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voorwoord

Voor u ligt het theorieverslag van het onderzoek over de “Personas 
Journey”. Het onderzoek naar de Personas Journey is uitgevoerd bij vier 
verschillende musea in Noord Brabant en wordt mede mogelijk gemaakt 
door Erfgoed Brabant. Dit Theorieverslag is geschreven in het kader van 
de minor Storytelling & Consumer Behaviour aan de opleiding Leisure 
management aan de NHTV in Breda waar wij van September tot en met 
Februari mee bezig zijn geweest. 

Dit project is uitgevoerd door ons projectteam wat bestaat uit: Klaas 
Wagener, Pleun Steenbergen, Mike van der Zalm, Ella de Graaf, Fanny 
van Genechten en Anouk van Berkel. Onder begeleiding van onze 
minorbegeleider Adriaan van Liempt hebben wij onderzoek gedaan naar 
de Personas Journey. In dit verslag komt de theorie achter de praktijk 
naar voren toe. 

Bij deze gaat er een bedankwoord uit naar Erfgoed Brabant voor 
het bieden van een uitdagend en leerzaam onderzoeksproject. 
Erfgoed Brabant heeft ons de kans geboden om onze onderzoeks- en 
implementatie vaardigheden te bevorderen. Tevens willen wij graag 
onze studiebegeleider Adriaan van Liempt bedanken voor de begeleiding 
en het op een effectieve wijze sparren over verschillende methode en 
werkwijzen van het onderzoek. Tot slot gaat ons laatste bedankwoordje 
uit naar alle musea in Noord Brabant die hebben deelgenomen aan dit 
project. 
Wij wensen u veel lees plezier.

Klaas Wagener   | Mike van der Zalm  | Ella de Graaf
Fanny van Genechten | Pleun Steenbergen  | Anouk van Berkel
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inleiding

Het onderzoeksproject: de Personas’ Journey is aangeboden 
door de minor Storytelling en Consumer Experience van de 
NHTV in Breda. Het doel van het project is om beeld te krijgen 
of de Personas’ Journey een potentiële onderzoeksmethode 
is om doelgroepen te analyseren en meer te weten te komen, 
in dit geval, over hun musea. 

In het theorieverslag gaan we de Personas’ Journey   en Visitors’ 
Journey analyseren aan de hand van verschillende theorieën 
en modellen. Velen kennen het begrip Visitors’ Journey al. De 
Visitors’ Journey schetst de klantreis welke wordt uitgelegd in 
de pre, direct en post exposure. De Personas’ Journey gaat 
echter verder dan dat. Dit is een reis van een persoon met 
individuele wensen, behoeften, waarden etc. anders dan 
jezelf, die in een sociale omgeving met andere personen 
interacteert. De nadruk ligt dus niet alleen op het individu 
maar ook op Hier ga je niet vanuit jezelf kijken maar als een 
ander persoon wat op die locatie de doelgroep is. Het geeft 
een duidelijk beeld vanuit de desbetreffende doelgroep. 

De wetenschappelijke en praktische relevantie van het theorie 
verslag is het de achterliggende gedachte bij de gemaakte 
stappen en keuzes die terugkomen in het handboek. Het 
draait hier om verklaringen van begrippen en theorieën die 
geschikt zijn te gebruiken. Niet iedereen is op de hoogte van 
deze kennis en daarom uiterst belangrijk.
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1. Visitors’ Journey

1.1 Wat is de visitors’ Journey?
De Visitors’ Journey en Customer Journey zijn benamingen voor de zogenoemde klantreis. 
De Visitors’ Journey wordt beschreven als het proces wat de bezoeker doorloopt door alle 
verschillende touchpoints waar een klant mee in aanraking kan komen bij een product of 
dienst. Dit doet ieder individueel. Het doel van een Visitors’ Journey is dan ook het verkrijgen 
van inzichten in de behoeften, verwachtingen en ervaringen van de klant zodat zij hier in 
de toekomst op kunnen gaan inspelen (Lemon & Verhoef, 2016). Voor deze reis is echter 
wel betrokkenheid nodig vanuit de bezoeker om zo de gezochte uitkomsten de vergaren. 
Daarnaast is er ook sprake van de Customer Experience. De Customer Experience is de interne 
en subjectieve reactie die de bezoeker heeft tijdens indirect of direct contact met een product 
of dienst (Meyer & Schwager, 2007).

1.2 Fasen Visitors’ Journey
De algemene Visitors’ Journey is zijn in drie 
fases te verdelen. Hier spreken we over de 
pre, direct en post exposure. Door deze 
drie fases te hanteren, krijgt de organisatie
beter inzicht in de verwachtingen vooraf, 
de bevindingen tijdens en de ervaringen na 
de Journey. De fases zijn weergegeven in de 
illustratie van het Brand Touchpoint 
diagram van Davis & Longoria (2003). 
De indeling is hetzelfde als het veelgebruikte 
belevingsmodel van Goossens en Mazursky.

De eerste fase is de pre experience fase. 
Dit zijn de contactmomenten waar de potentiele klant met het merk in aanraking komt voordat 
zij beslissen om daadwerkelijk een bezoek te brengen. Denk hierbij aan de website, reclame, 
sociale media etc. Deze fase met daarin de touchpoints zijn bedoeld om de verwachtingen en 
de beleving vooraf al te versterken en het bewustzijn over deze organisatie of dit bedrijf te 
vergroten.  Hier draait het dus nog om de potentiële klanten waardoor de focus zal moeten 
liggen op de touchpoints die het meest effectief zullen zijn om de klanten aan te trekken en 
daadwerkelijk een bezoek te laten brengen.

De tweede fase is de direct experience fase. Dit zijn de momenten waarop een klant het bezoek 
gaat brengen. Hier is het doel vooral een goede of gewenste Customer Experience neer te 
zetten, het wegnemen van twijfels en het bewijzen dat zij uitstijgen boven hun concurrentie.

De derde en meteen ook de laatste fase is de post- purchase experience fase. Hier draait het 
om de touchpoints na het bezoek of de aankoop. Denk hierbij aan onderzoeken, een berichtje, 
een kortingscode etc. Alles om je weer positief terug te laten denken aan het bedrijf of de 
organisatie. Deze fase is uitermate belangrijk aangezien dit voor een duurzame en winstgevende 
klantrelatie kan zorgen indien deze goed wordt ingevuld (George, 2013, Davis & Longoria, 2003, 
Lemon & Verhoef, 2016).
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1.3 Beleving / belevenis
Het verschil tussen een beleving en een belevenis is dat een beleving niet beïnvloed kan worden. 
Een belevenis daarentegen is iets wat een bedrijf probeert te creëren voor de bezoekers. 
Belevingen binden klanten op een speciale manier aan een product, dienst, merk of bedrijf en 
door de overvloed hieraan is het regisseren van gedenkwaardige belevingen relevanter dan 
ooit (Pine & Gilmore, 2011).

De moeilijkheidsgraad bij belevingen is dan wel dat ze altijd anders ervaren worden. In de 
vrijetijdssector dient een ondernemer / imagineer altijd naar een “Memorabele Experience” te 
streven. Memorabel Experiences zijn persoonlijk en hebben een hoge mate van betrokkenheid.  
Deze vorm van ervaring laat de bezoeker terugkomen, dat is toch wat iedereen wil (Nijs & 
Peters, 2002)?

1.4 peak-end rule
Het menselijke geheugen is niet perfect. Echter is het menselijk geheugen onderhevig aan 
manipulatie. Dit verwijst naar de zogenoemde   ‘’ Peak- End rule  . Het draait hier om het belang 
van het beste of slechtste en het laatste moment van de beleving. Een negatieve/ongunstige 
laatste ervaring, vb. een prijsverhoging, kan een slecht beeld achterlaten terwijl een piek of een 
positieve eindervaring juist een algemene ervaring kan verbeteren (O’Connell, 2011).

Frederickson en Kahneman (in Evaluation by Moments: Past and Future p.6 1999) concluderen 
dat de emotionele waarde van een beleving een simpel gemiddelde is van de meest extreme 
effecten tijdens deze beleving (Peak) en de beleving van het einde (End). Een ervaring wordt 
dus door de klant herinnert op basis van de piek en het einde. Niet door de gehele ervaring van 
een bezoek.  Zorg dus voor een piekmoment tijdens de beleving en een spetterend einde van 
je Journey voor een verbetering van de ervaring (Kahneman, 1999).



2. personas’ Journey

2.1 Wat is de personas’ Journey?
De Personas’ Journey kan getypeerd worden als de klantreis die wordt ervaren door de ogen 
van een vooraf bepaald persona (Rooijackers, 2017). Dus niet als jezelf. Een Visitors’ Journey 
waarin een persona is toegevoegd. Zoals eerder beschreven is, is de Visitors’ Journey een reis 
waarin ieder individueel zijn reis aflegt. Echter is dit bij de Personas’ Journey niet hetzelfde. 
Hier draait het ook om onderlinge relaties. Een kind met een moeder of een moeder alleen 
ervaren dit anders.  Maar stel je bent geen moeder? Maar moet je wel hierin inleven? Ook hier 
zit weer een addertje onder het gras voor de uitvoering van de Personas’ Journey. Vooraf er 
zijn 2 onderdelen die doorgenomen moeten worden om een Personas’ Journey uit te kunnen 
voeren: het formuleren van de Personas en het inlevingsproces.

2.2 Formuleren personas
James (2014) concludeert dat Personas fictieve, maar geloofwaardige archetypes zijn die 
ontwikkelt kunnen worden om doelgroepen te vertegenwoordigen. Personas gaan dieper dan 
de algemene Visitor. Dit komt door informatie als de individuele namen, verhalen, persoonlijke 
eigenschappen, gedragskenmerken, behoeften, motivaties etc. die zij ontvangen over de 
Personas (James, 2014).

De hoeveelheid informatie die de deelnemer voorafgaand aan de Journey krijgt zorgt ervoor 
in welke mate een deelnemer zichzelf kan inleven in een Persona. Gebleken is: hoe meer 
informatie, des te lastiger het kan worden om daadwerkelijk goed in de rol van een Persona in 
te leven en ook te blijven. Hou dus de informatie beperkt of laat ze zelf bepaalde eigenschappen 
of hobby’s invullen. Biedt ze wel de mogelijkheid om verder te denken over hun Persona, maar 
hou het open om zo hun eigen blik op een Persona te ontwikkelen. Op deze manier zijn de 
resultaten het betrouwbaarste. Een voorbeeld dat zijn goede werking bewezen heeft is het 
volgende invulformulier. 

Hier wordt gebruik gemaakt van een creatieve 
techniek waarbij deelnemers het profiel van 
hun Persona in kunnen vullen met alles wat 
daarbij hoort zoals leeftijd, geslacht, beroep, 
familie etc. Op deze manier heb je, als 
opdrachtgever van de Personas’ Journey, een
beter beeld van de resultaten die deelnemers
 opleveren en is het mogelijk om deze in een 
bepaald perspectief te plaatsen. Het werkt dus 
twee kanten op, voor de deelnemer een 
stukje creativiteit zodat inleven in het personage 
gemakkelijker wordt. Voor de opdrachtgever 
schetst deze manier een completer stuk 
informatie.
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Echter bij te veel informatie is het zo dat er veel informatie wordt gegeven waar een deelnemer 
rekening mee moet houden, de Persona te specifiek kan worden en daardoor te ver van een 
deelnemer af kan komen te staan. Het wordt dan niet alleen lastig om een deelnemer zichzelf 
goed in te laten leven, ook de aandacht vasthouden is dan een flinke uitdaging. 

Tot slot richten Personas zich op een specifiek klantsegment, waar ook vaak specifiek de 
behoefte ligt, waarbij de belangrijkste aspecten van de behoeften en ervaringen van een bepaald 
Persona worden geïdentificeerd (Lemon & Verhoef, 2016). Echter zijn er 3 grote valkuilen bij 
deze Personas. Ze worden gebaseerd op 1. Hoe men denkt dat ze zijn, 2. hoe men wilt dat ze 
zijn en 3. hoe men zelf is (Reichardt, 2014).

2.3 Het inlevingsproces
Om goed deel te kunnen nemen aan een Personas’ Journey, is het van groot belang dat de 
deelnemer zich kan inleven in het door hem of haar gekozen Persona. Om dit zo makkelijk 
mogelijk te maken, dient men (gedeeltelijk) een vrije keus te krijgen om een personage uit te 
zoeken waarbij dit de minste weerstand oplevert. Een drempel of moeilijkheidsgraad wordt 
hier voor hen weggenomen. Want inleven in iemand waarin jij dit zelf zeker niet kan? Dat schiet 
niet op. Wanneer de deelnemer zich relatief gemakkelijk kan inleven in een Persona, des te 
beter en nauwkeuriger de uitkomsten van de uiteindelijke Personas’ Journey. 

Inleven betekent volgens de Van Dale ‘jezelf 
verplaatsen in een denkbeeldige toestand’. 
In deze context betekent het dus dat men 
zichzelf dient te verplaatsen in de toestand 
van de Persona. Deze toestand worden 
aan de deelnemers aangeboden en dit kan 
op verschillende creatieve manieren. Denk 
hierbij aan het gebruik van alle zintuigen 
oftewel senses. Deze senses zijn ruiken, 
voelen, luisteren, proeven en zien. Door 
gebruik te maken van deze senses, kan 
het makkelijker worden voor een deelnemer 
om zichzelf in te leven in een persona door 
een bepaald zintuig bijvoorbeeld geur wat je 
aan een bepaald Persona kan hangen, of een 
(interactief) voorwerp als een stuiterbal wat 
je aan iemand kan koppelen. Het toevoegen 
van zintuigen door middel van attributen 
maakt een Persona tastbaarder, zorgt voor 
een continu reminder en zorgt ervoor dat het 
dichterbij je komt te staan. Hier moet 
echter wel rekening gehouden worden met de 
bovenstaande 3 valkuilen.

2.3.1 Senses
Om te zorgen dat het inlevingsproces zo loopt dat er een volledige onderdompeling (Pine & 
Gillmore, 1999) ontstaat is het gebruik maken van de Senses essentieel: Zien, horen, voelen, 
proeven en ruiken. Op deze manier blijkt dat men zichzelf beter kan inleven in een Persona 
waardoor  men minder snel uit hun rol zal vallen. Het toevoegen van de zintuigen laat men 
sneller associëren met een Persona en zoals hierboven al gezegd werd zorgt het voor een 
continu reminder, maakt een Persona tastbaar en laat het dichterbij jezelf komen. 



Wat zijn senses / zintuigen?
See, hear, feel, taste en smell. Deze zintuigen zijn niet geïsoleerd van elkaar. Ze werken samen 
met elkaar en zorgen voor een samenhangend bewustzijn van onze wereld. Het ervaren van iets 
is multi sensorisch.  Denk aan een goed restaurant: de aangename geuren die uit de keukens 
mee komen met de wind, de prettige muziek op de achtergrond, het zien van het decor en de 
patronen van het behang, het voelen van het comfort van de stoelen en ten slotte de smaak 
van het voedsel. Al deze zintuiglijke waarnemingen maken het of jouw beleving als positief of 
negatief wordt ervaren. 

Onderzoek 
Uit onderzoek is gebleken dat het toevoegen van de senses, de zintuigen, degelijk zorgt voor 
een versterking van de beleving. Het toevoegen van de Senses aan de beleving kan ook Sensory 
Marketing/Experiences worden genoemd. Onze zintuigen beïnvloeden in grote mate onze 
keuzes en gedrag. Het inleven in een Persona, draait hier dan ook voornamelijk om. Sensory 
Marketing/Experiences creëert onbewuste prikkels die ervaringen opbouwen en de (latente) 
behoeften oproepen is waar we naar op zoek zijn. 

Uit een eerdere testdag van het aspect senses als toevoeging op de Personas’ Journey is dit 
getest. Hier bleek dat door het toevoegen van de attributen, waardoor de senses toegevoegd 
werden aan de beleving, de inleving in een Persona met daarbij bijvoorbeeld de beperkingen 
van een Persona, beter nagebootst konden worden en dus ook een betere inleving tot stand 
kwam. Hier bewees het toevoegen van de senses (deels d.m.v. de attributen) voor de eerste 
keer de toegevoegde waarde. Gedurende officiële Personas’ Journeys op verscheidene locaties 
is hier nogmaals de geslaagde werking, met voornamelijk interactieve attributen, bewezen 
(Minorgroep NHTV, 2017).

Voorbeeld: Meet Vincent 
Een ander en concreet voorbeeld in dezelfde context: Meet Vincent van Gogh Experience. Dit is 
een multidisciplinaire Experience die mensen wereldwijd meeneemt in de wereld van Vincent 
van Gogh. Bezoekers van Meet Vincent van Gogh maken een reis door het indrukwekkende leven 
van Van Gogh, door middel van levensgrote projecties van werken, foto’s en filmfragmenten, 
in detail uitgevoerde reproducties, multimediale interactives en toepassingen, theatrale 
decorstukken, audiovisuele scenes en citaten uit meer dan 800 brieven. 

In de audiotour komen verschillende karakters tot leven – Vincent van Gogh zelf, zijn broer 
Theo, zijn schoonzus Jo Bonger, zijn moeder en andere sleutelfiguren. Omringd door theatrale 
levensechte decorstukken van bijvoorbeeld het Parijse café Le Tambourin, de inrichting in St. 
Remy waar Van Gogh een tijd opgenomen was en het Gele Huis in Arles, gaan bezoekers terug 
naar de plekken waar Van Gogh verbleef. In Meet Vincent van Gogh is veel oog voor detail: 
het schilderspalet die je kan aanraken en andere materialen van Van Gogh zijn levensecht 
nagemaakt. Het perspectiefraam dat Vincent gebruikte, kunnen bezoekers uitproberen. En 
ook het beroemde schoenenpaar met de geur van schoenpoets dat model stond voor een van 
zijn bekende werken is er te vinden.

Kortom in Meet Vincent van Gogh gaat het vooral om zélf ervaren, ontdekken en uitproberen. 
Het gebruik van alle senses komt hier overduidelijk in terug. Doen zoals Van Gogh deed, om 
zo dichterbij het levensverhaal en de wereld van deze wereldberoemde kunstenaar te komen. 
Het inleven in zijn leven, zijn Persona. In de openingsscène bijvoorbeeld, staat de bezoeker 
midden in het korenveld waar Van Gogh zichzelf verwondde. Je wordt opgeschrikt door een 
pistoolschot, ruikt het veld, ziet kraaien opvliegen, voelt de Zuid-Franse wind en hoort de stem 
van Van Gogh die citeert uit een van zijn laatste brieven aan zijn broer Theo. De bezoeker 
waant zich onderdeel van deze levensechte scene (Van Gogh museum, 2017).
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2.4 fasen personas’ journey
De uitvoering van een Personas’ Journey is echter wat uitgebreider en complexer dan een 
Visitors’ Journey. Zoals de Visitors’ Journey, bestaat de Personas’ Journey ook uit 3 hoofdfasen: 
De pre, direct en post exposure fasen. Echter is de direct fase uitgebreider. De direct fase bestaat 
hier echter uit een aantal essentiële onderdelen: 

1. De kennismaking van deelnemers met hun persona. Aan de hand van de senses als verhalen, 
beeld, geluid, geur en smaak zullen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om zich in 
te leven in de Personas. Zoals hierboven beschreven kan dit door middel van attributen 
en door de creatieve techniek waarbij deelnemers hun persona kunnen vormgeven.  

2. Ook zullen hier een aantal Energizers worden gedaan. Aangezien de groep deelnemers 
vaak onbekenden van elkaar zijn, zal het er in eerste instantie een onwennige sfeer hangen. 
De deelnemers wachten en tasten af tot ze zich zelfverzekerd genoeg voelen om zichzelf 
te zijn. Bij een Personas’ Journey kan dit veel effect hebben op de resultaten, aangezien 
de deelnemers niet alleen zichzelf moeten durven zijn, maar ook iemand anders. Een 
voorwaarde hiervoor is een mate van vrijheid, respect en begrip. 

Geïnspireerd door de Australische lesmethode ‘Skills for growing’ (Australian Primary Schools 
Mental Health Initiative, n.d.), waar energizers worden gebruikt in het basisschoolonderwijs 
om de kinderen te onderwijzen, pesten tegen te gaan, concentratieproblemen op te lossen en 
de groepsdynamiek energieker te krijgen, zijn deze energizers toegevoegd aan de Personas’ 
Journey. 

Waar de kinderen voor het eerst leren respectvol met elkaar om te gaan en een veilige sfeer te creëren, 
leren de deelnemers dat bij een Personas’ Journey opnieuw middels deze energizers. Daarnaast 
werken ze ook als katalysator, wanneer de gemiddelde focus en het algehele energieniveau 
laag liggen. Hierdoor zullen de deelnemers wat losser komen en zich meer op hun gemak gaan 
voelen en dus eerder op een creatieve manier met hun persona omgaan (“Kidsmatter,” 2018). 

Voorbeelden Energizer

‘ Twee waarheden, één leugen’ 
Verdeel de groep in subgroepen van drie of vier personen. Één iemand uit de groep doet drie 
uitspraken, waarvan er één is gelogen. De rest van de groep moet raden welke dat is. Het 
stellen van vragen is toegestaan. Binnen ongeveer 5 minuten moet er een unaniem antwoord 
worden gevormd (ThoughtCo, 2017).

‘ Drie veranderingen’
Splits de groep in tweeën op en laat ze een rij vormen, waar de twee groepen met het gezicht 
naar elkaar toestaan. Beide groepen krijgen ongeveer twee minuten om de persoon tegenover 
zich te observeren. Daarna draait iedereen zich om en mag drie aanpassingen doen aan zijn/
haar uiterlijk. 
Wanneer iedereen weer met de gezichten naar elkaar staat is het tijd om te raden wat er 
veranderd is. Het team met de meeste juiste antwoorden, wint (Schouten & Nelissen, 2017).

‘Laterale raadsels’
Laterale raadsels zijn goede Energizers voor een groep die wat literairder is ingesteld en het 
niet zo heeft op bewegende activiteiten. Één iemand leest het raadsel voor, de rest moet het 
stellen met ja/nee vragen het antwoord proberen te vinden. Laterale raadsels staan ook wel 
bekend als ‘black stories’  en zijn veel te vinden op het internet (CreatiefDenken, n.d.)



Hier draait het om het in kaart brengen van de Personas’ Journey. Om de juiste        
hoeveelheid en gezochte informatie te krijgen is het gebruik maken van een plattegrond 
van het desbetreffende museum een geschikte methode. De deelnemers zullen hun 
bevindingen middels post-its op deze plattegrond plakken, zodat er een duidelijk overzicht 
van knooppunten komt.

Hierna worden deze punten samengevat in een algemene bespreking om zo een overal 
view te geven. Uiteindelijk zal dit resulteren in een verslag/samenvatting van de oogsten 
en inzichten die hieruit voorkomen. De plattegronden met post-its zijn na deze bespreker 
voor het desbetreffende museum.

14

3. 

4. 

2.5 soorten interactie
Bij de Personas’ Journey staat beleving centraal. Het is van belang om te weten welke 
factoren een rol spelen bij beleving. Tijdens een museumbezoek wordt rekening gehouden 
met de volgende vier factoren: fysieke interacties, story interacties, menselijke interacties en 
communicatie (Hover & Rooijackers, 2017).

Interactie is een wisselwerking, ofwel een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen.

Fysieke interactie
Het eerst aspect waar de persona op moet letten is de fysieke interactie. Fysieke interactie 
is er in allerlei soorten en maten.  Denk hierbij aan objecten die in het museum staan, 
voorbeeldscènes, Experiences en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een restaurant of café.  Al 
deze mogelijke interacties kunnen vertaald worden als interacties met tastbare producten.

Story interactie
Story interacties zijn verhalen die verteld worden. Dit kan zowel impliciet als expliciet. 

Menselijke interactie
Onder menselijke interactie verstaat  men alle contacten met andere mensen. Hierbij is het 
belangrijk dat er gelet wordt op contact met andere bezoekers maar ook personeel/suppoosten 
en rondleiders van het desbetreffende musea. De laatste groep mensen waar rekening mee 
gehouden moet worden dat zijn de mensen met wie de persona samen de Journey ondergaat. 

Communicatie
Het laatste aspect is communicatie. Hierbij gaat het er om hoe bepaalde dingen gecommuniceerd 
worden naar de bezoekers. Er zal bij dit aspect goed gelet moeten worden op hoe informatie 
wordt doorgegeven aan de bezoeker/persona. Naast de manier van informatie verschaffen 
gaat het er ook om in welke talen dat deze informatie wordt aangeboden. Verder is het van 
belang dat de persona kijkt naar hoe de signing en routing geregeld is in het museum.

Momenten van waarheid – Memorabele momenten
Momenten van waarheid zijn de interactie momenten die een bijzondere indruk bij bezoekers 
achterlaten. Vaak zijn dit de indrukken die bezoekers aan andere doorvertellen, denk hierbij 
aan emoties met betrekking tot een bepaald thema. 
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3. verschil visitors’ journey en personas’ journey

In de voorgaande hoofdstukken is uitgelegd en omschreven wat precies een Visitors’ Journey 
en wat precies een Personas’ Journey is. In dit hoofdstuk wordt overzichtelijk uitgelegd wanneer 
welke vorm gebruikt kan worden, wat de verschillen zijn tussen beide Journeys en welke voor- 
en nadelen hieraan verbonden zijn.

3.1 Wanneer een visitors’ journey?
In hoofdstuk 1 is uitgelegd wat een Visitors’ Journey inhoudt en welke achterliggende theorieën 
en modellen erbij betrokken zijn. Maar in welke gevallen is het verstandig om een Visitors’ 
Journey uit te voeren? Een Visitors’ Journey is interessant en handig om uit te voeren wanneer 
men als organisatie zijnde graag wil weten wat klanten beleven gedurende een bezoek en/
of aankoopproces. De organisatie die wil weten wat klanten beleven en tegenkomen, zorgt 
ervoor dat ze de doelgroep die men onderzocht wil hebben, volgt tijdens het proces. Dit zorgt 
ervoor dat men écht de beleving krijgt van de doelgroep die daadwerkelijk meedoet aan de 
Visitors’ Journey. 

De Visitors’ Journey zorgt dus voor een inkijk in de doelgroep die men onderzocht wil hebben 
waardoor processen zoals een bezoek of en een aankoopproces aangepast kunnen worden 
aan hetgeen wat de betreffende doelgroep graag wil. Het verschil tussen een Visitors’ Journey 
en bijvoorbeeld een ‘gewone’ enquête is dat een Visitors’ Journey niet gestuurd is. Dit wil 
zeggen dat een enquête veelal bestaat uit vooraf bedachte vragen wat zorgt dat men enigszins 
gestuurd wordt. Hierbij komt het voor dat men opvallende zaken in het proces of bezoek 
vergeet te vermelden, omdat zij middels de enquête de andere kant op worden gestuurd. 

Bij een Visitors’ Journey is het de bedoeling dat deelnemers alles, maar dan ook alles wat ze 
opvalt of willen vermelden, kunnen opschrijven als feedback aan de organisatie. Voordeel 
hiervan is dat deelnemers een unieke inkijk in hun bevindingen geven wat erg waardevol voor 
een organisatie kan zijn. Als je als organisatie dus een waardevol inkijkje wilt in de mening en 
gedachtegang van bezoekers en/of klanten, dan is de Visitors’ Journey uitermate goed geschikt. 

Een nadeel van deze brede aanpak, is dat deelnemers ook té breed kunnen kijken waardoor 
men oppervlakkig blijft in de feedback. Een ander nadeel van de Visitors’ Journey is dat het 
relatief tijdrovend kan zijn om eerst geschikte kandidaten te selecteren om deze vervolgens uit 
te nodigen voor een Visitors’ Journey. 

3.2 Wanneer een personas’ journey?
Een Personas’ Journey is dus eigenlijk een Visitors’ Journey maar dan met toegevoegde Personas. 
Het toevoegen van Personas zorgt ervoor dat je als organisatie of bedrijf zelf in staat bent 
om bepaalde doelgroepen te onderzoeken, zonder hiervoor daadwerkelijk de doelgroepen 
uit te nodigen. Wat dat betreft is het, ten opzichte van de Visitors’ Journey, een stuk sneller te 
realiseren. 
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Tot daar is het kiezen voor een Personas’ Journey sneller te realiseren, maar vanaf hier beginnen 
de grotere verschillen. Vanaf hier kost ook het opzetten van een Personas’ Journey relatief 
veel tijd. Reden hiervoor is dat je als organisatie wel een duidelijk beeld moet hebben van de 
doelgroepen die onderzocht dienen te worden. Dit doelgroepenonderzoek is cruciaal om een 
representatieve Persona neer te kunnen zetten die voor iedere deelnemer te begrijpen is. Het 
nadeel van de Personas’ Journey is dat men moet voorkomen dat deelnemers vanuit hun eigen 
stereotype gaan kijken. Dit zorgt namelijk voor uitkomsten die mogelijk niet representatief 
zijn voor de ‘echte’ doelgroep. Om dit te voorkomen kan men de creatieve techniek gebruiken 
waarbij deelnemers een profiel invullen van wat zij denken dat hun Persona inhoudt. (Zie 
paragraaf 2.3paragraaf 2.3)

Een groot voordeel van een Personas’ Journey is dat men dit zelf kan organiseren binnen het 
eigen bedrijf of de organisatie zonder gebruik te maken van externe bezoekers. Men kan 
eigen werknemers uitnodigen om zichzelf in te leven in een bepaalde doelgroep waardoor er 
per sessie meerdere doelgroepen onderzocht kunnen worden. Ook hier kleeft wel weer een 
nuance aan, men moet wel uitkijken voor vooroordelen die men heeft over de eigen organisatie. 
Bijvoorbeeld, iemand die verantwoordelijk is voor de winkelbeleving in een supermarkt, zal 
weinig commentaar hebben op zijn/haar eigen werk, hij of zij heeft dit immers naar eer en 
geweten ingevuld en is hier waarschijnlijk tevreden over. Bij het gebruik van de Personas Journey 
dient hier dus wel rekening mee gehouden te worden om de representativiteit te waarborgen. 

3.3 voor- en nadelen van de journeys
Bij beide typen Journeys zijn er verschillende voor- en nadelen te benoemen, hieronder een 
tabel met daarin alle mogelijke voor en nadelen per type Journey.

Visitors’ Journey
Voordelen Nadelen
Verkregen informatie komt direct van de 
doelgroep.

Er kan per Journey maar één doelgroep 
effectief worden onderzocht.

Een uniek contactmoment met de klant. Deelnemers kunnen sociaal wenselijke 
antwoorden geven.

Bij positief gevolg: Klant kan ambassadeur 
voor bedrijf/merk worden.

‘Vaste’ bezoekers kunnen soms door 
beperkingen of problemen heen kijken 
omdat men het gewend is. Daardoor is 
er een kans op het missen van cruciale 

informatie.

Personas’ Journey
Voordelen Nadelen
De daadwerkelijke doelgroep hoeft niet 
uitgenodigd te worden om deel te nemen.

Het opzetten kost relatief veel tijd door 
doelgroeponderzoek.

Veel verschillende doelgroepen in één sessie 
te onderzoeken.

Indien de Journey wordt uitgevoerd binnen 
eigen organisatie,kans op invloed door 
gewenning.

Door rollen aan te nemen kan een 
bepaalde doelgroep wel gericht en specifiek 
onderzocht worden.

Stereotype gedachten van Persona kunnen 
de overhand krijgen bij de uitkomsten van de 
Journey, ondanks het gebruik van creatieve 
technieken.
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Beperkingen Visitors’ Journey
Er zijn meerdere doelgroepen nodig en meerdere Journeys nodig om het gehele spectrum 
van bezoekers te bedienen.
De doelgroep die onderzocht dient te worden moet wel benaderbaar zijn. Vb. wanneer men 
de doelgroep Chinezen wil onderzoeken, moet er wel de mogelijkheid zijn om Chinezen te 
vinden die bereid zijn om mee te werken aan de Journey.
Iedereen die uitgenodigd wordt voor deelname aan een Visitors’ Journey zal waarschijnlijk 
op korte termijn niet nog een keer een bezoek plannen aan de organisatie, omdat ze net 
zijn geweest. Indirect loop je dan wel potentiële bezoekersinkomsten mis - let wel, de 
informatie die een Visitors’ Journey oplevert is niet uit te drukken in geld.

Beperkingen Personas’ Journey
Men kan verschillende rollen per Journey op zich nemen, let wel goed op de capaciteit van 
deelnemers. Niet iedereen kan meerdere rollen tegelijk aannemen of twee keer eenzelfde 
Journey lopen met een andere rol. Het is dus van belang dat een deelnemer één rol krijgt 
per sessie.
De Persona die onderzocht wordt mag niet te ver verwijderd zijn van de deelnemer die 
de rol krijgt. Vb. een westerse deelnemer zal veel moeite hebben met het inleven van een 
oosterse cultuur, omdat het zo veel verschilt. Dit is niet gemakkelijk te doorgronden voor de 
deelnemers.
Doelgroepen dienen specifiek en concreet geformuleerd te worden. Vb. doelgroepen die 
niet concreet zijn zoals; ‘dagjesmens’ zijn niet voldoende om een Persona te creëren. Kies 
daarom voor specifieke doelgroepen als ‘jong gezin met kinderen’ of ‘65+ stel’.





4. nabespreken en beoordelen

Na het uitvoeren van een Personas’ Journey is het zaak om bevindingen die tijdens de Journey 
gedaan zijn, te bespreken. Voor de een betekend dit dat er feedback gegeven dient te worden 
en voor een ander betekend dit dat er feedback ontvangen wordt. Onderstaand informatie 
biedt handvatten om dit gestructureerd te laten verlopen, zodat er zo min mogelijk informatie 
verloren gaat.

beoordelen
Er zijn 3 verschillende vormen van beoordelen namelijk; 
1. Groepsbeoordeling
2. Zelfbeoordeling
3. 180 - en 360 graden feedbacksystemen

Groepsbeoordeling
Binnen veel bedrijven worden prestaties niet geleverd door ééeen, maar door meerdere 
medewerkers. Dit geldt ook voor de musea die beoordeeld worden doormiddel van de 
Personas’ Journey. Een groepsbeoordeling is vooral erg zinvol als alle medewerkers met elkaar 
moeten samenwerken om tot de het juiste resultaat te komen. Het is van groot belang bij 
een groepsbeoordeling dat het voor iedereen duidelijk is waarop hij of zij beoordeeld wordt  
(Kluijtmans, 2014). 

Zelfbeoordeling
Bij zelfbeoordeling wordt aan de medewerker vooraf gevraagd om kritisch te kijken naar zijn 
eigen functioneren. De medewerker maakt dan zelf een analyse van zijn of haar sterke en 
zwakke punten. Zelfbeoordeling neemt verschillende voordelen met zich mee. Niet alleen is 
het goed voor het zelfrespect en de eigenwaarde van de medewerker, de medewerker zal zich 
tevens meer betrokken voelen in zijn ontwikkelingsproces. Daarnaast krijgt de leidinggevende 
de rol van coach en niet van beoordelaar waar voor de medewerkers meestal als prettig ervaart 
kan worden (Kluijtmans, 2014).

180- en 360-graden-beoordelingen
Medewerkers kunnen veel leren van feedback van anderen. Feedback is informatie die andere 
je geven over de manier waarop jij je werk doet. Feedback geven kan met de zogenoemde 
180-graden feedbackmethode. Naast de zelfbeoordeling wordt de medewerker dan ook 
beoordeeld door zijn manager en de mensen die onder hem werken. Hierdoor zal hij dingen te 
horen krijgen over zichzelf die hij zelf nog niet wist (Kluijtmans, 2014). 

Tip: feedback krijgen via social media (Kluijtmans, 2014).
Door middel van social media kan een bedrijf feedback krijgen van klanten of bezoekers. 
Uiteindelijk kan dit gebruikt worden om diensten/processen/producten te verbeteren.
- Stel vragen over de producten of diensten die je als bedrijf aanbiedt en wees hierbij oprecht 
geïnteresseerd in de mening van de volgers. Denk hierbij aan vragen over de ervaring van de 
klant.
- Op veel social media kun je een poll verwerken over jouw bedrijf. 
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feedback geven en ontvangen
Feedback
Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is 
een essentieel element wat nodig is om samen te kunnen werken. Zo nu en dan moet je 
kunnen aangeven wat er goed gaat bij een ander en wat niet. Je helpt en leert van elkaar 
door commenteer te geven en deze op een juiste manier te ontvangen. Feedback geven en 
ontvangen zal in elk bedrijf voorkomen.

Regels voor feedback geven
Een veel voorkomende en gewaardeerde manier om feedback te geven is doormiddel van 
de 4G’s. Deze manier gaat als volgt: Je beschrijft het gedrag dat je observeert, vervolgens het 
gevolg dat dit gedrag heeft, het gevoel dat het bij je oproept en vervolgens het gewenste gedrag 
van de ander (feedback geven, 2010). 

Dit onderdeel kan eveneens vertaald worden naar het beoordelen van bedrijven. In het geval 
van dit verslag het beoordelen van musea. Hierbij beschrijf je het gevoel dat het museum bij 
je oproept, vervolgens vertaal je dat naar het gevolg en weerleg je het met het gewenste doel / 
gevoel wat het museum wil overbrengen.

Regels voor feedback ontvangen
Om feedback zo goed mogelijk te ontvangen gelden er twee basisregels. Door het hanteren 
van deze basis regels heeft feedback de maximalen effectiviteit.

• Wees niet bang voor kritiek
• Neem de juisten houding aan

De randvoorwaarden die uit de basisregels ontstaan zijn: luister aandachtig, vraag om uitleg, 
bedank hem of haar voor de feedback, denk er goed over na en doe vervolgens iets met de 
feedback (feedback geven, 2010). 

Tips voor het geven van feedback
• Maak de lijst van punten waarop de beoordelaar feedback moeten geven niet te lang. Bij te 

veel vragen is de kans groot dat ze geen tijd hebben om die allemaal te beantwoorden en 
daardoor niet echt willen meewerken. Daarnaast krijgt degene die om feedback vraagt te 
veel informatie

• Vraag bij het verzamelen van de feedback goed door. Onduidelijkheden moeten helder 
worden. Discussies moeten vermeden worden. Men hoeft het niet met elkaar eens te zijn.

• Degene die feedback geeft, investeert tijd en verdient een bedankje (Kluijtmans, 2014).

randvoorwaarden voor een goed feedbackgesprek
Fase 1: Vertrouwen
Onderscheid maken tussen de mens en de inhoud en tussen de relatie en de zaak is in deze 
fase enorm van belang. De medewerker kan aardig zijn, maar hij kan slecht preseten. Die 
twee dingen moeten mensen uit elkaar kunnen houden. Belangrijk is dat alle mensen die deel 
uitmaken van het gesprek elkaar moeten vertrouwen. Punten waar je je aandacht op moet 
richten bij dit onderdeel: Eerlijkheid, Openheid, Respect, Verwachtingen en Tijdsduur.

Fase 2: Begrip
In deze fase is het van belang erachter te komen wat de ander ziet en denkt, wat zijn of haar 
verwachtingen en behoeften zijn. Luisteren samenvatten en doorvragen zijn de basisregels 
voor deze fase.
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Fase 3: Oplossingen
Probeer met alle betrokkenen van het gesprek tot oplossingen te komen voor huidige 
problemen. Eveneens worden in deze fase de verbeterpunten bekeken. Probeer zo concreet 
mogelijk tot een gesteld doel te komen.

Fase 4: Afspraken
Leg de afspraken vast in een verslag en zorg dat de afspreken duidelijk zijn voor elke partij, om 
te controleren of het duidelijk is voor iedereen kun je het gesprek.

Tips voor de leiding van het gesprek
• Creëer een open sfeer waarin respect en interesse centraal staat
• Wees ten allen tijden concreet en helder.
• Probeer degene te motiveren doormiddel van het inbrengen van een positief oordeel
• Wees niet bang om een negatief oordeel op een zakelijke en eerlijke manier te geven
• Verplaats je in de ander. Kritiek of opmerkingen is niet voor iedereen altijd even makkelijk 

te aanvaarden. Zorg als leidinggevende van het gesprek dat de kritiek altijd op een zo 
zachtaardig mogelijk gebracht wordt. 

• Wees vooraf aan het gesprek duidelijk waar het gesprek heen moet gaan. Zorg dat de 
doelstelling van het gesprek duidelijk is (Kluijtmans, 2014).





5. teamanalyse

Voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een Personas’ en/of Visitors’ Journey is het 
van belang een competent team samen te stellen. Een team dat elkaar aanvult op eigenschappen 
en kwaliteiten. Hoe ziet dit team eruit en hoe dient zij samen te werken in welke rollen? In de 
teamanalyse wordt het beeld van een team geschetst, zoals het in de ideale situatie eruit zal 
moeten zien. Dit beeld is gebaseerd op ons eigen onderzoek en proces van de afgelopen vier 
maanden.

aantal personen
Het proces rondom een Journey bestaat eigenlijk uit twee delen: voorbereidend/evaluerend en 
uitvoerend. Het eerste deel kunnen we als theoretisch zien en het tweede deel als praktisch. 
Een team moet geschikt zijn voor beide delen om tot een succes te komen. Om te starten met 
een dergelijk project, moet er gekeken worden naar het aantal leden binnen een team. In ons 
geval bestond het team uit zes leden. Zes leden die tot alle besluiten zijn gekomen, ter plekke 
de Journey hebben begeleid en naderhand verschillende verslagen hebben opgeleverd. 

Er kan vanuit gegaan worden dat vele handen, licht werk maken, maar dit zal te kort door de 
bocht zijn. Uit onze ervaringen van de afgelopen maanden is gebleken dat het ideale team uit 
vier leden bestaat. Voor deze conclusie zijn meerdere redenen te vinden. Het voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren van een dergelijke Journey brengt voor zes leden te weinig werk me 
zich mee. Te vaak hadden gemiddeld twee leden binnen de projectgroep te weinig te doen. 
Vier leden is daarnaast een beter getal tijdens het nemen van besluiten en onderling overleg. 

Met zes leden gaat er te veel tijd in onnodig vergaderen zitten. Te veel meningen die gehonoreerd 
moeten worden. Een kleinere projectgroep is ook fijner tijdens gesprekken met opdrachtgevers 
en/of deelnemers van de Journey. Ook tijdens een uitvoer is vier leden een mooi getal. In 
het volgende onderdeel zullen de rollen tijdens de twee delen (voorbereidend/evaluerend en 
uitvoerend) van een Journey uiteengezet worden om een beeld te krijgen waar de ideale vier 
leden nu daadwerkelijk voor verantwoordelijk zijn.

rollen
Zoals zojuist besproken onderscheiden we het voorbereidende/evaluerende deel en het 
uitvoerende deel. Elk deel kent zijn eigen rollen. Deze rollen, inclusief bijbehorende omschrijving, 
volgen hieronder. Naast de rollen van de teamleden, zijn er nog maximaal twee extra rollen 
tijdens het gehele proces aanwezig: een opdrachtgever en eventueel een begeleider tijdens het 
proces. De opdrachtgever zal in de meeste gevallen de rol van begeleider op zich nemen. In het 
geval van ons, waarbij dit een opdracht vanuit de opleiding is, zijn de rollen van opdrachtgever 
en begeleider gescheiden.

Voorbereidend/Evaluerend
Tijdens het voorbereidende en evaluerende gedeelte van het proces zijn de volgende rollen in 
een team aanwezig:
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Projectleider
De projectleider is de persoon die, zoals de naam al doet vermoeden, de leiding heeft over het 
project. Deze persoon zorgt ervoor dat het project in goede banen wordt geleid, er een juiste 
planning op wordt nagehouden, het eindresultaat en de kwaliteit in de gaten wordt gehouden 
en dat er effectief en efficiënt te werk wordt gegaan. Tijdens meetings en bijeenkomsten zal de 
projectleider het proces leiden en het gesprek voorzitten. In alle gevallen zal de projectleider 
ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken zijn, die tevens worden nageleefd. Ook zal de 
projectleider op beslismomenten ervoor zorgen dat er eerlijke, doch juiste beslissingen worden 
genomen.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Probleemoplossend, inlevingsvermogen, 
doortastend, eerlijk, doorzettend, gemeenschappelijk, samenwerkend, leidinggevend, 
zelfverzekerd, communicatief, luisterend, motiverend, taakgericht, prioriteiten stellend, 
initiatief nemend, stressbestendig, overtuigingskracht.

Contactpersoon/Communicatiemedewerker
De contactpersoon/communicatiemedewerker binnen een projectgroep, beheert alle 
communicatie uitingen van en naar het team. Dit zal zijn, met de opdrachtgever, de 
projectbegeleider, de deelnemers van de Journey, maar ook naar externe partijen van het 
project, zoals een journalist of andere geïnteresseerde bedrijven. Alle uitingen worden vanuit 
één en dezelfde persoon verstuurd, om een duidelijk aanspreekpunt te creëren vanuit het 
team.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Flexibel, inlevingsvermogen, samenwerkend, 
zelfverzekerd, communicatief, creatief, omgevingsbewust, servicegericht, luisterend, 
overtuigingskracht, zelfvertrouwen, sociaal. 

Boekhouder/Financieel medewerker
Om een dergelijk project financieel in goede banen te leiden, dient een groepslid verantwoordelijk 
te zijn voor het financiële gedeelte. Deze boekhouder beheert de kosten omtrent het project 
voor zowel materialen, locatiehuren en persoonlijke onkosten die gemaakt worden t.b.v. het 
project. Ook de inhuur van externe partijen voor licht, geluid, workshops en/of vormgeving 
vallen onder de te beheren taken van de boekhouder.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten:  Zelfverzekerd, creatief, luisterend, zelfvertrouwen, 
probleemoplossend, eerlijk, doortastend, doorzettend, zelfverzekerd, overtuigingskracht.

Notulist/Archivaris
De notulist/archivaris van het team draagt zorg voor de verslaglegging van alle meetings en 
gesprekken. Daarnaast wordt al het papierwerk door deze persoon zorgvuldig beheerd. Met 
eventuele vragen over zaken, kunnen andere groepsleden bij de archivaris terecht, aangezien 
deze persoon de meeste informatie m.b.t. het project op papier of in bestanden in zijn of haar 
bezit heeft.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Zelfverzekerd, creatief, luisterend, zelfvertrouwen, 
probleemoplossend, eerlijk, doortastend, doorzettend, zelfverzekerd, overtuigingskracht.

Naast deze vier rollen is ieder lid tevens een regulier teamlid/projectlid.
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Uitvoerend
Tijdens het uitvoerende gedeelte van het proces zijn de volgende rollen in een team aanwezig:

Gastheer/Eerste presentator
De gastheer, tevens eerste presentator, praat tijdens een Journey alles aan elkaar. Van uitleg 
van de Journey, tot de evaluerende gesprekken. Tevens is hij of zij hét gezicht van de Journey. 
De juiste persoon weet mensen ertoe te brengen om het uiterste uit de Journey te halen en 
hierdoor het hoogst behaalbare resultaat te bereiken.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Inlevingsvermogen, doorzettend, gemeenschappelijk, 
samenwerkend, leidinggevend, zelfverzekerd, communicatief, luisterend, motiverend, initiatief 
nemend, overtuigingskracht.

Tweede presentator
De tweede presentator is de side-kick van de eerste presentator. Waar de eerste presentator 
het vaak algemene verhaal doorpraat, gaat de tweede presentator gedetailleerd op sommige 
onderdelen in. Hierdoor blijft de eerste presentator het ‘gezicht’ van de dag en wordt de tweede 
presentator de ‘deskundige’ van de dag.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Inlevingsvermogen, doorzettend, gemeenschappelijk, 
samenwerkend, leidinggevend, zelfverzekerd, communicatief, luisterend, motiverend, initiatief 
nemend, overtuigingskracht.

Projectleider/Procesbegeleider
Lees terug voor de uitleg van projectleider.
Als procesbegeleider ben je het aanspreekpunt tijdens de dag dat een Journey wordt 
uitgevoerd. Deelnemers kunnen terecht voor informatie en ondersteuning. Men dient zich dan 
ook zichtbaar op de vloer te vertonen.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Probleemoplossend, inlevingsvermogen, 
doortastend, eerlijk, doorzettend, gemeenschappelijk, samenwerkend, leidinggevend, 
zelfverzekerd, communicatief, luisterend, motiverend, taakgericht, prioriteiten stellend, 
initiatief nemend, stressbestendig, overtuigingskracht.

Contactpersoon/Procesbegeleider
Lees terug voor de uitleg van contactpersoon.
Als procesbegeleider ben je het aanspreekpunt tijdens de dag dat een Journey wordt 
uitgevoerd. Deelnemers kunnen terecht voor informatie en ondersteuning. Men dient zich dan 
ook zichtbaar op de vloer te vertonen.

Eigenschappen, competenties en kwaliteiten: Inlevingsvermogen, doorzettend, gemeenschappelijk, 
samenwerkend, leidinggevend, zelfverzekerd, communicatief, luisterend, motiverend, initiatief 
nemend, overtuigingskracht.
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bedrijfscultuur
Als team ben je vaak voor een bepaalde tijd aan elkaar verbonden. In deze tijd dient er effectief 
en efficiënt werk te worden geleverd. Zonder een positief klimaat, zal een teamverband ten dode 
zijn opgeschreven. Daarom een aantal best practices, gebaseerd op de afgelopen maanden.

Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een Journey, hoeft in principe niet veel tijd te 
kosten. Deze tijd wordt nog minder, aangezien na dit project er een zeer degelijk plan ligt, ter 
voorbereiding, uitvoering en het evalueren van een Journey. Van belang is om goed af te wegen 
waar en wanneer een team samenkomt en wat uitvoert. 

Ten eerste is er een centrale ruimte nodig, dat dient als ‘kantoor’. Zowel voor meetings als het 
opslaan van materiaal is dit zeer handig, maar bovenal is het gewoon essentieel om als team 
effectief en efficiënt te kunnen samenwerken. Deze ruimte moet tén minste over het volgende 
beschikken:

- Tafel;
- Stoelen;
- Elektriciteit;
- Wi-Fi;
- Ruimte ter opslag van materiaal;
- Laptops/pc’s;
- Printer;
- Memobord/Digibord.

Daarnaast heeft ieder individueel groepslid een ruimte nodig om te kunnen werken. Dit zal in 
de meeste gevallen thuis zijn. Hier dient zij ook beschikking te hebben over een laptop/pc met 
internetverbinding.

Stel nu dat het voorbereiden van een Journey drie weken voor de uitvoer van start gaat. Dan is 
het aan te raden om af te trappen met een meeting, om goed het project in te lezen en de taken 
door te nemen. Dit is zeer belangrijk, om enige verwarring onder groepsleden te voorkomen. 
Vanaf dat punt kent ieder lid zijn of haar taken en kan er aan de slag worden gegaan. De eerste 
week zal dit voornamelijk op ‘kantoor’ gebeuren. Stel voor om vroeg te beginnen (09:00/10:00). 
Eindig niet te laat (14:00/15:00). In de paar uur dat er op kantoor wordt gewerkt, dient er effectief 
en efficiënt te worden gewerkt, waarna eventueel overig werk, thuis kan worden voortgezet. 
Door deze werktijden raakt iedereen gestimuleerd om het uiterste uit de paar uur dat men 
samen is, te halen. Daarnaast is er na ‘werktijd’ voldoende persoonlijke tijd over. 

Na de eerste week zal er aan het begin van de week telkens opnieuw een meeting zijn, waarna 
men een paar dagen thuiswerkt en richting de donderdag eventueel een tweede meeting volgt. 
Tijdens dit project kwam erg naar voren dat dit de beste manier van werken was, aangezien 
ieder lid een thuisomgeving prefereerde, maar bovenal de inefficiëntie van het samenzijn het 
project deed afremmen. Te veel meningen en aanvullingen, kosten te veel tijd. Skype is een 
geweldige manier om samen te zijn, zonder veel reistijd kwijt te zijn. Daarnaast zorgt Skype 
ervoor, dat na het moment van bespreking, elk contract wordt verbroken en men niet blijft 
doordraven in onzinnige onderwerpen.

Niet alleen in de voorbereidende fase, maar ook in de evaluerende fase, is dit een uitermate 
juiste manier om onderling samen te werken. Het niet te overdreven vaak zien, van groepsleden, 
neemt onderlinge spanningen weg en laat iedereen zijn of haar gang gaan, gebaseerd op een 
hoge mate van onderling vertrouwen. Als dit vertrouwen uiteindelijk tot een zeer positief 
resultaat leidt, voelt deze manier van samenwerken als een dubbele beloning voor al het harde 
werk.
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