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inzet creatieve methodes bij onderzoek
Creative Media for Social Change 

1. Met creatieve workshops cultuur en retail verbinden in stedelijke kernen

20 min: Ruben Logjes & Thijs Uffen
10 min: Feedback/vragen

2. Hoe kunnen citizen science en kunst elkaar versterken?

20 min: Nadja van de Weide & Roos Verleg 
10 min: Feedback/vragen
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Onderzoek gericht op cultuur en Retail

THE PLACE TO BE TOGETHER

Hoe kunnen cultuur en retail samen de
bezoekersbeleving en leefbaarheid
van stedelijke kernen verhogen?

Belangrijk is om te weten waar mensen (bezoekers, klanten, toeristen, 

omwonenden) behoefte aan hebben en hoe bedrijven en instanties bij 

kunnen dragen om dit voor elkaar te krijgen en wat zíj zelf nodig hebben.



Creat ieve Sess ie 1 (van 3)
Co-creat ie



Doel
• Voorkeuren van vrijetijdsbesteding voor een 

winkelgebied/vrijetijdsgebied snappen
• Latente behoeftes naar boven brengen.

Methodes uitzoeken en toepassen
• Card-sorting – thema’s vrijetijdsbesteding
• Toekomstscenario’s – ideale (mid)dag bij het 

Osdorpplein

Co-creatie: Voorkeuren en toekomst



Gekozen en “zelf ontworpen” methodes
• Card Sorting - latente behoeftes vastleggen
• Toekomstscenario’s maken - vertalen van wensen naar visualisatie

Hoe bepaal je nuttige methodes?

Voor Co-creatie sessie 1 wisten we nog niet precies welke methodes het 
beste zouden gaan passen, maar wel dat we bepaalde “waarden” in de 
vorm van latente behoeftes in kaart wilden brengen met meerdere 
stakeholders samen.

Door naar allerlei methodes te zoeken voor een bepaalde ontwerpfase, 
konden we gericht een plan gaan maken voor de eerste creatieve sessie. 
Hierna moesten we deze methodes aanpassen voor onze specifieke sessie.



Originele methodes
• CMD Methods – Card Sorting
https://www.cmdmethods.nl/cards/field/card-sorting

• Design Kit – Card Sort
https://www.designkit.org/methods/card-sort

Card-sorting - nuttige methode?

Card Sorting is een handige methode om deelnemers enigszins gericht aan te 
gang te zetten met een “rangschikkings” methode.

In ons geval leken de 4 categorieën: “winkelen, uitgaan, (uit)eten, en Sporten / 
kunst / cultuur” de meest relevante voor het stedelijke gebied.

Met name de discussie naderhand is belangrijk!



Leg de kaartjes op volgorde per Thema, 
zoals jij wilt, en schrijf op waarom je dat 
kaartje wel of niet belangrijk vindt.

Card-sorting
Winkelen

uitgaan / uitstapje

(uit)eten

Sporten, kunst, cultuur



Card-sorting - opdracht

20 min

1. Iedereen heeft een stapeltje met 24 kaartjes en 4 lege vellen.

2. Elk vel, met de bijbehorende set van 6 kaartjes hebben een eigen 
kleur.

3. Leg de kaartjes op volgorde per Thema, zoals jij wilt.

4. Schrijf op waarom je dat kaartje wel of niet belangrijk vindt.



Card-sorting



Card-sorting
• Winkelen: genot en gemak komt duidelijk naar voren als factoren
• (uit)eten: kwaliteit van het eten en sociale activiteit scoren hoog
• uitgaan/uitstapje: belangrijk met wie je op pad gaat, de kosten, 

beschikbare tijd.
• Vrije tijd (hobby's): erg uiteenlopend en persoonlijk

Er zijn veel verschillende waardes, maar er zijn ook duidelijk overeenkomsten.
Dit leverde een aantal randvoorwaarden op vanuit de "card-sorting thema’s”.

Resultaten Card-sorting



Originele methode
• Tomorrow’s Narratives
https://servicedesigntools.org/tools/tomorrows-narratives

Toekomstscenario’s maken - nuttige 
methode?

Toekomstscenario’s maken is een handige methode om deelnemers 
hun behoeftes te laten visualiseren. Wij hebben hiervoor allerlei kaarten 
gebruikt, stiften en ook de card-sorting kaartjes van de eerste opdracht.

Deelnemers kregen volledig de vrije hand om hun “ideale dag” te 
ontwerpen. Daarna was opnieuw de discussie belangrijk!



Context - Neem je “eigen rol” aan en visualiseer jouw 
ideale (mid)dag bij het Osdorpplein:

Toekomstscenario’s maken



Sessie 1: Voorkeuren en toekomst



Toekomstscenario’s maken



Resultaten Toekomstscenario’s

Dit leverde een aantal randvoorwaarden op vanuit de toekomstscenario's.

Toekomstscenario’s
• verbinding op allerlei niveaus, lokaal en inter-cultureel
• ontzorgen, vermaakt worden - of uitgedaagd en geïnspireerd worden
• veel dingen bij elkaar / allerlei mogelijke opties (persoonlijk en in een 

groep)
• cultuur niet alleen bij instituten, maar ook mogelijk in de vorm van 

tiktok/ social media.



Service Design Tools - https://servicedesigntools.org

Design Kit - https://www.designkit.org/methods

CMD Methods Cards - https://www.cmdmethods.nl

DSS Design method Toolkit - https://toolkits.dss.cloud/design/

Board of Innovation “favorite ideation tools”
https://www.boardofinnovation.com/staff_picks/our-favorite-ideation-tools/

Hulp bij vinden van methodes



Data uit creatieve sessies

… zoals “Waarde” factoren
• Tijdens de creatieve sessies 

en onderzoek is veel data 
verzameld.
• Een deel is verwerkt, maar er 

kan altijd nog meer in detail 
naar gekeken worden!
• 16 factoren rechts zijn 

“meest” genoemde bij de 
Toekomstscenario’s.



Resultaten
Eerste blog (van 4)

Er waren veel verschillende 
waardes gevonden (uit 
meerdere sessies), maar ook 
duidelijke overeenkomsten.

Dit leverde een samengevoegd 
Value Flow model op. Hiernaast 
is een compacte versie te zien.





Value Flow Model

https://www.tue-lighthouse.nl/Images/Propositions/20161003%20Value%20models.pdf



Value Flow Model
“Abstract”



Randvoorwaarden en behoeftes bepalen:

De (bevestigde) aanname is dat er 
randvoorwaarden zijn die dit bepalen;
• duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid

• Voor eindgebruikers zijn belangrijke 
behoeftes: bereikbaarheid, unieke 
ervaring, reuring, zelfontplooiing, 
genieten en samen [zijn].

Data verwerkt in Value Flow Model



Randvoorwaarden en behoeftes 
gebruiken:

• Sturing op deze waarden heeft mogelijk 
tot gevolg dat de eindgebruiker voorzien 
wordt in de gewenste behoeftes

[in dit geval een bewoner, bezoeker, toerist of 
consument - cultuur of retail georiënteerd]

Data verwerkt in Value Flow Model



Thijs – “Onsdorp”
• Doel; Buurtparticipatie

Ø… via AR toepassing 
Ø… meerwaarde omdat de context 

van eigen omgeving gebruikt wordt.

Mogelijke toepassing

Afstudeerprojecten / prototypes

Lieke – “from a place to buy to a 
place to be”
• Doel: een plek om te verblijven

Ø… door “het verhaal” te vertellen
Ø… en “de overdracht” te versterken 

met meerdere zintuigen.

































Feedback/vragen



Hoe kunnen Ci t izen Science
en kunst  e lkaar vers terken?

- D e  k u n s t  v a n  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k e  v e r h a a l -

N a d j a  &  R o o s
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• In dit project brengen we nieuwsgierige burgers die vragen hebben op 
laagdrempelige wijze in contact met wetenschappers die hun inzichten delen.

• Begeleid door kunstenaars vertellen deze burgers en wetenschappers 
gezamenlijk het verhaal over de inzichten. Zij delen de wetenschappelijke 
inzichten en werkwijze met de lokale gemeenschap van de vragensteller 
(zoals klasgenoten, medebewoners van een verzorgingstehuis, een skating 
community of leden van een voetbalclub)

• Het verhaal wordt verteld op in een vorm die aansluit bij deze gemeenschap: 
bijvoorbeeld spoken word, een animatie-video, een comic, of een gedicht.

• Hoe faciliteren we vormen van wetenschapscommunicatie die juist mensen 
bereiken die normaal gezien niet in contact komen met wetenschap? 

Wat is de Kunst van het 
Wetenschappelijke verhaal?



Wat is de Kunst van het 
Wetenschappelijke verhaal?

• Hoe vind je die nieuwsgierige burgers, en breder: hoe 
kan een doelgroep zich medeaandeelhouder van een 
(onderzoeks)project gaan voelen? Graag gaan we met 
jullie in gesprek om inspiratie, gedachten en worst- of 
best-practices hier over te delen met elkaar.

• We gaan heel graag aan de hand van dit super 
interessante onderzoeks- en maakproject, met jullie in 
gesprek over eigenaarschap en co-creatie in 
onderzoeksprojecten. 



Hoe communiceren? 
/ Podcast

• 10 afleveringen over 10 verschillende vragen. Dit zijn 
vragen zoals: wat is een déjà vu, waarom hebben 
lieveheersbeestjes zwarte stippen of waarom maken 
mensen ruzie. Per aflevering wordt er gesproken met een 
expert die antwoord kan geven op de specifieke vraag. 
De afleveringen duren ongeveer 7 tot 10 minuten.

• We willen de podcast reeks aantrekkelijk maken voor de 
doelgroep door het taalgebruik zo simpel mogelijk te 
houden



Gezamenlijke 
discussie/post-its plakken!

Casus: hoe vind je nieuwsgierige deelnemer voor je 
onderzoek?
• Worst practice: Is het een keer helemaal niet/niet naar 

tevredenheid gelukt om respondenten/deelnemers te 
vinden voor je onderzoek? En hoe heb je dat opgelost?
• Best practice: heb je voor een project eerder echt actieve 

en diverse deelnemers gevonden die echt meewerken aan 
een project? waarom dit ging dit goed denk je?
• Evt aanvullend bij extra tijd: heb je wel eens een project 

echt in co-creatie gemaakt/vormgegeven? Wat waren 
voorwaarden?



Gezamenlijke 
discussie/post-its plakken!

Best practices
• Lid worden van een specifieke, actieve Facebook groep. Daarin vragen 

stellen en enquêtes delen

• Vraag van uit doelgroep

• Voor het ontwerpen van een les tool eindgebruiker spreken en 
observeren

• Vinden van ambassadeurs binnen de doelgroep/ de enthousiaste 
gebruikers

• Goed/ ervaren mensen inzetten (interviews): enthousiast en 
inspireren

• Podcast opnemen op locatie

• Post NL zelf benaderen (cold call) via Linedin (resultaat: 2x heel gaaf 
project)

• Mensen benaderen op plekken waar ze met een nieuwsgierige blik 
zijn

• Inspireren met geslaagde producten en positieve ervaringen (spreekt 
voor de verbeelding/ emotie)

• Via buurthuizen/ buurtmakelaars: koffie/ vergoeding

• Onderzoeksmoeheid bij respondenten/ deelnemers

Worst practices
• Voor een concept ontwerp traject bij het RoboHab, met houtleveranciers te 

praten (quality interviews). Oplossing: empathische (?) met de dag en 
werkzaamheden van je gebruiker en vind zo entry points.

• ''koud'' willekeurig mensen aanschrijven
• Museum denken dat er mensen zijn, maar zijn er niet
• In mijn geval was ik op zoek naar respondenten voor interview 

(afstudeerproject). Ik ging in Osdorp mensen op straat interviewen: weinig 
mensen hadden zin om mee te werken. Ik werd zelfs een keer bedreigd. Ging 
four omdat mensen dachten dat ik van de Gemeente was.

• Passief blijven --> geen oplossing !?

Tussenin
• Blinden/ slechtzienden benaderen voor prototype test. Via Facebook en 

andere websites: ging niet goed. Uiteindelijk 6 personen via 'eigen' 
organisatie (opdrachtgever) --> maar ging lastig

• Zoek naar wederkerigheid: ''What's in it for me''





Feedback/vragen


