CASE #08

UTRECHTSE MUSEA

UTRECHTSE MUSEA
Stel je voor. Je geeft jezelf de uitdaging om de bezoekersaantallen met 20% te laten groeien. Van 800.00 naar 1 miljoen bezoekers per jaar. En stel je voor dat het nieuwe NS
station, Vaartsche Rijn daar de logistieke oplossing voor
gaat worden. Het Utrechtse Museumkwartier ligt op nog
geen 5 minuten lopen vanaf dit station, dus dat gaat wel
goed komen. Of toch niet?

Een aantal jaar geleden hebben de tien
grootste musea in het centrum van Utrecht
zich georganiseerd om deze uitdaging aan
te gaan. In een tijd waarin het als culturele
instelling steeds lastiger wordt om de aandacht van mensen te winnen kun je als
museum niet stil blijven staan. Je moet
actie ondernemen!
In twee workshops hebben we in kaart gebracht wat, volgens verschillende medewerkers van een drietal musea, een museum een
goed museum maakt. De resultaten hebben
we aan de hand van het bollenschema op de
pagina hiernaast in beeld gebracht. Samenwerking was, als vanzelfsprekend, belangrijk.

De routes van dagjesmensen worden ter plekke bijgehouden
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Net als het hebben van een waardevolle collectie en interessante tentoonstellingen. De
verrassing in de workshops was het ontbreken van de bezoeker. De klant. De extra 20%.
Die kwam pas ter sprake tijdens het informele
gesprek achteraf.
Aan ons dus de taak om te onderzoeken wat
het voor mensen betekent om een museum
te bezoeken. Op zoek naar slimme inzichten
in de belevingswereld van mensen. Zowel de
mensen die al binnen zijn, als de mensen die
je graag als bezoekers zou willen bedienen.
In dit project hebben wij ons vooral gericht
op de potentiële nieuwe klanten van de
Utrechtse musea.

Tijdens het gesprek over belangrijke
eigenschappen van een museum,
was slechts één medewerker gericht op de ervaring van de klant
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Op straat volgden we
deze oudere dames
om een goed beeld
te krijgen van wat een
dagje uit betekent
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Dat ze simpelweg dol zijn op de brownies in
het museumrestaurant of, zoals in Utrecht, op
het Nijntje Pleintje met Nijntje op de foto willen.
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We brengen de terugkerende routes in beeld

Werken met inzichten

Het inzicht dat misschien wel het meest bepalend was voor dit project, is dat mensen
helemaal niet naar een museum gaan. En
ook niet perse voor die ene collectie komen
waar de musea zelf zo trots op zijn. Wat bleek,
was dat mensen vooral een dagje uit gaan.
Samen iets gezelligs willen doen of hun kinderen iets willen leren.

Met deze kennis zijn we op zoek gegaan naar
wat er gebeurt voor en na een museumbezoek. Wat kunnen we hier leren? En hoe kunnen we dit vertalen naar waardevolle oplossingen voor deze uitdaging? Een zomer lang
hebben we bijna iedere middag mensen in
de stad gevolgd. Waar komen ze vandaan,
waar staan ze stil en waar gaan ze naar toe?
Kunnen ze de musea vinden? En de weg terug naar het station?
Wat ons vermoeden bevestigde was dat
mensen helemaal niet geïnteresseerd waren
in de kortste route naar het museum, of de
weg terug naar een NS station. Veel belangrijker lijkt het struinen door de stad. Nog even
langs het Nijntje Pleintje te lopen of een ijsje
te eten. Om uiteindelijk die selfie met de
Domtoren niet te vergeten...
Wist je dat er maar drie plekken zijn
vanwaar je zo’n foto kan maken?
Dat het vooral toeristen zijn die dit doen, is
niet zo gek natuurlijk. Maar waarom is er dan
geen enkele culturele instelling op die plekken aanwezig? Dat was één van de vragen
die ons bezig heeft gehouden. Waarom is er
op die plekken niemand om deze bezoekers,
aan Utrecht de stad, van dienst te zijn?

Het Stadhuisplein is een van de hotspots om de Domtoren te fotograferen
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DeCentraal museum

Of al deze oplossingen echt die 20% extra
bezoekers heeft opgeleverd?

Wanneer je een museumbezoek benadert als
een dagje uit met alles erop en eraan, dan
ontstaan er ineens allerlei mogelijkheden.
Kansen voor innovatie. Als museum moet je
dan wel bereid zijn om buiten je voordeur te
kijken. Om misschien wel de rol van curator
van de buitenruimte op je te willen nemen.
Want de mensen, die je nog niet jouw bezoeker kan noemen, zijn dáár natuurlijk te vinden.

Dat is eerlijk gezegd nog wel even de vraag.
Waaraan dit project in ieder geval heeft
bijgedragen is dat de musea nu makkelijker voorbij hun eigen voordeur kijken, daar
zichtbaar zijn en de toekomstige bezoeker
enthousiast maken voor kunst. De muurschildering op de Asch van Wijckskade is daar al
een goed voorbeeld van.

Eén bewezen succesvolle oplossing is door
middel van marketing communicatie. Posters
in het bushokje. Maar welke mogelijkheden
zijn er nog meer om mensen enthousiast te
maken voor kunst en cultuur, voor geschiedenis en treinen? Daar hebben wij ons op
gericht.

cultuur.utrecht
Nijntje Museum
11:28

Ook hebben we gezocht naar kansen in de
tijd voor en na een museumbezoek. Vanaf
het beslismoment thuis (“Ja! laten we naar
Utrecht gaan, Nijntje bezoeken!”) tot aan heel
concreet advies op het moment dat je om
11:28 het museum uitstapt, en misschien wel
toe bent aan een lekkere lunch.

Lange Nieuwstraat
1907 - 1917

Tijd voor lunch?

Een prototype voor de potentiële klant
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Hotspots trekken veel mensen
aan, maar museH
a omt as kp eo nt s e tr r eg ke ke en n v e e l m e n s e n
aan, maar musea maken er geen
gebruik van.
gebruik van.
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Wij ontwerpen voor
organisaties met de
ambitie waardevol
te zijn voor mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want
wij zijn ontwerpers, en ontwerpen doe je
voor anderen en niet voor jezelf. Waarde
creëren voor mensen, dat is wat wij doen.

We beginnen altijd met de uitdaging! Hoewel
dit in design (helaas) niet altijd vanzelfsprekend is, besteden wij daar veel aandacht en
tijd aan. Iets waarin service design zich onderscheidt van andere vormen van design.
Begrijpen we echt waar de uitdaging over
gaat? Hoe ziet deze uitdaging er uit vanuit
het perspectief van de eindgebruiker? Welk
‘probleem’ willen we nu eigenlijk echt oplossen?

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: Maar
wát ontwerpen jullie dan precies? Een vraag
waarop we het antwoord vaak verschuldigd
moeten blijven. Een vraag die we in ieder
geval niet kunnen beantwoorden met een
product zoals een poster, een app of een
interieur.

Grip op de uitdaging

Service design gaat over het ontwerpen van
de relatie tussen organisaties en hun klanten. En dat ziet er in iedere sector, en in ieder
project weer anders uit. Iets waardoor wij
op veel bijzondere plekken komen en met
veel verschillende mensen mogen werken.
Van de straten van Caïro tot aan scholen in
Noord-Brabant. Van de F-Pier op Schiphol
tot aan de machinekamer van een lift op de
Zuidas in Amsterdam. En van vrijwilligers bij
Slachtofferhulp Nederland tot aan de ambtenaren van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat in Den Haag.

Pas wanneer we deze vragen beantwoord
hebben. En pas wanneer we de impact van
de oplossingen kunnen zien en meten, pas
dan ronden wij een service design project af.

In ons werk is design de werkwijze, de aanpak
en de benadering. Voor ons is design een
werkwoord. Juist hierdoor kunnen we mensen betrekken in het ontwerpproces. Van het
onderzoek via de co-creatie en het prototypen tot aan de implementatie van nieuwe
oplossingen.

Als we voldoende grip hebben op de uitdaging, en als we de belevingswereld en
behoeftes van van mensen in kaart hebben
gebracht, gaan we op zoek naar oplossingen.
In welke richting gaan we die vinden?
Welke oplossingen zijn er nodig om waarde
te creëren voor de eindgebruiker én onze
opdrachtgever. En nog veel belangrijker;
hoe gaan we dit waarmaken?
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