma dat rond theater hangt; dat het
elitair en pretentieus is. Er zijn voor het ontwerp een aantal voorbeeldzinnen en termen
opgesteld die gebruikt kunnen worden, deze zijn zichtbaar in tabel 14.
Tabel 14: Voorbeeldzinnen voor de tone of voice van de website van Kat op het Spek

Voorbeelden
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Toon

Standaard

Donateurs

Kat op het Spek

Spekkopers

Standaard

Kun je iets niet vinden?

Kat op het Spek
Standaard

Ieder mens is gelijk, maar som- Rauw/Puur
mige mensen kunnen beter vinden wat ze zoeken dan anderen
Nieuws/Promotie materiaal

Kat op het Spek
Standaard

Propaganda
Plaats een opmerking

Rauw/puur

Kat op het Spek
Standaard

Deel je ervaring
Pagina 404

Verbindend/Troopers

Kat op het Spek

Pagina vernietigd - Onwetend- Rauw/puur
heid is kracht. Het lijkt erop dat
we de pagina die u zocht uit het
collectieve geheugen hebben
verwijderd.

Verbindend/Intellectueel/
Troopers
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INLEIDING

3.

In de designfase wordt eerst uitgelegd waarom er is gekozen voor een mobile first
approach. Vervolgens zijn daarop de patterns of interaction gekozen.
Er is een sitemap en flowchart gemaakt om de basis te leggen voor de structuur,
navigatie en flows binnen het ontwerp.
Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt hoe de student van schetsen tot wireframes is
gekomen.
Na het testen van de wireframes zijn er nog revisies geweest, om te zien welke
verbeterpunten daarbij meegenomen zijn, wordt verwezen naar het testrapport.
Vervolgens is er met behulp van een design map gezocht naar een passende stijl voor
Kat op het Spek. Hierbij hoort natuurlijk een style guide.
Dit hoofdstuk sluit af met de presentatie van de mock-up schermen.
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1. MOBILE FIRST

2. PATTERNS

Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar het apparaat waarop de doelgroep van
Kat op het Spek de website bezoekt, wat overigens wel wordt aanbevolen, is er toch
gewerkt vanuit het mobile first principe. Om meerdere redenen is er voor die aanpak
gekozen. In de eerste plaats omdat mobiel webverkeer hard op weg is om het verkeer
via desktop in te halen. Google ziet dat ook en indexeert daarop (A. De Hoop, 2018),
alleen daarom al is het belangrijk dat de website van Kat op het Spek geoptimaliseerd
is voor mobiel en dezelfde content waarde biedt.

Voor een aantal elementen die aanwezig moesten zijn op de website, was het
raadzaam om te kijken naar voorbeelden van UX Patterns. Mensen zijn er op ingesteld
om overal patronen in te zien, ook waar deze er niet zijn (B. Gremillion, 2015). In de
eerste plaats scheelt het werk om patterns te gebruiken, die simpelweg al hebben
bewezen dat ze werken. Tevens kan het irritatie bij de gebruiker opwekken als een
bepaalde pattern die zij herkennen, niet doet wat ze ervan zouden verwachten. Uit
Designing Interfaces (J. Tidwell, 2011) zijn verschillende UX Patterns geselecteerd om de
gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.

Een andere belangrijke reden om voor een mobile first aanpak te gaan, is om het feit
dat er minder ruimte beschikbaar is op een mobiel en de gebruikers van de mobiele
website gehaaster zijn. Dat vraagt om een andere invulling van hoe de content
weergegeven wordt. Om de content even waardevol in te richten op mobiel en te
zorgen dat dat geen ondergeschoven kindje aan het einde van het project wordt, is er
daarom eerst ontworpen vanuit mobiel.
Van mobiel design naar desktop werken is verstandiger omdat uitbreiden over het
algemeen gemakkelijker is dan wegsnijden.
Gekeken ook naar het feit dat uit de enquête onder de doelgroep naar voren kwam,
dat de meeste bezoekers in aanraking kwamen met Kat op het Spek via Facebook
en dit platform vaker via mobiel bezocht wordt – is het aan te raden om het mobiele
bezoek te optimaliseren. Tevens mag aangenomen worden dat een verwijzing vanuit
de nieuwsbrief of andere social media platformen ook vaker tot mobiel bezoek zal
leiden, dan desktop.
Ten slotte blijkt uit cijfers van het CBS uit 2018 dat 99% van de jongeren internet
gebruikt op een mobiel toestel. Hoewel de leeftijdsgroep daar valt tussen de 12 en
25 jaar oud en dit afstudeerproject zich richt op een leeftijdsgroep tussen de 20 en
35 jaar oud, is er een aanname gedaan dat dit 2 jaar later (en dus voor de groep van
27 jaar oud) niet afgenomen is. Tevens maakt het de website van Kat op het Spek
toekomstbestendig om in te zeten op een efficiënte mobiele versie van haar website.

Menu Page
Omdat er eerst vanuit mobiel gewerkt wordt, was de Menu Page de ideale oplossing
om gebruik te maken van het kleine scherm op mobiele devices. Tevens was er
in de onderzoeksfase al onderzoek gedaan naar de pagina’s die de doelgroep zou
verwachten op de website. Om die reden kon er een stellige keuze gemaakt worden
uit welke pagina’s het meest relevant zouden zijn voor de gebruiker. De menu page
zorgt ervoor dat de gebruiker niet afgeleid wordt door secundaire informatie – zoals
beleidsplannen, vacatures en overige – maar snel naar de belangrijkste pagina’s kan
navigeren.
Sitemap footer
Om die secundaire informatie wel kwijt te kunnen, wordt er gebruik gemaakt van
een sitemap footer. Daarnaast biedt deze de gebruiker de mogelijkheid om verder
te navigeren. Zeker op mobiel is dit een fijne bijkomstigheid, omdat de gebruiker
vaak ver naar beneden moet scrollen om het einde van de pagina te bereiken. Met de
sitemap footer kan de gebruiker daar blijven en door navigeren naar een volgende
pagina. Zo hoeft deze niet uit te reiken naar het menu.
Escape Hatch
Soms navigeert de gebruiker naar een locatie waar hij/zij niet dacht terecht te komen.
In die gevallen is het belangrijk dat er altijd een weg terug naar een ‘veilige’ locatie
is, bijvoorbeeld de home pagina. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat het logo
op de website de gebruiker terug leidt naar de homepagina en zal het de gebruiker
irriteren wanneer dit niet het geval is. Echter kwam bijvoorbeeld uit de concurrentie
analyse al naar voren dat De Roover en La Isla Bonita deze functie niet aanboden. Het
is essentieel voor de gebruiksvriendelijkheid dat het herontwerp van de website van
Kat op het Spek deze functie wel aan biedt.
Sequence map/ pagination
Om de gebruiker aan te geven waar hij is op de pagina, wordt er gebruik gemaakt van
een sequence map. Bijvoorbeeld bij een foto carrousel om duidelijk te geven waar de
gebruiker zich bevindt in de volgorde.
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Animated transition

Embedded Instagram feed

In sommige gevallen zal de gebruiker op een zelfde pagina in aanraking komen met
extra informatie. Om duidelijk te maken dat de gebruiker zich nog steeds op dezelfde
pagina bevindt, is het daarom van belang dat deze extra informatie in een soepele
overgang toegevoegd wordt. Bijvoorbeeld door Expand and collapse, Slide of fade-in,
fade-out toe te passen.

Om diezelfde naamsbekendheid te verbeteren, maar ook om meer contact te
onderhouden met het publiek, is het toevoegen van de Instagram feed een handig
middel om de gebruiker betrokken te houden. Via de nieuwsbrief kunnen zij natuurlijk
op de hoogte gehouden worden, maar Instagram is daar ook een nuttig kanaal voor.

Visual framework
Om te zorgen dat de website één geheel wordt, is er gebruik gemaakt van een visual
framework. Door een consistente stijl te ontwikkelen die steeds terugkomt, herkent de
gebruiker dat de pagina’s bij elkaar horen. Door toch per pagina kleine aanpassingen
te doen, blijft het helder dat er onderlinge verschillen zijn. De style guide geeft
uiteindelijk de handvaten voor dit visuele geraamte.

Comment section
Om de doelgroep meer te laten betrekken en actief te laten participeren is er een
comment section toegevoegd, zodat Kat op het Spek ervaringen van het publiek
kan verzamelen. Daarnaast kunnen de ervaringen van anderen voor een teken van
autoriteit zorgen voor bezoekers die de voorstelling nog niet hebben gezien. Tevens
draagt het bij aan de transparantie van Kat op het Spek, want het toont aan dat het
gezelschap niets te verbergen heeft.

Titled sections
Een van de belangrijke wensen van de doelgroep was dat de pagina snel te scannen
is, zodat de gebruiker gelijk weet wie Kat op het Spek is en/of waar de voorstelling
over gaat. Met titel secties wordt het voor de gebruiker gemakkelijk om de pagina te
kunnen scannen, omdat het in één oogopslag duidelijk is waar alles is te vinden.
Carrousel
Voor de voorstellingen is er vaak genoeg beeldmateriaal om de gebruiker wat meer
informatie te geven. Echter voorziet de ruimte van de viewport niet in de hoeveelheid
materiaal dat er is. Tevens zijn de extra foto’s of quotes niet essentieel voor de
gebruiker om te begrijpen waar de voorstelling over gaat, maar biedt het wel wat meer
om te ontdekken. De carrousel biedt de gebruiker de mogelijkheid om terloops door
de content te swipen.
Same page error messages
Wanneer de gebruiker het contact- of donateursformulier verkeerd invult, moet het
systeem feedback geven, zodat de gebruiker weet waar de fout zit. Met de same page
error messages blijft de gebruiker op dezelfde pagina en weet het welke invoervelden
de error opleveren.
Editorial mix
Uit de onderzoeksfase kwam eerder naar voren dat Kat op het Spek nog maar weinig
naamsbekendheid geniet. Om die te verbeteren, goodwill te kweken bij het publiek en
meer contact met het publiek te maken wordt er gebruik gemaakt van een editorial
mix. Een editorial mix is een set aan rubrieken met uiteenlopende onderwerpen. Voor
Kat op het Spek zijn die rubrieken: videocalls, podcasts en recensies.

116

117

3. SITEMAP
Aan de hand van de uitkomsten uit de conceptfase, het analyseren van de websites
van de concurrenten en de reacties op de vraag wat de gebruiker zou verwachten op
de website in de doelgroep analyse, is de volgende sitemap ingericht. Deze sitemap
geeft houvast bij het maken van de wireframes. Het geeft inzicht in de volgorde van de
elementen en de hiërarchie van de pagina’s. Daarnaast wordt zichtbaar welke interne
links er aanwezig moeten zijn.

Een footer ontbrak eerder en is ook toegevoegd om te voorzien in het opnemen van
secundaire informatie, die niet direct relevant is voor de primaire doelgroep. Denk
hierbij ook aan een uitweiding over de ANBI status van Kat op het Spek, een pagina die
in de huidige website opgenomen was in de hoofdnavigatie. Dit terwijl dit informatie
is die relevant is voor de fondsen en sponsors, een secundaire doelgroep, die tevens
al actief naar deze informatie zullen zoeken wanneer ze die nodig hebben. Daarnaast
is de footer opgebouwd in een sectie met pagina’s en daarna een sectie met links en
korte informatie die in één zin genoteerd kan worden.

Figuur 15: Sitemap voor de website van Kat op het Spek

Binnen de sitemap is er voor gekozen om de navigatie zo eenvoudig mogelijk te laten
verlopen. Daarom zijn er meerdere routes naar de pagina’s ingebouwd. Zo kan de
gebruiker via de hoofdpagina een overzicht vinden van de verschillende pagina’s, zijn
deze opgenomen in het menu en komt de navigatie nog een keer terug in de footer.
Deze laatste optie is toegevoegd omdat met name op mobiel de gebruiker soms langs
moet scrollen en het dan handig is als er vanuit de footer naar een volgende pagina
genavigeerd kan worden.
De gekozen pagina’s komen voort uit de inzichten van het onderzoeksrapport, waar
op deelvraag 6 naar voren kwam dat er in ieder geval een ‘Agenda’, ‘Voorstellingen’,
‘Over ons’ en ‘Contact’ pagina aanwezig moet zijn. Binnen de hiërarchie van de pagina
is gekozen om het product, in dit geval de voorstellingen als eerst te presenteren. Zo
ziet de gebruiker direct wat het gezelschap levert en is het snel duidelijk dat Kat op
het Spek theater maakt. Daarna volgt de ‘Over ons’ pagina om de gebruiker bekend
te maken met de organisatie, zodat er een verbinding kan ontstaan. Daarop volgt het
nieuwsoverzicht om de gebruiker kenbaar te maken van ontwikkelingen rond het
gezelschap en te wijzen op nieuwe elementen op de website. Vervolgens is de agenda
zichtbaar omdat de gebruiker wellicht nu overtuigd is geraakt en wil weten waar hij
de voorstelling kan bezoeken. Afgesloten wordt met een oproep tot het worden van
donateur, omdat hier ook eerst nog nodig is dat de gebruiker weet wat Kat op het
Spek als organisatie te bieden heeft.
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4. FLOWCHART
De website van Kat op het Spek is in de eerste plaats informerend en complexe
gebruikersflows ontbreken daardoor. Een belangrijke functionaliteit die tot binding
met het publiek kan zorgen is de stap van kernpu-bliek, naar het worden van donateur
(spekkoper). Om die flow voor de gebruiker zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen,
en daarmee geen stappen over het hoofd te zien, is er een flowchart gemaakt van de
va-lidatie van het inschrijfformulier tot Spekkoper.
Er zijn een aantal keuzes gemaakt binnen de flowchart. In de eerste plaats is dat om de
gebruiker wat sug-gesties te geven, wat betreft wat hij/zij zou kunnen doneren. Vanuit
gebruiksgemak zou de gebruiker kun-nen overwegen om één van de geboden opties
te selecteren en daarmee wellicht meer bij te dragen, dan oorspronkelijk de intentie
was. Daar staat tegenover dat er geen donatie misgelopen dient te worden, wanneer
de gebruiker het gesuggereerde bedrag te hoog zou vinden. Daarom is de functie om
zelf een be-drag in te voeren ook mogelijk.
Vervolgens is er uiteraard een validatie van of alle velden wel ingevuld zijn. In het
uiteindelijke formulier zal bij de wireframes te zien zijn dat daar ook een veld voor het
opgeven van een telefoonnummer is opgeno-men. Dit invoerveld is niet meegenomen
in de flowchart, omdat het veld voor het telefoonnummer niet vereist is. Dit met de
reden dat de gebruiker mogelijk afgeschrikt kan raken wanneer hij/zij haar telefoonnummer moet achterlaten. Het telefoonnummer is wel opgenomen om de Spekkoper
in de toekomst in een directere vorm te kunnen wijzen op aanbiedingen of te vragen
voor een actieve bijdrage aan de content creatie van Kat op het Spek – bijvoorbeeld:
een interview met Kat op het Spek bezoekers zou het beeld van een betrokken
doelgroep kunnen versterken.
Tevens zijn er een aantal velden waarbij een specifieke wijze van invoeren vereist
is. Denk daarbij aan het valideren van een geldig emailadres – in hoofdstuk 11,
Heuristic Evaluation, van het onderzoeksrapport kwam naar voren dat dit bij het
contactformulier van de huidige website geen foutmelding opleverde – maar ook de
‘1234 AB’ volgorde bij de postcode of een geldige IBAN notatie.
Voor de rechtsgeldigheid is er een aan vink hokje opgenomen onder het formulier
om de gebruiker te vra-gen om rechtsgeldigheid. In het latere onderwerp zal ook een
hokje te zien zijn dat vraagt om het inschrij-ven van de nieuwsbrief, maar net als het
invullen van het telefoonnummer is deze optie niet vereist en daarom niet opgenomen
in de flowchart.
Is alles correct ingevuld, dan zal de gebruiker geleid worden naar een bedankscherm.
Is dit niet het geval, dan stuit de gebruiker op een foutmelding en is het voor de
gebruiksvriendelijkheid belangrijk dat er een indicatie wordt gegeven van welk(e)
invoerveld(en) de foutmelding veroorzaken.
Deze flowchart is ook relevant voor de mogelijkheden tot het plaatsen van de
eigen ervaring bij een voorstelling en het contactformulier, waarbij er wel minder
invoermogelijkheden zijn.
Figuur 16: Flowchart van het invulformulier tot Spekkoper
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5. SCHETSEN
Alvorens er wireframes gemaakt konden worden, is er eerst geschetst om een snel
beeld te kunnen vormen over hoe de pagina’s er uit zouden moeten komen te zien.
De drie belangrijkste pagina’s zijn in deze paragraaf nader toegelicht. Het gaat om de
hoofdpagina, het voorstellingen overzicht + specifieke voorstellingen pagina en de over
ons pagina.

Figuur 17: Schets 1 met de homepagina en het menu

In deze eerste schetsen is de hoofdpagina van de website in kaart gebracht. De
pagina bestaat uit een overzicht van de verschillende pagina’s op de website, zodat
de gebruiker snel kan scannen welke informatie voor hen relevant is en om een extra
navigatie mogelijkheid in te bouwen binnen de structuur van de website.
Bovenaan de pagina is het logo terug te vinden met het hamburger menu, daaronder
volgt een mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Uit de interviews kwam
namelijk naar voren dat deze prominenter aanwezig mocht zijn dan het tot dan toe
op de oorspronkelijke website was. Daaronder valt een header om in één oogopslag
duidelijk te maken wat Kat op het Spek voor organisatie is, iets wat eveneens bij de
interviews naar voren kwam dat het niet helder is op de website.
Vervolgens is er een mogelijkheid om snel tickets te kunnen zoeken. Dit omdat het
uiteindelijk het doel is om tickets te verkopen voor de voorstellingen. Daaronder het
hoofdproduct dat Kat op het Spek levert: voorstellingen. Deze zijn samengevoegd met
de voorstellingen uit het archief, waarbij dus wel duidelijk vermeld dient te worden
welke voorstellingen nu in de theaters te zien zijn en welke al geweest zijn.

Daarna volgt er een sectie met nieuwsberichten, waarbij het laatste nieuwtje
weergegeven wordt en er tussen de nieuws artikelen gescrolld kan worden. Daaronder
komt de agenda met de aankomende voorstelling en links die de gebruiker direct
naar de website van de theater sturen. Ten slotte volgt er een inschrijfformulier voor
het worden van donateur en onderaan de pagina is in de footer de navigatie nogmaals
opgenomen en de secundaire informatie.

Figuur 18: Schets 2 met voorstellingen overzicht en losse voorstelling pagina

Bij de tweede verzameling aan schetsen is de pagina met het overzicht aan
voorstellingen weergegeven met daarnaast de pagina voor een specifieke voorstelling.
Bij het overzicht is opnieuw onderscheid gemaakt tussen wat er nu in de theaters
speelt en de voorstellingen uit het archief.
Op de voorstelling pagina wordt geopend met een header, waar een afbeelding van
de voosrstelling in zou kunnen staan. Vervolgens een button naar de tickets, weer
omdat dit de belangrijkste functionaliteit is. Daarna volgt een korte biografie van
de voorstelling, waarbij het belangrijk is dat deze kort is omdat uit het onderzoek
naar voren kwam dat de gebruiker graag een snel beeld heeft van de voorstelling.
Daaronder is een carousel uitgelicht met een afwisseling van beelden en quotes. De
quotes staan hier op gelijke voet met de beelden, omdat literatuur een belangrijke
rol speelt in het theater dat Kat op het Spek maakt. Onder deze carousel is weer een
nieuws sectie te vinden, die het nieuws dat specifiek op de voorstelling van toepassing
is weergeeft. Onder de nieuws sectie valt de comment sectie. Deze moet ervoor
zorgen dat de gebruiker zich betrokken voelt en tevens dat er een vorm van autoriteit
zichtbaar is, door de positieve ervaringen die gedeeld worden door de bezoekers.
Daaronder valt de speellijst, omdat ook nu de gebruiker wellicht overtuigd is en wil
kijken wanneer hij/zij een voorstelling kan bezoeken. Onderaan de pagina komt de
footer weer terug.
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5. SCHETSEN
Alvorens er wireframes gemaakt konden worden, is er eerst geschetst om een snel
beeld te kunnen vormen over hoe de pagina’s er uit zouden moeten komen te zien.
De drie belangrijkste pagina’s zijn in deze paragraaf nader toegelicht. Het gaat om de
hoofdpagina, het voorstellingen overzicht + specifieke voorstellingen pagina en de over
ons pagina.

Figuur 18: Schets 3, Over Ons pagina

De derde schets is van de over ons pagina. De pagina opent bovenaan met bij voorkeur
een groepsfoto van het gezelschap. Daarna worden de missie en visie uiteengezet,
waarna er een carousel onder hangt met de teamleden van het gezelschap. Deze
staan in een horizontale scroll, om zoals beschreven in de design principles, te hinten
naar het horizontale theater dat Kat op het Spek uit wil dragen. Elk teamlid heeft een
eigen foto, bio, quote en een mail to link.
De overige schetsen zijn terug te vinden in bijlage VIII.

Figuur 17: Schets 1 met de homepagina en het menu

In deze eerste schetsen is de hoofdpagina van de website in kaart gebracht. De
pagina bestaat uit een overzicht van de verschillende pagina’s op de website, zodat
de gebruiker snel kan scannen welke informatie voor hen relevant is en om een extra
navigatie mogelijkheid in te bouwen binnen de structuur van de website.
Bovenaan de pagina is het logo terug te vinden met het hamburger menu, daaronder
volgt een mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Uit de interviews kwam
namelijk naar voren dat deze prominenter aanwezig mocht zijn dan het tot dan toe
op de oorspronkelijke website was. Daaronder valt een header om in één oogopslag
duidelijk te maken wat Kat op het Spek voor organisatie is, iets wat eveneens bij de
interviews naar voren kwam dat het niet helder is op de website.
Vervolgens is er een mogelijkheid om snel tickets te kunnen zoeken. Dit omdat het
uiteindelijk het doel is om tickets te verkopen voor de voorstellingen. Daaronder het
hoofdproduct dat Kat op het Spek levert: voorstellingen. Deze zijn samengevoegd met
de voorstellingen uit het archief, waarbij dus wel duidelijk vermeld dient te worden
welke voorstellingen nu in de theaters te zien zijn en welke al geweest zijn.
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6. WIREFRAMES
Voor een eerste opzet van het herontwerp zijn er wireframes gemaakt. Hierbij stond
de navigatie en de hiërarchische indeling van de website voorop. Om die reden is het
gebruik van beeld, kleur, lettertype en iconen beperkt gehouden. Zodat dit niet zou
afleiden van de functionaliteit van de pagina.
1)
2)
3)

5)

Overzicht van de voorstellingen in een foto 		
carrousel, met een button die leidt naar het 		
volledige overzicht. Het klikken op de afbeelding
leidt naar de specifieke voorstelling pagina.

Header met logo en hamburger menu. Logo leidt
terug naar de homepagina.
Nieuwsbrief bovenaan de pagina zodat deze direct
zichtbaar is.
Header met afbeelding, de naam van het 			
gezelschap en een ondertitel die beschrijft wat Kat
op het Spek is, voor de bezoeker die niet bekend is
met het gezelschap.

Figuur 21: Home pagina, Voorstellingen overzicht

6)
Overzicht van het team in foto carrousel, met een
button naar de over ons pagina. Het klikken op de foto
leidt naar de specifieke pagina van het teamlid.
Figuur 19: Homepagina, header

4)
Ticket blok om snel tickets te kunnen
vinden op een gewenste locatie en/of datum.
De gebruiker kan een selectie maken uit de
voorstellingen die Kat op het Spek op dat
moment speelt, één van de locaties waar ze
spelen en de datum waarop de gebruiker zou
kunnen.

Figuur 22: Home pagina, Over ons overzicht

Figuur 20: Homepagina, tickets
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7)
Nieuwsoverzicht met het laatste
nieuwtje en een button die leidt naar de
nieuwspagina.

9)
Uitleg over het loyaliteitsprogramma voor
donateurs. Met een button die leidt naar de pagina met
inschrijfformulier
10)
Contact blok, met link naar de contactpagina

Figuur 23: Home pagina, Nieuws overzicht

8)
Speellijst met de eerst volgende voorstellingen.
Bij elke voorstelling zit een link die de gebruiker direct
naar de website van het theater brengt om tickets
te kopen. Daarnaast is er een button naar het gehele
overzicht.

Figuur 25: Home pagina, Donateur en contact sectie

11)
Footer met een extra mogelijkheid tot
navigatie, overige pagina’s die niet direct
relevant zijn voor de doelgroep en social media
links.

Figuur 24: Home pagina, Speellijst

Figuur 26: Home pagina, Footer
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8)
De sectie op de pagina waar de gebruiker een
mening achter kan laten en met andere bezoekers de
discussie kan zoeken. De profielfoto’s zijn willekeurig
gegenereerde foto’s van wereldleiders, want bijdraagt
aan het rauwe en tegen de harde realiteit aan
schurende karakter.

1)
Header met logo en hamburger menu. Logo leidt terug
naar de homepagina.
2)
Nieuwsbrief bovenaan de pagina zodat deze direct
zichtbaar is.
3)
Header met afbeelding, die toont om welke voorstelling
het gaat
4)
Tickets link, die leidt naar waar de gebruiker tickets kan
kopen voor de voorstelling.
5)
Titel van de voorstelling en een ondertitel die aangeeft
binnen welke periode de voorstelling speelt of werd gespeeld.

Figuur 29: Voorstelling pagina, reacties
Figuur 27: Voorstelling pagina header

6)
Een carrousel met een afwisseling van
afbeeldingen en quotes in een horizontale scroll. Deze
presentatie is een subtiele hint naar het horizontale
theater als mede de gelijke verdeling van tekst en beeld,
zoals ook in de voorstellingen van Kat op het Spek het
geval is.
7)
De nieuwsartikelen komen hier ook terug, met
een selectie van nieuws artikelen die specifiek van
toepassing zijn op de voorstelling en met een link naar
het gehele overzicht aan nieuws artikelen.

9)
Een speellijst met wanneer de voorstellingen
van de voorstelling in kwestie te zien zijn. Bij
voorstellingen die al geweest zijn, zal de ‘bestel
je tickets’ link vervangen worden door een ‘lees
verder’ link.

Figuur 28: Voorstelling pagina, carrousel en nieuws

Figuur 30: Voorstelling pagina, speellijst

130

131

7. ONTWERPKEUZES

8. DESIGN MAP

In de eerste plaats is er gekozen om te beginnen vanuit een mobile design, omdat er
dan kritischer nagedacht moet worden over de hiërarchie van de pagina. Er is namelijk
immers minder ruimte om de informatie kwijt te kunnen.

Uit het onderzoek bleek dat een duidelijke visuele identiteit belangrijk was in de
besluitvormingsfase. Op die manier kan de gebruiker een gevoel krijgen bij het
gezelschap en de voorstellingen.

Er is gekozen om de nieuwbrief bovenin de pagina zichtbaar te maken op elke
pagina, omdat uit de interviews naar voren kwam dat er behoefte was om dit element
duidelijk zichtbaar te hebben.

Kat op het Spek had nog geen duidelijke huisstijl en daarom moest deze ontwikkeld
worden. Daarvoor is er een design map gebruikt, waarbij zowel de organisatie als de
student sfeerbeelden, kleurenpaletten, texturen en lettertypes delen die mogelijk
passend zouden zijn voor Kat op het Spek

De header met subtitel is er om in een snel ogenblik aan te geven met wat voor
organisatie de gebruiker van doen heeft.
De voorstellingen zijn het belangrijkste product van Kat op het Spek, daarom dat deze
pagina het hoogst voor komt in de hierarchie.
Omdat Kat op het Spek nog niet breed bekend is, is de over ons pagina hoog terug te
vinden op de pagina.
De nieuws pagina moet voor dynamiek zorgen op de pagina, waardoor de gebruiker
direct ziet dat er nieuwe informatie op de website te vinden is.
De speellijst is de agenda en is een aanvulling op de tickets.
Het loyaliteitsprogramma en de contact pagina zijn onderaan de pagina te vinden,
omdat te verwachten valt dat de gebruiker hier wel actief naar zal zoeken.
Om de mobiel gebruiker gemakkelijk te laten navigeren is het navigatie terug
gebracht naar de footer, zodat de gebruiker ook hier kan navigeren naar de andere
pagina’s. Tevens is hier informatie als de technieklijst en beleidsplannen terug
gebracht, omdat deze niet relevant zijn voor de hoofd doelgroep.

In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeelden gegeven die aan de basis stonden van
de nieuwe huisstijl.
Communistische stijl
Uit de eerste voorbeelden die Kat op het Spek deelde, viel op dat het veelal
communistische inspiratie betrof. Naar verder onderzoek bleek dat het ook vaker een
bron van inspiratie is geweest voor de voorstellingen die Kat op het Spek maakt. Zoals
in Missie Zoekt Massa, over een Russische revolutie. De communistische stijl was ook
symbool voor de gelijkheid die Kat op het Spek uit wil stralen. Zoals terug te lezen is bij
de design principles en eerder al de kernwaarden.
Bij het zoeken naar inspiratie voor het ontwerp viel de propaganda poster in figuur 31
van Lenin gelijk op. Door de schuine teksten in een Russisch lettertype en Lenin die
afgebeeld is een minimalistisch posterknipsel.
Na het testen van de wireframes bleek uit de resultaten dat het overzicht van de
voorstellingen wel iets spannender en dynamischer weergegeven kon worden. Ook
hier bood het communistisch inspiratiemateriaal oplossing. Figuur 32 en figuur 33
dienden als voorbeeld van hoe de voorstellingen weergegeven konden worden. Met
diagonale blokken.
Wat veelal terugkomt in het werk van Gustav Klutsis – één van de grondleggers van
de propaganda stijl die de communisten toepasten – is dat er vaak veel mensen (zie
figuur 34) op de posters zijn afgebeeld. Mogelijk om de eenheid onder het volk aan te
dikken. Een voorbeeld van hoe dit element terug te vinden is in het herontwerp van
Kat op het Spek is de achtergrond van het opmerkingen/ervaringen veld.
Ook het boek 1984 van George Orwell (zie figuur 34), waarbij het onderwerp een
totalitaire staat is, diende als inspiratiebron voor het ontwerp. Zo werden er element uit
één van de covers van het boek gebruikt in het opmerkingenveld.
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Puur en rauw
Om de pure en rauwe uitstraling te krijgen, zoals beschreven in de kernwaarden,
is er binnen de design map gezocht naar verschillende texturen (zie figuren 35 t/m
37) die de website meer het gevoel van een fysiek document konden geven. Denk
aan geschreven tekst, gescheurd papier, krantenknipsels of ruis om de element een
‘rauwere’ uitstraling te geven.
Taalgebruik
Ook voor het taalgebruik op de website kon er inspiratie uit de design map gehaald
worden. Termen als ‘Propaganda’, ‘De Partij’ en ‘Kameraden’ komen natuurlijk direct
van het communisme. Andere teksten kwamen dan weer van schrijver George Orwell,
zoals deze bij het zoekveld:

Figuur 31

‘’Ieder mens is gelijk, maar sommige mensen kunnen beter vinden wat ze zoeken dan
anderen.’’

Figuur 32

Want een knipoog is naar deze quote uit Animal Farm:

‘’All animals are equal but some are more equal than others’’
Wat een parodie was van Orwell op het Stalinistische Rusland.
De link naar de gehele map is hier terug te vinden:
https://drive.google.com/drive/folders/1B-C4JsJoxI5Qtnle68metbxmSuQ2lm8?usp=sharing
Figuur 33

Figuur 34
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Figuur 35

Figuur 36

Figuur 37
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9. STYLE GUIDE
In deze paragraaf wordt de style guide gepresenteerd. Voor het logo is een zwarte en
een witte variant gekozen. De witte variant wordt gebruikt in de footer. Voor de visuele
elementen zijn er op verschillende plaatsen in het design kranten- en papierscheursels,
geschreven tekst en ruis toegevoegd, dit om de pagina een ‘fysieke’ uitstraling te
geven. Dit sluit aan bij de kernwaarden Puur en Rauw van Kat op het Spek. De website
moet het gevoel geven alsof je het in je handen hebt.
Voor de titels van de pagina’s is het lettertype Kalinka gebruikt, een Russisch
propaganda lettertype, dat de website een communistische uitstraling moet geven.
De titels moeten tevens opvallen en daarom is dit lettertype gekozen, omdat het de
aandacht trekt.
Voor de quotes, die op verschillende plaatsen op de website terugkomen, is gekozen
voor het lettertype Canela. De quotes zijn er tevens om de aandacht te trekken,
maar omdat de tekst hierbij een belangrijke rol speelt, is het belangrijk dat deze
goed leesbaar is. Canela is beter leesbaar dan Kalinka, maar valt toch meer op dan
Montserrat.
Montserrat is namelijk gebruikt voor de paragraven en de praktische informatie. Onder
praktische informatie verstaat men: de informatie in de footer en een oproep tot het
inschrijven van de nieuwsbrief. Informatie die minder hoeft op te vallen ten opzichte
van de rest van de pagina.
Voor de kleuren is er gebruik gemaakt van rood, zwart en wit. Kleuren die regelmatig
terug kwamen in propaganda posters. Het gebruik van drie kleuren, geeft net de
ruimte om meer accenten aan te leggen zonder dat het te veel poespas wordt. Een eis
die het kernpubliek had.
De buttons zijn rechthoeken met een afronding. De tekst in de button is opnieuw
Kalinka, dit omdat deze anders erg uit de toon zouden springen.
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10. MOCKUPS
Homepagina
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Voorstellingen overzicht pagina
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Voorstelling pagina
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Over ons pagina
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Teamlid pagina

Agenda pagina

Propaganda pagina

Contact pagina
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1. WIREFRAMES TESTEN

1.1 TESTPLAN
Intro
Bedankt dat je wil helpen met testen. Je gaat de website van Kat op het Spek testen,
die ik voor mijn afstudeerproject heb her ontworpen. Het design is nog niet volledig
af, de test is vooral bedoeld om te kijken of de navigatie zo duidelijk is en of de pagina
zijn doelen kan verwezenlijken. Om het je makkelijker te maken heb ik wat context
toegevoegd, zodat je begrijpt wat de bedoeling is. Belangrijk om te weten is dat je je
absoluut niet hoeft in te houden, in deze fase is het heel belangrijk om zoveel mogelijk
feedback te geven, voordat het design aan de website toegevoegd gaat worden.
Nogmaals bedankt en succes!
Persona en context
Ik ben Nathalie de Roover, in mijn vrije tijd vind ik het leuk om culturele uitstapjes te
maken met vrienden of familie. Ik ben een echte allesvreter en daarom is het soms
wel eens lastig kiezen tussen de verschillende cultuurdisciplines. Vaak bezoek ik dan
de website van een voorstelling om meer te weten te komen, een snel en duidelijk
beeld met extra verdieping helpt me dan. Ik vind het ook belangrijk om recensies
en meningen van andere te kunnen lezen, dat zegt me iets over de kwaliteit van de
voorstelling.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Is het duidelijk wat Kat op het Spek voor organisatie is?
Wat vind je van het nieuwsbrief formulier bovenaan de pagina?
Probeer een ticket te zoeken voor Strangelove in Delft. Vind je het zo duidelijk?
Zoek uit welke voorstellingen Kat op het Spek maakt/heeft gemaakt, vind je de
presentatie overzichtelijk?
Ga naar een specifieke voorstelling pagina. Wat vind je van de structuur van 		
de pagina en zou het je genoeg informatie geven om een beeld bij de 			
voorstelling te krijgen?
Plaats een reactie bij de voorstelling Strangelove. Heeft dit voor jou toegevoegde
waarde?
Kat op het Spek doet eens in de zoveel tijd aan video call, waarbij ze vragen van
het publiek beantwoorden. Zoek de video call. Vind je dit een logische plek en
zou je hiervoor de website vaker bezoeken?
Bezoek de Over Ons pagina, staat hier alles wat je zou verwachten? Wat mis je
nog?
Bezoek een pagina van één van de teamleden, geeft dit genoeg beeld over het
teamlid?
Neem contact op het met het gezelschap. Is dit duidelijk?
Meld je aan voor het loyaliteitsprogramma/donateursprogramma. Wat zou je 		
graag terug willen zien voor jouw bijdrage?

https://xd.adobe.com/view/86312cb1-8a55-47be-88e3-2ff7fd77eb8bd362/?fullscreen&hints=off

Ik heb niet heel veel tijd, dus daarom ben ik vaak kritisch op hoe ik mijn tijd besteed.
Dan vind ik het fijn om snel te kunnen zien of er nog tickets zijn voor de voorstelling.
Vaak na het aanschaffen van een ticket en na het bezoeken van de voorstelling is er
weinig contact meer met het gezelschap, dat vind ik jammer. Ik blijf graag betrokken
bij het gezelschap omdat ik cultuur belangrijk vind.
Via de theaterwebsite ben ik op een voorstelling van Kat op het Spek gekomen. Ik
bezoek hun website om na te gaan of mijn verwachtingen overeen komen, met wat ik
heb gelezen op de theater website. Ik hoop snel tickets te kunnen kopen en de daarop
volgende dagen nog terug te kunnen keren op de website voor meer verdieping.
Nadat ik naar de voorstelling ben geweest – en enthousiast ben geworden over het
theatergezelschap – kom ik nog eens terug op de website. Nu wil ik weten hoe ik me
bij het gezelschap aan kan sluiten en waar ze nog meer mee bezig zijn.
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1.2 RESULTATEN

Taak
1. Is het duidelijk wat Kat op het
Spek voor organisatie is?

3) Probeer een ticket te zoeken voor
Strangelove in Delft. Vind je het zo
duidelijk?
Inzichten
-

-

-

2. Wat vind je van de nieuwsbrief
bovenaan de pagina?

-

-

-

Niet elke gebruiker vindt
de foto in de header heel
duidelijk, ook omdat het wazig is.
Niet voor elke gebruiker is
gelijk duidelijk wat voor organisatie Kat op het Spek is,
of waar ze voor staan.
De gebruiker heeft graag bij
Over Ons 2 of 3 zinnen wat
het is, vervolgens pas op de
pagina de teamleden. Die
zeggen nu niet zoveel.
Het pijltje voor verzenden is
meer navigatie achtig
De testpersonen zouden verwachten dat de nieuwsbrief
onderaan de pagina komt
Als de gebruiker eenmaal
heeft besloten zich niet in
te willen schrijven voor de
nieuwsbrief, is het zinloos en
zelfs vervelend om er aan te
blijven herinneren
De gebruiker heeft nog niet
goed kunnen zien wat Kat
op het Spek is en wat het te
bieden heeft, daarom zal het
nog niet snel zich inschrijven
voor de nieuwsbrief, daarnaast weet het die functie
wel te vinden als hij/zij zich
wel wil inschrijven, het mag
minder schreeuwering
De nieuwsbrief mag iets
meer uitleg geven.

-

-

+ Een begeleidende tekst
moet gelijk
duidelijk maken
wat Kat op het
Spek is

-

4) Zoek uit welke voorstellingen
Kat op het Spek maakt/heeft
gemaakt, vind je de presentatie
overzichtelijk?

-

-

+ De nieuwsbrief hoeft niet
bovenaan de
pagina, maar
onderaan waar
de gebruiker
deze verwacht.
+ Er moet een
begeleidende
tekst bij de
nieuwsbrief
komen, om het
duidelijker te
maken

-

Verbeterpunten
+ Teamleden
mogen minder prominent
aanwezig bij
het Over Ons
segment

+ Het pijltje
voor verzenden van het
emailadres
voor nieuwsbrief moet vervangen worden

-

-

5) Ga naar een specifieke voorstelling pagina. Wat vind je van
de structuur van de pagina en zou
het je genoeg informatie geven
om een beeld bij de voorstelling
te krijgen?

-

Notificaties mogen er meer
uitspringen
Er mag meer proces indicatie
zijn bij de zoekopdracht
De gebruiker vindt de ticketfunctie niet echt nodig als er
al een ticketlink in de speellijst te vinden is.
Er mag minder nadruk
komen op het verkopen van
tickets, aangezien dat via de
theaters loopt.
De gebruiker vindt de speellijst duidelijker om tickets te
zoeken
Bij de speellijst mag er een
afbeelding bij.

+ Notificaties
moeten meer
opvallen
+ De ticketfunctie legt te
veel nadruk
op het kopen
van een ticket,
de speellijst is
voldoende om
een ticket te
vinden.

+ Bij de speellijst mogen er
afbeeldingen
bij de voorstellingen
komen
In de carrousel met voor+ Het verschil
stellingen is het verschil tus- tussen nieuwe
sen huidige en voorstellingen en oude vooruit het archief niet duidelijk
stellingen moet
zichtbaar
beter zichtbaar
De titel mag ook linken naar worden.
de pagina.
+ De titels van
De gebruiker vindt de afpagina’s moetbeeldingen nog onduidelijk
en ook linken
en zou bijvoorbeeld eerst
naar de pagieen kort stuk over de voorna’s.
stelling lezen, alvorens hij
door klikt.
+ Er moet eerst
Sommige gebruikers vinden een begeleide horizontale scroll niet zo
dend stukje
overzichtelijk.
tekst komen bij
voorstellingen,
voor de gebruiker door klinkt.
Het nieuws mag lager op de + Nieuws hoeft
pagina, speellijst is belangri- geen promijker. maar mag wel kleiner.
nente plek te
Ticketlink mag later, je wil
hebben, de
eerst lezen waar de voorspeellijst is bestelling over gaat.
langrijker.
De gebruiker verwacht dat de
carrousels rond gaan en niet + De speellijst
mag op de
stoppen ergens.
voorstelling
pagina korter.
+ Carrousels
moeten rond
gaan.
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6) Plaats een reactie bij de voorstelling Strangelove. Heeft dit voor
jou toegevoegde waarde?

-

7) Kat op het Spek doet eens in de
zoveel tijd aan video call, waarbij
ze vragen van het publiek beantwoorden. Zoek de video call. Vind
je dit een logische plek en zou je
hiervoor de website vaker bezoeken?

-

-

-

-

8) Bezoek de Over Ons pagina, staat
hier alles wat je zou verwachten?
Wat mis je nog?

-
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Reacties helpen als autoriteit voor de kwaliteit van de
voorstelling.
Discussie heeft een negatieve
lading, misschien een ander
woord zoeken
Er mag meer onderscheid
tussen het eigen reactie invoerveld komen en de andere
reacties.

+ Het woord
‘discussie moet
heroverwogen
worden.

+ Er moet meer
onderscheid
komen tussen
het opmerkingveld en de
andere opmerkingen.
Verschillende pagina’s zijn
+ Er moet
niet altijd te onderscheiden. duidelijk onderGebruikers snappen niet geli- scheid zijn tusjk wat Spekkopers is, dat zou sen pagina’s.
op de pagina zelf duidelijk
+ Spekkopers
gemaakt kunnen worden.
is niet gelijk
De videocalls zijn een leuke
duidelijk en de
feature en mogen daarom
duidelijk eruit springen op de titel moet daarwebsite. Daarnaast verwacht om heroverwogen worden.
de gebruiker het niet onder
nieuws. Datzelfde geldt voor + De videopodcasts.
call mag een
Videocalls zijn een eveneprominentere
ment op zich en zouden ook plek krijgen op
in de agenda vermeld mogen de website en
worden.
in de agenda
Op de homepagina zou je
opgenomen
van elke categorie de meest worden.
recente weer kunnen geven,
zodat het duidelijker is welke
er zijn.
De videocalls zouden een
apart kopje kunnen krijgen,
omdat het speciaal is.
Missie en visie mag hoger
+ Missie en
staan.
visie mag hoger
De gebruiker twijfelt hier of
staan bij de
de carrousel fijn werkt.
over ons pagiEr mag een klein tekstje
na.
komen tussen team en team+ Carrousel kan
leden over wat ze doen
hier heroverogen worden.

9) Bezoek een pagina van één van de
teamleden, geeft dit genoeg beeld
over het teamlid?

-

10) Neem contact op het met het gezelschap. Is dit duidelijk?

-

11) Meld je aan voor het loyaliteitsprogramma/donateursprogramma. Wat zou je graag terug willen
zien voor jouw bijdrage?

-

De gebruiker zou graag met
een kruisje terug willen kunnen naar de over ons pagina.
Teamfoto’s mogen kleiner,
misschien rond uitgesneden.
De gebruiker heeft liever niet
te veel lappen tekst

+ Er zou een
escape hatchet
toegevoegd
kunnen worden
aan de teamlid
pagina.
+ Teamfoto’s
mogen kleiner,
misschien rond
uitgeknipt.

+ Niet te veel
lappen tekst
Bij het contact opnemen,
+ Er moet een
mag er een veld komen met indicatie komen
info over wanneer de gebrui- dat de het conker een reactie kan verwacht- tactformulier
en.
is ontvangen
en wanneer de
gebruiker een
reactie kan verwachten.
Een kerstkaartje zou leuk zijn. + Het donateurSpekkopers mag minder
sprogramma
aanwezig zijn en het is niet
mag minder
duidelijk wat spekkopers is.
aanwezig zijn.
In een paar bullet points lat+ In een paar
en zien wat het inhoudt.
bullet points
kan uitgelegd
worden wat
het is.
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2. MOCKUPS TESTEN

Algemeen

-

-

Er mag meer videomateriaal
bij komen
Iets minder blokken, wat dynamischer
De gebruiker ziet graag wat
meer afwisseling in het design van de pagina’s komen
De gebruiker zou graag iets
speelsere titels zien
De gebruiker wil iets meer
nieuws zien bij de nieuws secties, de informatie
eronder is ook slecht leesbaar
De gebruiker ziet graag iets
meer voorproefjes van wat
het gaat lezen.
Het logo mag wat spannender

+ Er moet meer
videomateriaal
komen
+ Iets minder
blokken, waardoor het dynamischer wordt.
+ Wat meer
afwisseling tussen de pagina’s
toevoegen
+ Titels mogen
speelser
+ Meer nieuws
bij de nieuws
sectie
+ Er moet eerst
een voorproefje
komen voordat
doorgelinkt
wordt

Voordat het hi-fi prototype definitief kan opgeleverd worden, zullen eerst de mockups
getest moeten worden. In dit testrapport is beschreven hoe de test is verlopen, waarbij
aan de hand van de inzichten de laatste aanpassingen gedaan konden worden
richting het hi-fi prototype.

2.1 WERKWIJZE
Voor het uitvoeren van de test voor de mockups is er onderzoek gedaan naar welke
UX-test het beste zou aansluiten bij de doelstelling van Kat op het Spek, als mede de
user needs van de gebruiker.
Er is gekeken naar vijf mogelijk UX-testen om te gebruiken voor gebruikerstesten. Het
gaat om de System Usability Scale (SUS), Questionaire for User Interface Satisfaction
(QUIS), Computer System Usability Questionnaire (CSUQ), Words en de eigen
gebruikerstest van Fidelity Center for Applied Technology (T.S. Tulis, 2004)

+ Het logo mag
spannender.

Figuur 38: Grafiek van hoe verschillende UX testen scoren ten opzichte van elkaar
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Zoals zichtbaar in bovenstaande grafiek, heeft de SUS het hoogste percentage
aan correct conclusies. Echter richt deze vragenlijst zich uitsluitend op de
gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp, daar waar het ontwerp bij de website van
Kat op het Spek ook een grote rol speelt. De QUIS en CSUQ lijsten zijn met 19 vragen
relatief lang en de Words vragenlijst is wellicht interessant om de kernwaarden van de
website te testen, maar volstaat niet om de website te testen op haar kwaliteit. Daarom
is ervoor gekozen om de vragenlijst van Fidelity te gebruiken. Ook omdat er is gekozen
voor 6 gebruikers, een aantal waarbij de vragenlijst van Fidelity een relatief goede score
behaalt.

Kernwaarden Kat op het Spek

De enquête van Fidelity is binnen deze test aangevuld met taken die testen of de user
needs en doelstellingen vervuld worden. De gebruiker voert eerst de taken uit, waarna
de enquête wordt ingevuld.

- Voorstellingen die niet gebonden zijn aan de mogelijkheden van een groot theater,
maar ook op locatie plaats kunnen vinden en daarnaast juist van die locatie gebruik
maken binnen de voorstelling.
- De voorstelling houdt niet op wanneer het licht aan gaat, maar zet zich voort in het
gesprek met het ge-zelschap achteraf.
- Eerlijk theater dat de harde realiteit durft voor te houden.
- Horizontaal theater waarbij alle disciplines en makers gelijk zijn, alsmede het publiek.

Voor het toetsen van de kwaliteit van de website is deze getest aan de hand van zowel
de doelstellingen van Kat op het Spek als de user needs van de jonge doelgroep.

- Verbindend
- Troopers
- Rauw
- Puur
- Talig
Unique selling points Kat op het Spek

2.2 DOELSTELLINGEN
2.3 USER NEEDS
Kat op het Spek wil meer binding met haar publiek verwezenlijken. Daarom is het
belangrijk om te toetsen of er elementen aanwezig zijn waarvoor de gebruiker vaker
terug zouden komen op de website, of op een andere manier het contact kunnen
onderhouden met het gezelschap of andere bezoekers.
Voor Kat op het Spek zijn eerder kernwaarden en USP’s opgesteld, om de uitstraling
en focuspunten van de website te bepalen. Getest moet worden of de gebruiker
deze waarden herkent. Voor het binden van zo’n breed mogelijk publiek, is het ook
belangrijk dat de uitstraling laagdrempelig is. Deze waarden moeten getoetst worden.
Verder was het onderzoek gericht op drie fases binnen de customer journey. Om
die reden is meegenomen welke rol de website kan spelen op die drie momenten.
Namelijk de besluitvormingsfase, het moment tussen aanschaf en consumptie en
achteraf. Er moet getoetst worden welke toegevoegde waarde de website heeft
binnen die momenten.
Doelstellingen Kat op het Spek
- Met de website ook buiten het touren om contact zoeken met het publiek, zodat er
een duurzame relatie op gebouwd kan worden met het publiek.
- Met de website meer ruimte tot verdieping bieden, zodat er binding met de 		
doelgroep ontstaat.
- Doelgroep verleiden om een ticket aan te schaffen.
- Het binden van een zo breed mogelijke doelgroep.
- Het uitdragen van de kernwaarden en unique selling points
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De meest voorname gebruikerswensen enerzijds dat het publiek een snel beeld wil
hebben van de voorstelling vooraf en anderzijds meer verdieping achteraf. Met deze
test wordt nagegaan of die twee eisen in balans zijn.
User needs
- Als publiek wil ik dat ik de website gemakkelijk kan scannen, zodat ik niet te lang
hoef te zoeken om te bedenken of de voorstelling iets voor mij is.
- Als publiek wil ik op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen,
zodat ik me betrokken voel bij het gezelschap.
- Als publiek wil ik elementen van autoriteit terugvinden op de website, zodat ik kan
besluiten of de voorstelling de moeite waard is.
- Als publiek wil ik meer achtergrondinformatie kunnen vinden, zodat ik het
gezelschap beter kan leren kennen.
- Als publiek wil ik input leveren of invloed uitoefenen, zodat ik mij betrokken voel bij
het gezelschap.
- Als publiek wil ik achteraf in gesprek kunnen met het gezelschap of andere
bezoekers, zodat ik sociale interactie kan hebben.
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2.4 METHODEN EN TECHNIEK
Voor deze test is ervoor gekozen om de methoden gestructureerd observeren en
think aloud te hanteren. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken en geluisterd naar
hoe de gebruiker zich navigeert door de website, hierbij worden er aantekeningen
aangemaakt om na te gaan welke onduidelijkheden of fouten er nog in het ontwerp
zitten.
Voor de gebruiker is een scenario opgeschreven om zich beter in te kunnen leven in de
situatie. Door het gebruik van de testopzet doorloopt elke gebruiker dezelfde stappen,
waarna de uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden. De resultaten bieden
inzichten voor het opleveren van het hi-fi prototype.

2.5 TESTPERSONEN
Gekozen is om voor 5 testpersonen te kiezen, volgens Nielsen is dit het ideale aantal
voor usability testen (Nielsen, 2012).
Binnen de 5 testpersonen is er, afwijkend van de test met de wireframes gekozen voor
gebruikers die minstens 1 of 2 keer per jaar het theater, theater- of multidisciplinaire
festivals bezoeken. Dat komt overeen met de frequentie waarbij incidentele bezoekers,
zoals vermeld in het literatuur onderzoek, theater bezoeken (A. van den Broek & P. de
Rooij, 2013).
Omdat het bij test niet alleen gaat om de navigatie, maar ook of de doelstellingen zijn
bereikt, volstaat het niet meer om testpersonen van buiten de doelgroep te selecteren.
Om te kunnen testen of de website de gewenste uitstraling heeft, die aansluit bij Kat
op het Spek, is er gekozen voor testpersonen die niet of nauwelijks bekend zijn met Kat
op het Spek

2.6 TESTRUIMTE EN MATERIAAL
Het behoeft inmiddels geen toelichting meer, maar vanwege de corona maatregelen
was het uiteraard niet mogelijk om een fysieke test uit te voeren. Er is gekozen om via
vergader programma’s als Zoom, Microsoft Teams en Skype te werken en de gebruiker
zijn/haar scherm te laten delen. Van de testen zijn opnames gemaakt.
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2.7 SCENARIOS EN TAAKOMSCHRIJVINGEN
Scenario
Persona en context

Taken

Besluitvormingsfase
Mijn naam is Nathalie de Vroom. Ik houd van
veel verschillende cultuurdisciplines, waaronder
theater. Doordeweeks ben ik vaak druk, waardoor ik niet veel tijd heb voor culturele uitjes.
Om die reden vind ik het daarom vaak ook moeilijk om een keuze te maken.
Via de website van het theater ben ik bij Kat op
het Spek uitgekomen, ik bezoek de website om
een snel beeld te krijgen van de voorstelling
Strangelove en na te gaan of mijn verwachtingen
kloppen.

1. Is het duidelijk wat voor organisatie
Kat op het Spek is, wat maakt dat het
duidelijk is?
2. Bekijk welke voorstellingen Kat op het
Spek speelt/heeft gespeeld.
3. Bezoek de pagina van de Strangelove
voorstelling. Wat vind je van de hoeveelheid informatie? Is het duidelijk waar de
voorstelling over gaat?
4. Probeer uit te vinden hoe je een ticket
zou kunnen kopen. Is dat gemakkelijk te
vinden? Waarom wel/niet?
5. Zou je zeggen dat de website een positief effect heeft op je keuze om een ticket te kopen?

Moment tussen aanschaf en consumptie
Nathalie heeft een ticket aangeschaft en kijkt uit
naar de voorstelling. Uit nieuwsgierigheid wil ze
nu wel iets meer weten van Kat op het Spek en
de productie die er achter de voorstelling zit.

6. Ga op zoek naar elementen die je nieuwsgierig maken naar de voorstelling. Zijn
deze elementen er en waarom zouden
ze werken?
7. Probeer meer te weten te komen over
het theatergezelschap, wordt er genoeg
informatie geboden?
8. Is er genoeg te vinden op de website
om je klantervaring te verbeteren tot
aan het bezoek van de voorstelling? Wat
werkt en wat ontbreekt er nog?

Achteraf
Nathalie is naar de voorstelling geweest en heeft
er een positieve ervaring aan overgehouden en
zou graag meer input en contact willen met het
gezelschap.
Ze denkt er ook over om donateur te worden,
maar wel alleen als ze zich betrokken voelt met
het gezelschap.

9. Ga op zoek naar elementen waarmee
je input zou kunnen leveren bij het gezelschap. Zijn deze er en zouden ze voor
jou werken?
10. Zijn er elementen aanwezig op de website die maken dat je je betrokken zou
voelen met het gezelschap. Zouden deze
jouw band met het gezelschap versterken? Waarom wel/niet?
11. Probeer je in te schrijven als donateur.
Vond je deze pagina makkelijk te vinden? Is het formulier duidelijk? Is de
pagina wat je ervan zou verwachten?
12. Maakt de website dat je deze vaker zou
bezoeken?
13. Met welke woorden zou je de website
omschrijven?
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2.8 RELATIE TAKEN

2.9 RESULTATEN

Voor het bepalen van de taken is er gekeken naar hoe deze in relatie stonden tot de
user needs en doelstellingen.

Doelstelling
Met de website ook buiten het touren om contact zoeken met het publiek, zodat
er een duurzame relatie op gebouwd kan worden met het publiek.

Voor de binding met het publiek is er gekeken in hoeverre de gebruiker zich door de
website betrokken voelt bij het gezelschap of andere bezoekers. Dat is vooral in het
derde scenario getoetst aan de vragen 9 en 10.
Om de waarde van de website te bepalen op de drie momenten binnen de customer
journey is de context opgedeeld in 3 verschillende contexten: het moment dat de
gebruiker de keuze maakt om een ticket te kopen, nadat het ticket gekocht is en
nadat de voorstelling bezocht is.
Vragen 5, 8 en 12 zijn er specifiek op gericht om de toegevoegde waarde te achterhalen
die de website op die momenten zou kunnen hebben.
Daarnaast is er per context uitgezocht of de info die aangeboden wordt voorziet in de
wensen van de gebruiker op die momenten. Zoals bij vragen 3 en 7 bijvoorbeeld.
Met vragen 1 en 13 wordt onderzocht of het herontwerp de beoogde uitstraling heeft.
Ten slotte is er nog gekeken naar een aantal functionaliteiten die simpelweg goed
te vinden zouden moeten zijn en die na de wireframes een aanpassing hebben
ondergaan. Zo was er na de eerste test voor gekozen om het kopen van tickets
minder aanwezig te maken, daarop moest getest worden of de route naar het kopen
van tickets nog steeds goed te vinden was door de gebruiker. Bij het aanmelden als
donateur, vond de gebruiker eerder dat ‘Spekkopers’’ niet direct duidelijk was en
daarop is de pagina titel gewijzigd naar ‘’Steun ons’’, de vraag was nu of het duidelijker
was voor de gebruiker.
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User need
Als publiek wil ik op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen,
zodat ik me betrokken voel bij het gezelschap.
Gebruikers noemen het achter kunnen laten van een ervaring, de podcast en de
videocall, goede manieren om contact te kunnen houden met het gezelschap. Via
de nieuwsbrief zou er op de hoogte gesteld kunnen worden van (nieuwe) exclusieve
content en er zou achteraf aan de voorstellingen nog verwezen kunnen worden naar
de website. Gebruikers zouden wel meer mee willen krijgen over waar het gezelschap
mee bezig is. Dat kan in de vorm van repetitiefilmpjes, een blog post over de productie
waar ze mee bezig zijn of plannen voor de toekomst.
Doelstelling
Met de website meer ruimte tot verdieping bieden, zodat er binding met de
doelgroep ontstaat.
User need
Als publiek wil ik meer achtergrondinformatie kunnen vinden, zodat ik het
gezelschap beter kan leren kennen.
Gebruikers noemen de literatuurtips als een welkome toevoeging om meer
achtergrondinformatie te geven. Inspiratie die leidde tot de voorstelling is
achtergrondinformatie waar het publiek graag over leest. De carrousel met quotes
en afbeeldingen is onduidelijk, gebruikers hebben niet gelijk door dat er een scroll
mogelijkheid is en er zou een titel boven kunnen staan. Feitjes en statistieken zouden
nog een extra toevoeging kunnen zijn.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Is het duidelijk wat Kat op het Spek voor organisatie is?
Wat vind je van het nieuwsbrief formulier bovenaan de pagina?
Probeer een ticket te zoeken voor Strangelove in Delft. Vind je het zo duidelijk?
Zoek uit welke voorstellingen Kat op het Spek maakt/heeft gemaakt, vind je de
presentatie overzichtelijk?
Ga naar een specifieke voorstelling pagina. Wat vind je van de structuur van 		
de pagina en zou het je genoeg informatie geven om een beeld bij de 			
voorstelling te krijgen?
Plaats een reactie bij de voorstelling Strangelove. Heeft dit voor jou toegevoegde
waarde?
Kat op het Spek doet eens in de zoveel tijd aan video call, waarbij ze vragen van
het publiek beantwoorden. Zoek de video call. Vind je dit een logische plek en
zou je hiervoor de website vaker bezoeken?
Bezoek de Over Ons pagina, staat hier alles wat je zou verwachten? Wat mis je
nog?
Bezoek een pagina van één van de teamleden, geeft dit genoeg beeld over het
teamlid?
Neem contact op het met het gezelschap. Is dit duidelijk?
Meld je aan voor het loyaliteitsprogramma/donateursprogramma. Wat zou je 		
graag terug willen zien voor jouw bijdrage?

https://xd.adobe.com/view/86312cb1-8a55-47be-88e3-2ff7fd77eb8bd362/?fullscreen&hints=off
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Is het duidelijk wat Kat op het Spek voor organisatie is?
Wat vind je van het nieuwsbrief formulier bovenaan de pagina?
Probeer een ticket te zoeken voor Strangelove in Delft. Vind je het zo duidelijk?
Zoek uit welke voorstellingen Kat op het Spek maakt/heeft gemaakt, vind je de
presentatie overzichtelijk?
Ga naar een specifieke voorstelling pagina. Wat vind je van de structuur van 		
de pagina en zou het je genoeg informatie geven om een beeld bij de 			
voorstelling te krijgen?
Plaats een reactie bij de voorstelling Strangelove. Heeft dit voor jou toegevoegde
waarde?
Kat op het Spek doet eens in de zoveel tijd aan video call, waarbij ze vragen van
het publiek beantwoorden. Zoek de video call. Vind je dit een logische plek en
zou je hiervoor de website vaker bezoeken?
Bezoek de Over Ons pagina, staat hier alles wat je zou verwachten? Wat mis je
nog?
Bezoek een pagina van één van de teamleden, geeft dit genoeg beeld over het
teamlid?
Neem contact op het met het gezelschap. Is dit duidelijk?
Meld je aan voor het loyaliteitsprogramma/donateursprogramma. Wat zou je 		
graag terug willen zien voor jouw bijdrage?

https://xd.adobe.com/view/86312cb1-8a55-47be-88e3-2ff7fd77eb8bd362/?fullscreen&hints=off
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REFLECTIE

5.

Ondanks dat het coronavirus ervoor zorgde dat de afstudeerperiode er heel anders uit
zag dan ik zo’n 4 jaar geleden had kunnen voorspellen, kijk ik desalniettemin tevreden
terug op de afstudeerstage die ik bij Kat op het Spek heb mogen volgen. Ik heb mij
sterk kunnen ontwikkelen, maar vooral ook kunnen zien hoeveel ik al geleerd heb en
hoe ik deze kwaliteiten in kan zetten in de praktijk. In dit hoofdstuk weidt ik uit hoe ik
het proces heb doorlopen, mijn uitgevoerde activiteiten en mijn handelen.
Ik begon mijn afstudeerperiode in augustus, waardoor mijn afstudeerperiode zich van
begin tot het eind reduceerde tot thuis werken. Gelukkig was er in augustus wel een
periode waarbij er wat meer mogelijk was en waardoor ik de voorstellingen van Kat
op het Spek kon bezoeken. Hierdoor kreeg ik een beter beeld van de organisatie, de
teamleden en kon ik enquêtes uitdelen onder de bezoekers. Dat leverde om die reden
veel respondenten op, iets wat digitaal een stuk moeilijker was geweest.
Vanaf dat moment werd er echter een stuk lastiger om buiten de deur af te spreken.
Ik ben nog twee keer naar de locatie van Kat op het Spek geweest en ik heb nog een
aantal keer in de bibliotheek of op de Haagse Hogeschool kunnen werken, maar mijn
afstudeerperiode vond zich voornamelijk tussen de vier muren van mijn eigen kamer
plaats.
Hoewel dat niet makkelijk is en ik er mentaal best onder te lijden heb gehad, heb
ik toch ook veel geleerd van deze periode. In februari organiseerde ik ook nog een
festival en omdat deze digitaal plaats zou vinden – en ik daar een expertise in heb
– kwam veel van de organisatie op mijn bordje terecht. Ik merkte dat ik die twee
verantwoordelijkheden maar moeilijk gescheiden kon houden. Ik kon snel afgeleid
worden van het afstuderen door de organisatie van het festival. Steeds vaker vroeg
dat van mij om bij het festival bestuur mijn grenzen aan te geven, iets wat mij steeds
beter lukte, maar ook iets wat ik veel eerder aan had moeten pakken. Achteraf denk ik
dat die twee verantwoordelijkheden combineren, te veel gevraagd was. Tevens kun je
beide dan maar met halve inspanning doen. Het zorgde bij mij voor het besef dat ik na
mijn afstuderen op zoek wil gaan naar een fulltime baan, waar ik mijn volledige focus
op kan leggen.
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Daarnaast ben je in je eigen kamer tot jezelf aangewezen, er is niemand die je gaat
zeggen om aan het werk te gaan, er is ook niemand die je controleert. Dat alles
uit jezelf laten komen, beviel me in het begin lastig. Ik had op dat moment niet de
discipline om mezelf aan het werk te zetten. Gaandeweg heb ik me toch aangepast
aan de situatie en lukte het steeds beter om hele dagen achter mijn laptop met mijn
scriptie door te brengen.
Plannen is nog steeds niet één van mijn sterke kanten. Wanneer ik het wel probeer,
zakt het meestal na een tijdje weer weg. Wat ik daar wel op heb gevonden is dat,
als ik maar focus kan hebben, het me wel lukt om een dagelijkse planning af te
werken. Dat sluit weer aan op wat ik eerder aangaf: dat ik moeite heb om meerdere
verantwoordelijkheden te combineren. Een andere manier die ik in heb gevonden was
om deadlines met stakeholders af te spreken, zodat ik ergens naar toe kon werken.
Ondanks dat het af een toe dus een flinke zoektocht was, ben ik toch tevreden over
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het eindresultaat. Zeker ook omdat Kat op het Spek uitgesproken heeft dat het goed
aansluit bij hun verwachtingen.
Onderzoeksfase
Literatuuronderzoek
Bij het literatuuronderzoek ben ik echt de diepte in gedoken. Dit leverde mij een
uitgebreid beeld op van de context waarin Kat op het Spek opereert. Zo bevestigde
het mijn aanname dat theater met het stigma van elitair karakter te kampen heeft,
waardoor de drempel tot bezoek soms hoog ligt. Bovendien bood het onderzoek van
De Rooij en Van den Broek mij een mooie houvast voor de rest van het onderzoek, door
de segmentatie van de doelgroep. Deze was heel belangrijk omdat hun onderzoek
tevens concludeerde dat migratie tussen segmenten mogelijk is, mits je een aantal
stappen doorvoert. Voor incidentele bezoekers geldt dat meer bezoek bereikt kan
worden, door de geboden informatie makkelijker te verwerken te maken. Voor de
reguliere bezoeker geldt dat de klantenbelevenis voor en na de voorstelling verbeterd
moet worden.
Wel denk ik dat ik te veel in het literatuuronderzoek verdwaald geraakt ben. De tijd
die ik erin heb gestoken iets niet evenredig aan de resultaten die het opgeleverd
heeft. Achteraf denk ik dat het onderzoek van De Rooij en Van den Broek wellicht
wel voldoende was geweest als vooronderzoek. De geschiedenis van het theater en
haar relatie tot nieuwe media leverden niet hele concrete inzichten op waar later op
voortgeborduurd kon worden. In de toekomst zal ik er scherper op zijn om mij niet te
veel te verliezen in het onderzoek, maar na te gaan wanneer ik voldoende verzameld
heb om door te kunnen.
Ik denk tevens dat ik me te veel heb laten leiden door mijn overtuiging dat het
onderzoek wetenschappelijk onderbouwt moest worden. Dat is bijvoorbeeld terug te
zien in de wetenschappelijke aanpak die ik heb toegepast om artikels te vinden. Dit
maakt het wellicht makkelijker voor een ander persoon om het onderzoek te herhalen,
maar heeft mij zelf weinig opgeleverd. Voortaan is het aan te raden om per methode
na te gaan wat ik er kwalitatief uithaal voor het project.
Organisatieanalyse
De strategiesessie die ik voor Kat op het Spek had georganiseerd ging me eigenlijk vrij
moeiteloos af. Dit kwam mede doordat ik zelf een keer een strategiesessie heb gedaan
voor het festival dat ik organiseerde en daarbij het document van de workshopgever
als leidraad had genomen.
De organisatieanalyse is ook de methode waar ik achteraf het meest vertrouwen in
heb. Ook omdat Kat op het Spek daarna heeft aangegeven dat ik hun identiteit goed
heb weten te duiden.
Wat ook bijdroeg aan het succes van de strategiesessie was dat deze nog fysiek plaats
kon vinden, daardoor voelde het voor alle betrokkenen toch meer alsof er genoeg tijd
en ruimte was om hun verhaal te doen.
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Doelgroepanalyse
In de strategiesessie had ik al gevraagd naar de beoogde doelgroep van Kat op het
Spek en in de doelgroepanalyse wilde ik achterhalen of deze overeenkwam met de
daadwerkelijke doelgroep. Om dat te weten te komen heb ik enquêtes uitgezet.
Samen met de opdrachtgever is ervoor gekozen om deze fysiek uit te delen tijdens
de voorstellingen. Beoogd was dat zij eerder tot invullen over zouden gaan als het
fysiek werd uitgedeeld, dan wanneer er digitaal een oproep gedaan zou worden.
Omdat Kat op het Spek al ging touren vanaf begin augustus – nog voordat mijn
afstudeerperiode in ging – vroeg dat van mij om snel een vragenlijst te improviseren.
Ondanks dat er weinig tijd was om de vragenlijst samen te stellen, vind ik dat er
achteraf toch waardevolle informatie mee op is gehaald. Het gaf een mooi inkijkje in de
beweegredenen achter het kopen van een ticket. Tevens bracht het de inzichten dat
er van herhaalbezoek weinig sprake is, weinig bezoekers de website vooraf bekeken en
de doelgroep zoals voorspeld per toeval ontstaan was.
Dat er in totaal 185 respondenten waren, waarvan ik de ingevulde enquêtes allemaal
handmatig moest invoeren in Excel, maakte dat ik erg trots was op het resultaat.
Met de inzichten uit de doelgroepanalyse dat er nauwelijks herhaalbezoek is en de
doelgroep vooraf ook nauwelijks de website bezocht, kon geconcludeerd worden
dat de doelstelling van de website meer moest komen te liggen bij het zoeken van
binding met de doelgroep. Voorafgaand aan het project was de doelstelling nog om
de doelgroep te bewegen tot het kopen van een ticket. Iets wat door de resultaten uit
de doelgroepanalyse als onrealistisch werd geschat. Dit was een belangrijk keerpunt
in het onderzoek. Hierna besloot ik in de interviews meer op zoek te gaan naar hoe Kat
op het Spek de klantenbelevenis kon verbeteren.
De veelvoud aan verschillende doelgroepen maakten dat het voor mij nogal eens
een zoektocht was. Bij het zoeken naar respondenten voor de interviews had ik
gekozen om op zoek te gaan naar kernpubliek, incidentele en reguliere bezoekers en
geïnteresseerde niet-bezoekers. Achteraf heb ik wellicht te veel aandacht geschonken
aan bepaalde resultaten. Met 7 respondenten, waarvan maar 1 een geïnteresseerde
niet-bezoeker, is het moeilijk conclusies te trekken voor een hele doelgroep. Als ik het
onderzoek over zou doen dan zou ik de doelgroepen nog verder kaderen. Dan zou ik
mij bijvoorbeeld alleen focussen op de incidentele en reguliere bezoekers en specifiek
daar een concept voor bedenken. Nu liep er te veel door elkaar waardoor ik af een toe
het overzicht kwijt was.
Wat betreft de interviews vind ik dat deze wel relevante informatie heeft opgeleverd,
maar dat er misschien nog wat meer nadruk had kunnen liggen op de verschillende
momenten binnen de customer journey van de doelgroep. Later bij het invullen
van de customer journey per doelgroep, merkte ik namelijk op dat ik relatief weinig
informatie had over de wensen van de gebruiker tussen het moment van aanschaf en
consumptie.
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Bij het opstellen van de persona’s heb ik mij in eerste instantie te veel laten leiden
door het feit dat ik zelf binnen de doelgroep viel. Daardoor ging ik voor de incidentele/
reguliere bezoeker veel invullen aan informatie dat eigenlijk op mijzelf als persoon
sloeg. In principe was dat geen probleem geweest, echter was er nu een wezenlijk
verschil in kwaliteit van de persona’s.
Heuristic Evaluation
Bij de heuristic evaluation vind ik dat ik een goede keuze heb gemaakt door niet
gebruik te maken van de standaard heuristics van Nielsen, maar op zoek te gaan naar
één die beter aansloot bij de doelen van Kat op het Spek. De heuristics van Susan
Weinschenk gingen meer over de psychologie achter het design, waar die van Nielsen
meer taakgericht zijn. De website van Kat op het Spek moet vooral informeren en
enthousiasmeren, waardoor de heuristics van Weinschenk beter aansloten.
Met 4 experts kreeg ik hier voldoende input uit. Hoewel er voldoende input was, heb
ik niet altijd even duidelijk aangegeven wat ik met deze informatie deed. Het was
voornamelijk een bevestiging dat er met de huidige website geen binding mogelijk
was en dat deze weinig aantrekkelijk was. Tevens diende het als nulmeting, waarop
mijn herontwerp later eenvoudig langs de resultaten van het originele design gelegd
konden worden.
Concurrentieanalyse
De concurrentieanalyse hielp om Kat op het Spek te positioneren ten opzichte van
haar concurrenten en dat vooral ook te kunnen presenteren naar het gezelschap zelf.
Het belangrijkste inzicht was dat het leveren van input door de gebruiker een gat in
de markt kon zijn, omdat deze functionaliteit niet of onsuccesvol uitgevoerd was door
concurrenten. Tevens moesten Toneelgroep Oostpool en Club Guy & Roni als voorbeeld
dienen voor de standaard waar het herontwerp aan zou moeten voldoen.
Vergelijkbaar met de heuristic evaluation heb ik niet duidelijk gecommuniceerd wat
ik met deze inzichten gedaan heb. Dat komt denk ik met name doordat het vaak een
herhaling van zetten was en vooral een bevestiging wat van ik eerder al vermoed had.
Dit komt omdat ik in de interviews al vooruit was gelopen op wat de doelgroep van de
website vond. Op die manier heb ik ook met hen een analyse van de website gedaan.
deevorming
De conceptfase verliep erg moeizaam. Voor mijn eerste TTF was het belangrijk dat ik al
wat van deze fase kon laten zien, echter was mijn onderzoeksrapport nog niet volledig
afgerond. Dat maakte dat ik de conceptfase in moest, zonder dat ik alle inzichten op
een rijtje had. De vragen die ik had bedacht voor de brainstormsessie kon ik daardoor
niet gelijk onderbouwen aan de hand van het onderzoek. Desalniettemin denk ik,
doordat deze inzichten wel degelijk in mijn hoofd zaten, dat er toch relevante vragen
zijn gesteld voor de brainstomsessie.
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Waar ik het overigens ook onnodig moeilijk voor mezelf heb gemaakt is door de
concepten te splitsen in twee richtingen: ontwerp en toepassing. Allereerst was het
een eindeloze zoektocht was naar de juiste term voor toepassing, functionaliteit of
element. Hiermee bedoelde ik in ieder geval een interactief element waardoor er
binding zou kunnen ontstaan – een podcast, comment sectie, videocall, etc. Daarnaast
maakte het dat het weer onoverzichtelijk werd. Dit probleem kwam direct voort uit dat
ik de doelgroep niet voldoende gekaderd heb. Om die reden voelde ik de noodzaak
om per doelgroep een apart ontwerp te maken. Tevens heb ik de keuze gemaakt om
beide los van elkaar te trekken omdat ik niet wilde dat het ontwerp leidend zou zijn in
de keuze voor één van de concepten.
Een verstandige zet binnen de ideevorming vond ik om een brainstormsessie te doen
met zowel de organisatie als de doelgroep. Eerder had ik alleen een brainstormsessie
met de organisatie ingepland. De tweede brainstormsessie maakte dat ik veel meer
input had en ik bovendien user centered te werk ging.
Kaderen
Het kaderen van de ideeën was een stap waar ik moeite mee had. Er waren veel
verschillende ideeën en er waren ook veel verschillende manieren om deze te kaderen.
Vergelijkbaar met het literatuuronderzoek was dit weer een stap waar ik te veel
verdwaald in ben geraakt. Om een voorbeeld te geven: bij het kaderen ben ik op een
gegeven moment gaan kaderen op fase in de customer journey. Dit was onnodig,
omdat ik al rekening had gehouden met de verschillende fases in de vraagstelling van
de brainstormsessie.
Dit was weer een leermoment, dat ik beter de momenten moet kiezen waarop iets
klaar is. Want in zekere zin is het nooit klaar, je moet er alleen zelf een eind aan draaien.
Conceptkeuze
Bij de conceptkeuze ontstonden er moment waarop de communicatie met de
artistieke leiding van Kat op het Spek niet geheel vlekkeloos verliep. Een aantal keer
kon een presentatie niet doorgang vinden en tevens moest ik vaak lang wachten op
reacties bij het maken van keuzes.
Het hielp wel om ver van tevoren aan te geven wanneer ik wilde afspreken, alleen
moest ik daarna vaak nog wel een herinnering sturen. Op die momenten was het
moeilijk de artistieke leiders te bereiken, waarna ik het na een aantal pogingen via
verschillende kanalen opgaf.
De lering die ik zelf uit deze situatie kan trekken is dat ik duidelijker mag zijn wat mijn
verwachtingen zijn. Daarnaast is het belangrijk om reactietijd in te calculeren, dit geldt
bijvoorbeeld ook bij het zoeken naar respondenten voor interviews. Belangrijk is om
die moment geen stilstand te hebben, maar manieren te vinden hoe je toch verder
kan werken.
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Uiteindelijk heb ik voor de conceptkeuze zelf een besluit genomen in samenspraak
met mijn afstudeerbegeleider.
Wat betreft de conceptpresentatie vind ik dat de concepten voor het design niet
heel veel toegevoegde waarde hadden. Deze waren niet van gelijke kwaliteit, omdat
ik al een verwachting had welke het meest in de smaak zou vallen. Tevens moest
er achteraf nog een design map aan te pas komen om het design meer richting de
wensen van Kat op het Spek te krijgen. In een vergelijkbare situatie zou ik nu de design
map voor de conceptvorming gebruiken. Op die manier kan er misschien nog aan
verschillende varianten gewerkt worden binnen een design dat bewezen matched
met de organisatie.
Eerder had ik in mijn Plan van Aanpak aangegeven dat ik een conceptkeuzematrix zou
gebruiken voor het kiezen van het concept, dat kwam er door een gebrek aan tijd en
communicatie niet meer van.
Over de keuze van het uiteindelijke concept was ik niet geheel tevreden. Voor mijn
gevoel waren het toevoegen van een comment sectie en een mogelijkheid tot
videobellen vrij eenvoudige implementaties. Daardoor twijfel ik nu aan de effectiviteit
die de combinatie van deze concepten kan hebben. In de toekomst zou ik graag
aan de slag gaan met concept 3, om echt te kijken naar hoe de productie van de
voorstellingen een plek kan krijgen op de website. Dat de website, als medium om een
boodschap over te brengen, op dezelfde voet wordt gerespecteerd als het toneel.
Ontwerpfase
Mobile first
Ik denk dat het voor de toekomst een goede keuze is geweest om vanuit mobile first te
werken. Zeker voor de hiërarchie en de indeling van de pagina. Echter had ik dit graag
nog feitelijk willen onderbouwen aan de hand van resultaten uit de onderzoeksfase.
In de interviews had er bijvoorbeeld nog gevraagd kunnen worden naar het device
waarop de doelgroep theater websites bezoekt.
Testen
Voor de eerste test met de wireframes heb ik me voornamelijk gericht op navigatie
en of de hiërarchie van de pagina goed te begrijpen was. Toch waren de wireframes
misschien al iets te visueel uitgewerkt, omdat er ook op- en aanmerkingen over het
design uit de test kwamen. Desalniettemin gaf dat toereikende feedback om het
design verder uit te werken.
Voor de respondenten van de eerst test heb ik er snel 6 kunnen vinden en deze
testen binnen twee dagen uit kunnen voeren. Dit zorgde ervoor dat ik vlot door kon
werken. Echter had ik hierbij eerder de resultaten kunnen documenteren, in plaats
daarvan ben ik al gaan ontwerpen. Omdat ik het op die manier aanpakte zag ik enkele
verbeterpunten over het hoofd, die ik daarom op een veel later moment nog moest
verwerken.
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Het tijdig documenteren was een punt waarop het vaker misliep binnen deze
afstudeerperiode. Het is gemakkelijk om iets over het hoofd te zien als je het niet op
tijd noteert.
Bij de tweede test leek ik al wel van mijn fout geleerd te hebben. Ook deze 5 testen
heb ik in twee dagen uit kunnen voeren, waarna ik gelijk begon met de documentatie.
Bij beide testen viel het me op dat ik vaak in de herhaling viel, door bijvoorbeeld
meerdere keren te vragen of de gebruiker vond dat de website voldoende
achtergrondinformatie biedt. Tevens merkte ik dat ik het moeilijk vond om de essentie
te vinden van wat ik wilde weten.
Dat werd makkelijker op het moment dat ik met mijn opdrachtgever nog eens de
onderzoeksfase door ben gaan lopen en voor mezelf heb genoteerd welke inzichten
belangrijk waren. Daarna werd het eenvoudiger om de link terug te vinden met het
onderzoek, deze was ik in de conceptfase ietwat uit het oog verloren.
Realisatiefase
Voor de realisatie van het hi-fi prototype heb ik de keuze gemaakt om mijn ontwerp
niet verder uit te werken naar desktop. Het had op het moment van schrijven meer
prioriteit om aan mijn documentatie te werken, dan de schermen verder uit te werken.
Daarnaast relativeerde ik dat er mogelijk nog tijd zou zijn tussen het inleveren van de
scriptie en het presentatiemoment om de schermen verder uit te werken.
Dit heeft er ook mede toe geleid dat ik de verbeterpunt uit de laatste test niet door
verwerkt heb in het ontwerp, maar deze in het overdrachtsdocument tezamen met de
aanbevelingen heb opgenomen.
Samengevat was mijn afstudeerproject op veel momenten een flinke zoektocht. Dat
ik niet afstudeerde bij een UX/Interaction Design bedrijf maar een theatergezelschap,
maakte dat ik weinig input had op het gebied van methoden en technieken.
Daarnaast heb ik heel veel resultaten uit het onderzoek gehaald, waar ik me eigenlijk
niet altijd raad mee wist. Toch biedt dat Kat op het Spek wel duurzame informatie die
het ook op het gebied van marketing of het maken van beleid kan inzetten.
Wat ik voortaan anders zou doen
Bij een volgend project, zijn er aantal dingen die ik met kennis van nu anders aan
zou pakken. Ik zou dan de organisatieanalyse als eerste doen, omdat ik meen dat er
dan eerder geconcludeerd had kunnen worden dat het niet ging om het aantrekken
van het publiek, maar het binden van het publiek. Nu kwam die conclusie vrij laat,
waardoor het lang schipperen was tussen twee richtingen binnen het project. Door
een strategiesessie kun je de organisatie helpen om kritisch na te laten denken over de
gestelde doelstellingen. Zo kun je filteren wat de organisatie eigenlijk echt wil en niet
wat het denkt te willen.
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Afstudeeropgave
Titel afstudeeropdracht:
Het verbeteren van de user experience van de website van Kat Op Het Spek naar de
behoeftes van haar beheerders en gebruikers.

6.

Bedrijfsomschrijving
Kat Op Het Spek is een theatergezelschap dat door het vertellen van verhalen op een
laagdrempelige manier theater, cultuur, actualiteit en literatuur met elkaar probeert te
verbinden. De huidige productie ‘Vogel’ focust zich op het belang van verhalen en welke rol de
waarheid daarin speelt.
Het gezelschap heeft een bestuur bestaande uit voorzitter Marto Boes en vier andere
bestuursleden. Zij houden toezicht en geven advies aan de dagelijkse leiding. De dagelijkse
leiding valt in twee kanten op te delen: de zakelijk leiding en de artistieke leiding. De zakelijke
leiding wordt uitgevoerd door Virginie Bakker. Thijs Prein en Roelof Pothuis zijn
verantwoordelijk voor de artistieke leiding. Zij sturen het team aan van regie, spel, kostuums
en productie.
Tijdens mijn afstudeeropdracht zal Virginie Bakker mijn directe begeleider zijn waaraan ik
verantwoording afleg. Zij zal mij begeleiden bij het onderzoek. Daarnaast zal ik ook af en toe
in gesprek gaan met de artistieke leiding, omdat zij een beter beeld hebben van de visuele
richting die het gezelschap op wil gaan.
Als stagiair ben ik de Communicatie en Multimedia expert binnen het bedrijf. Om die reden zal
ik een externe begeleider moeten zoeken waarmee ik kan sparren op het CMD-technische
vlak.

Fig. 1: Organigram van Kat Op Het Spek; pijlen geven een ‘direct chain of command’ aan.

Gedurende de eerste maand zal er wekelijks contact zijn met de zakelijk leider, Virginie Bakker,
waarbij na een maand geëvalueerd zal worden of er behoefte is om deze communicatie wekelijks te
laten plaats vinden of om dit omlaag te schroeven naar tweewekelijkse of maandelijkse afspraken.
Kat Op Het Spek heeft geen eigen kantoor; ik zal vanuit huis aan de afstudeeropdracht werken. De
afspraken met het gezelschap zullen op afgesproken locaties zijn, die kunnen variëren.

7.

Context van de opdracht

De website van Kat Op Het Spek is voornamelijk gericht op fondsen Op de tweede plek komen
theaters die de voorstellingen eventueel zouden willen boeken, gevolgd door de pers, de technici en
ten slotte de bezoeker. Dit omdat de kaartverkoop via de theaterzalen gaat. Via deze
afstudeeropdracht is mij de kans geboden om het publiek een belangrijkere rol te geven op de website
van Kat Op Het Spek, omdat er behoefte is aan een nieuw publiek. Vaste theaterbezoekers weten Kat
Op Het Spek al wel te vinden via de websites van de theaters, voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar
oud geldt dit niet of in mindere mate. De aanname is dat er sprake is van vergrijzing bij de
theaterkunsten. Cultuur verrijkt, inspireert en voor de nieuwe jongere doelgroep geeft het de
mogelijkheid om vorm te geven aan hoe ze in de wereld staan, hun relatie naar anderen en de
maatschappij en dus de eigen identiteit. De kans om daar ook maar een klein steentje aan bij te
dragen gaat verloren wanneer deze doelgroep niet effectief een ticket gaat kopen. De doelgroep mist
daardoor een stukje cultuurparticipatie dat had kunnen leiden tot diepere vragen. De negatieve
effecten voor Kat Op Het Spek zijn dat zij deze nieuwe doelgroep niet aan kunnen spreken. Dit kan
ervoor zorgen dat het aantal verkochte tickets en donaties stagneert. De focus ligt dan ook op het
aanspreken van een nieuwe doelgroep tussen de 16 en 30 jaar oud. Vanaf hieraf noemende: de
doelgroep.
In het proces van deze nieuwe prioritering komt de opdracht voort tot het herontwerpen van de
website. Deze moet ervoor zorgen dat de doelgroep meer over het gezelschap te weten wil komen en
uiteindelijk een ticket aanschaft voor de voorstelling. Op dit moment biedt de website weinig
beeldmateriaal en de teksten zijn er meer op gericht om te duiden waar het theatergezelschap voor
staat, dan wat de bezoeker van de voorstelling kan verwachten. De doelgroep wordt daarom
onvoldoende geactiveerd om een ticket aan te schaffen voor de voorstelling. De focus van de
opdracht ligt daarom in het verbeteren van de UX en het toepassen van persuasive design.

Fig. 2: De huidige hoofdpagina van de website van Kat Op Het Spek

8.

Probleemstelling
Het probleem is dat de huidige website van Kat Op Het Spek de doelgroep onvoldoende aanzet
om over te gaan tot het kopen van een ticket of het doen van een donatie. Het gevolg hiervan is
dat de doelgroep de culturele verrijking mist van de voorstelling. Voor Kat Op Het Spek kunnen de
gevolgen zijn dat de groei in het aantal verkochte tickets of donaties stagneert.

9.

Doelstelling van de afstudeeropdracht
Het doel is om met het herontwerp van de website van Kat Op Het Spek de doelgroep aan te
zetten tot het kopen van een ticket voor de voorstelling of het doen van een donatie.

10.

Eindproducten
- Een onderzoeksrapport
- Een ontwerprapport
- Een testrapport
- Hi-Fi Prototype

11.
“Denkwijze” over de aanpak
Ik zal tijdens deze afstudeeropdracht gebruik maken van de CMD-ontwerpcyclus ontwerpmethode.
Deze bestaat uit de volgende vier fasen: Look and Listen, Create concepts, Design Destails en
Realise. Tijdens deze fasen volgen ik een iteratief proces van valideren en verbeteren. Omdat ik de
opdracht benader volgens een human centered design betrek ik bij het valideren continu de
belanghebbenden.

Fig. 3: De CMD-ontwerpcyclus met de vier fasen: Look & Listen, Create Concepts, Design Details en Realise/Make it real.

Omdat de prioritering van Kat Op Het Spek op dit moment niet bij de nieuwe doelgroep ligt, is het
wenselijk om te onderzoeken wat deze groep beweegt om een kaartje te kopen of het gezelschap te
steunen met een donatie. Dit zal ik doen in de look & listen fase. De huidige bezoekers zal ik
benaderen door na voorstellingen een enquête uit te zetten bij hen, om zo te weten te komen wat hun
beweegredenen zijn geweest om de voorstelling te bezoeken. Dezelfde enquête zal ik uitzetten bij de
jongere doelgroep en deze ga ik benaderen via sociale media en organisaties. De vragen wil ik
opzetten door een hypothesis generation voor mezelf te houden. Waarbij ik na ga welke aannames ik
heb en hoe ik deze ga toetsen in de enquête.
De resultaten uit de enquête moeten de topics leveren voor de interviews. De enquête dient
tegelijkertijd als een werfmiddel om respondenten uit te nodigen voor een interview om op de gekozen
topics door te kunnen vragen. In de look & listen fase wil ik ook een concurrentieanalyse gaan doen,
om te kijken hoe andere theatergezelschappen hun voorstellingen aan de man brengen. Dat zal ik
doen in de vorm van een benchmark. Het voordeel van een benchmark vind ik dat je in één oogopslag
kunt zien waar er nog slagen te maken zijn ten opzichte van de concurrentie en op welke punten je
van deze concurrenten kunt leren.
Tijdens de Create Concepts fase wil ik een slag maken op het gebied van user experience en
persuasive design. Dit met het doel om de doelgroep te bewegen om een ticket te kopen of een
donatie te doen. De technieken die ik daar voor in wil gaan zetten zijn de 6 principles of persuasion
(Cialdini, 2008) en de UX Honeycomb (Morville, 2004). Het is belangrijk om de doelgroep te verleiden
tot het kopen van een ticket, maar ook om de essentie van de voorstelling te omvatten. Ik wil in ieder
geval een keer zelf de voorstelling en/of repetitie gezien hebben en ik wil een co-creatie doen met het
team en de artistieke leiding. Zij zijn geen CMD-expert, maar hun creatieve achtergrond ondersteunt
hun visie op hoe het eindproduct er uit moet komen te zien. Ik zal drie sterke concepten opleveren in
de vorm van een moodboard en voorleggen bij het team en de leiding, waarbij ik vervolgens hun
gekozen concept verder zal uitwerken. De concepten kunnen we toetsen aan de hand van een
concept matrix.

Fig. 4: De UX Honeycomb van Morville (2004)

Bij zowel de Look & Listen fase als de Create Concepts fase ga ik gebruik maken van de MoSCoW
methode om de juiste taken prioritering aan te kunnen houden.
Gedurende het hele proces zal ik het team en de artistieke leiding betrekken bij de visuele
vormgeving. Ik zal de golden circle van Simon Sinek (2009) inzetten om de kernwaarden, de missie en
de visie zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ik wil een herontwerp opleveren dat in alles Kat Op Het
Spek uitstraalt.

Fig. 5: The Golden Circle van Simon Sinek (2009)

Tijdens de Design Details fase wil ik de schermen voor de website uitwerken in wireframes. Om tot de
wireframes te komen werk ik eerst een sitemap uit, zodat ik het overzicht heb van wat er op de
website moet komen. Aan de hand van de wireframes ga ik user tests uitvoeren met de doelgroep en
expert reviews onder medestudenten. Op deze manier kunnen de mankementen eruit gehaald

worden. Als deze mankementen eruit zijn gehaald kan met behulp van de styleguide de hand gezet
worden aan het hi-fi prototype.
Bij de Realise fase wil ik het hi-fi prototype opleveren, maar ook nog een user experience test
uitvoeren. Op die manier kan ik nagaan of de doelstelling verwezenlijkt is. Hierbij is de vraag of de
doelgroep aan de hand van het hi-fi prototype eerder geneigd is om een ticket aan te schaffen voor de
voorstelling van Kat Op Het Spek.
Omdat er geen CMD-experts binnen het gezelschap aanwezig zijn, zal ik op zoek gaan naar een
externe expert om mee te overleggen. Mijn voorkeur gaat uit naar iemand die in het werkveld
werkzaam is, omdat deze wellicht een andere kijk kan bieden.
Bij de genoemde fasen horen de volgende producten: onderzoeksrapport (Look & Listen),
ontwerprapport (Creating Concepts), testrapport (Design Details en hi-fi prototype (Realise).
Ten slotte heb ik evenals bij de meeloopstage ook nu leerdoelen opgesteld in samenspraak met de
opdrachtgever. Ik kan nog steeds stappen maken in de communicatie en de planning en daar zal mijn
begeleider binnen Kat Op Het Spek met name naar kijken.

Bijlage II: Plan van Aanpak
2.1 Bedrijf
Kat Op Het Spek is een theatergezelschap dat door het vertellen van verhalen op een
laagdrempelige manier theater, cultuur, actualiteit en literatuur met elkaar probeert te
verbinden. De huidige productie ‘Vogel’ focust zich op het belang van verhalen en welke rol de
waarheid daarin speelt.
Het gezelschap heeft een bestuur bestaande uit voorzitter Marto Boes en vier andere
bestuursleden. Zij houden toezicht en geven advies aan de dagelijkse leiding. De dagelijkse
leiding valt in twee kanten op te delen: de zakelijk leiding en de artistieke leiding. De zakelijke
leiding wordt uitgevoerd door Virginie Bakker. Thijs Prein en Roelof Pothuis zijn
verantwoordelijk voor de artistieke leiding. Zij sturen het team aan van regie, spel, kostuums
en productie.
Tijdens mijn afstudeeropdracht zal Virginie Bakker mijn directe begeleider zijn waaraan ik
verantwoording afleg. Zij zal mij begeleiden bij het onderzoek. Daarnaast zal ik ook af en toe
in gesprek gaan met de artistieke leiding, omdat zij een beter beeld hebben van de visuele
richting die het gezelschap op wil gaan.
Als stagiair ben ik de Communicatie en Multimedia expert binnen het bedrijf.

Fig. 1: Organigram van Kat Op Het Spek; pijlen geven een ‘direct chain of command’ aan.

Gedurende de eerste maand zal er wekelijks contact zijn met de zakelijk leider, Virginie Bakker,
waarbij na een maand geëvalueerd zal worden of er behoefte is om deze communicatie wekelijks te
laten plaats vinden of om dit omlaag te schroeven naar tweewekelijkse of maandelijkse afspraken.
Kat Op Het Spek heeft geen eigen kantoor; ik zal vanuit huis aan de afstudeeropdracht werken. De
afspraken met het gezelschap zullen op afgesproken locaties zijn, die kunnen variëren.

2.2 Aanleiding
De website van Kat Op Het Spek is voornamelijk gericht op fondsen Op de tweede plek komen
theaters die de voorstellingen eventueel zouden willen boeken, gevolgd door de pers, de technici en
ten slotte de bezoeker. Dit omdat de kaartverkoop via de theaterzalen gaat. Via deze
afstudeeropdracht is mij de kans geboden om het publiek een belangrijkere rol te geven op de website
van Kat Op Het Spek, omdat er behoefte is aan een nieuw publiek. Vaste theaterbezoekers weten Kat
Op Het Spek al wel te vinden via de websites van de theaters, voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar

oud geldt dit niet of in mindere mate. De aanname is dat er sprake is van vergrijzing bij de
theaterkunsten. Cultuur verrijkt, inspireert en voor de nieuwe jongere doelgroep geeft het de
mogelijkheid om vorm te geven aan hoe ze in de wereld staan, hun relatie naar anderen en de
maatschappij en dus de eigen identiteit. De kans om daar ook maar een klein steentje aan bij te
dragen gaat verloren wanneer deze doelgroep niet effectief een ticket gaat kopen. De doelgroep mist
daardoor een stukje cultuurparticipatie dat had kunnen leiden tot diepere vragen. De negatieve
effecten voor Kat Op Het Spek zijn dat zij deze nieuwe doelgroep niet aan kunnen spreken. Dit kan
ervoor zorgen dat het aantal verkochte tickets en donaties stagneert. De focus ligt dan ook op het
aanspreken van een nieuwe doelgroep tussen de 16 en 30 jaar oud. Vanaf hieraf noemende: de
doelgroep.
In het proces van deze nieuwe prioritering komt de opdracht voort tot het herontwerpen van de
website. Deze moet ervoor zorgen dat de doelgroep meer over het gezelschap te weten wil komen en
uiteindelijk een ticket aanschaft voor de voorstelling. Op dit moment biedt de website weinig
beeldmateriaal en de teksten zijn er meer op gericht om te duiden waar het theatergezelschap voor
staat, dan wat de bezoeker van de voorstelling kan verwachten. De doelgroep wordt daarom
onvoldoende geactiveerd om een ticket aan te schaffen voor de voorstelling. De focus van de
opdracht ligt daarom in het verbeteren van de UX en het toepassen van persuasive design.

2.3 Probleem van de opdracht
Het probleem is dat de huidige website van Kat Op Het Spek de doelgroep onvoldoende aanzet om
over te gaan tot het kopen van een ticket of het doen van een donatie. Het gevolg hiervan is dat de
doelgroep de culturele verrijking mist van de voorstelling. Voor Kat Op Het Spek kunnen de gevolgen
zijn dat de groei in het aantal verkochte tickets of donaties stagneert.

2.4 Doelstelling
Het doel is om de website van het Kat Op Het Spek te herontwerpen en daarbij een slag te maken op
het gebied van UX en persuasive design. Op die manier kan Kat Op Het Spek via de website de
nieuwe doelgroep van jonge nieuwsgierige bezoekers prikkelen en bewegen om via de theaters een
ticket te kopen voor een voorstelling.

2.5 Resultaat
De op te leveren producten zijn:
- Een onderzoeksrapport
- Een ontwerprapport
- Een testrapport
- Hi-Fi Prototype
- Visual Summary
- Design Rationale
- Portfolio
2. 5.1 Onderzoeksrapport
Het onderzoeksrapport doet verslag van het onderzoek dat gedaan is, in dienst van het
ontwerpproces. Het geeft inzicht in waar de valkuilen en kansen liggen voor het ontwerp.
2.5.2 Ontwerprapport
Een verantwoording voor de totstandkoming van de ontwerpen. De tussenproducten en het
uiteindelijke prototype zullen hierin gepresenteerd worden. Het geeft inzicht in de samenhang van
de tussenproducten met het resulterende ontwerp. In dit rapport zullen ook de drie concepten
gepresenteerd worden, waaruit de conceptkeuze is gekomen.

2.5.3 Testrapport
Een rapport met de resultaten uit het testen van de user experience en usability van de huidige
website als mede het prototype voor het herontwerp. Hieruit volgen de conclusies en aanbevelingen
voor het resulterende ontwerp.
2.5.4 Hi-Fi Prototype
Een Hi-Fi Prototype geeft de mogelijkheid om testen met de doelgroep uit te voeren, alvorens aan
het eindproduct gewerkt kan worden.
2.5.5 Visual Summary
Een terugblik op de doelstelling, hoe het een en ander is aangepakt, wat belangrijke momenten
waren en een verantwoording van hoe de doelstelling is bereikt.
2.5.6 Design Rationale
Een verantwoording van de belangrijkste momenten (drama’s en parels) en uitleg over waarom
bepaalde keuzes zijn gemaakt.
2.5.7 Portfolio
Een verzameling van de eerder genoemde op te leveren producten en overige documenten.
2.6 Aanpak
Voor de methoden en technieken besproken worden, zullen eerst de kenmerken van de opdracht
uiteengezet worden:
1. De student werkt alleen aan het project
2. Kat op het Spek kent geen bedrijfsstandaard op het gebied van oplossingsmethoden.
3. De fasen die afgelegd moeten worden staan vast en veranderen niet tijdens het uitvoeren
van de opdracht.
Voor de fasering zal gebruik gemaakt worden van de vier CMD-fases. Voor deze fasering is gekozen
omdat het zorgt voor een evenredige verdeling van de uit te voeren onderdelen van het project. Het
zorgt er bijvoorbeeld voor dat de student niet te lang blijft hangen in één bepaalde fase, maar elke
fase van het project dezelfde hoeveelheid aandacht kan schenken.
1. Look & Listen: In deze fase wordt onderzoek gedaan naar de doelgroep, organisatie, trends
en concurrenten.
2. Creating Concepts: In deze fase wordt verder geborduurd op de informatie die is
voortgekomen uit de look & listen fase. De eerste concepten worden uitgewerkt.
3. Design Details: De concepten zijn getest, er is een keuze gemaakt en nu kan het visueel
uitgewerkt worden.
4. Make it Real: Als alles visueel is uitgewerkt kan het resulterende product opgeleverd worden.
Hierbij is niet gezegd dat wanneer een fase is doorlopen, dat deze niet nog eens bezocht kan
worden in het ontwerpproces. Tijdens het gehele proces is sprake van iteratie.
Aan de fase wordt toegevoegd de Project Voorbereiding, waaronder ook dit Plan van Aanpak
valt.

Figuur 6.1: De vier fases van het CMD ontwerpproces

Om de vijf fases te kanaliseren wordt er gebruik gemaakt van een Kanban-board. Er zal gebruik
gemaakt worden van Trello om dit uit te werken. Hieronder wordt in de figuur weergegeven hoe dit
er uit gaat zien:
To Do

Doing

Done

Project Voorbereiding
Look & Listen
Creating Concepts
Design Details
Make it Real
Figuur 6.2: Overzicht van de fasen van de CMD-methode, uitgewerkt in een Kanban-board.

2.7 Hoofd- en deelvragen
De hoofdvraag van de opdracht volgt als volgt:
Hoe moet de website van Kat Op Het Spek vormgegeven worden zodat de doelgroep over gaat tot
het aanschaffen van een ticket?
De volgende deelvragen moeten helpen om daar antwoord op te geven:
2.7.1 Look & Listen
- Wat kenmerkt de huidige doelgroep?
- Wat vindt de doelgroep belangrijk dat er aan informatie beschikbaar moet zijn?
- Wat doen de concurrenten goed/niet goed?
- Wat zijn de huidige trends op het gebied van user experience?
- Hoe wordt de user experience op de huidige website toegepast?
Business goals (work in progress)
- Hoe kan er meer interactie plaatsvinden met het publiek via de website?
-

2.7.2 Creating Concepts | Design Details
- Wat heeft het ontwerp nodig om aan te sluiten bij de user needs?
- Hoe kan de user experience van het ontwerp geoptimaliseerd worden?
2.8 Afbakening
Wat past wel binnen de opdracht:
-

Doelgroepanalyse, om een beter beeld te krijgen van de user needs.
Concurrentieanalyse, om een beter beeld te krijgen van de do’s en don’ts.
Onderzoek naar de usability van de huidige website, om een beter beeld te krijgen van de
user needs.
Trends en user experience onderzoek
Aanleveren van minstens twee waardige concepten.
Het opleveren van een Hi-Fi Prototype, om de laatste gebruikerstesten uit te kunnen voeren.
Usability en user experience testen uitvoeren, om de laatste fouten uit het ontwerp te
filteren.

Wat past niet binnen de opdracht:
-

Het technisch opleveren van de website
SEO
Marketing gerelateerde taken.
Beheren van de nieuwe website.

2.9 Methoden en technieken
Om de fases succesvol af te ronden en antwoorden te krijgen op de gestelde deelvragen, zullen
verschillende CMD-technieken ingezet worden. In de volgende tabel wordt weergegeven welke
technieken ingezet zullen worden bij de doelgroep, binnen welke fase deze past, welk doel met deze
techniek bereikt wordt, bij welke deelvraag deze aansluit en hoeveel tijd eraan besteed zal worden.
De technieken zijn in chronologische volgorde ingedeeld, op basis van het moment waarop ze
toegepast worden.
Techniek

Doel

Plan van
Aanpak

--

Enquête

Zoveel mogelijk
informatie winnen
over de doelgroep,
om topics te
verzamelen voor de
meer kwalitatieve
interviews

User
Interviews

Doorvragen op
resultaten uit de
enquête om hopelijk
resultaten te
verzamelen die zelf
niet voorzien waren.

Deelvraag

Tijd

Fase

Waarom?

--

Projectvoorbereiding

Wat vindt de doelgroep
belangrijk dat er aan
informatie beschikbaar
moet zijn?

25 uur
(bijwonen
voorstellingen
+ opbouw en
afbouw en
enquêtes
afnemen)

Look & Listen

Om een voorbereiding
te maken op de
interviews. Uit de
enquête kan
informatie komen die
interessant is om op
door te vragen in de
interviews. Ook
uitermate geschikt
onder de doelgroep,
die vaak betrokken is.

Wat vindt de doelgroep
belangrijk dat er aan
informatie beschikbaar
moet zijn?

6 uur (3x
interviews
van een uur
en
uitwerking)

Look & Listen

Bij een enquête is er
geen mogelijkheid om
door te vragen. Om
echt tot de kern te
komen kunnen de

interviews ingezet
worden.
User Needs

De belangrijkste
eisen van de
doelgroep opstellen

Wat vindt de doelgroep
belangrijk dat er aan
informatie beschikbaar
moet zijn?

2 uur

Look & Listen

Om de uitkomsten van
de enquête en het
interview te
prioriteren op wat het
belangrijkst is om aan
te gaan pakken.

Best good
& bad
practises

Onderzoeken wat al
gedaan wordt door
concurrenten en
daarin de do’s en
don’ts filteren.

Wat doen de concurrenten
goed/niet goed?

4 uur

Look & Listen

Er is al veel werk
geleverd door andere
theatergezelschappen.
Het kan daarom
interessant zijn om na
te gaan wat zij al goed
doen, maar ook
minder goed doen. Je
wil natuurlijk iets
extra’s hebben, maar
vooral niet tekort
schieten bij de
concurrentie.

UX
onderzoek;
design
principles

Onderzoeken welke
standaarden
toegepast worden op
andere websites en
hoe deze worden
toegepast op de
huidige website

Hoe wordt de user
experience op de huidige
website toegepast?

3 uur

Look & listen

De gebruiker van een
website is sinds de
introductie van het
internet bekend
geworden met
bepaalde
standaarden, die het
verwacht terug te
vinden bij een website
bezoek. Belangrijk is
dat de gebruiker
daarom niet voor
verrassingen komt te
staan.

Trends

Onderzoek naar de
huidige trends in het
werkveld

Wat zijn de huidige trends
op het gebied van user
experience?

2 uur

Look & Listen

Webdesign is een snel
veranderend platform.
Het is daarom
belangrijk na te gaan
hoe de website past
binnen de trends van
de huidige tijd.

Benchmark

Alle opgedane
informatie over de
omgeving
samengieten in een
tabel om websites te
beoordelen. Wie zijn
de goede
voorbeelden, waar
ligt wellicht een
niche?

Wat doen de concurrenten
goed/niet goed?

12 uur

Look & Listen

De kwaliteit van
concurrenten moet
ingeschaald worden
naar de eigen user
needs, om goed in te
kunnen schatten of er
wat van ze geleerd
kan worden, of dat er
nog een gat in de
markt is ergens.

MoSCoW

De must haves, de
should haves, de
could have en de
would have/but
won’t haves
onderzoeken aan het
te maken ontwerp.
Dit is een opzet voor
de prioritering bij de

Wat vindt de doelgroep
belangrijk dat er aan
informatie beschikbaar
moet zijn?

2 uur

Look & Listen

Niet alle opgedane
kennis en informatie is
noodzakelijk om door
te voeren. Om de
opdracht zo efficiënt
mogelijk te laten
verlopen, is een
prioritering nodig.

User
Stories

Wat doen de concurrenten
goed/niet goed?

Create Concepts
fase.
Heuristic
Evaluation
(10
Heuristics
van
Nielsen)

Het testen van de
usability/UX van de
huidige website aan
de hand van de 10
criteria van Nielsen.

Hoe wordt de user
experience op de huidige
website toegepast?

6 uur

Look & Listen

De heuristic
evaluation wordt
ingezet om te
onderzoeken waar de
huidige website in te
kort schiet.

Mindmap

Het bedenken van
ideeën voor de
verzamelde user
needs.

Wat heeft het ontwerp
nodig om aan te sluiten bij
de wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

4 uur

Creating Concepts

We weten nu wat er
nodig is, maar moeten
nadenken over ideeën
om de user needs te
tackelen. De mindmap
werkt uitstekend om
allereerst alle
gedachten die het op
doet brengen, in kaart
te brengen.

Persuasive
design

Het toepassen van
de zes
beïnvloedingswapens
van Cialdini

Hoe kan de user experience
van het ontwerp
geoptimaliseerd worden?

4 uur

Creating Concepts

Om de juiste
voorwaarden te
creëren voor het
bewerkstelligen van
het uiteindelijke doel:
meer tickets verkopen
voor de
voorstellingen, zal
gebruik gemaakt
worden van de 6
beïnvloedingswapens
van Cialdini.

Sitemap

Een indeling te
maken van de
website, nu alle
informatie voor
handen is

Wat heeft het ontwerp
nodig om aan te sluiten bij
de wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

2 uur

Creating Concepts

We weten welke
informatie allemaal
beschikbaar moet zijn
op de website. Nu
moeten we een
duidelijke indeling
gaan maken. Zo
voorkom je dat je
tijdens het ontwerpen
tegen onverwachte
problemen aan loopt.

Hoe kan de usability van
het ontwerp
geoptimaliseerd worden?

Flowchart

Een handeling, zoals
‘contact opnemen’
in beeld brengen en
mogelijk valkuilen
voorkomen.

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

2 uur

Creating
Concepts

. De flowchart is bedoeld
om moeilijk(ere)
processen op de website
in beeld te brengen. Op
deze manier kan zo’n
proces verder
versoepelt worden, door
omslachtige handeling
eruit te filteren.

2 uur

Creating
Concepts

Het scenario wordt
gebruikt om de context
van de gebruiker in
beeld te brengen,
waarin deze de website

Hoe kan de usability van het
ontwerp geoptimaliseerd
worden?

Scenario

Om een beeld te
geven van de
concepten kunnen
deze uitgewerkt

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

worden in een
scenario

gebruikt. Het helpt ook
om onderbelichte
minderheden uit de
doelgroep beter te
begrijpen

Hoe kan de usability van het
ontwerp geoptimaliseerd
worden?

Keuzematrix

De verschillende
concepten worden
naast elkaar
beoordeeld aan de
hand van de user
stories

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

4 uur

Creating
Concepts

Alle user needs, eisen
zijn uitgewerkt in
concepten. Deze
gelijkwaardige
concepten hebben ieder
hun eigen benadering
om aan de eisen te
voldoen. Met de
keuzematrix wordt nog
één keer gekeken naar
alle eisen en wordt de
opdrachtgever
meegenomen in het
keuzeproces.

Wireframing

Een skelet van het
ontwerp wordt
gemaakt om de
belangrijkste
functionaliteiten te
kunnen testen

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

10 uur

Design Details

Uiteindelijk is de
functionaliteit het
belangrijkste, maar deze
valt vaak weg wanneer
gelijk in het design
proces gesprongen
wordt. De wireframes
dienen om allereerst de
meest functionele eisen
van het product uit te
werken.

Lo-fi
prototype

Een eerste
prototype om de
functionaliteiten te
kunnen testen

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

6 uur

Design Details

Het lo-fi prototype heeft
nog geen visuele
kenmerken, maar is om
de doelgroep al te laten
testen met het product.
Werkt alles zoals ze het
hadden verwacht?
Lopen ze tegen
problemen aan?

Testplan

Een plan opzetten
voor het testen van
de usability

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

4 uur

Design Details

Alvorens er getest wordt
naar de
gebruiksvriendelijkheid
van het nieuwe
ontwerp, moet er een
plan voor opgesteld
worden. Waar wordt
naar gekeken? Word er
naar tijd gekeken, hoe
lang de gebruiker over
een handeling doet? Etc.

Heuristic
Evaluation
(10
Heuristics
van Nielsen)

De usability van het
ontwerp testen

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

10 uur

Design Details

Door de
gebruiksvriendelijkheid
te testen met de
doelgroep worden de
laatste mankementen
uit het ontwerp gehaald
alvorens deze
gerealiseerd kan
worden.

Styletile

Als alles is gestest
kan door middel van
de styletile de
algehele design stijl
van het ontwerp
uitgewerkt worden

6 uur

Design Details

De styletile geeft een
handleiding voor het
ontwerpproces. Als er
een huisstijl voor
handen is, zal deze
vooral meegenomen
worden. Zodat het
ontwerp voldoet aan de
uitstraling van het
bedrijf.

Visual
Design

Het uiteindelijke
design wordt
uitgewerkt

32 uur

Make it real

Het visuele ontwerp van
de website.

Hi-Fi
Prototype

Het resulterende
product

10 uur

Make it real

Het resulterende
product.

Wat heeft het ontwerp nodig
om aan te sluiten bij de
wensen van de
doelgroep/opdrachtgever?

Fig 7.1: Een tabel van de te gebruiken technieken per CMD fase

2.10 Projectbeheersing
De globale planning ziet er als volgt uit. Als bepaalde technieken niet afgrond kunnen worden binnen
de gekaderde tijd, zal de student toch verder gaan met het proces, om de later genoemde deadlines
niet in gevaar te brengen.
2.10.1 Globale planning

12. Week 1
13. Fase

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

Voorbereiding
L&L
CC
DD
Make it real
Fig 8.1: De globale planning waarin de CMD fases worden uitgevoerd binnen de lesweken die voor het afstuderen staan.

2.10.2 Deadlines & assesments
8 oktober 2020
8 januari 2021
25 januari t/m 5 februari
2021

Plan van Aanpak
Design Rationale, Visual Summery en Portfolio
Presentatie

Fig 8.2: Tabel met daarin de oplever deadlines.

2.10.3 Communicatie en documentatiebeheer
De communicatie met opdrachtgever en projectbegeleider zal via mail verlopen. Enkel in
noodgevallen zal er gebeld worden. Hieronder verstaat men bijvoorbeeld: geen reactie wanneer
deadlines naderen.
Rol

Email

Virginie Bakker

Opdrachtgever

virginie@katophetspek.com

Niek van der Putten

Afstudeerbegeleider

n.h.j.j.vanderputten@hhs.nl

2.10.4 Documentatie
Om opdrachtgever en afstudeerbegeleider mee te kunnen laten kijken in het proces, zal er een
Google Drive ingericht worden waar alle documentatie vastgelegd zal worden.
2.11 Kwaliteitszorg
Om het project goed te laten verlopen zullen de nodige randvoorwaarden aanwezig moeten zijn.
Daarnaast moeten de risico’s, kwaliteitsaspecten en de evaluatiemomenten aangekaart worden.
2.11.1 Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren:
-

-

De opdrachtgever en student beschikken gezamenlijk over een netwerk dat overeenkomt
met de doelgroep van Kat op het Spek. De opdrachtgever moet de mogelijkheid aanbieden
om hier gebruik van te maken.
Er is iemand vanuit het bedrijf beschikbaar om mee te sparren.
De opdrachtgever onderschrijft dat de student de CMD competenties dient te behalen en
biedt daar ruimte voor.

2.11.2 Risico’s
Elk risico bestaat uit een beschrijving, gevolg, een kans en een impact. Voor elk risico is een
kansverlagende maatregel om de kans van het risico te verlagen, een impactverlagende maatregel
om de impact van de risico te verlagen en een plan B getroffen. De kansen zijn uitgedrukt in volgorde
van klein naar groot.
Risico 1:
Fysieke afspraken zijn door het coronavirus niet mogelijk
Gevolgen

Kans
Kansverlagende maatregel

1) De verzamelde informatie uit interviews
is beperkt en daarom minder
waardevol.
2) Productiviteit kan afnemen.
3) Testpersonen vinden en het plannen
van testen uitvoeren kan problemen
opleveren.
Zeer groot
1) Gebruik maken van video calls. Vooraf
vragen opsturen, mocht de technologie
ook niet mee werken.
2) Inchecken met medestudenten om
elkaar scherp te houden.

3) Breed verspreiden en bij mensen
aankaarten dat het een mooie
afwisseling kan zijn van de dagelijkse
sleur
Impact

Zeer groot

Impactverlagende maatregel

1) Niet te veel waarde hechten aan
opgedane informatie, maar kritisch
kijken en meer deskresearch doen.
2) Een efficiëntere manier van werken
bedenken. Energie halen uit het
bedenken van creatieve oplossingen.
3) Bij noodzaak mensen uit de directe
omgeving vragen.

Plan B

1) Onderzoeken of het gebruik maken van
cultural probes waardevollere
uitkomsten kan bieden.
2) Niet uitsluiten dat er misschien meer
tijd nodig is en daar vrede mee hebben.
3) Online laten testen op fora.

Risico 2:
Er is geen enkel concept dat aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.
Gevolgen

De opdrachtgever kan zijn doel niet realiseren
en al het onderzoek is voor niets geweest.

Kans

Klein

Kansverlagende maatregel

Meerdere concepten aanleveren die van
gelijkwaardig niveau zijn.

Impact

Zeer groot

Impactverlagende maatregel

Samen met de opdrachtgever onderzoeken of
er elementen zijn van elk concept dat wel
aanspreekt. Deze combineren.

Plan B

De Creating Concepts fase herhalen.

Risico 3:
De planning van de student komt niet overeen met de uitgevoerde tijd.
Gevolgen

Niet alle aspecten van het resulterende product
kunnen gerealiseerd worden

Kans

Gemiddeld

Kansverlagende maatregel

Vooraf een duidelijke planning neerzetten en
daar niet te veel van afwijken. Wekelijks
reflecteren om scherp te blijven.

Impact

Zeer groot

Impactverlagende maatregel

Prioritering maken van de belangrijkste
methoden die uitgevoerd moeten worden.

Plan B

Als de planning echt helemaal misloopt, niet
bang zijn om deze te herzien.

2.11.3 Competenties
De student heeft vanuit de CMD opleiding de CMD competenties te behalen. De opdrachtgever biedt
hier de ruimte voor. De volgende competenties zijn van kracht:
Competentieset

Niveau

Beschrijving

Fase

Onderzoeken,
vertalen en
Definiëren

2

Opzetten en uitvoeren van onderzoek in
een ontwerpproces om user needs,
doelstellingen van de opdrachtgever,
gebruiks- context en kansen die de
technologie biedt te verkennen.
Interpreteren van bevindingen en het
trekken van conclusies. Identificeren
van ontwerpprincipes en
ontwerpuitdagingen.

Look & Listen

Conceptualiseren

2

Creëren van concepten die
beantwoorden aan de
ontwerpuitdagingen en die waarde
hebben voor gebruikers, de
opdrachtgever en de maatschappij.
Inzetten van (user- centred)
ontwerpmethoden en creativiteit in het
genereren van diverse ideeën.

Creating Concepts

Visualiseren en
prototypen

3

Creëren van visualisaties en artefacten
in het proces van genereren en
communiceren van ideeën. Creëren van
prototypes die verschijning,
functionaliteit, gedrag en user
interaction communiceren.

Design Details, Make it real

Evalueren en
Valideren

3

Testen, evalueren en valideren van
ontwerpen en prototypes om inzicht te
verwerven in user interacties en
ervaringen van gebruikers. Vaststellen

Alle fases

Plannen en
samenwerken

2

Reflecteren

2

in hoeverre user needs zijn vervuld en
doelen behaald.
.
Individueel werk en werk in
teamverband plannen. Samenwerken in
(internationale) teams, organisaties,
netwerken en gemeenschappen. Een
beeld vormen van de eigen rol in een
ontwerpteam of project. Effectief en
overtuigend communiceren en het
overbrengen van werk en ideeën op een
inspirerende manier.
Reflecteren op eigen werk en houding.
De ethische, culturele en
maatschappelijke implicaties van eigen
werk verantwoorden. Reflecteren op
technologie en maatschappij en de
onderlinge verhouding daartussen.
.

Fig 9.3: Een tabel van de te behalen CMD competenties

Alle fases

Alle fases

Bijlage III: Resultaten interviews
VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: WESLEY
1. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?

ANTWOORDEN
‘’45 theater voorstellingen per jaar.’’

•

WAT IS DE REDEN DAT JE ZO VAAK
THEATER BEZOEKT?

‘’Omdat ik nu nog gebruik kan maken van mijn
CJP pas, daarna zal ik ook nog vaak gaan maar
dan is het twee keer zo duur, dus zal ik
waarschijnlijk ook half zo vaak gaan.’’

•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

‘’Ik maak een lijst met zes vriendinnen van
voorstellingen die ik wil bezoeken, dan heb ik
op een gegeven moment 40 voorstellingen uit
de brochure gekozen waar ik dan heen ga met
vrienden of familie. Ik ben dan degene die de
uitnodigingen stuurt en alles regelt. Ze
vertrouwen dan op mijn mening.’’

•

ZIJN ER IN JOUW OMGEVING VEEL
JONGEREN DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN
IN THEATER?

‘’Ja eigenlijk wel los van de vrienden die ik op
sleeptouw neem zijn er in mijn omgeving ook
veel die geïnteresseerd zijn in theater. Dat komt
ook omdat ik anderhalf jaar heb opgetreden
met toneelvereniging Vals Alarm.’’

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Het merendeel echt de theaterwebsite zelf en
omdat ik die krijg ik de theater brochure online,
die spit ik dan door en dan kijk ik af en toe nog
eens op de website. Ik ben ook vriend van het
theater, als ik dan een melding krijg dat er een
voorstelling bijgeboekt is, koop ik die nog wel
eens na.’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Dat was Oom Wanja, van het Noord
Nederlands Toneel. Van het NNT bezoek ik
eigenlijk elke show omdat dat toch onze lokale
trots is.’’

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Ik lees eigenlijk nooit recensies omdat ik naar
zoveel dingen ga en ik altijd met een open blik
er heen probeer te gaan.’’

‘’Als ik in mei/juni de brochure door spit weet ik
eigenlijk alleen nog de titel, de prijs de datum
en welk gezelschap het speelt, de rest laat ik
bewust een verrassing zijn.’’
‘’Vaak lees ik niet eens het plot, ik laat me
bewust verrassen, zo ben ik achter veel
interessante jongeren gezelschappen
gekomen.’’
‘’Ik merk dat als ik een recensie heb gelezen dat
dat toch vaak in mijn achterhoofd zit en mijn
mening daardoor laat beïnvloeden.’’
•

ALS JE NIET NAAR EEN BEPAALDE
VOORSTELLING GAAT, WAAR LIGT DAT
DAN AAN?

--

•

WAAR KOOP JE JE TICKETS?

‘’Eigenlijk altijd online en eigenlijk altijd bij het
theater zelf.’’

•

HEB JE VAAK AL EEN IDEE WELK
THEATERGEZELSCHAP ER ACHTER ZIT?

‘’Ja, dat staat meestal in de brochure er gewoon
bij. Soms staan er wel alleen de twee bekendste
acteurs.’’

•

HEB JE EEN FAVORIET GEZELSCHAP OF
ACTEUR/ACTRICE WAAR JE VAKER DAN
EENS HEEN GAAT?

‘’Ja, Marieke Heebink zij is mijn grote favoriet.
Zij is grandioos en geniaal in alles wat ze doet.
De Poolse Bruid vond ik ook heel goed, maar
meestal onthoud ik de namen niet zo goed.
Anniek Pheifer vind ik ook altijd goed.’’
‘’Ik houd van sterke vrouwenrollen. Ik denk dat
verhalen van mannen al tot in den treurnis
breed zijn uitgemeten. Het is niet dat ik daar op
selecteer, maar achteraf waardeer ik het meer
als het divers of feministisch is.’’

•

IS THEATER JE FAVORIETE UITJE OF GA
JE VAKER NAAR ANDERE DISCIPLINES?

2. VRAGEN NAAR DE WEBSITE

‘’Wel echt toneelstukken ja en ik denk musicals
en toneel ongeveer even vaak.’’

•

HEB JE WEL EENS EEN WEBSITE VAN
EEN THEATER OF THEATERGEZELSCHAP
BEZOCHT?

‘’Ja bijvoorbeeld van Hummelinck Stuurman.’’

•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’Het enige wat ik wel eens bezoek is de website
van ITA, wat ik daar fijn aan vindt is dat er
weinig poespas aan zit.’’

•

WAT VINDT JE DAT ER OP EEN WEBSITE
VAN EEN THEATERGEZELSCHAP
AANWEZIG MOET ZIJN?

‘’Informatie over producties en de mensen die
daar in spelen, een speellijst natuurlijk, waar je
kaartjes kan kopen, wat achtergrondinformatie
over het gezelschap en misschien contact optie
en wat promotiemateriaal.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Overzichtelijk, ziet er gewoon mooi strak uit.
Alleen bij het menu valt de tekst weg tegen de
achtergrond.’’
‘’Het is mooi en strak, maar wel richting het
minimalistische aan, wat mij betreft zouden er
meer foto’s bij mogen. Kleurenfoto’s van de
voorstelling bijvoorbeeld, in plaats van dit
terugkerende artwork.’'

•

WANNEER ZOU DE WEBSITE VAN
TOEGEVOEGDE WAARDE ZIJN?

‘’Wat ik met enige regelmaat doe, wanneer ik
een voorstelling mooi vond of een acteur me
aansprak, is dat ik achteraf de website bezoek
om meer informatie te vinden. Dus ja vooral
achteraf, niet tijdens het boekingsproces.’’

•

VIND JE DE HUIDIGE WEBSITE VAN
TOEGEVOEGDE WAARDE?

‘’Als ik echt op zo’n website op zoek zou gaan
naar de doorslaggevende factor, dan misschien
door de tekst maar op basis van het
beeldmateriaal in ieder geval niet. Een affiche
met bekende namen zou me wel over kunnen
halen. Club Guy en Roni hebben bijvoorbeeld
affiches die precies de kostuums aangeven wat
voor kostuums ze dragen, de vibe en de sfeer
van de voorstelling zonder dat ze iets van het
plot weggeven.’’

•

KRIJG JE EEN GOED BEELD VAN HET
THEATERGEZELSCHAP?

‘’Op de home page niet per se, waarschijnlijk als
ik door klik op de website wel. De hoofdpagina
geeft wel een beeld van waar Kat op het Spek
voor staat en wie ze zijn, maar niet echt over
waar ze vandaan komen. Bij ‘ons team’ zou je
ook door willen klikken om meer info over de
betrokkenen te krijgen. Hun geschiedenis in de
theaterwereld bijvoorbeeld.’’

•

WAT MIS JE AAN
INFORMATIE/FUNCTIES OP DE
WEBSITE?

‘’Nee, ja op dit moment een speellijst.’’

•

WAT ZOU JE AAN INTERACTIE
TOEGEVOEGD WILLEN ZIEN?

‘’Iets van interactie is dat misschien niet, maar
ik zou het heel leuk vinden om wat filmpjes te
zien, van het proces waarin zo’n voorstelling
wordt gemaakt. Een behind the scenes zoiets.’’

•

ZOU JE EEN TICKET AANSCHAFFEN?

--

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: SJORS
3. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?

ANTWOORDEN
‘’ Nouja momenteel natuurlijk niet zo veel,
maar doorgaans is dat, denk ik toch wel zeker
één keer in de week misschien wel ja.’’

•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

‘’ Nou, dat is verschillend. Ik ga wel met
vrienden, ik heb veel vrienden, die ook veel met
theater bezig zijn. Ik ga ook wel gewoon alleen,
neem m'n vriend wel eens mee, eigenlijk heel
verschillend. Verschillende mensen gaan wel
mee.’’

•

HEB JE EEN ACHTERGROND IN THEATER
DAT JE ZO VAAK GAAT?

‘’ Ja, ik heb zelf veel veel gespeeld. Veel
acteerwerk gedaan, een poosje docent theater
gestudeerd en ik ben er nog steeds bezig met
theater maken. Dus vandaar.’’

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Heel vaak gewoon via de theater brochures. Ja
het is een beetje old school, maar ik vind het
echt heerlijk als je begin van het seizoen die
brochure krijgt en dan daarin kan zitten zoeken
naar wat er komt en of er nieuwe dingen zijn.
Natuurlijk ook wel via via’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Nou, ik ben ongeveer twee weken geleden
naar ITS Festival on Tour geweest. Vooral
omdat ik graag weer naar theater wilde nadat
alles zo lang dicht was. Ik vond het leuk om
afstudeervoorstellingen te zien die gekozen zijn
door een jury. Ik vind het eigenlijk wel leuk als
ik niet weet wat me staat te wachten.

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Vaak hoor ik van anderen of het een goede
voorstelling is’’
‘’Het gezelschap dat het doet, de acteurs en
daarna eventueel een flyer beeld of een poster,
dat vind ik soms wel wat zeggen over wat je kan
verwachten. Een tekstje lees ik meestal als
laatste.’’
‘’Ik probeer wel om recensies of dat soort
dingen te mijden.’’

•

ALS JE NIET NAAR EEN BEPAALDE
VOORSTELLING GAAT, WAAR LIGT DAT
DAN AAN?

•

WAAR KOOP JE JE TICKETS?

•

HEB JE VAAK AL EEN IDEE WELK
THEATERGEZELSCHAP ER ACHTER ZIT?

•

HEB JE EEN FAVORIET GEZELSCHAP OF
ACTEUR/ACTRICE WAAR JE VAKER DAN
EENS HEEN GAAT?

•

IS THEATER JE FAVORIETE UITJE OF GA
JE VAKER NAAR ANDERE DISCIPLINES?

--

‘’Dat doe ik meestal wel online ja.’’
‘’Ja, dat weet ik wel.’’

‘’Ik ben echt gek op Marieke Heebink, zij zit
tussen het groteske een waarachtige in. De
losheid en lichtheid in haar eerste voorstelling
sprak me heel erg aan.’’
‘’Eigenlijk theater wel ja. Omdat je naar een
soort live Netflix zit te kijken, je bent aanwezig

bij het maken van een verhaal. En het is talend
daar houd ik ook van. ’’
4. VRAGEN NAAR DE WEBSITE
• HEB JE WEL EENS EEN WEBSITE VAN
EEN THEATER OF THEATERGEZELSCHAP
BEZOCHT?

--

•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’Het enige wat ik wel eens bezoek is de website
van ITA, wat ik daar fijn aan vindt is dat er
weinig poespas aan zit.’’

•

WAT VINDT JE DAT ER OP EEN WEBSITE
VAN EEN THEATERGEZELSCHAP
AANWEZIG MOET ZIJN?

‘’ Een soort welkomstpagina. Qua visueel in de
stijl van dat gezelschap, wat erbij hoort.
Wellicht wat spelers of bekende koppen van
zo’n gezelschap. Ik denk ook voorstellingen, die
ze momenteel maken of die ze aan het spelen
zijn.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Vrij kil, wel een soort van modern. Ik ga hier
geen klassieke Griekse tragedie bij verwachten
denk ik bij dit gezelschap. Nee, ehm op één of
andere manier, denk ik nu bij wat ik zie:
locatietheater en ik denk fysiek. Veel beweging
ik denk wel een wat wel extremer theater, ook
door die foto met dat slijm. Een soort van
gestructureerde chaos. Die woorden brei door
elkaar, wat ik nu ook al link dan weer omdat ik
natuurlijk Ko van den Bosch heb gezien. Dat
met taal en woorden en fysiek locatietheater
dat is wel dat het bij me oproept. Die foto’s van
het team vind ik dan weer heel braaf.’’

•

WANNEER ZOU DE WEBSITE VAN
TOEGEVOEGDE WAARDE ZIJN?

‘Ik ben benieuwd naar scènefotos of een trailer
als ik nog niet helemaal zeker weet voor een
voorstelling het zou kunnen zijn, zodat ik weet
of het mijn ding is of dat ik er al een
verwachting bij heb. Een bevestiging van mijn
eigen verwachting.’’

‘’Ik denk dat het feit dat ik twijfel wel genoeg
zegt. Dat eerste beeld, dat vind ik eigenlijk het

•

VIND JE DE HUIDIGE WEBSITE VAN
TOEGEVOEGDE WAARDE?

meest zeggen van de website, omdat het een
beetje raar is. Dit is wel een sterk beeld, vind ik
om bij binnen te komen dat zou bij de rest van
de pagina doorgetrokken moeten worden.
Desnoods dat je het hele team fotografeert met
zo'n, hele dikke windmachine ervoor.’’
‘’Dat op die pagina 's met die al die letters met
verschillende lettergroottes en die chaos dat,
dat vond ik heel erg leuk. Dat vind ik een
uitbreiding op wat ik bij de eerste foto zie: oké
het is dus ook taal en chaos.’’

•

BEZOEK JE OOK WEL EENS EEN WEBSITE
VAN HET GEZELSCHAP ACHTERAF,
WANNEER JE MEER WIL WETEN?

•

KRIJG JE EEN GOED BEELD VAN HET
THEATERGEZELSCHAP?

•

WAT MIS JE AAN
INFORMATIE/FUNCTIES OP DE
WEBSITE?

•

WAT ZOU JE AAN INTERACTIE
TOEGEVOEGD WILLEN ZIEN?

•

ZOU JE EEN TICKET AANSCHAFFEN?

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: FELIX
5. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?

‘’Nee, eigenlijk niet nee.’’

--

‘’Een archiefpagina met wat meer scènebeelden
of posters. Sfeerbeelden.’’

‘’Heel veel lijkt me wel leuk, maar het eerste
waar ik aan denk is dat ik invloed zou kunnen
uitoefenen op de voorstelling of op het
repetitieproces. Dat je meer betrokken bent bij
zo’n voorstelling of dat in ieder geval de illusie
wordt gewekt.’’
‘’Nou, ik ben wel benieuwd, ja, als ik zou weten
dat het ergens in de buurt is en ik zou dit zien
dan, met name door de beelden die ik zag.
Vooral doordat beeld met dat gezicht vol slijm,
ben ik er nu wel heel benieuwd naar of ik dat
dan ook te zien krijg. Dus ja, ik denk wel dat ik
een ticket zou kopen.’’

ANTWOORDEN
‘’Ik kom er twee keer per week, nu in corona
tijd eigenlijk zelfs iets meer dan normaal.

Omdat er gewoon minder te doen is en ik
daarom meer ruimte er voor vrij heb in m’n
hoofd. Er zijn ook chillere tijden bij gekomen
door corona niet meer de standaard kwart over
8 en de voorstellingen zijn wat compacter.’’

‘

•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

‘’Ja vaak met vrienden en dan wel met een
vaste groep vrienden die geïnteresseerd is in
theater want je hebt dan ook een groep die
boeit het iets minder. En ik ga wel vaak alleen,
dan ga ik tussendoor in de pauze van mijn
werk.’’

•

HEB JE EEN ACHTERGROND IN THEATER
DAT JE ZO VAAK GAAT?

‘’Ik zit ook wel heel erg in de theater sector dus
het komt vaak ook gewoon naar me toe; ik hoef
er niet heel erg naar te zoeken.’’

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Nou ik lees vaak de krant en theaterkrant
online. Maar ook de websites en dan de usual
suspects ITA, Frascati, Bellevue, het podium
Mozaïek, die websites bezoek ik wel één keer
per week.’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Dat was afgelopen zaterdag in het Huis van
Utrecht, daar was ik sowieso nog nooit geweest
dus daar wilde ik een keer heen en dat was van
90s Productions, muziektheater, dat ik ook nog
eens wilde zien.

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Ik heb een vrij brede interesse en eigenlijk
maakt het me vaak niet zoveel uit, want ook als
het een slechte voorstelling was vind ik dat vaak
helemaal niet erg. Ik kijk vaak naar de locatie
waar de voorstelling te zien is en dan vind ik het
vaak wel leuk als dat een locatie is waar je
normaal niet zo vaak komt. Dus een voorstelling
die op locatie gemaakt is.’’
‘’Als het een regisseur is die ik goed vind dat
vind ik dat vaak wel leuk, maar ook wel jonge
makers en of het maatschappelijk/actueel
relevant is.’’
‘’En ik vind het heel tof wanneer het publiek
zich aangesproken voelt, maar het is natuurlijk

moeilijk om daarop een voorstelling uit te
kiezen.’’
‘’Het wisselt, vaak ga ik er wel met een open
blik in en dat ik later nog informatie op zoek.’’
•

ALS JE NIET NAAR EEN BEPAALDE
VOORSTELLING GAAT, WAAR LIGT DAT
DAN AAN?

--

•

WAAR KOOP JE JE TICKETS?

‘’Bij het theater online eigenlijk altijd.’’

•

HEB JE VAAK AL EEN IDEE WELK
THEATERGEZELSCHAP ER ACHTER ZIT?

‘’Ja, dat weet ik wel.’’

•

HEB JE EEN FAVORIET GEZELSCHAP OF
ACTEUR/ACTRICE WAAR JE VAKER DAN
EENS HEEN GAAT?

‘’Weet ik niet echt, maar jonge makers bij
Frascati producties vind ik erg leuk, dat is wel
iets wat ik vaker zie.’’
‘’Jonge makers zijn toch vaak vernieuwend, nog
zoekende en dat vind ik heel erg leuk. Ik vind
Oostpool ook heel erg gaaf, een groot
gezelschap dat door Nederland reist.’’

•

IS THEATER JE FAVORIETE UITJE OF GA
JE VAKER NAAR ANDERE DISCIPLINES?

6. VRAGEN NAAR DE WEBSITE
• HEB JE WEL EENS EEN WEBSITE VAN
EEN THEATER OF THEATERGEZELSCHAP
BEZOCHT?
•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’Nee, ik ga wel vaak naar toneel, maar ook wel
veel naar muziektheater, concerten, opera. Dus
wel podiumkunsten, maar daarbinnen heel
breed.’’

-‘’Dat verschilt heel erg. De website van het
Concertgebouw vind ik een voorbeeld van een
hele goede website. Het is overzichtelijk wat er
te doen en er is makkelijk door te navigeren. Bij
Frascati en ITA vind ik het fijn dat ik snel alles
weet te vinden’’
‘’Ik vind het vervelend bij Frascati dat je op de
agenda niet kunt zien of een voorstelling al
uitverkocht is.’’

•

WAT VINDT JE DAT ER OP EEN WEBSITE
VAN EEN THEATERGEZELSCHAP
AANWEZIG MOET ZIJN?

‘’Nou dat je het theatergezelschap gewoon heel
goed leert kennen en dat je heel snel een beeld
hebt van het theatergezelschap.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Nou het is allereerst niet gelijk duidelijk dat
Kat op het Spek een theatergezelschap is. Ik
vind het verder wel leuk dat beeld en tekst
afgewisseld worden. Dat het korte tekstjes zijn
en dat er kernwoorden staan. Het
kleurengebruik vind ik ook wel mooi’’
‘’Ik vind het kleurgebruik wel mooi, ik houd wel
van dat zwart wit en grijs, misschien dat jullie
één felle kleur erbij zouden kunnen doen.’’

•

WANNEER ZOU DE WEBSITE VAN
TOEGEVOEGDE WAARDE ZIJN?

‘’Nou ik denk wel beeldmateriaal en video’’s,
misschien wel animaties zelfs. Ellenlange
teksten werken niet denk ik. Ja en dat je
makkelijk meer te weten kan komen op een
laagdrempelige manier.’’

•

BEZOEK JE OOK WEL EENS EEN WEBSITE
VAN HET GEZELSCHAP ACHTERAF,
WANNEER JE MEER WIL WETEN?

‘’Nou nauwelijks eigenlijk, meestal lees ik dan
een recensie in de krant of in de theaterkrant.’’

•

KRIJG JE EEN GOED BEELD VAN HET
THEATERGEZELSCHAP?

‘’Ja, weet ik niet zo goed. Het straalt wel brutaal
en rauwheid uit. Maar nu is het wel vooral vorm
omschrijving en er mist wat inhoud.’’

•

WAT MIS JE AAN
INFORMATIE/FUNCTIES OP DE
WEBSITE?

‘’Het zou leuk zijn als je bij ‘Ons Team’ door kan
klikken om meer over ze te weten te komen,
dat kan nu geloof ik niet. Ook bij het bestuur
wat linkjes naar LinkedIn bijvoorbeeld.’’
‘’Ik zou persuitingen niet als aparte pagina
doen, maar dat je er uitingen over kan lezen bij
de voorstelling zelf. Dus recensies over

Strangelove bij Strangelove en de rest in het
archief.’’
‘’Speellijst hoeft ook niet apart te staan, je zou
ergens op de pagina een agenda kunnen
hebben of het kan gewoon bij de voorstellingen
staan’’
‘’Op de hoofdpagina moet meteen duidelijk zijn
waar je Kat op het Spek binnenkort kan zien.’’
‘’De nieuwsbrief kan veel prominenter
aanwezig zijn.’’

•

WAT ZOU JE AAN INTERACTIE
TOEGEVOEGD WILLEN ZIEN?

•

ZOU JE EEN TICKET AAN TE SCHAFFEN?

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: NINI
7. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?
‘
•

IS ER EEN REDEN DAT JE NIET VAKER
NAAR THEATER GAAT?

--

‘’Ehm ja het lijkt me wel leuk om te gaan, maar
ook niet per se direct. Het is me niet direct
duidelijk wat er aan het gebeuren is. Ik krijg niet
direct een beeld van de voorstelling. Dus niet
per se nee.’’

ANTWOORDEN
Antwoord mist omdat er iets fout ging tijdens
de opname. (Maar minder vaak dan ze zou
willen, omdat ze een full time baan heeft)
‘’Ja, al vind ik dat wel een stomme reden maar
ik werk vaak tot laat dus dan ga ik daarna
meestal niet meer naar het theater en meestal
zijn de kaartjes dan ook al weg.’’
‘’Ik houd ook van ballet en opera dus dan is het
af en toe schipperen. Er is zoveel moois te
bekijken en als je beperkt wordt door tijd is het
soms lastig keuzes maken.’’

‘’En nog een reden, dat klinkt heel suf, maar de
mensen uit mijn omgeving waar ik vroeger
waak mee naar theater ging – ook nog wel last
minute – hebben nu kinderen en dan kun je niet
zomaar even je avond vrij maken.’’
•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

Antwoord mist omdat er iets fout ging tijdens
de opname.

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Ik heb geen social media, dus niet via social
media, maar ik wandel vaak langs het
Leidseplein en dan zie ik wel het een en ander
voorbij komen, ik lees in de Volkskrant reviews
en soms als ik erop wordt geattendeerd. De
ouderwetse kanalen dus.’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Dat was die van Kat op het Spek en dat was
omdat ik Virginie ken en zij mij uitgenodigd had.
Bovendien was jullie voorstelling coronaproof
en op een buiten locatie, dat vond ik heel erg
fijn omdat ik in deze periode heel voorzichtig
ben.’’

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Sowieso waar het over gaat, dus gewoon het
onderwerp. De duur. De acteurs ook wel. Ook
wel de recensie moet ik eerlijk zeggen. Als een
voorstelling 1 ster heeft zal ik niet zo snel gaan.
Met een full time baan ben ik wel kritisch op
waar ik naar toe ga en zal ik bij een slechte
review geneigd zijn om eerder naar iets anders
te gaan.’’

•

HEB JE VAAK AL EEN IDEE WELK
THEATERGEZELSCHAP ER ACHTER ZIT?

‘’Ja eigenlijk wel, omdat ik echt zo’n researcher
ben die altijd vooraf even op de website kijkt. Al
moet ik wel zeggen dat ik vaker de grotere
gezelschappen bezoek en eigenlijk pas sinds ik
Virginie ken, dat ik ook me meer verdiep in
kleinere gezelschappen en ik woon in
Maastricht dus daar ken ik wel de lokale
gezelschappen omdat ik die dan met mijn
ouders bezoek, maar ik zou me er wel meer in
willen verdiepen.’’

•

HEB JE EEN FAVORIET GEZELSCHAP OF
ACTEUR/ACTRICE WAAR JE VAKER DAN
EENS HEEN GAAT?

‘’Een gezelschap niet per se, maar als Ramsey
Nasr ergens speelt ben ik wel geneigd te gaan
kijken. Dat komt omdat ik een voorstelling van
Halina Reijn had gezien die in haar voorstelling
een telefoongesprek had waarbij haar relatie
verbroken werd, Ramsey maakte daar een
antwoord op en vandaar dat ik dat graag ook
wilde zien.’’
‘’Als ik echt ontroerd zou worden door een
gezelschap dan zou ik wel echt research doen
naar waar ze spelen en wat ze nog meer doen.’’

•

IS THEATER JE FAVORIETE UITJE OF GA
JE VAKER NAAR ANDERE DISCIPLINES?

8. VRAGEN NAAR DE WEBSITE
• HEB JE WEL EENS EEN WEBSITE VAN
EEN THEATER OF THEATERGEZELSCHAP
BEZOCHT?

‘’Oh dat is een moeilijke vraag zeg. Het ligt heel
erg aan de stemming waar ik in ben. Ik ben best
een gevoelig persoon dus als het een zwaar stuk
is kan ik daar een week mee in mijn hoofd
zitten. Als ik behoefte heb aan meer
entertainment dan ga ik eerder naar ballet,
omdat dat vooral bewondering voor de dansers
is en ik daar na een week niet meer mee in mijn
hoofd zit. En dan ga ik ook nog naar musea. Als
ik echt moet kiezen moet ik wel zeggen dat
ballet echt de voorkeur geniet. Daarna toneel
en daarna opera.’’
‘’Ja en ik heb de website van Kat op het Spek
ook al eens bezocht, al is dat wel al even
geleden.’’

•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’Die van het Nationale Ballet en de Kleine
Komedie, daar kun je heel duidelijk prijsverschil
zien, de rangen van de zitplaatsen en of iets
bijna uitverkocht is. Al zal dat bij jullie website
iets minder relevant zijn.’’

•

WAT VINDT JE DAT ER OP EEN WEBSITE
VAN EEN THEATERGEZELSCHAP
AANWEZIG MOET ZIJN?

‘’Nou wie er in het gezelschap zitten lijkt me erg
belangrijk. De voorstellingen die zijn geweest en
misschien een beetje een ego boost maar ik zou
zelf de positieve reviews erop zetten. Bij mijn
eigen werk zie ik dat mensen erop af komen als
ze een positieve review zien. De agenda, ik zou
gelijk op de website willen zien met wat er is en
of er nog kaarten voor zijn en het liefst dat ik
door kan klikken en kort kan zien waar de
voorstelling over gaat. Efficiëntie is belangrijk.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Ik heb nu de bril op, maar ik kan nauwelijks
het menu zien door de grijze letters op een
grijze achtergrond.’’
‘’Qua afbeeldingen komt de website wel
overeen met de voorstelling die ik heb gezien,
maar qua lay-out niet. Het mag een stuk
bombastischer. Ik houd van clean en strak, dus
ik vind het wel gebruiksvriendelijk, maar de
voorstelling komt niet mooi naar voren.

•

•

BEZOEK JE OOK WEL EENS EEN WEBSITE
VAN HET GEZELSCHAP ACHTERAF,
WANNEER JE MEER WIL WETEN?

WAT MIS JE AAN
INFORMATIE/FUNCTIES OP DE
WEBSITE?

‘’Ja, omdat ik dus geen social media heb bezoek
ik soms achteraf wel eens de website. Als ik de
voorstelling echt heel mooi vond, laat ik dan
m’n emailadres achter en abonneer ik me op de
nieuwsbrief.’’
‘’De lettergrootte mag omhoog gegooid
worden, oudere mensen kunnen dit niet
lezen.’’’
‘’Ik vind het veel chiller als alles al op de
hoofdpagina zit, dat je door kan scrollen en dan
de gehele website al hebt gezien. Dat werkt
snel.’’
‘’Een kolom bovenin de pagina, met welke
voorstellingen er zijn en of er nog kaarten voor
zijn en waar ik het kan zien.’’
‘’Bij de voorstellingen zou ik graag willen zien
dat er geen voorstellingen zijn op het moment,
wanneer dat het geval is. Nu is hij gewoon
leeg.’’
‘’Op de hoofdpagina zou ik gelijk me aan willen
melden voor de nieuwsbrief en nouja social
media heb ik dan dus niet, maar dat zou je daar
dan ook gelijk terug willen vinden. Eerder
probeerde ik dat namelijk ook al te vinden maar
het zit weggestopt. Terwijl ik denk dat de kans
dat ik een kaartje koop 80% groter is als ik voor
de nieuwsbrief ben ingeschreven, dan krijg ik
het als eerst te horen als er voorstellingen zijn
en heb ik nog tijd om plek te vinden in mijn
agenda.’’

‘’En dat is een beetje technisch maar ik zou nog
graag een privacy statement willen zien over
wat jullie met de emailadressen doen.’’
•

WAT ZOU JE AAN INTERACTIE
TOEGEVOEGD WILLEN ZIEN?

‘’Nou als ik vriend zou worden van het
gezelschap, of platgezegd geld geef, dan zou ik
het leuk vinden als je dan een keer bij een
repetitie kan zijn en dat je daar dan een biertje
of wijntje bij krijgt. Gewoon iets kleins.’’
‘’Of dat je een wedstrijd houdt onder de
bezoekers en dat het beste idee twee kaartjes
wint voor de première, dat zorgt voor
commotie. Een wedstrijd of een kleinigheidje
maakt het vaak aantrekkelijker.’’
‘’Of een keer een borrel organiseren, waarbij je
vragen kunt stellen aan de organisatie.’’
‘’Ik vind het ook leuk om te lezen hoe een
voorstelling tot stand is gekomen. Vaak als ik
achteraf de achtergrond nog eens lees vind ik
het zonde dat ik dat heb gemist, omdat ik dan
met een andere blik had gekeken en het stuk
misschien beter tot z’n recht had gekomen.’’

•

ZOU JE EEN TICKET AAN TE SCHAFFEN?

‘’Ik zou me als gezelschap ook niet schamen om
via de website om donaties te vragen, als we
iets moeten steunen nu, is het theater en ik wil
dan best een bedrag bij mijn kaartje doen.’’
‘’Ja heel eerlijk dus niet, want ik zie niet in één
oogopslag of er nog iets te zien is of waar ik m’n
kaartjes kan halen.’’

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: DEMI
9. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?
•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

ANTWOORDEN
‘’Wel minder frequent dan concerten, dus ik
zou zeggen 1x in het kwartaal, zoiets ja.’’
‘’Soms neem ik wel iemand mee, best wel vaak
eigenlijk niet, ik ga best vaak in m’n eentje naar
theater. En als ik dan iemand mee zou nemen
dan is het een vriend, vriendin, de partner en
soms een familielid.’’

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Ja dan denk ik toch wel Facebook advertenties
of tips van vrienden. Als er een aantrekkelijk
beeld bij staat, hoe een voorstelling er uit gaat
zien dan klik ik meestal wel door.’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Dat is Aktie Tomaat geweest in de
Stadsschouwburg Amsterdam, eind vorig jaar
zoiets. Het was niet echt een toneelstuk, meer
een terugblik op 50 jaar Aktie Tomaat, waarin
ook letterlijk werd voorgelezen wat er werd
besproken in de theaterwereld na die
manifestatie. Ik ben stiekem wel een beetje
rebels aangelegd dus ik was benieuwd hoe we
daar nu 50 jaar later op terugkijken. Maar ik
vond het heel statisch en compleet het
tegenovergesteld van Aktie Tomaat.’’

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’De prijs is wel belangrijk voor mij als student,
dus ik kijk: ‘kan ik korting krijgen?’ De prijs
hangt ook af van of het een professioneel of
amateur gezelschap is. De verschillende prijzen
per plek in de zaal, dat eigenlijk vooral. Cultuur
is duur.’’
‘’Ik lees wel eens recensies van de Theaterkrant,
als die niet goed zijn ben ik niet zo snel geneigd
om te gaan. Maar net als met mensen die tips
geven, wil ik graag toch het zelf ervaren omdat
ik te nieuwsgierig ben.’’

•

WAAR KOOP JE JE TICKETS?

•

HEB JE EEN FAVORIET GEZELSCHAP OF
ACTEUR/ACTRICE WAAR JE VAKER DAN
EENS HEEN GAAT?

•

JE ZEI AL DAT JE VAKER NAAR MUZIEK
GAAT, WETEN ZIJ JOU DAN BETER TE
BEREIKEN?

‘’Ja vaak wel online, maar eigenlijk meer uit
gemakzucht, ik ben wel echt iemand die hard
copy tickets spaart, maar dat is eigenlijk meer
bij muziek.’’

‘’Ik ben niet zo heel erg thuis in theater, maar
Orkater vind ik wel heel erg sick, dat vind ik echt
een tof gezelschap.’’

‘’Ik moet wel zeggen dat ik een biased kunst
nerd ben die alles leuk vind, maar ik heb wel het
idee dat ze binnen de muziek, en dan vooral
popmuziek, wel beter weten wat er speelt bij

jongeren en dan heb ik het ook over pubers van
10, 15 jaar oud. Maar ook de algemene tendens
dat theater elitair zou zijn en minder
toegankelijk, wat voor klassieke muziek ook
geldt natuurlijk.’’
10. VRAGEN NAAR DE WEBSITE
•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’Ik heb geen specifieke voorbeelden maar ik
vind het heel vervelend als de pagina
overloaded is met informatie en verschuifbare
vlakken, dat soort functies vind ik heel
vervelend.’’

•

WAT VERWACHT JE DAT ER OP DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK ZOU
STAAN?

‘’Ik vind het een interessante naam. Ik verwacht
een missie en visie, informatie over wat Kat op
het Spek doet. Een abstracte huisstijl en
misschien gericht op een wat jongere doelgroep
dat in het hokje hoger opgeleid past.’’

•

WANNEER ZOU DE WEBSITE
TOEVOEGEN?

‘’Wanneer het er overzichtelijk uitziet, ik wil
informatie hebben dat snel en overzichtelijk is,
dat ik gelijk zie waar het over gaat. Misschien
ook met cross mediale inhoud, dus niet alleen
tekst maar ook dat ik iets kan horen en zien, de
non verbale communicatie. Dus promotionele
filmpjes of misschien zelfs muziek.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Hier word ik niet heel blij van als ik eerlijk ben.
Dat abstracte had ik wel goed, maar zelf zou ik
wat meer kleur willen zien. Ik zou ook bij
verschillende kopjes verschillende foto’s willen
zien. Ik weet niet wat deze foto uitstraalt ik zie
een Ray-ban en slijm, maar ik zie niet waar het
over gaat.’’
‘’Wel heel overzichtelijk, de persuitingen vind ik
handig, ziet er netjes uit.’’

•

ZOU JE EEN TICKET AAN TE SCHAFFEN?

‘’Nee, deze website is een beetje dood en
serieus, ik zou wel wat levendigheid willen zien.
Ik word er niet echt vrolijk van het nodigt mij
niet echt uit om verder te scrollen. Het mag
natuurlijk educatief zijn, maar het hoeft niet
helemaal serieus.’’

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: SHELINE
11. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?

ANTWOORDEN
‘’Ik denk één keer per maand of één keer per
twee maanden, maar dat is heel breed, dat zijn
alle soorten theater dingen. Dus niet alleen
theatervoorstelling maar ook bijvoorbeeld
cabaret dat in het theater te zien is.’’

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Ja dat vind ik dus lastig want als ik door m’n
tijdlijn van Facebook of Instagram scroll, zie ik
nooit echt de dingen waar ik heen zou willen
gaan. Dus ik moet dan echt naar de website als
ik zin zou hebben om naar een voorstelling te
gaan. Vaak zoek ik dan naar een theater in de
buurt en boek ik de tickets.’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Doet Sneeuw Pijn, in februari was dat. In
Alphen aan den Rijn, gebaseerd op een boek
geloof ik, maar dat is een one-man-show met
een vrouw die haar man verliest en dan vertelt
over het rouwproces en het is tegelijkertijd
zielig, maar ook grappig.’’
‘’Een vriendinnetje van mij werkt in dat theater
en had een extra ticket en die vroeg of ik mee
wilde. Als ik tijd heb, het niet te duur is en ik
vind het ook maar een beetje interessant dan
vind ik het echt helemaal leuk.’’

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Ik kijk graag naar recensies, bijvoorbeeld in de
Volkskrant en de NRC, maar ook of het
onderwerp me aanspreekt. Mij maakt het echt
absoluut niet uit of er bekende of minder
bekende acteurs in spelen. Ik houd alleen niet
van try-outs, als theatergroepen echt iets uit
proberen, ik ga wel liever naar iets
professionelere voorstellingen.’’

•

WAAR KOOP JE JE TICKETS?

‘’Eigenlijk altijd online, zeker nu ik geen We Are
Public meer heb, toen kon ik er gewoon heen
gaan.’’

•

HEB JE VAAK EEN IDEE WELK
GEZELSCHAP ER ACHTER ZIT?

‘’Nee, al heb ik nu wel dat ik steeds meer de
grotere theatergroepen begin te herkennen,
zoals Oostpool of ITA, als ik het leuk vind kijk ik
wel altijd nog naar waar ze vandaan komen en
of ik wat meer over ze kan lezen.’’

•

HEB JE EEN FAVORIET GEZELSCHAP OF
ACTEUR/ACTRICE WAAR JE VAKER DAN
EENS HEEN GAAT?

‘’Wat mij eigenlijk theatervoorstellingen heel
leuk heeft laten vinden is de voorstelling
Medea, van Marieke Heebink. Zij is al wat ouder
heeft ook in veel films en theatervoorstellingen
gespeeld, maar zij is gewoon heel goed.’’
‘’De eerste keer moest ik huilen omdat ik zo
overweldigd was over hoe goed ze kan spelen.
Ik vind haar gewoon een heel cool persoon
omdat ze zoveel verschillende rollen heeft
gespeeld. Als ik haar voorbij zie komen, ben ik
gelijk hyped om er naar toe te gaan. Niet dat ik
alles over haar te weten moet komen.’’

•

IS THEATER OOK JE FAVORIETE UITJE?

12. VRAGEN NAAR DE WEBSITE

‘’Nee, omdat ik het als student een beetje te
prijzig vindt en ook omdat ik er niet altijd tijd
voor heb, het zou het misschien wel zijn als ik er
het geld voor had.’’

•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’De website van ITA Amsterdam, ik vind die
website heeft hele duidelijke lettertypes en
kleurcodes. Het is heel herkenbaar als je het
ziet.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Het eerste wat ik denk is dat ik op enter moet
drukken om de site binnen te komen, omdat
dat aan het knipperen is.’’
‘’Op zich wel nice dat ze een introductie geven
van hoe en wat maar dan wel met een foto die
uit context is, zijn dit gewoon mensen uit het
publiek?’’
‘’De optelsom onderaan de pagina vind ik een
beetje verwarrend, ik snap niet goed waarom
dat hier staat.’’

•

HEB JE NU EEN BETER BEELD VAN HET
GEZELSCHAP?

‘’Nee, waar komen ze vandaan, waar treden ze
op? Dat mis ik nu.’’

•

MIS JE INFO OF FUNCTIES?

‘’Ja ik mis beelden van de voorstelling en het
oefenen. Ik zie nu niet wat ik kan verwachten.
Veel theaters doen wel een kort filmpje waarin
ze niet te veel weggeven, maar je wel een beter
beeld hebt.’’

•

ZOU JE EEN TICKET AAN TE SCHAFFEN?

‘’Nou eigenlijk niet echt interesse, het is toch
een gezelschap? Ik wil gewoon zien waar het
over gaat nu staat er heel abstract iets over
missies en visies, dat zou ik eerder bij een ‘Over
Ons’ pagina verwachten.’’
‘’Ik zou hier uit mezelf niet snel heen gaan, als
een vriend zou zeggen ‘check this out, volgens
mij is dit heel cool’ dan zou ik misschien gaan.
Maar op basis hiervan, zou ik er niet mijn geld
aan uit geven.’’

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: LUCY
13. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?

•

HOE KOMT HET DAT JE NIET VAKER
NAAR THEATER GAAT?

•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

ANTWOORDEN
‘’Ik probeer 1x per maand een voorstelling te
bezoeken, maar het komt ook wel eens neer op
1x in de twee maanden.’’

‘’Ja drukte en ook of ik een goede voorstelling
kan vinden. Soms, wanneer aan het begin van
het jaar het boekje van Theater de Veste uit
komt, dan ga ik daar in zitten bladeren en dan
heb ik vaak wel een programma voor de rest
van het jaar, maar soms doe ik dat niet en dan
moet ik in de loop van het jaar kijken of ik iets
tegenkom. Dat doe ik dan sporadisch.’’

‘’Vaak wel met vrienden of familie.’’

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Ik denk wel via Facebook of soms dan raad de
Groene Amsterdam ook wel een theaterstuk
aan of dat soort dingen. En ik volg wel aantal
theatergroepen zoals Oostpool bijvoorbeeld. En
anders dus via de krant, in de Volkskrant lees ik
dan een beetje de reviews.’’

‘’Ik zat al te denken wanneer dit was, zo lang
geleden. Dat was in februari in Delft, toen ging
ik naar Otello. Ik had geloof ik in de Volkskrant
gelezen dat het best wel een maatschappelijk
beladen stuk was en dat ze dat heel goed
hadden gedaan. Om die reden ben ik toen met
vrienden en met m’n moeder gezellig naar het
theater gaan best wel last minute. Dus vooral
omdat er heel veel over werd gesproken en het
was maatschappelijk kritisch.’’

‘’Ik ga graag naar klassiekers die in een ander
jasje worden gehesen.’’
‘’Nou niet per se de prijs, want als ik er echt
graag heen wil dan ga ik er wel gewoon heen.
Meestal de thematiek, of dat me een beetje
boeit, dus dan kijk ik meestal de trailer van de
theatergroep. Ja en een maatschappelijk tintje
en soms lees ik wel een review, maar het is niet
zo dat ik bij een slechte review denk: oh nu ga ik
niet meer.’’

•

HEB JE VAAK EEN IDEE WELK
THEATERGEZELSCHAP ER ACHTER ZIT?

•

WAAR KOOP JE JE TICKETS?

•

EN IS THEATER OOK JE FAVORIETE
UITJE?

‘’Soms wel, steeds vaker probeer ik dat in ieder
geval wel te weten ja.’’
‘’Eigenlijk altijd online.’’

‘’Ik denk wel iets vaker naar film, omdat het ten
eerste wat goedkoper is en het is vaker ook wat
laagdrempeliger. Er draait altijd wel iets wat

leuk is. Het is ook wat passiever. Theater duurt
vaak wat langer en dan kost het me best wel
veel aandacht en energie dan wanneer ik naar
de film ga. Dus ik ga denk ik vaker naar de
bioscoop, maar ik geniet wel heel erg van
theater.’’
14. VRAGEN NAAR DE WEBSITE
•

HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES
DIE JE MOOI VINDT OF FIJN IN
GEBRUIK?

‘’Niet iets dat ik meteen uit m’n hoofd weet.
Theater Rotterdam heeft wel een
overzichtelijke site en Theatertroep vind ik leuk,
maar dat vind ik gewoon leuke gasten dus
misschien ben ik een beetje biased.’’

•

WAT VERWACHT JE DAT ER OP DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK ZOU
STAAN?

‘’Een duidelijke lijst met speeldata, waarbij je
makkelijk door kunt klikken naar de plek waar je
het kaartje kan kopen. Een soort catchy trailer
vind ik altijd wel nice, zodat ik beeld krijg van
het thema. Misschien eens tukje over waar ze
op dit moment mee bezig zijn. Ook een stukje
over wie de groep is, ik vind het wel leuk als dat
een beetje uitgebreid is.’’

•

WANNEER ZOU DE WEBSITE
TOEVOEGEN?

‘’Sowieso gebruiksgemak, het moet je heel
makkelijk gemaakt worden. Want ik merk bij
mezelf denk ik al snel laat maar als het niet echt
lekker werkt, ik te veel moet zoeken of het er
niet helemaal mooi uitziet.’’
‘’Maar ook niet te veel informatie, dat je in één
keer zo’n lap tekst voor je gezicht krijgt.
Gewoon een paar dingen met wat sfeerfoto’s
erbij. Ik denk dat dat wel helpt. Misschien nog
wat linkjes naar recensies of andere dingen die
ze hebben gespeeld.’’

•

BEZOEK JE DE WEBSITE VAN HET
GEZELSCHAP OOK WEL EENS
ACHTERAF?

‘’Dat wisselt een beetje, zoals bij Otello heb ik
het dan vooraf bekeken om een beetje te kijken
van: joh is dit wat voor mij, ga ik hier tijd en
aandacht insteken. Dan zoek ik nog wat meer
informatie op. Als ik achteraf kijk, dan is het
vaak wanneer iets me echt gegrepen heeft. Ik
vond bijvoorbeeld Theatertroep heel vet en
toen dacht ik hier wil aangehouden blijven. Dan
kijk ik meer verdiepend van wie zijn het en hoe
vaak spelen ze.’’

•

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE
WEBSITE VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE
OP?

‘’Het plaatje vind ik wel heftig maar het is wel
duidelijk wat het is. De tekst van het menu is te
licht die kan ik niet helemaal goed lezen.’’
‘’Ik hou zelf heel erg van structuur, dus ik zie
hier een woordenbrij wat ik dan een beetje
heftig vind. Ergens vind ik het wel leuk als
chaotisch je vibe is, maar dan heb ik niet echt
het idee om door te lezen’’
‘’Doordat alles grijs is, is het wel moeilijk om er
iets uit te laten springen. Ik denk dat er iets
meer kleur in zou mogen om een beetje kaders
te maken.’’
‘’Het is een beetje statisch voor mijn gevoel, het
blijft een beetje grauw. Ik word niet ergens
naartoe getrokken om iets te ontdekken. Ik
denk dat ze hele leuke teksten hebben, maar ik
word niet heel erg getriggered om door te
lezen.’’

•

VIND JE DAT DE WEBSITE TOEVOEGT?

‘’Ja op zich wel, het zou me niet weerhouden
om ineens niet meer te gaan. Het geeft een
beetje extra informatie, maar er zijn wel dingen
die beter kunnen.’’

•

WELKE INTERACTIE ZOU JE
TOEGEVOEGD WILLEN ZIEN?

‘’Dat je ervaringen achter kan laten over hoe je
de voorstelling beleefd hebt. Ervaringen van
anderen zien vind ik wel belangrijk.’’

VRAGEN
GEÏNTERVIEWDE: LUUK
15. VRAGEN NAAR BEWEEGREDENEN
• HOE VAAK BEZOEK JE THEATER
VOORSTELLINGEN?

ANTWOORDEN
‘’Weinig tot geen, ik zou naar het theater gaan
van mijn studentenvereniging maar dat is op
het laatste moment toe niet doorgegaan. Ik ben
tussendoor ook nog wel eens naar Soldaat van
Oranje geweest, dat is dan meer musical, dus
misschien niet echt jouw doelgroep. En vroeger
ben ik wel in Stadsschouwburg Groningen

geweest. Al was dat meer vanuit dan mijn eigen
interesse. Ik vond het wel altijd leuk.’’
•

HOE KOMT HET DA T JE NIET VAKER
NAAR THEATER GAAT?

‘’Ik ken weinig mensen die er heen gaan en
degenen die ik ken en gaan, daar voel ik me niet
altijd door uitgenodigd. Dan weet ik te laat dat
er kaartjes worden gekocht en dan ben ik er
niet bij betrokken, zeg maar.’’

•

IN WELKE CONTEXT GA JE NAAR HET
THEATER?

--

•

VIA WELK PLATFORM KOM JE TE
WETEN OVER VOORSTELLINGEN?

‘’Ja social media wel eens, maar dan zijn het
vaker voorstellingen van comedians. Soms ook
in de krant, maar dan valt mijn oog er even op
en is dat ook vrij snel weer voorbij.’’

•

WAT IS DE LAATSTE VOORSTELLING DIE
JE HEBT BEZOCHT EN WAAROM JUIST
DIE?

‘’Als cabaret telt dan was de laatste keer Javier
Guzman, dat vond ik heel leuk. Als je echt op
theater doelt dan was dat Hamlet en dat was in
klas 6 dus dat is al even geleden.’’

•

WAAR KIJK JE NAAR BIJ HET
SELECTEREN VAN DE VOORSTELLING?

‘’Ja vind ik lastig, cabaret vind ik wel heel leuk
en dat is wat makkelijker en toegankelijker.’’

•

WAT ZOU EEN REDEN ZIJN OM WEL
NAAR THEATER TE GAAN?

‘’Een andere kijk op dingen in het leven mooi
verwoord te zien worden of op een bepaalde
manier uitgevoerd en dat dat je dan aan het
denken zet. Een beetje een verrijking van m’n
eigen denkbeelden.’’

•

WAT IS JE FAVORIETE UITJE EN
WAAROM GA JE DAAR WEL EERDER
NAAR TOE?

‘’Deels komt het door onbekend onbemind
maakt. Omdat ik het niet vaak gedaan heb word
ik niet echt gestimuleerd om het zelf op te
pakken. Ik ga wel eens naar een game hall of

een dierentuin en dat vind ik dan gewoon iets
toegankelijker.’’
16. VRAGEN NAAR DE WEBSITE
HEB JE VOORBEELDEN VAN WEBSITES DIE JE
MOOI VINDT OF FIJN IN GEBRUIK?

WAT VERWACHT JE DAT ER OP DE WEBSITE
VAN KAT OP HET SPEK ZOU STAAN?

WELK GEVOEL/INDRUK ROEPT DE WEBSITE
VAN KAT OP HET SPEK BIJ JE OP?

WELKE INTERACTIE ZOU JE TOEGEVOEGD
WILLEN ZIEN?

WELKE INFORMATIE OF FUNCTIES MIS JE?

‘’Ik heb de website van het Luxor theater wel
bekeken om dat ik toen wel echt benieuwd was
wat daar dan speelt en die vind ik wel fijn in
gebruik. Verder bezoek ik vaak websites van
festivals. Festival fans vind ik fijn in gebruik
omdat je daar op kan geven welke dag je een
festival wil bezoeken, dan vul ik met
huisgenoten een datumprikker in en dan
kunnen we zien of er op die dag iets is. Ik vind
het fijn om een overzicht te hebben van wat er
beschikbaar is per datum, maar ook per
locatie.’’
‘’Een duidelijke agenda van wanneer ze spelen
of hebben gespeeld. Een beeld van wat je kan
verwachten. Misschien een achtergrond van
wie ze zijn en wat sfeerfoto’s om aan te vullen
op wie ze zijn en wat je kan verwachten.’’

‘’Een beetje kalig, wel fijn dat je al wat
informatie over hun invalshoek krijgt.
Halverwege zou ik iets meer willen zien op de
pagina dat me verleidt om door te scrollen.’’
‘’De woordenbrij is wel geinig gedaan, een
persoonlijke keuze natuurlijk maar ik mis wel
echt iets over waar de voorstellingen zijn of
waar ze mee bezig zijn.’’
‘’Wellicht iets van een promofilmpje, op die
manier iets luier krijgt te horen wat je kan
verwachten. Dat mis ik wel echt dus dat zou ik
wel leuk vinden.

‘’Ik zou bij het team wel echt door willen
kunnen klikken over wie die persoon is.’’
‘’De persuitingen zou ik echt een wat groter
blokje maken, met misschien een achtergrond
van persblad van het Noorden ofzo.’’

‘’De contact en nieuwsbrief pagina vind ik een
beetje verstopt dat zou je eigenlijk op elke
pagina wel in de footer terug willen zien.’’
ZOU JE EEN TICKET AAN TE SCHAFFEN?

WAT ZOU HELPEN OM JOU OVER TE HALEN
OM WEL EEN TICKET TE KOPEN?

‘’De voorpagina vind ik echt saai, misschien dat
daar nog wat klik links bij kunnen, dus dat het
niet alleen bovenlangs in het menu navigeert
maar ook op deze pagina.’’
‘’Nee het triggered me niet helemaal om nou te
zeggen van dit wordt echt een gave
voorstelling.’’

‘’Nou bijvoorbeeld als er een beknopt stukje
zou zijn over waar de voorstelling nou over
gaat, nu moet ik heel erg zoeken. Dat zou ik ook
al op de homepagina willen zien.’’

Bijlage IV: Heuristic evaluations
PSYCHOLOGICAL USABILITY HEURISTICS
Floris Wierenga

Beroep: Junior Designer

Naam:

Evaluation data:

Heuristic

Checkpoint

1. People Don't Want to Work or Think More Than They Have To
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

The system doesn't require more user work than needed.
They system shows the information in little bits (progressive disclosure).
Examples are shown (additionally to descriptions).
The objects on the screen have right affordances; clickable things look clickable.
The system doesn't provide more features to the user than needed.
Good default values are provided.

2. People Have Limitations
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

In every moment, just the indispensable information is provided in the screen.
The information is easy to scan.
Headers and short blocks of info or text are used.
The system doesn't require the user to multi-task.
Text lines have a suitable length: people prefer short ones, but they read better

Result

Severity

Details

Passes
Fails
N/A
Fails
Fails
Fails

2 (minor)

Some pages are too long.

It is better to show people a little bit of information and let them
h
if th
t
d t il show
Th f people
t an example.
f thi i
Instead
of
just describing
things,

3 (major)
4
3 (major)

Links color is too similar to text color.
Ik wil graag kaartjes bestellen, dit is een van je
Dit is nergens terug te vinden, geen voor ingevulde

Pay attention to the affordance of objects on the screen, page, or
d i provide the
d features
i i
If people
thi really
i
lineed.
k bl Don'tk rely onityour
Only
that

N/A

2 (minor)

Misschien iets meer gebruik maken van kleur, de

People can only look at so much information or read so much text

N/A
Passes
Passes

1 (cosmetic) Menu moet echt donkerder, ik denk niet dat

The system is prepared for user errors, anticipates what they will be, and tries to
User confirmation is required before committing actions with severe results in
It's easy to undo.
Errors are prevented rather than shown and corrected.
Error-prone tasks are broken up into smaller chunks.
If the system can correct a user error, it does so and shows what it did.
The development of the interface includes several iterations, user feedback and

Fails

3 (major)

Er is geen email check, ik kan gewoon het

If the results of an error are severe then use a confirmation before
ti it easy
th to "undo."
'
ti
Make

Fails
Fails

2 (minor)
2 (minor)

kijk 23
kijk 23

If a task is error-prone, break it up into smaller chunks.

4. Human Memory Is Complicated

4,1 The system is not fully based on user memories.
4,2 Users aren't required to remember things from one task to another.
4,3 Users aren't required to remember more than 3-4 items at a time.

N/A

3 (major)

Breadcrumbing is niet echt top, hier kan meer aan
nvt
nvt

5. People are Social
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

The system supports social uses of its features.
Users can look to others for guidance or recommendation.
The system takes advantage of multiple users doing some tasks at the same time.
Before asking the users to do something, the system gives them something they
The system shows people doing something when the users are required to do it.
Social uses of the system are based in a maximum of 150 strong ties for a single

6. Attention
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Users' attention is grabbed and held in the right moments; users aren't distracted
The system uses different or novel objects in the interface when it wants the user
The system doesn't relies on users noticing every change in the interface.
To grab the attention, the system uses bright colors, large fonts, beeps and tones.
The system doesn't unnecessarily distract users.

7. People Crave Information

7,1 The system takes advantage of users seeking (food, sex, information, etc.).
7,2 The system provides more information to the users when they ask for it.
7,3 The system provides enough feedback to tell the user what is going on.

8. Unconscious Processing
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

The system takes unconscious processing into consideration.
When users are required to commit a large action, they are first required to
The system uses food, sex and danger messages properly to grab user's attention.
Pictures of people and stories are used to induce emotional responses in the
The system uses unconscious content properly to affect users' behaviour.
The system takes users' unconscious decisions and users' rationalizations into

9. People Create Mental Models
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5

The system takes users' mental models into account.
Tasks are designed taking previous users' mental models of every task into
The system matches the users' mental model, or it teaches the users to have the
Suitable metaphors are used to help users to get a conceptual model of the
User research is done to get information about users' mental models.

10. Visual System
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7

Information is grouped to help focus and avoid cluttered interfaces.
Related objects are close together.
Fonts are large enough and easy to read.
The system takes peripheral vision into consideration; the visual environment of
There is good color contrast; red text on a blue background or viceversa is not
Pictures of objects are descriptive enough; usually they are better if they are
When color is used to show things that go together, another way to show the

i i
f h t Defaults
thi k th
d do
d less work to h
t thet jobll
Provide
defaults.
let people
get

Make the information easy to scan.

Goed, alleen zou ik gewoon spaties gebruiken ipv -

3. People Make Mistakes
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Notes
People will do the least amount of work possible to get a task

Use headers and short blocks of info or text.
People can't multi-task. The research is very clear on this, so don't
Peoplet th
prefert short line lengths, but they read better with longer

Assume people will make mistakes. Anticipate what they will be

Preventing errors from occurring is always better than helping

Fails
Fails
Fails
Fails
Fails
Fails

Whoever is designing the UX makes errors too, so make sure that

4

People reconstruct memories, which means they are always
h
i isYfragile. Itt degrades
t h t quickly and isthsubject
t th to llots littl
Memory
of
People can only remember about 3-4 items at a time. The "7 plus

People will always try to use technology to be social. This has
b
t look
f to
thothersdfor guidance
f
People
on what they should do,
i ll doif something
th
t i Thi
i same
ll dtime i(synchronous
l lid ti
Thi
If people
together
at the
If you do a favor for me then I will feel indebted to give you a favor
b k ( youi watch
it ) someone
R
hdo hsomething,
th t if the same
t partsl int your
fill
When
You can only have strong ties to 150 people. Strong ties are
d fi d
ti
th t ith
l
i
l
h i l
i it

Passes
Passes
Passes
Passes
Passes
N/A
Passes
Passes

If the user makes an error and you can correct it, then do so and

I am beginning to think that the whole idea of attention is a key to
d i i are programmed
i
UItoI'll
t
ti that
l
b t
People
pay itattentioni tof anything
i diff said
t that, people
l If
k
thi changes
diff
t itin their
ill t visual
d
Having
can actually
miss
You can use the senses to grab attention. Bright colors, large
f t b are easily
d distracted.
t
ill If you
t don't
tt want
ti
People
them to be

Dopamine is a chemical that makes people seek… food,

Nieuwsbrief

People will often want more information than they can actually
H ifeedback.i The
f
ti
kdoesn't need
l f to
l thtellt th
People need
computer
the h

N/A
Passes
Passes
Passes
N/A
Passes

Most mental processing occurs unconsciously.

Passes
N/A
N/A
N/A
N/A

People always have a mental model in place about a certain object

Passes
Passes
Passes
Fails
Fails
Fails
N/A

If pages are cluttered people can't find information. Use grouping to

If you can get people to commit to a small action (sign up for a free
b brain
hi ) makes
th it or
i at least
h has lik
l into
th t most
th
l t
The old
input
ofillour

d i emotional
i
Th brain
ld b is i affected by
b pictures,
t
i lespecially
d
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f of d
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pictures
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h
People's
behavior
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bytifactors
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Th braindand
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d" "Fl id brain
"
d
"tiwithout
d"
Both thef old
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The mental model that people have about a particular task
k create
it
h d t UX, you can
i t either
f
thmatch
t
h
In order to
a positive
the
Metaphors help users "get" a conceptual model. For example,
"Thi most
i j important
t lik
di
k " user research is to get
The
reasonbto do
i f

Misschien wel nog bread crumbs toevoegen

ti

b

t

'

t l

d l

Things that are close together are believed to "go" together.
Make fonts large enough. Use fonts that are not too decorative so
th
t thatd people use peripheral vision to get the "gist"
Research shows

De navigation is niet goed leesbaar

1 (cosmetic) Geen beschrijvingen onder de foto's

Er is geen kleur aanwezig behalve de foto's

The hardest colors to look at together are red and blue. Try to avoid
d t t can recognize
bl
b kobjectsd on ai screen best when they are
People
Color can be used to show whether things go together. Be sure to

PSYCHOLOGICAL USABILITY HEURISTICS
Beroep: Back end developer

Naam: Ryan Kap

Severity

Details

Notes

0 (no

seperated by headers

People will do the least amount of work possible to get a task
d
It is better to show people a little bit of information and let them

Evaluation data:

Heuristic

Checkpoint

1. People Don't Want to Work or Think More Than They Have To
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

The system doesn't require more user work than needed.
They system shows the information in little bits (progressive disclosure).
Examples are shown (additionally to descriptions).
The objects on the screen have right affordances; clickable things look clickable.
The system doesn't provide more features to the user than needed.
Good default values are provided.

2. People Have Limitations
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

In every moment, just the indispensable information is provided in the screen.
The information is easy to scan.
Headers and short blocks of info or text are used.
The system doesn't require the user to multi-task.
Text lines have a suitable length: people prefer short ones, but they read better

3. People Make Mistakes
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

The system is prepared for user errors, anticipates what they will be, and tries to
User confirmation is required before committing actions with severe results in
It's easy to undo.
Errors are prevented rather than shown and corrected.
Error-prone tasks are broken up into smaller chunks.
If the system can correct a user error, it does so and shows what it did.
The development of the interface includes several iterations, user feedback and

4. Human Memory Is Complicated

4,1 The system is not fully based on user memories.
4,2 Users aren't required to remember things from one task to another.
4,3 Users aren't required to remember more than 3-4 items at a time.

5. People are Social
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

The system supports social uses of its features.
Users can look to others for guidance or recommendation.
The system takes advantage of multiple users doing some tasks at the same time.
Before asking the users to do something, the system gives them something they
The system shows people doing something when the users are required to do it.
Social uses of the system are based in a maximum of 150 strong ties for a single

6. Attention
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Users' attention is grabbed and held in the right moments; users aren't distracted
The system uses different or novel objects in the interface when it wants the user
The system doesn't relies on users noticing every change in the interface.
To grab the attention, the system uses bright colors, large fonts, beeps and tones.
The system doesn't unnecessarily distract users.

7. People Crave Information

7,1 The system takes advantage of users seeking (food, sex, information, etc.).
7,2 The system provides more information to the users when they ask for it.
7,3 The system provides enough feedback to tell the user what is going on.

8. Unconscious Processing
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

The system takes unconscious processing into consideration.
When users are required to commit a large action, they are first required to
The system uses food, sex and danger messages properly to grab user's attention.
Pictures of people and stories are used to induce emotional responses in the
The system uses unconscious content properly to affect users' behaviour.
The system takes users' unconscious decisions and users' rationalizations into

9. People Create Mental Models
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5

The system takes users' mental models into account.
Tasks are designed taking previous users' mental models of every task into
The system matches the users' mental model, or it teaches the users to have the
Suitable metaphors are used to help users to get a conceptual model of the
User research is done to get information about users' mental models.

10. Visual System
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7

Information is grouped to help focus and avoid cluttered interfaces.
Related objects are close together.
Fonts are large enough and easy to read.
The system takes peripheral vision into consideration; the visual environment of
There is good color contrast; red text on a blue background or viceversa is not
Pictures of objects are descriptive enough; usually they are better if they are
When color is used to show things that go together, another way to show the

Result
Passes
Passes
N/A
Passes
Passes
Fails

Instead of just describing things, show people an example.

0 (no

Pay attention to the affordance of objects on the screen, page, or
d
i provide the
d features
i i
If people
thi really
i
lineed.
k bl Don'tk rely onityour
Only
that

1 (cosmetic) No default values in the forms are displayed

Provide defaults. Defaults let people do less work to get the job
d
(D k hi bij
t
ti h i t
ll
f
li
)

Passes
Passes
Passes
Passes
Passes
Passes
Fails
N/A
Passes
Passes
N/A
N/A
Passes
Passes
Passes

People can only look at so much information or read so much text
Make the information easy to scan.
Use headers and short blocks of info or text.
People can't multi-task. The research is very clear on this, so don't
People prefer short line lengths, but they read better with longer
! It'
d
d id
h th
f

When sending, there was no "are you sure?" or

Make it easy to "undo."

Saying which element is required
Contact form has smaller chunks

N/A
Passes
Passes

Passes
Passes
N/A
Fails
Fails
Fails
N/A

If a task is error-prone, break it up into smaller chunks.
Whoever is designing the UX makes errors too, so make sure that

use of headers of sections

People reconstruct memories, which means they are always
h
i isYfragile. Itt degrades
t h t quickly and isthsubject
t th to llots littl
Memory
of
People can only remember about 3-4 items at a time. The "7 plus

People will always try to use technology to be social. This has
b
t look
f to
thothersdfor guidance
f
People
on what they should do,
If people do something together at the same time (synchronous
If you do a favor for me then I will feel indebted to give you a favor
b k ( youi watch
it ) someone
R
hdo hsomething,
th t if the same
t partsl int your
fill
When
You can only have strong ties to 150 people. Strong ties are
d fi d
ti
th t ith
l
i
l
h i l
i it
I am beginning to think that the whole idea of attention is a key to

http://www.katophetspek.com/strangelove/
Static information mostly
Not per se, expect for at

People are programmed to pay attention to anything that
Having said that, people can actually miss changes in their visual
fi ld can
Thi use
i the
ll senses
d h
d attention.
Th Bright colors, large
it
You
to bli
grab
People are easily distracted. If you don't want them to be
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t d d 't fl h thi
th
t t id
l

Concact form and sign up

i

If

Dopamine is a chemical that makes people seek… food,
i f will often
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Lwant imore
i information
d
i
i
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l b t
People
than
they can

t

People need feedback. The computer doesn't need to tell the
h
th t it i l di
th fil Th h
d t k
h ti

N/A
Passes
Passes
Passes
N/A

Passes
N/A
N/A
N/A
N/A

Preventing errors from occurring is always better than helping
If the user makes an error and you can correct it, then do so and

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Passes
Passes
Passes
Passes
Passes

Assume people will make mistakes. Anticipate what they will be
d t results
t
t th
If the
of an
error are severe then use a confirmation before

Most mental processing occurs unconsciously.
If you can get people to commit to a small action (sign up for a free
The old brain makes or at least has input into most of our
d i emotional
i
Th brain
ld b is i affected by
b pictures,
t
i lespecially
d
ti
f of d
The
pictures
People's behavior is greatly affected by factors that they aren't even
Both the old brain and the emotional brain act without our

All things are generic, model where users are

People always have a mental model in place about a certain object
The mental model that people have about a particular task
In order to create a positive UX, you can either match the
Metaphors help users "get" a conceptual model. For example,
The most important reason to do user research is to get
i f
ti
b t
'
t l
d l

Uses tab system to navigate user
Uses tab system to group objects that are related
Depends on setting of user's browser. If you mean
Every thing is centered and the important headers
0 (no
Black text and white background, alsways readable.
0 (no
1 (cosmetic) No caption under most photo's and if, not italic to
Only black and white is used, NA

If pages are cluttered people can't find information. Use grouping to
Things that are close together are believed to "go" together.
Make fonts large enough. Use fonts that are not too decorative so
th
t thatd people use peripheral vision to get the "gist"
Research shows
The hardest colors to look at together are red and blue. Try to avoid
d t tcan recognize
bl
b kobjectsd on ai screen best when they are
People
Color can be used to show whether things go together. Be sure to

PSYCHOLOGICAL USABILITY HEURISTICS
Naam expert: Daphne Klok

Beroep: Lead UX Designer bij JEX

Naam:

Evaluation data: 24-10-2020

Heuristic

Checkpoint

1. People Don't Want to Work or Think More Than They Have To
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

The system doesn't require more user work than needed.
They system shows the information in little bits (progressive disclosure).
Examples are shown (additionally to descriptions).
The objects on the screen have right affordances; clickable things look clickable.
The system doesn't provide more features to the user than needed.
Good default values are provided.

2. People Have Limitations
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

In every moment, just the indispensable information is provided in the screen.
The information is easy to scan.
Headers and short blocks of info or text are used.
The system doesn't require the user to multi-task.
Text lines have a suitable length: people prefer short ones, but they read better

3. People Make Mistakes
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

The system is prepared for user errors, anticipates what they will be, and tries to
User confirmation is required before committing actions with severe results in
It's easy to undo.
Errors are prevented rather than shown and corrected.
Error-prone tasks are broken up into smaller chunks.
If the system can correct a user error, it does so and shows what it did.
The development of the interface includes several iterations, user feedback and

4. Human Memory Is Complicated

4,1 The system is not fully based on user memories.
4,2 Users aren't required to remember things from one task to another.
4,3 Users aren't required to remember more than 3-4 items at a time.

5. People are Social
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

The system supports social uses of its features.
Users can look to others for guidance or recommendation.
The system takes advantage of multiple users doing some tasks at the same time.
Before asking the users to do something, the system gives them something they
The system shows people doing something when the users are required to do it.
Social uses of the system are based in a maximum of 150 strong ties for a single

6. Attention
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Users' attention is grabbed and held in the right moments; users aren't distracted
The system uses different or novel objects in the interface when it wants the user
The system doesn't relies on users noticing every change in the interface.
To grab the attention, the system uses bright colors, large fonts, beeps and tones.
The system doesn't unnecessarily distract users.

7. People Crave Information

7,1 The system takes advantage of users seeking (food, sex, information, etc.).
7,2 The system provides more information to the users when they ask for it.
7,3 The system provides enough feedback to tell the user what is going on.

8. Unconscious Processing
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

The system takes unconscious processing into consideration.
When users are required to commit a large action, they are first required to
The system uses food, sex and danger messages properly to grab user's attention.
Pictures of people and stories are used to induce emotional responses in the
The system uses unconscious content properly to affect users' behaviour.
The system takes users' unconscious decisions and users' rationalizations into

9. People Create Mental Models
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5

The system takes users' mental models into account.
Tasks are designed taking previous users' mental models of every task into
The system matches the users' mental model, or it teaches the users to have the
Suitable metaphors are used to help users to get a conceptual model of the
User research is done to get information about users' mental models.

10. Visual System
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7

Information is grouped to help focus and avoid cluttered interfaces.
Related objects are close together.
Fonts are large enough and easy to read.
The system takes peripheral vision into consideration; the visual environment of
There is good color contrast; red text on a blue background or viceversa is not
Pictures of objects are descriptive enough; usually they are better if they are
When color is used to show things that go together, another way to show the

Result

Severity

Passes
Passes
N/A
Fails
Passes
N/A

0 (no
0 (no

Passes
Fails
Passes
N/A
Passes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3 (major)
0 (no
0 (no

Details

Instead of just describing things, show people an example.

Links color is too similar to text color. Hover state
I think everything is there, but I'm not familiar with

Passes
Fails
N/A
Fails
Passes
Fails
N/A
Passes
N/A
N/A
Fails
Fails
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Passes
Passes
Passes
N/A
Passes
Fails

Pay attention to the affordance of objects on the screen, page, or
d i provide the
d features
i i
If people
thi really
i
lineed.
k bl Don'tk rely onityour
Only
that
Provide defaults. Defaults let people do less work to get the job

I think you can show even more information if you

1 (cosmetic) The text alignment on the right side is strange and

People can only look at so much information or read so much text
Make the information easy to scan.
Use headers and short blocks of info or text.
People can't multi-task. The research is very clear on this, so don't

Prefer the long ones, not the 2 collums

People prefer short line lengths, but they read better with longer

Assume people will make mistakes. Anticipate what they will be
If the results of an error are severe then use a confirmation before
ti it easy
th to "undo."
'
ti
Make
Preventing errors from occurring is always better than helping
If a task is error-prone, break it up into smaller chunks.

I don't know

N/A
Passes
Passes
Fails
Fails
N/A
N/A
N/A
N/A

Notes
People will do the least amount of work possible to get a task
d
It is better to show people a little bit of information and let them

If the user makes an error and you can correct it, then do so and
h
h is
t designing
did
Whoever
the UX makes errors too, so make sure that
th

i ti

d

f

it

ti

f

db

k

dt

ti

People reconstruct memories, which means they are always
h
i isYfragile. Itt degrades
t h t quickly and isthsubject
t th to llots littl
Memory
of
People can only remember about 3-4 items at a time. The "7 plus

1 (cosmetic) Especially with corona it can be good to open a
Would be nice to add reviews on shows or about kat
2 (minor)

People will always try to use technology to be social. This has
People look to others for guidance on what they should do,
i ll doif something
th
t i Thi
i same
ll dtime i(synchronous
l lid ti
Thi
If people
together
at the
b you
h ido) ait favor
b dforthme then
t
th indebted tto give
ll
h
l
If
Ithwill feel
you ia favor

When you watch someone do something, the same parts in your
You can only have strong ties to 150 people. Strong ties are
d fi d
ti
th t ith
l
i
l
h i l
i it

1 (cosmetic) You can add more original content like

I am beginning to think that the whole idea of attention is a key to
d i i are programmed
i
UItoI'll
t
ti that
l
b t
People
pay itattentioni tof anything

1 (cosmetic) This togther with 6.2 wil brighten up the website. It

You can use the senses to grab attention. Bright colors, large

1 (cosmetic) Perhaps fix this with 6.2
0 (no

Dopamine is a chemical that makes people seek… food,
i f will often
ti
Lwant imore
i information
d
i
i
't h actually
l b t
People
than
they can

i diff said
t that, people
l If
k
thi changes
diff
t itin their
ill t visual
d
Having
can actually
miss
People are easily distracted. If you don't want them to be
di t
t d d 't fl h thi
th
t t id
l

i

If

t

H ifeedback.i The
f
ti
kdoesn't need
l f to
l thtellt th
People need
computer
the h

Most mental processing occurs unconsciously.
If you can get people to commit to a small action (sign up for a free

1 (cosmetic) See 7.1
This is something you can do easy with theater and
2 (minor)

The old brain makes or at least has input into most of our
d i emotional
i
Th brain
ld b is i affected by
b pictures,
t
i lespecially
d
ti
f of d
The
pictures
l
ll
t i affected
Th
l b that
i hthey aren't
h
People's
behavior
isb greatly
bytifactors
even
Both the old brain and the emotional brain act without our

I don't know

People always have a mental model in place about a certain object
The mental model that people have about a particular task
k create
it
h d t UX, you can
i t either
f
thmatch
t
h
In order to
a positive
the

t l helpd users
l f "get" adconceptual
t
b model.
it t thFor example,
'
t l
Metaphors

I don't know

The most important reason to do user research is to get

If pages are cluttered people can't find information. Use grouping to
Things that are close together are believed to "go" together.
Make fonts large enough. Use fonts that are not too decorative so
th
t thatd people use peripheral vision to get the "gist"
Research shows
The hardest colors to look at together are red and blue. Try to avoid

I dont know
1 (cosmetic) No color used at alll

People can recognize objects on a screen best when they are
li htlcan be
l d
h show
th whether things
ti
f go
b itogether.
li htl Bebsure to
Color
usedd to
th
t
h
th
i f i
l

PSYCHOLOGICAL USABILITY HEURISTICS

http://www.katophetspek.com/

Naam expert:

Beroep: Interaction Designer

Naam: Thomas Hazenoot

Evaluation data:

Heuristic

Checkpoint

1. People Don't Want to Work or Think More Than They Have To
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

The system doesn't require more user work than needed.
They system shows the information in little bits (progressive disclosure).
Examples are shown (additionally to descriptions).
The objects on the screen have right affordances; clickable things look clickable.
The system doesn't provide more features to the user than needed.
Good default values are provided.

2. People Have Limitations
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

In every moment, just the indispensable information is provided in the screen.
The information is easy to scan.
Headers and short blocks of info or text are used.
The system doesn't require the user to multi-task.
Text lines have a suitable length: people prefer short ones, but they read better

3. People Make Mistakes
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

The system is prepared for user errors, anticipates what they will be, and tries to
User confirmation is required before committing actions with severe results in
It's easy to undo.
Errors are prevented rather than shown and corrected.
Error-prone tasks are broken up into smaller chunks.
If the system can correct a user error, it does so and shows what it did.
The development of the interface includes several iterations, user feedback and

4. Human Memory Is Complicated

4,1 The system is not fully based on user memories.
4,2 Users aren't required to remember things from one task to another.
4,3 Users aren't required to remember more than 3-4 items at a time.

5. People are Social
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

The system supports social uses of its features.
Users can look to others for guidance or recommendation.
The system takes advantage of multiple users doing some tasks at the same time.
Before asking the users to do something, the system gives them something they
The system shows people doing something when the users are required to do it.
Social uses of the system are based in a maximum of 150 strong ties for a single

6. Attention
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Users' attention is grabbed and held in the right moments; users aren't distracted
The system uses different or novel objects in the interface when it wants the user
The system doesn't relies on users noticing every change in the interface.
To grab the attention, the system uses bright colors, large fonts, beeps and tones.
The system doesn't unnecessarily distract users.

7. People Crave Information

7,1 The system takes advantage of users seeking (food, sex, information, etc.).
7,2 The system provides more information to the users when they ask for it.
7,3 The system provides enough feedback to tell the user what is going on.

8. Unconscious Processing
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

The system takes unconscious processing into consideration.
When users are required to commit a large action, they are first required to
The system uses food, sex and danger messages properly to grab user's attention.
Pictures of people and stories are used to induce emotional responses in the
The system uses unconscious content properly to affect users' behaviour.
The system takes users' unconscious decisions and users' rationalizations into

9. People Create Mental Models
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5

The system takes users' mental models into account.
Tasks are designed taking previous users' mental models of every task into
The system matches the users' mental model, or it teaches the users to have the
Suitable metaphors are used to help users to get a conceptual model of the
User research is done to get information about users' mental models.

10. Visual System
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7

Information is grouped to help focus and avoid cluttered interfaces.
Related objects are close together.
Fonts are large enough and easy to read.
The system takes peripheral vision into consideration; the visual environment of
There is good color contrast; red text on a blue background or viceversa is not
Pictures of objects are descriptive enough; usually they are better if they are
When color is used to show things that go together, another way to show the

Result

Severity

Gehaald?

Hoe groot is

Fails
Fails
Passes
Fails
Fails

3 (major)
4

Passes
Fails
Fails
N/A
Passes
Fails
Passes
N/A
Passes
N/A
Passes
N/A

When looking into which shows/voorstellingen there
At persuitingen, I can see the reviews but am only
MUV titels in Persuitingen section
1 (cosmetic) Contact page - verplicht can also be communicated
1 (cosmetic) At Nieuwsbrief - no defaults are provided. Also a *

3 (major)
4

3 (major)

Styling is okay at some points, I also miss any
No heads provided at the home page

Notes
People will do the least amount of work possible to get a task
d
It is better to show people a little bit of information and let them
h
if th
t
d t il show
Th f people
t an example.
f thi i
Instead
of
just describing
things,

Pay attention to the affordance of objects on the screen, page, or
d
i provide the
d features
i i
If people
thi really
i
lineed.
k bl Don'tk rely onityour
Only
that
Provide defaults. Defaults let people do less work to get the job
d
(D k hi bij
t
ti h i t
ll
f
li
)
People can only look at so much information or read so much text
ith t l easy
i
itot scan.
t O l
id th i f
ti
Make the information
Use headers and short blocks of info or text.
People can't multi-task. The research is very clear on this, so don't

Sentence length and use of columns is fine

People prefer short line lengths, but they read better with longer
! It'
d
d id
h th
f

When looking for the shows referenced in the

Assume people will make mistakes. Anticipate what they will be
d t results
t
t th
If the
of an
error are severe then use a confirmation before
ti it easy
th to "undo."
'
ti
Make

0 (no

Preventing errors from occurring is always better than helping
If a task is error-prone, break it up into smaller chunks.

Invalid email bounced

N/A
Passes
Passes
Fails
Fails
N/A
Fails
N/A
N/A

Details

Simple tasks
Simple tasks

1 (cosmetic) No interaction with other users. Can see board
Missed opportunity to link to any social media
2 (minor)
2 (minor)

No clue of the contents of the newsletter

If the user makes an error and you can correct it, then do so and
h
h is
t designing
did
Whoever
the UX makes errors too, so make sure that

People reconstruct memories, which means they are always
h
i isYfragile. Itt degrades
t h t quickly and isthsubject
t th to llots littl
Memory
of

l
k t "7 plus
PeopleDcan't onlyk remember
aboutb3-4thi
items fat a time.t The
i
2" l i
b l
d R
h h
th
l
People will always try to use technology to be social. This has
b
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thothersdfor guidance
f
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on what they should do,
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t
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h
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b
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fill
When

b i can
li htonly have
th strong
h ties to 150
d i people.
it
lf ( ties
ll darei
You
Strong
d fi d
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Fails
Passes
N/A
Fails
Passes

2 (minor)

1 (cosmetic) Little use of color

Having said that, people can actually miss changes in their visual
fiYou
ld can
Thi use
i the
ll senses
d h
d attention.
Th Bright colors, large
it
to bli
grab

Fails
Fails
Passes

3 (major)
2 (minor)

How can I buy tickets? or why not?
No interlinking of information, see 3.1
Not much happens, information is bare minimum

Dopamine is a chemical that makes people seek… food,
i f will often
ti
Lwant imore
i information
d
i
i
't h actually
l b t
People
than
they can

3 (major)

Didn't feel motivated in any way to stay committed,

If you can get people to commit to a small action (sign up for a free
b brain
hi ) makes
th it or
i at least
h has lik
l into
th t most
th
l t
The old
input
ofillour

3 (major)
2 (minor)

Many opportunities for this, see 5.1

3 (major)

no clear relation between the different

3 (major)

What type of organisation are you??

N/A
Fails
N/A
Fails
N/A
N/A
Fails
Fails
Fails
Fails
N/A
Passes
Passes
Passes
Fails
Passes
N/A
Fails

From the home page I have no clue where I should
Large letters at the start of paragraphs to provide a

I am beginning to think that the whole idea of attention is a key to
d i i are programmed
i
UItoI'll
t
ti that
l
b t
People
pay itattentioni tof anything
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t
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Most mental processing occurs unconsciously.
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i
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t
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d
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People's behavior is greatly affected by factors that they aren't even
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Metaphors help users "get" a conceptual model. For example,
"Thi most
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t lik
di
k " user research is to get
The
reasonbto do
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Works but quite boring / not engaging

ti

b

t

'

t l

d l

If pages are cluttered people can't find information. Use grouping to
h l f that are
h close
th together
h are
ld l believed
k
Things
to "go" together.
Make fonts large enough. Use fonts that are not too decorative so

Everything is centered and elements with different

Research shows that people use peripheral vision to get the "gist"
f hhardest
t th colors
l to
ki lookt atEtogether
t
ki are red
t diand blue.
i t Try to
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The
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bl
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People

Little use of color

Color can be used to show whether things go together. Be sure to
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t
h
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i f i
l

Tweede keer heuristic evaluation
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW6hxUNId6FMWOIZK5ZhcOnIJLV0WLfek4q15x6UqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvGTYGNzFJwxxKC-ES9vMB5FpKuMZIoZxaXtzeKS2U/edit?usp=sharing

Bijlage V: Resultaten concurrentieanalyse

Navigatie
Tabel 1: De navigatie van de website van Kat op het Spek

Home

Voorstellingen
Strangelove
Speellijst

Over ons
Kat op het
Spek
Ons Team
Het bestuur
Techniek

Persuitingen

Archief
Vogel

Contact
Contact

Missie zoekt
massa
Chleb &
Maja
Vaders &
zonen
Oost/west

Blijf op de
hoogte

ANBI

De navigatie balk is op de eerste plaats niet goed zichtbaar bij het laden van de homepagina. De
labels zijn redelijk duidelijk, maar het kopje voor ANBI status zal niet voor elke bezoeker een belletje
doen rinkelen en kan bovendien beter in de footer geplaatst worden. De sitemap is niet duidelijk
ingedeeld, het is verwarrend dat oude voorstellingen onder archief te vinden zijn en niet onder de
allesomvattende term ‘voorstellingen’. De subpagina Kat op het Spek leidt naar de homepagina en
dat onder het kopje contactpagina nog een ‘contact’ subpagina valt oogt slordig. Bij het scrollen van
de pagina is de navigatiebalk wel goed zichtbaar en het logo leidt naar de homepagina.
De navigatie geeft aan waar de bezoeker zich bevindt met behulp van titels en bij pagina’s zonder
subpagina’s is de tekst in de navigatiebalk in een andere kleur, maar dit is dus niet altijd het geval.
Footer
Er is geen footer aanwezig
Performance
De website van Kat op het Spek scoort middelmatig op de snelheid van het laden van de pagina. De
verbeterpunten zijn daarbij dat er CSS en Javascript code in de website zit die niet gebruikt wordt,
deze kan verwijderd worden. Tevens moeten er alternatieve lettertypes opgesteld worden, zodat
tekst zichtbaar is binnen de tijd dat het kost om de web fonts op te halen. Afbeeldingen missen een
expliciete breedte en hoogte. Dit verbetert de prestaties bij het vergroten of verkleinen van de
browser.
Voor de gebruiksvriendelijkheid van de website is het belangrijk om elk element een alternatieve
tekst te geven zodat blinde of slechtzienden de website ook goed kunnen gebruiken met een screen
reader.

Voor de SEO optimalisatie is het nog belangrijk om een meta beschrijving aan de pagina toe te
voegen.

Figuur 1: Performance van de website van Kat op het Spek

User needs (niet functionele systeemeisen)
Op de homepagina is niet direct een snel overzicht te vinden van de huidige voorstelling, op de
‘Strangelove’ pagina is er wel een beknopt stukje over de voorstelling, maar er missen wel
sfeerbeelden.
Over de Strangelove voorstelling wordt geen achtergrond informatie gegeven over de productie.
Binnen het archief zijn er wel wat beelden van de productie rond Vogel, maar verder is er niet echt
een ‘kijkje in de keuken’.
Over het team en het bestuur is geen achtergrondinformatie te vinden en dat blijft beperkt tot
foto’s. Er wordt wel wat informatie gegeven over de missie en visie, maar dat is vooral interessant
voor fondsen.
Qua promotiemateriaal maakt de website van Kat op het Spek eigenlijk alleen gebruik van wat foto’s
en die zijn niet heel prominent aanwezig. Verder zijn er ook geen affiches, posters of videobeelden.
De speellijst is nu vanzelfsprekend leeg, maar er zou wel een toelichting bij mogen waarom dat het
geval is of hoe bezoekers dan op de hoogte kunnen blijven.

Wie zich in wil schrijven voor de nieuwsbrief moet actief zoeken op de pagina en wanneer gevonden
is het niet echt een in het oog springend invulformulier.
Persuitingen worden goed verzameld en zijn in grote getale aanwezig, de sterren per recensie staan
er ook bij. Er zouden wel meer visuele elementen aan toegevoegd kunnen worden, nu zijn het enkel
linkjes.
Er is niet echt sprake van een duidelijke huisstijl, het is heel erg kaal en hoewel dat een stijl kan zijn is
het niet heel erg uniek. De foto met het slijm komt wel steeds terug, maar omdat deze enkel van
toepassing is op de huidige voorstelling is dat niet consistent. De woordenbrij bij Strangelove past
wel heel goed bij de georganiseerde chaos en het talige van de voorstelling, maar dit komt te weinig
terug.
Interactie
Los van de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief, heeft Kat op het Spek op de website
geen interactieve elementen waardoor de gebruiker op de hoogte kan blijven, meer verdieping kan
zoeken of een andere reden zou hebben om de website opnieuw te bezoeken.
Responsiveness
De website van Kat op het Spek past zich aan alle schermbreedtes aan, wel valt het vlak achter het
menu soms weg op mobiel.

Navigatie
Tabel 2: : De navigatie van de website van Oostpool

Voorstellingen
Nieuws
Agenda
Over Oostpool
JONG
Huis Oostpool

De navigatiebalk van Toneelroep Oostpool is heel duidelijk. De belangrijkste pagina’s (Voorstellingen,
Agenda en Over ons) zijn gemakkelijk terug te vinden. De labels zijn duidelijk en de navigatie geeft
ook aan waar de gebruiker zich bevindt binnen de website. Er is een sticky scroll en het logo leidt
naar de homepagina. De sitemap is heel duidelijk en de theater bezoeker wordt binnen de navigatie
niet afgeleid door praktische informatie.
Punt van kritiek is dat het menu icoontje onzichtbaar is op de nieuws pagina.
Footer

De footer van Oostpool is een schoolvoorbeeld van hoe een footer gebruikt dient te worden. Alle
informatie die niet direct interessant is voor de theater bezoeker is hier terug te vinden, denk daarbij
ook aan beleidsplannen, sponsors of social links. Er is ook een call to action in de vorm van een
mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief. De kopjes in de footer zijn ook duidelijk.
De contact details zijn aanwezig in een link maar niet direct in te zetten, wat het iets minder
gebruiksvriendelijk maakt.
Tabel 3: De footer van de website van Oostpool

Huis Oostpool

Je bezoek

Over Huis
Oostpool
Verhuur

Huis Oostpool |
Coronaproof
Kaartverkoop
en praktische
informatie
Adres, Route
en Parkeren
Veelgestelde
vragen
Eten & Drinken

Technische
gegevens
Contact
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Figuur 2: De performance van de website van Oostpool

User needs (niet functionele systeemeisen)
Op de homepagina van Oostpool is niet gelijk iets terug te lezen over de huidige voorstelling er is wel
een duidelijke link naar toe met een afbeelding. Het verschilt een beetje per voorstelling of er een
duidelijk sfeerbeeld zichtbaar is. Bij de ene voorstelling is het heel beperkt – zonder echt
afbeeldingen van de voorstellingen – maar bij die van Laura H. zit bijvoorbeeld een hele vlog serie
over alles wat je behind the scenes kan volgen. Wat dat betreft wordt er ook echt een mooie kijk
gegeven in de productie van een voorstelling.
De website van Oostpool geeft een duidelijk overzicht van wie er allemaal in de organisatie zit en in
het geval van de Makers zit daar ook nog een stukje achtergrond informatie bij. Je kunt ook
gemakkelijk contact maken met verschillende personen binnen de organisatie.
Qua promotiemateriaal verschilt het ook weer per voorstelling, maar in de eerste plaats heeft
Oostpool een mooi overzicht van voorstellingen die nog komen en geweest zijn en van elk daarvan
een mooi affiche. Soms zit er ook foto materiaal of videobeelden zijn. Deze geven vaak een goed
beeld van hoe de voorstelling er uit ziet.
De agenda/speellijst van Oostpool is heel inzichtelijk, met locatie en welke plaats, welke datum,
welke productie en of er nog bijzonderheden zijn. Ook is er een duidelijke link naar de tickets. Het is
wel jammer dat je om te filteren op locatie en datum dan weer naar voorstellingen moet in plaats
van de speellijst.

De nieuwsbrief is aanwezig op de homepagina, maar wel pas in de footer onderaan de pagina. Daar
valt hij wel op, maar de bezoeker zal dus wel eerst naar beneden moeten scrollen om het te vinden.
De persuitingen zijn niet op een aparte pagina te vinden bij Oostpool, maar wel bij elke voorstelling
(die begonnen of geweest is), daar zijn ze ook mooi afgebeeld in een carrousel.
De website van Oostpool is mooi en de stijl is ook consistent, maar het karakter mist wel een beetje
in de stijl. Als je de afbeeldingen en video’s weg zou laten kon het ook een website voor het NRC zijn
bijvoorbeeld, wat overigens ook van dezelfde maker is.
Interactie
Oostpool heeft een Instagram feed en een nieuwsblog op de website die zorgt dat de bezoeker op de
hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Tevens zijn er bij sommige voorstellingen vlogs of podcasts
beschikbaar om het productieproces te volgen. De bezoeker kan op de website voldoende terecht
voor de nodige verdieping, ook door het rijke aanbod aan eerder gespeelde voorstellingen.
Responsiveness
Op de mobiele versie loopt het menu iets door het logo, maar verder is de website net zo goed te
gebruiken als op desktop.

Navigatie
Tabel 4: De navigatie van de website van Club Guy & Roni

Agenda

Voorstellinen

Extra
Educatie
Come
closer
Shop
Poetic
disasters
club
2
Bab Addaar
Friday
Nite

Ensemble

Over
Missie/visie
Medewerkers

Mail

Zoekfunctie

Taalkeuze
Nederlands
Engels

Samenwerkingen
Vacatures/
audities
Pers
Contact

De navigatie van Club Guy & Roni laat te wensen over. Labels zijn niet duidelijk; extra is een term die
open staat voor interpretatie en ensemble is niet een term waar de bezoeker direct mee bekend
hoeft te zijn. Bovendien is het gek dat medewerkers onder ‘Over’ valt en ensemble niet. Daar
bovenop is het niet gebruikelijk dat met je op een knop met een pijltje naar beneden ook naar een
aparte pagina geleid kan worden. De belangrijkste pagina’s zijn bij Club Guy & Roni wel in één
oogopslag op te merken en te bereiken.

De sitemap van Club Guy & Roni zorgt voor de nodige verwarring omdat er op de website plek is voor
NNT, NITE en Club Guy & Roni, wat af en toe voor verwarring zorgt over wat bij wat hoort.
Er is een stick scroll en het logo leidt naar de homepagina.
Het is enigszins zichtbaar voor de gebruiker waar deze zich bevindt op de pagina in de vorm van
titels, maar op de voorstellingen pagina is deze onzichtbaar. Tevens is het in de navigatiebalk niet
zichtbaar waar de bezoeker zich bevindt, niet in de vorm van een hover of bread crumbs.
Footer
Er is wel wat verwarring in de footer van Club Guy & Roni in de zin dat het ook een footer lijkt te zijn
voor de twee andere pagina’s NNT en Nite. Afgezien daarvan is de footer goed gebruikt en komt alle
navigatie uit de navigatiebalk hier ook in terug.
De contact details zijn aanwezig in een link maar niet direct in te zetten, wat het iets minder
gebruiksvriendelijk maakt.
Tabel 5: De footer van Club Guy & Roni

Stories
NNT

Feed
NNT

Agenda
NNT

Voorstellingen
NNT

Extra
Educatie

Nite
Club
Guy &
Roni

Nite
Club
Guy
&
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Nite
Club
Guy &
Roni

Nite
Club Guy &
Roni

Activiteiten
Samenwerkingen

Come closer

Performance

Figure 3: De performance van de website van Club Guy & Roni
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User needs (niet functionele systeemeisen)
De website van Club Guy & Roni lijkt in het teken te staan van een goed beeld geven van de huidige
voorstelling. Het affiche in de banner geeft heel goed de sfeer aan, verder op de pagina zijn er meer
sfeerbeelden en je kunt de podcast luisteren over de voorstelling.
Er wordt achtergrondinformatie over de voorstelling geboden in de vorm van dus een podcast, maar
ook video’s over hoe de voorstelling tot stand kwam.
Bij de foto’s van het gezelschap kan doorgeklikt worden om een stukje achtergrond te lezen en bij de
medewerkers kun je snel in contact komen.
Promotiemateriaal is dus uitgebreid aanwezig, er zijn sfeerbeelden, er is een video en zelfs een
podcast om je een idee te geven wat je van de voorstelling kan verwachten.
De speellijst van Club Guy & Roni is duidelijk al biedt deze nu alleen online evenementen. Een fijne
functie is dat je het evenement gelijk in de calendar kan zetten die je gebruikt op mobiel of desktop.
Daarnaast kun je gemakkelijk naar de pagina waar jij je kaartjes kan kopen.
De nieuwsbrief van Club Guy & Roni staat op de hoofdpagina van de website maar net als bij
Oostpool geldt dat je wel naar de footer moet scrollen. Een interessante extra optie is dat je kan
kiezen of je de nieuwsbrief in het Nederlands of Engels wil ontvangen.
Club Guy & Roni biedt recensies en persuitingen aan op de pagina van de voorstelling en daarop zijn
ze mooi afgebeeld in een carrousel, er is geen aparte pagina voor.
De huisstijl van Club Guy & Roni is doorgevoerd op de gehele webpagina en is ook uniek. Het neon
licht en het logo in een soort street art lettertype sluiten heel goed op elkaar aan. Het terugkerende
element in de affiches/posters is dat het extravagant is. Je zou Club Guy & Roni direct herkennen als
je er offline of online uitingen van tegenkomt.
Interactie
De website van Club Guy & Roni biedt podcasts aan om meer verdieping te zoeken, de website biedt
ook een digitale versie aan van de voorstelling tijdens de COVID periode. Er is een nieuwsblog en
men kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Responsiveness
Er is qua gebruiksvriendelijkheid geen opmerkelijk verschil tussen de mobiele versie en de desktop
versie.

Navigatie
Voorstellingen
Memento Mori
Alle voorstellingen

Shop

Andere dingen
Over ons allemaal
Agenda
Pers
Nieuws

Social links
Facebook
Instagram

Taalkeuze
Nederlands
Engels

Contact

De navigatie van Nineties Productions is niet fijn in gebruik. Hoewel het label ‘Andere dingen’ grappig
is en ongetwijfeld bij het gezelschap zal passen, gaat gebruiksvriendelijkheid natuurlijk altijd voor.
Daarbij zijn pagina’s als ‘Over ons allemaal’, ‘Agenda’ en ‘Contact’ ook te belangrijk voor de
doelgroep om zomaar weg te moffelen onder een niets zeggend label. Dit maakt dan ook dat de
belangrijkste pagina’s niet in één oogopslag zichtbaar zijn. De sitemap is ook niet duidelijk omdat er
binnen de links in de navigatiebalk te veel afgewisseld wordt binnen losse pagina’s en segmenten op
de hoofdpagina, dat is bijzonder verwarrend.
Er is wel een sticky navigatiebalk en het logo leidt naar de hoofdpagina.
Het contrast van de navigatie balk is niet goed te onderscheiden, zoals dit ook bij de navigatiebalk
van Kat op het Spek het geval is. Tevens is er door het ontbreken van zichtbaar geselecteerde
buttons en het eerder genoemde probleem met de sitemap niet altijd duidelijk waar de gebruiker
zicht bevindt op de pagina.
Footer
Nineties Productions heeft niet echt een footer onder aan de pagina, wel een call to action om in te
schrijven voor de nieuwsbrief.
Performance

User needs (niet functionele systeemeisen)
Als je op de website van Nineties Productions een snel beeld wilt hebben van de voorstelling zul je
wel eerst naar de pagina van de voorstelling moeten, de hoofdpagina geeft niet voldoende inzicht.
Op de pagina over de voorstelling is er wel een fijne beknopte samenvatting en voldoende
beeldmateriaal om de sfeer te duiden.
Nineties Productions geeft geen achtergrondinformatie over de totstandkoming van de voorstelling.
Bij de About pagina wordt wel wat achtergrond informatie gegeven over de 2 vaste werknemers
maar weinig over spelers waar ze mee gespeeld hebben. Het oogt visueel ook niet aantrekkelijk om
te gaan lezen.

Nineties Productions biedt een mooi aanbod van affices – er is ook een mooi overzicht van de eerder
gespeelde voorstellingen – en voldoende beeldmateriaal per voorstelling. Er missen alleen wel
video’s of ander bewegend beeld.
Op zich is het bij de speellijst wel duidelijk waar en wanneer ze ergens speelden, maar de lijst is veel
te lang. Bovendien kan er niet doorgeklikt worden naar tickets.
De nieuwsbrief bevindt zich op de hoofdpagina, daar moet je wel voor scrollen al hoef je niet heel
lang te scrollen.
De persuitingen van Nineties Productions zijn verzameld op een mooie pagina met ieder unieke
foto’s per link en een aanduiding van de schrijver. Er zitten zelfs foto’s van fysieke krantenstukken
tussen.
Qua huisstijl is er wel een consistentie terug te zien in het gebruik van felle kleuren en ook de Power
Rangers foto geeft goed de sfeer aan. Toch zou je zeker met zo’n naam wat meer uit kunnen pakken
qua huisstijl. De website is vrij kaal als je het vergelijkt met het beeldmateriaal van de voorstelling.
Interactie
Nineties Productions heeft een rijk aanbod aan eerder gespeelde voorstellingen waar de bezoeker
door heen kan spitten voor verdere verdieping. Daarnaast is er een nieuwsblog en heeft Nineties
Productions een webshop met merchandise.
Responsiveness
Er is qua gebruiksvriendelijkheid geen opmerkelijk verschil tussen de mobiele versie en de desktop
versie.
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Wat opvalt bij de navigatie van Orkater is dat deze op de eerste plaats behoorlijk verschilt binnen de
opties Engels en Nederlands. De labels zijn in het Nederlands wel heel duidelijk en begrijpelijk voor
de gebruiker. Het is wel gek dat het label ‘Voorstellingen’ voor het label ‘Home’ zit en dat home ook
nog eens wordt herhaald met een icoontje. De belangrijkste pagina’s zijn wel in één oogopslag te
vinden. De manier hoe de voorstellingen in beeld zijn gebracht is ook creatief gedaan.

De sitemap is verder ook heel overzichtelijk met als enige kanttekening dat de home link leidt naar
een pagina met twee uitgelichte voorstellingen.
Er is een sticky navigatie balk en het logo leidt naar de home pagina.
Het is voor de gebruiker heel duidelijk waar deze zich bevindt vanwege de hovers in de navigatie links
en het consistente gebruik van titels op de pagina.
Footer
Orkater maakt geen gebruik van een footer.
Performance

User needs (niet functionele systeemeisen)
Voor je op de hoofdpagina van Orkater komt zijn er eerst twee uitgelichte voorstellingen zichtbaar.
Verdere informatie daarvan levert een goede beknopte samenvatting op maar er is geen
beeldmateriaal.
Orkater geeft een heel beperkt stuk tekst over de gedachte achter de voorstelling maar niet echt de
totstandkoming. In sommige gevallen is er wel een begeleidende podcast.
Orkater biedt een uitgebreid overzicht van iedereen die ooit heeft meegespeeld of geregisseerd – het
staat zelfs in een alfabetische volgorde – bij sommige spelers of regisseurs staat er wat achtergrond
informatie. Je kunt bij alles spelers en regisseurs zien waar ze aan mee hebben gewerkt, foto’s waar
ze op staan en uitingen in de pers.
Het promotiemateriaal is goed gepresenteerd op de website van Orkater, je kunt de affiches/posters
van voorstellingen zien tot terug in 1973 en bij veel daarvan zelfs nog wat achtergrondinformatie. Er
mist alleen wel veel beeldmateriaal, ook bij de nieuwe voorstellingen.
De speellijst van Orkater is duidelijk, met data en locatie en een link naar de ticketshop. Ook is er een
herinnering aan de nieuwsbrief toegevoegd. Daarnaast kun je filteren op voorstelling en maand.
De nieuwsbrief komt op meerdere pagina’s wel terug als herinnering maar staat niet op de
hoofdpagina.

Op elke voorstelling pagina zijn de persuitingen zichtbaar, deze zijn niet heel erg mooi gepresenteerd
en er is geen pagina waar je ze allemaal terug kan vinden.
Bij Orkater geldt ook dat de huisstijl wat vlak is, er zit wel een leuke easter egg verstopt waarbij je
door op affiches van andere voorstelling te klikken de kleuren van de pagina kunt veranderen.
Interactie
De website van Orkater biedt een groot aanbood van eerder voorstellingen om door te spitten, maar
de geboden informatie is vaak wel wat beperkt. Er is verder een nieuwsblog en een website.
Sommige voorstellingen bieden wel een podcast aan.
Responsiveness
Op mobiel gaat er van alles mis op de website van Orkater. De functie om voorstellingen te kijken
wordt ineens gedegradeerd tot een drop down menu met maar drie voorstellingen en de
navigatiebalk loopt door content van de pagina.

De Roovers
Navigatie
De Roovers

Producties

Contact

Taalkeuze
Nederlands
Engels
Frans

De Roovers hebben een minimalistische website en meestal komt dat ten goede van de navigatie maar dat is bij
deze website niet helemaal het geval. De labels zijn duidelijk, de belangrijkste pagina’s zijn ofwel opgenomen in
de navigatie balk of direct zichtbaar op de homepagina en de sitemap is duidelijk ingedeeld.
Echter het navigeren binnen de andere pagina’s van de website roept problemen op. Er is geen sticky scroll en er
is geen logo dat de gebruiker terug leidt naar de website. Er is wel bij elke aparte aangeklikte pagina een kruisje
om terug te komen, maar deze is klein en daarom niet direct zichtbaar.
Omdat er geen sticky scroll is, er überhaupt geen hovers zijn of breadcrumbs is het moeilijk te achterhalen voor
de gebruiker op welke pagina deze zich bevindt.
Footer
De Roovers maken niet gebruik van een footer.
Performance

User needs (niet functionele systeemeisen)
Het is op de pagina van de Roovers heel erg zoeken naar waar je de informatie kan vinden. De eerste
afbeelding blijkt de voorstelling te zijn die ze op dit moment spelen. Er is geen begeleidende tekst van deze
voorstelling, alleen een trailer. Je kunt deze trailer niet vooruit spoelen, dus snel een indruk opnemen zit er niet
in.
Er is geen achtergrond informatie over de productie van de voorstelling.
Er is een uitgebreid stuk achtergrond informatie over het gezelschap met achtergrond per speler. Er missen
alleen wel individuele foto’s, zodat je niet goed weet wie het zijn. Nu is er alleen een groepsfoto.
Het verschilt heel erg per voorstelling in hoeverre er beeldmateriaal voor handen is. Soms is er een promo
video beschikbaar, soms alleen foto’s en soms helemaal niks.
Op de hoofdpagina is de agenda van de Roovers direct zichtbaar, het is wel onduidelijk lezen en dan met name
of er nog tickets beschikbaar zijn en dat de tekst een link is daar naar toe.
De nieuwsbrief bevindt zich rechtsboven op de hoofdpagina, al springt deze er qua contrast niet uit.
Persuitingen op de pagina’s van de voorstellingen eruit gelicht, maar vallen niet heel erg op.
De huisstijl van de pagina van de Roovers is wel heel duidelijk: minimalistisch. Dit gaat soms wel ten koste van
de gebruiksvriendelijkheid en het verleggen van de aandacht.
Interactie
De Roovers bieden een nieuwsblog en de mogelijkheid voor de gebruiker om een reactie achter te laten op
voorstellingen, hier is alleen nog niet eerder gebruik van gemaakt.
Responsiveness
Sommige productie pagina's zijn niet in te zien op mobiel en de navigatiebalk zit qua tekst heel dicht op elkaar.

Navigiatie

La Isla Bonita heeft helemaal geen navigatie balk maar een one-pager, wat maakt dat het een andere
beoordeling vraagt. Een one pager kan prima werken, maar het zou wel fijn zijn als de gebruiker toch via een
navigatiebalk snel kan navigeren naar het segment op de pagina. Binnen die context zijn de labels wel duidelijk
en zitten daar ook de belangrijkste pagina’s tussen.
De sitemap is duidelijk aangezien alles op 1 pagina terug te vinden is, los van een aantal pagina’s over
specifieke voorstellingen waarbij er altijd een escape button aanwezig is. Er is vanzelfsprekend geen sticky
navigatie en ook geen logo escape hatchet.
Het is wel duidelijk waar de gebruiker zich bevindt op de pagina, ook omdat er niet heel veel pagina’s zijn.
Footer
Er zijn wel contact details in de vorm van een emailadres, maar niet toegankelijk omdat er niet op geklikt kan
worden en het is ook niet echt een footer te noemen.
Performance

User needs (niet functionele systeemeisen)
De webpagina van La Isla Bonita is ingericht naar de huidige voorstelling. Er is een video beschikbaar, alleen
jammer dat hier geen geluid bij zit. Er is geen tekstuele samenvatting van de voorstelling, maar misschien is dat
juist om nieuwsgierigheid te wekken. Qua beeldmateriaal wordt er wel de sfeer geschetst.
Er is geen achtergrond informatie over de totstandkoming van de producties.
Er is een pagina met achtergrond informatie over de makers, met individuele foto’s die aansluiten bij de
huisstijl van de website.
Het promotiemateriaal werkt heel goed op de website van La Isla Bonita. Persfoto’s zijn ludiek en passen bij de
voorstelling. Sommige voorstellingen hebben bijgevoegde – en speciaal daarvoor opgenomen – video’s. De
achtergronden bij de voorstellingen bevatten animatie en de posters zijn groot afgebeeld.
In de speellijst staat duidelijk aangegeven waarom er nu niet gespeeld wordt, wel een gemiste kans dat er geen
herinnering bij zit voor een nieuwsbrief. Er is ook geen nieuwsbrief.
Persuitingen zijn per voorstelling pagina wel aangeduid, maar springen er niet echt uit.

De huisstijl van La Isla Bonita is in het algemeen heel opvallend. Het is wat absurd en met felle kleuren. Dat is
ook mooi doorgevoerd op de website. Met soms ineens gifjes tussendoor waarbij je je afvraagt waar ze voor
dienen.
Interactie
La Isla Bonita heeft een Youtube kanaal waar ze regelmatig nieuwe video’s (rond voorstellingen) op plaatsen.
Zo hebben ze voor deze periode ook een kerstverhaal gemaakt. Je kunt een speciale La Isla Bonita kleurplaat
downloaden en er is een webshop. Wel een gemiste kans dat er geen nieuwsbrief is.
Responsiveness
Tekstjes zijn soms wat klein en sommige afbeeldingen komen op mobiel minder goed naar voren.

Navigatie
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Dronken Mensen heeft een prettige navigatie om mee te werken. De labels zijn goed te begrijpen en
de navigatiebalk bestaat bijna uitsluitend uit de belangrijkste pagina’s voor de gebruiker. De sitemap
is ook heel duidelijk omdat het een one pager is en hier consistent gebruik van gemaakt wordt, er zijn
bijvoorbeeld ook niet nog andere pagina’s. Daarnaast heeft de one-pager van Dronken Mensen ten
opzichte van La Isla Bonita wel een navigatiebalk, wat het navigeren net wat prettiger maakt.
Footer
Dronken mensen maakt niet gebruik van een footer maar heeft onderaan de pagina nog wel een call
to action in de vorm van het inschrijven voor de nieuwsbrief.
Performance

User needs (niet functionele systeemeisen)
De webpagina van Dronken Mensen staat in het teken van de van de voorstelling die ze nu spelen. Er
is een beknopte samenvatting en de foto’s en filmpjes geven een duidelijk beeld van de voorstelling.
Om meer informatie over de productie te verschaffen zijn er wel wat interviews om terug te
luisteren, er zijn alleen geen beelden van de productiefase.
Wat betreft het gezelschap worden er alleen namen genoemd van personen die betrokken zijn, maar
dat zonder begeleidende foto’s.
Het promotiemateriaal is uitgebreid genoeg met interviews, filmpjes en afbeeldingen en deze geven
ook een duidelijke sfeer aan.
Bij de speellijst staat er wel dat er op dit moment niet gespeeld wordt en met een verwijzing naar het
worden van stamgast of het inschrijven van de nieuwsbrief, maar hier is geen link voor dus dat maakt
het minder gebruiksvriendelijk.
De nieuwsbrief is onderaan de pagina aanwezig als invulformulier, al is het wel wat verwarrend dat
het tegelijkertijd ook een invulformulier kan zijn voor het aanmelden als stamgast.
De persuitingen zijn op de hoofdpagina aanwezig, maar zouden wel iets meer eruit kunnen springen.
Wat betreft video en afbeelding gebruik heeft Dronken Mensen een duidelijke huisstijl, verder is de
website echter vrij generiek.
Interactie
Op de website van Dronken Mensen kun je je inschrijven op de nieuwsbrief en je kunt wat interviews
terug luisteren, maar verder biedt de website niet veel extra ruimte tot verdieping voor de gebruiker.
Responsiveness
Op mobiel doet de website van Dronken Mensen het goed, alleen de website is verder niet ingericht
op alle scherm breedtes.

Bijlage VI: Brainstormsessie

Bijlage VII: Schetsen

