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VOORWOORD
Beste lezer,

Voor u ligt de afstudeerscriptie van Ralph Souren, student Communication & Multimedia Design aan Zuyd Hogeschool 

te Maastricht. Gedurende de periode van 2 februari 2015 t/m 15 juni 2015 ben ik fulltime bezig geweest met mijn af-

studeeronderzoek voor het Sprookjesbos in Valkenburg aan de Geul.

In deze periode heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Sprookjesbos op multimediaal gebied verder 

te ontwikkelen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethode waarin de bezoeker van het park altijd 

centraal stond. Uiteindelijk ben ik tot een concept gekomen waarbij het Sprookjesbos en haar bezoekers op een geb-

ruiksvriendelijke manier meer kennis kunnen maken met het park.

Graag zou ik via deze gelegenheid ook enkele personen en instanties willen bedanken. Namelijk Zuyd Hogeschool, mijn 

scriptiebegeleider dhr. Stef Petit, mijn professioneel kader mevr. Dorien Koks, bedrijfsleider van het Sprookjesbos dhr. 

Jeroen van Zwieten en ten slotte alle medewerkers en respondenten uit mijn onderzoek die in welke vorm dan ook 

bijgedragen hebben aan mijn succesvolle afstudeeropdracht voor het Sprookjesbos.

Ik wil hen dan ook allen bedanken voor het vertrouwen en de kans(en) die zij mij hebben toevertrouwd/gegeven!

Ik wens u veel leesplezier tijdens het lezen van deze eindscriptie.

Ralph Souren

Student Communication & Multimedia Design

Schin op Geul, 15 juni 2015
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SAMENVATTING
Het Sprookjesbos Valkenburg is een kleinschalig 

themapark gebouwd op de heuvelrug van de Heunsberg, 

Valkenburg aan de Geul. Het park werd in 1950 geopend 

door de Limburgse zakenman Bruno Bruck en is daarmee 

een van de oudste themaparken ter wereld. Sinds 2012 is 

het park verkocht aan de Rotterdamse ondernemer Jeroen 

van Zwieten, die na een grondige renovatie in 2013 het 

park weer open heeft gesteld voor het grote publiek.

Van Zwieten wilde met het themapark een andere koers 

gaan varen, hij wilde namelijk terug naar de basis. Dat 

kwam er vooral op neer dat er minder plaats kwam voor 

attracties en meer voor sprookjes.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden 

om het Sprookjesbos op multimediaal gebied verder 

te ontwikkelen. Hoofddoel hierbij is om een product te 

creëren waardoor er meer bezoekers het park bezoeken. 

Om dit doel te bereiken is er uitgebreid onderzoek gedaan 

naar de doelgroep van het attractiepark.

Voor dit onderzoek zijn er diverse onderzoeksmethoden 

gebruikt. Zo is er middels deskresearch en literatuur 

onderzoek gekeken naar de algemene stellingen rondom 

de doelgroep. Daarnaast zijn er door middel van enquêtes 

en peilingen de meningen van de specifieke Sprookjesbos 

bezoeker geschetst. De resultaten van deze onderzoeken 

zijn vervolgens meegenomen in het ontwerpproces.

Als grote eindconclusie kan worden gesteld dat het in 

een park als het Sprookjesbos gaat om de beleving. Het 

complete plaatje van een pretpark moet goed zijn willen 

meer bezoekers er op af komen. Zo’n compleet plaatje 

begint niet op het moment dat de bezoeker de poorten 

van het Sprookjesbos binnen loopt, maar op het moment 

dat hij thuis gaat zoeken naar een leuk dagje uit.

Deze conclusie is omgezet naar twee concepten die 

bijdragen aan de complete beleving van het park. Het 

eerste concept is om de website in een geheel nieuw 

jasje te steken en om de aanpak van die website en 

de bijbehorende social media features te veranderen. 

Deze website is volledig uitgewerkt en staat in principe 

nu klaar om ontwikkeld te worden. Met behulp van 14 

samengestelde uitgangspunten zullen de resultaten van 

het onderzoek dan ook volledig verwerkt worden.

Het tweede concept is om de groevetocht die onder het 

Sprookjesbos plaats vindt een digitaal tintje te geven. 

‘Doeps Groevetocht 2.0’ wordt het ook wel genoemd 

waarin de bezoeker meegesleurd wordt door de magische 

wereld van de draken. Door middel van een interactief 

zwaard met sensor kunnen de bezoekers verschillende 

punten tot leven wekken en worden ze meegenomen 

door de groeve.
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~
Ga met lekkernijen je oma verblijden.

Kijk uit, laat je niet door de wolf verleiden.
Roodkapje

~



INLEIDING

INLEIDING
Het Sprookjesbos Valkenburg is een kleinschalig 

themapark gebouwd op de heuvelrug van de Heunsberg 

in Valkenburg aan de Geul. Onder het park bevinden zich 

diverse mergelgrotten die ook deel uitmaken van het 

park. Het park werd in 1950 geopend door de Limburgse 

zakenman Bruno Bruck en is daarmee een van de oudste 

themaparken ter wereld.

Sinds 2012 is het park verkocht aan de Rotterdamse 

ondernemer Jeroen van Zwieten, die na een grondige 

renovatie in 2013 het park weer open heeft gesteld voor 

het grote publiek. Van Zwieten wilde met het themapark 

een andere koers gaan varen, hij wilde namelijk terug naar 

de basis. Dat kwam er vooral op neer dat er minder plaats 

kwam voor attracties en meer voor sprookjes.

Het park wil zich ook steeds meer gaan ontwikkelen als 

familiepark. Het richt zich met name op families met jonge 

kinderen. Om met de tijd mee te gaan zal het zich ook 

op multimediaal vlak moeten gaan ontwikkelen. De oude 

poppen uit de jaren ’60 alleen zullen geen massa mensen 

naar het Sprookjesbos trekken en dus zal het publiek op 

andere manieren getriggerd moeten worden.

Zeker in de hedendaagse tijd, waarin tablets en 

spelcomputers al op jonge leeftijd hun intrede doen bij 

kinderen, is het belangrijk dat sprookjes niet verdwijnen. 

Sprookjes dragen namelijk bij aan de ontwikkeling van 

kinderen en helpen hun fantasie en creativiteit groeien. 

Helaas komt het in steeds meer huishoudens voor dat  

sprookjes geen plaats meer krijgen in de opvoeding en 

hierdoor daalt de populariteit enorm.

PROBLEEMSTELLING
Dit probleem kan vanuit twee perspectieven bekeken 

worden, namelijk vanuit een algemeen maatschappelijk 

oogpunt of vanuit het oogpunt van het Sprookjesbos.

Met algemeen maatschappelijk wordt bedoeld 

dat sprookjes langzaam weg ebben uit onze 

opvoedingscultuur en het Sprookjesbos zou graag een 

mogelijkheid willen bieden om op een multimediale 

manier de sprookjes weer onderdeel hiervan te maken.

Om echter de gehele flow van opvoeden in onze 

maatschappij te gaan veranderen is een onmogelijke 

klus en is een weg die moeilijk omgedraaid kan worden. 

Het focussen op het Sprookjesbos in dit geval is dus 

een logisch gevolg en is dan ook in de probleemstelling 

verwerkt. 

De probleemstelling luidt:

“Hoe kan het Sprookjesbos op een multimediale manier 

zijn sprookjes interactiever, leuker en educatiever  

maken voor zijn publiek en ervoor zorgen dat  

de bezoekersaantallen zullen stijgen?”

ONDERZOEKSVRAGEN
Om tot een antwoord te komen op de probleemstelling 

zijn er een aantal deelvragen die het zoeken hiernaar 

vereenvoudigen. Deze deelvragen richten zich niet 

alleen op het Sprookjesbos, maar op themaparken in 

het algemeen. Dit gebeurt omdat het op dit moment 

niet reëel is dat veel respondenten gevonden worden 

die deze vragen specifiek over het Sprookjesbos kunnen 

beantwoorden. 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp van de afstudeeropdracht bij het Sprookjesbos verder toegelicht. Ook komen 

de probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen in dit hoofdstuk aan bod. Als laatste is er nog een korte 

leeswijzer uitgewerkt met daarin een toelichting over de opbouw van deze afstudeerscriptie.

9

De deelvragen die beantwoord zullen worden zijn:

- Welke mediale producten zijn erg populair en worden  

 regelmatig gebruikt bij de doelgroep?

- Zijn er op dit moment gerelateerde projecten en best  

 practices?

- Hoe kan een sprookje zijn authentieke waarde en zijn  

 boodschap behouden met behulp van media?

- Hoe kan multimedia een betere beleving van een  

 thema bewerkstelligen?

- Hoe kunnen ouders nog meer verbonden raken met  

 hun kinderen door middel van multimediale middelen?

- Kan de complete beleving van een themapark  

 verhoogd worden zodat mensen het park gaan  

 aanraden aan andere mensen?

DOELSTELLINGEN
De doelstelling is om de beleving van een sprookje bij 

het Sprookjesbos te bevorderen. Dit moet gebeuren met 

behulp van multimediale middelen die bij de huidige 

kinderen bekend zijn en waar de drempel van gebruik laag 

is. Voorwaarde hierbij is wel dat de kinderen dit allemaal 

samen met hun ouders kunnen doen en zo gezamenlijk 

een sprookje kunnen beleven.

Aan het einde van het project dient er dus een product 

te staan dat een meerwaarde creëert voor bezoekers van 

het Sprookjesbos en dat de beleving zal verhogen. Deze 

meerwaarde zal betrekking hebben op het merendeel 

van de sprookjes die op dit moment al reeds in het park 

aanwezig zijn.

Daarnaast dient het eindproduct goed onderbouwd te zijn 

aan de hand van een sterke onderzoeksfase. Het product 

dient bekend te zijn bij de doelgroep en bovendien erg 

makkelijk te gebruiken. Dit wordt behaald door middel 

van goede usability testen en eventuele aanpassingen 

vanuit de test resultaten.

Al met al kunnen we kort en SMART samenvatten dat de 

algemene doelstelling van dit project is:

“Het creëren van een meerwaarde voor het Sprookjesbos 

door het gebruik van multimediale middelen die de beleving 

verhoogt. Een product dus waarover 80% van de gebruikers 

na afloop van een dag in het park echt het gevoel gaat 

hebben dat ze het park extra goed hebben ervaren.”

LEESWIJZER
Deze afstudeerscriptie is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. 

Elk onderdeel geeft een fase van het project weer. 

De hoofdstukken worden op de volgende volgorde 

gepresenteerd. Er wordt gestart met de fase waarin 

onderzoek wordt gedaan naar de situatie, de doelgroep 

en herkenbare projecten (Hoofdstuk 1: Onderzoek & 

Analyse). Vervolgens wordt het onderzoek vertaald in 

ontwerpideeën en concepten (Hoofdstuk 2: Ontwerp). 

Wanneer de concepten definitief zijn wordt gewerkt aan 

het realiseren en het visueel mooi maken van deze ideeën 

(Hoofdstuk 3: Realisatie). Daarna worden de gemaakte 

ontwerpen nog eens onderzocht en wordt bekeken of ze 

voldoen aan de gestelde eisen (Hoofdstuk 4: Evaluatie). En 

tot slot worden alle conclusies vernoemd en worden aan 

de hand van die conclusies de aanbevelingen geschetst 

(Hoofdstuk 5: Conclusies & Aanbevelingen). Tot slot wordt 

er nog een reflectie op de aanpak gegeven en worden de 

bronnen en bijlagen vernoemd.

8



1. ONDERZOEK & ANALYSE

1.1 INTERNE ANALYSE
In dit gedeelte wordt er een interne analyse op het park 

zelf uitgevoerd. Allereerst wordt de algemene informatie 

van het Sprookjesbos omschreven en vervolgens hoe het 

personeel gezien wordt, welke cultuur er heerst, welke 

kernwaarden gesteld zijn en tot slot nog hoe de huisstijl 

in elkaar zit. Dit is allemaal belangrijk om het algemene 

beeld van het Sprookjesbos duidelijk te krijgen.

1.1.1 HET SPROOKJESBOS
Het Sprookjesbos Valkenburg is een kleinschalig 

themapark gebouwd op de heuvelrug van de Heunsberg. 

Onder het bos bevinden zich diverse mergelgrotten die 

ook deel uitmaken van het park. Het park werd in 1950 

geopend door de Limburgse zakenman Bruno Bruck en 

is daarmee een van de oudste themaparken ter wereld.

Sinds 2012 is het park verkocht aan de Rotterdamse 

ondernemer Jeroen van Zwieten, die na een grondige 

renovatie in 2013 het park weer open heeft gesteld voor 

het grote publiek. Van Zwieten wilde met het themapark 

een andere koers gaan varen, hij wilde namelijk terug naar 

de basis. Dat kwam er vooral op neer dat er minder plaats 

kwam voor attracties en meer voor sprookjes.

Het park wil zich daarnaast steeds meer gaan ontwikkelen 

als familiepark. Het richt zich met name op families met 

jonge kinderen. Om met de tijd mee te gaan zal het zich 

ook op multimediaal vlak moeten gaan ontwikkelen. De 

verouderde poppen uit de jaren ’60, ’70 en ‘80 alleen 

zullen geen massa mensen naar het Sprookjesbos trekken 

en dus zal het publiek op andere manieren getriggerd 

moeten worden. Verder heeft de organisatie ook een 

missie en visie. Deze luiden als volgt:

Missie: “Sprookjes verbinden fantasie en werkelijkheid. Deze 

ontmoeten elkaar in het Sprookjesbos in Valkenburg aan 

de Geul. Met een prettige gastgerichtheid overtreffen wij 

verwachtingen.”

Visie: “Als serieuze partner beschouwd worden voor de inzet 

van personele en relationele activiteiten van organisaties in 

de wijde regio. Het Sprookjesbos biedt een compleet verzorgd, 

uniek en gezellig samenzijn.”

1.1.2 MEDEWERKERS
Bij het Sprookjesbos werken 22 medewerkers, waarvan 

4 in vaste dienst. Daarnaast zijn er enkele parttime 

medewerkers die vooral in het zomer bij drukte 

meewerken, uithelpen of ondersteunen. Verder zijn er vier 

stagiaires die op diverse vlakken actief zijn. Denk hierbij 

aan de catering, entertainment of andere gebieden. De 

vaste medewerkers zijn vooral actief op organisatieniveau 

en in de groenvoorziening.

De medewerkers van het Sprookjesbos wordt op 

beoordelingswebsites veelal omschreven als uiterst 

vriendelijk en zeer enthousiast. Dit komt mede omdat 

de sfeer in het team uitstekend is en de personeelsleden 

gedreven zijn om er een voor de bezoekers een leuke en 

onvergetelijke dag van te maken.

In dit hoofdstuk wordt het Sprookjesbos en haar bezoekers onderzocht. Allereerst wordt er gekeken naar het de 

interne processen en wordt het probleem onderzocht. Vervolgens wordt er dieper op de doelgroep ingegaan 

en hoe zij bij het Sprookjesbos terecht zijn gekomen. Aan de hand van die onderzoeksresultaten wordt er een 

conclusie gevormd die gedurende de rest van het ontwerpproces zal gelden als rode draad. Dit hoofdstuk geeft 

tevens antwoord op de probleemstelling en de daarbij gestelde deelvragen.
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Kijk mijn pootjes zijn wit van kleur.

Ik ben het, jullie moeder, open de deur!
De wolf en de zeven geitjes
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1.1.3 CULTUUR
In het park is er sprake van een plezierige, fantasierijke en 

nostalgische sfeer. Niet alleen onder de werknemers maar 

zeer zeker ook onder de bezoekers. Dit valt terug te zien in 

alle activiteiten die er te beleven zijn. De sprookjes hebben 

allemaal hun eigen plekje en worden getoond door 

middel van bewegende nostalgische poppen. Verder zijn 

er diverse klim en klauter plekken (lees: speeltoestellen) 

en kunnen mensen rustig genieten van de omgeving op 

een van de vele picknick plaatsen.

Wanneer je door het park loopt zie je de fantasie er bij de 

kinderen van afspringen. De historie van het oude park 

blijft tegelijkertijd gewaarborgd en ook aan ouders wordt 

voldoende aandacht besteedt. Het park straalt puur- en 

betrouwbaarheid uit, mede dankzij hun medewerkers 

en de betaalbaarheid. De slogan van het park is dan 

ook niet voor niks “Fantasie en werkelijkheid ontmoeten 

elkaar in Valkenburg aan de Geul”. Dit allemaal past in de 

mensgerichte cultuur die er heerst.

1.1.4 KERNWAARDEN
De kernwaarden van een organisatie zijn de 

persoonlijkheid van de organisatie. De kernwaarden 

kunnen door de eigenaar, oprichter of het bestuur worden 

opgesteld, echter zal de hele communicatie ook moeten 

afgesteld zijn dat deze waarden worden uitgedragen door 

de gehele organisatie.

De kernwaarden volgens de leidinggevenden van het 

Sprookjesbos luiden als volgt:

- Nostalgie

- Voor jong en oud

- Fantasierijk

- Historie en charme

Deze kernwaarden probeert het Sprookjesbos uit te 

dragen, middels het themapark en haar personeel. De 

kernwaarden zijn ook steekproefsgewijs gepeild onder 

de huidige medewerkers. Hierin kwamen de volgende 

kernwaarden naar voren, te zien het figuur hiernaast.

Hieruit blijkt dat dit deels overeenkomt. Zeker nostalgie 

werd regelmatig genoemd onder het personeel. Echter 

vindt het personeel dat klantvriendelijkheid zeer hoog 

in het vaandel staat en zij alles willen doen om het de 

bezoeker van het park het naar hun zin te maken. Dit is 

geen geformuleerde kernwaarde door de organisatie, 

maar volgt wel uit het feit dat de gasten uiteindelijk 

voor de omzet zorgen. Als zij tevreden zijn, zijn ze eerder 

geneigd om meer uit te geven of nog eens terug te 

komen.

1.1.5 HUISSTIJL
De huisstijl van het Sprookjesbos is grotendeels gelijk. Het 

logo is een witte S met drakenstekels, op een monotoon 

kleurige achtergrond. Deze achtergrond is doorgaans 

groen of oranje. Groen is een frisse natuurlijke kleur, kleuren 

die overbrengen wat het park graag wilt uitstralen. Oranje 

is ook een frisse kleur wat goed in contrast staat met de 

groene tinten in het park. De kleuren oranje en groen 

komen ook veelvuldig terug in het Sprookjesbos zelf. De 

aankleding van de locatieaanduidingen (van ‘dienst’ tot 

‘kassa’) en richtingaanwijzers is voornamelijk met bordjes 

(in de kleur groen) gedaan. Inhoudelijke boodschappen 

worden voor de attentiewaarde vaker in of met de kleur 

oranje gecommuniceerd (op krijtborden, posters, etc.).

Door het park heen hangen bij alle sprookjes en 

activiteiten borden met daarop een beschrijving van het 

sprookje of speeltoestel. Deze borden verschillen per keer 

van kleur. Overeenkomsten zijn het lettertype, logo boven 

in het midden en de rand met twee krullen onder in het 

midden en de alliteratie. Tevens heeft het logo dezelfde 

kleur als het bord.
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Nostalgie (34%)

Klantvriendelijkheid (25%)

Avontuurlijk (17%)

Fantasie (8%)

Speelsheid (8%)

Energiek (8%)

1.2 PROBLEEM ANALYSE
Nu het Sprookjesbos is toegelicht kan er dieper op het 

probleem ingegaan worden. Er wordt gekeken naar de 

authentieke waarde van de sprookjes en naar de beleving 

van het themapark. Doel hiervan is dat de gehele huidige 

situatie geschetst wordt en waar eventuele verbeteringen 

op moeten letten zodat het uiteindelijke concept hierop 

in kan spelen.

1.2.1 AUTHENTIEKE WAARDE
De authentieke waarde van de sprookjes is in dit park 

dus van groot belang. Deze volksverhaaltjes vertellen een 

verhaal en vormen het hart van het park. Het is immers 

ooit met deze sprookjes begonnen. Voor het Sprookjesbos 

is het dus van enorm belang dat deze authentieke waarde 

behouden blijft. Om te kijken of dit ook gebeurt met de 

inzet van multimedia is er door middel van deskresearch 

onderzoek gedaan.

Uit dat onderzoek bleek al snel dat kinderpsycholoog 

Bruno Bettelheim schreef dat om een kind zijn aandacht 

te behouden hij/zij geëntertaind moest worden.. Een 

verhaal moet zijn nieuwsgierigheid wekken en zijn 

fantasie stimuleren. Dit is een moeilijk te bereiken stadium. 

Een kind moet zich tenslotte nog ontwikkelen, zich zelf 

ontdekken en de kans krijgen om deze complexe wereld 

te begrijpen.

Volgens Bettelheim vervullen sprookjes in dit proces een 

enorm grote rol. Zo omschrijft hij de diepere betekenis 

van deze verzinsels als de waarheid die wordt gegeven 

door het leven. Ook zegt hij dat sprookjes in de loop der 

jaren meer verfijnd zijn en dat zij met hun tijd mee gegaan 

zijn, maar dat de persoonlijke dingen gebleven zijn. 

Helaas verteld dit weinig over de manier hoe de 

authentieke waarde van sprookjes met behulp van 

multimedia behouden blijven. Wel zegt hij dat de verhalen 

ook evolueren en dat de ware aard achter het verhaal 

behouden blijft. Om toch nog een duidelijker antwoord 

te krijgen is er gekeken naar basisscholen. De traditionele 

manier van les geven veranderde de afgelopen jaren ook 

enorm en werd grotendeels gedigitaliseerd.

Een onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam beschrijft 

het gedrag van basisschoolscholieren wanneer deze 

gebruik mogen maken van een mobiele applicatie. In dit 

geval ging het over een toets Engels die in verschillende 

condities afgelegd moest worden. De resultaten laten 

zien dat de toets scores het beste zijn wanneer leerlingen 

de stof op kunnen nemen in hun eigen omgeving met 

een mobiele applicatie. De leerlingen ervaren het leren 

met een multimediaal product als (zeer) leuk en steken 

er meer van op.

Tot slot om deze vraag duidelijk te beantwoorden is er 

gekeken naar een onderzoek van Eliane Segers aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit onderzoek toonde 

aan dat kinderen sneller en langduriger leren wanneer er 

audiotekst in combinatie met beeld getoond wordt dan 

wanneer kinderen alleen maar lezen. Het gebruik van 

beelden zou dus een positieve draai kunnen geven om de 

waarde van een sprookje te behouden. Echter is het wel 

belangrijk dat kinderen in hun eigen tempo deze beelden 

kunnen opnemen. Dit zorgt er namelijk voor dat kinderen 

de stof langer onthouden.

De authentieke waarde en zijn boodschap van sprookjes 

zijn dus te behouden door middel van digitale beelden en 

geluidsfragmenten. Tevens zou het inzetten van mobiele 

applicaties die ook thuis te gebruiken zijn bijdragen aan 

het leerproces van de sprookjes. Over de authentieke 

waarde hoeft er dus geen zorgen gemaakt te worden. Het 

verhaal en de gedachte er achter gaan mee in de tijd en 

zullen dus niet verloren gaan.
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1.2.2 BELEVING
De authentieke fabeltjes zorgen voor een bepaalde 

beleving van een park. Iedereen kijkt anders naar die 

sprookjes en heeft er dus een andere visie op. Toch is 

het voor dit project belangrijk dat er één lijn getrokken 

wordt. Eén lijn over hoe sprookjes beleefd worden en hoe 

het gehele park hier mee om dient te gaan of dient te 

handelen. Verder wordt er gekeken hoe belangrijk een 

goede beleving is en of het ook bijdraagt aan het succes 

van een themapark. De resultaten van deze vragen zijn 

gebaseerd op field research en deskresearch.

Uit onderzoek van Tim Kullen, masterstudent Sociale 

Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, blijkt 

dat een positieve parkbeleving een effect heeft op de 

tevredenheid van de bezoekers. Uit het onderzoek blijkt 

dat 25,7% van de gasttevredenheid wordt verklaard door 

parkbeleving. Wanneer de parkbeleving dus verhoogd 

wordt zullen mensen ook meer tevreden zijn.

Deze stellingen worden vervolgens volledig onderbouwd 

door Pine en Gilemore. Volgens hen raken mensen zodanig 

betrokken wanneer zij blijvende indrukken opdoen als 

de beleving hoog is. Verder is de verbondenheid van 

een thema en een verhaal ook nog van toepassing. 

Wanneer dit namelijk succesvol het geval is stimuleert 

dit de beleving en dus de tevredenheid van de bezoeker. 

Dit verklaart ook waarom pretparken als de Efteling en 

Disneyland miljoenen euro’s stoppen in nieuwe projecten 

die de thematisering verhogen.

Naast de beleving van het park speelt er tegenwoordig 

nog een andere belangrijke factor een rol binnen 

pretparken, namelijk multimedia. De vraag is of 

multimedia ook bijdraagt aan die betere beleving en of 

dit dus ook zorgt voor een hogere klanttevredenheid. Om 

deze vraag te beantwoorden is er gekeken naar musea, 

waar multimediale middelen inmiddels al een ruim aantal 

jaren hun vaste plek hebben. 

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt 

dat museumbeleving van de bezoeker persoonlijk, 

zelfgemotiveerd, op eigen tempo en verkennend is. De 

bezoeker kiest zelf wat, waar en wanner ze iets willen leren. 

Dit komt voor een groot gedeelte overeen met de situatie 

in het Sprookjesbos. Waar de bezoeker de sprookjes op 

een eigen tempo wil en kan ontdekken en tot zich toe 

kan nemen.

Over de multimedia middelen in het museum zijn nog tal 

van mogelijkheden te bedenken. Zo wordt er gesproken 

over oplossingen in het museum en over oplossingen 

vanuit de gebruiker zelf (smartphone en tablets). Maar 

uit het onderzoek blijkt dat beide mogelijkheden een 

positieve effect hebben op de beleving van de bezoeker 

en ook met name op het leerproces.

Op dit moment beleven mensen het Sprookjesbos vooral 

door te kijken en te luisteren. De sprookjes hebben 

allemaal hun eigen plekje waar het verhaal door middel 

van een geluidsband wordt verteld. Daarbij zien de 

bezoekers de bewegende poppen die voor kinderen 

natuurlijk meer zijn dan alleen poppen. De fantasie van 

de jeugdige doelgroep speelt hier een grote rol, want zij 

zien daadwerkelijk Roodkapje en Sneeuwwitje in plaats 

van een pop.

Naast de huisjes met sprookjes is er ook nog uitgebreide 

speeltuin, een kinderboerderij, een restaurant en nog 

diverse andere activiteiten in het bos te vinden. Deze 

zijn allemaal aangekleed in een nostalgische stijl met 

een hedendaagse tint. De huisstijl zorgt er bijvoorbeeld 

voor dat de verhalen duidelijk verteld worden met 

een moderne look. In het geheel is het thema van het 

Sprookjesbos dus een historisch bos met ruimte voor 

moderne ontwikkelingen.

Kortom: multimedia draagt zeker bij aan een betere 

beleving van een themapark.  Maar als het Sprookjesbos 

echt wilt scoren dan zal het moeten kijken naar de gehele 

beleving van het park. Thematisering werkt enorm goed 

als het gaat om de tevredenheid van de bezoekers. Zoals 

in het vorige gedeelte beschreven kan multimedia hierbij 

een grote rol spelen door middel van het aanbieden van 

beelden en geluiden. Ook het leerproces van sprookjes zal 

bevorderen wanneer multimedia zijn intreden doet in het 

park.
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1.3 DOELGROEP ANALYSE
In het komend hoofdstuk wordt er gekeken naar 

de doelgroep. Er wordt vooral onderzocht waar de 

doelgroep zich in het park graag mee bezig houdt en 

welke platformen zij gebruiken.

1.3.1 DE DOELGROEP
De hoofddoelgroep van het Sprookjesbos, en zeker voor 

dit project, zijn jonge gezinnen. Jong en oud moet zich 

kunnen vermaken en moet een geslaagde dag in het 

park beleven. Uiteraard draait het uiteindelijk allemaal 

om de kinderen van tien jaar en jonger. Deze groep moet 

worden geëntertaind maar mag ook wat leren op zo’n 

dag. Daarnaast mogen de ouders absoluut niet vergeten 

worden en moeten zij zo veel mogelijk bij het verhaal 

betrokken zijn. Het gaat er tenslotte om dat zij gezamenlijk 

een gezellige en leerzame dag hebben.

Het onderzoek gaat nu verder met de een deskresearch 

naar de gestelde leeftijdscategorieën. In het volgende 

hoofdstuk zal er dieper op de doelgroep in het park 

zelf ingegaan worden door middel van een enquête. 

Eerst wordt onderzocht wat de doelgroep bezig houdt, 

wat voor een multimediale platformen zij hebben en of 

deze middelen kunnen bijdragen aan de verbondenheid 

tussen ouders en kinderen.

1.3.2 MULTIMEDIALE PRODUCTEN ONDER KINDEREN
Om er achter te komen welke mediale middelen de 

doelgroep gebruikt is er online gekeken naar de trends 

op dit moment. Daaruit bleek al snel dat met name 

het gebruik van tablets onder kinderen tot 7 jaar fors 

toegenomen is. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 78% 

van de 4- tot 7-jarigen dagelijks een tablet gebruikt.

De gevolgen van het vele mediagebruik zijn volgens de 

ouders positief. 70% van hen zegt dat hun jonge kind 

plezier er aan beleeft en veel kennis opdoet. Een groot 

gedeelte (63%) is het eens met de stelling dat digitale 

media goed is voor de ontwikkeling van het kind.

Om dit mediagebruik nogmaals te onderstrepen is voor dit 

onderzoek ook een kleine peiling gehouden onder enkele 

bezoekers van het park. Uit deze peiling bleek dat een 

groot gedeelte van de bezoekende gezinnen beschikte 

over een smartphone, tablet en laptop. Het gebruik bij 

kinderen beperkt zich voornamelijk op de tablet waar 

spelletjes en YouTube filmpjes enorm populair blijken 

te zijn. De smartphone en laptop bleken bij de kinderen 

minder in trek te zijn en werden dan ook amper gebruikt.

1.3.3 OUDERS EN KINDEREN SAMEN 
Nu bekend is welke multimedia producten de doelgroep 

aantrekt is het onderzoek verder gaan kijken naar het 

gedrag van ouders en kinderen samen. De vraag werd 

gesteld of multimedia een rol van betekenis kon spelen in 

het samen brengen van kind en ouder.

Het antwoord wat de peiling gaf was dat dit niet vaak het 

geval was. Volgens de bezoekers van het Sprookjesbos 

gebruikte de kinderen de tablet doorgaans alleen en 

konden de ouders hier vrij weinig tussen komen. Wel 

gaf een bezoeker als goed voorbeeld GeoCaching aan. 

Dit is een app waarbij men gezamenlijk door middel van 

een mobiele telefoon schatten moet zoeken. Volgens de 

bezoeker zorgde deze app ervoor dat men samen naar 

een oplossing zocht.

Verder gaf de peiling als uitslag dat multimedia gebruik 

in het park wellicht wat te ver gezocht was. Een groot 

gedeelte van de mensen (85%) bleef er bij dat het huidige 

concept niet te veel aangepast moest worden omdat dit 

juist een stukje ‘multimedia vrije zone’ was in het drukke 

leven buiten het park. 
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1.4 ENQUÊTE
Het is in dit ontwerpproces belangrijk dat de ontwerpen 

gemaakt worden voor de gebruiker. Op dit moment is het 

probleem al ver onderzocht, is er bekend wie de gebruikers 

zijn en welke moderne multimediale middelen ze wel/

niet gebruiken. Toch moet er dieper gegraven worden 

naar de daadwerkelijke doelgroep. Met de daadwerkelijke 

doelgroep wordt bedoeld: de park bezoekers van het 

Sprookjesbos.

Omdat het Sprookjesbos dit jaar met de Pasen haar 

deuren opende is de doelgroep pas later door mij 

benaderd kunnen worden. Het park beschikt niet over 

privégegevens van bezoekers waardoor een benadering 

van deze groep alleen mogelijk is op geopende dagen.

Het eerste doel van deze enquête was het ontdekken 

van de stappen die een bezoeker maakt voordat hij het 

Sprookjesbos binnen komt. Maar omdat in het najaar van 

2014 een soort gelijke enquête gehouden is werd het 

doel bijgesteld. Er werd nu meer onderzoek gedaan naar 

de ervaringen van bezoekers met de online wereld van 

het Sprookjesbos en wat hier hun mening over was.

1.4.1 ENQUÊTE RESULTATEN 2014
Zoals eerder gezegd werd er in het najaar van 2014 

ook een enquête gehouden onder de bezoekers van 

het Sprookjesbos. Dit onderzoek was meer gericht op 

de tevredenheid van de bezoeker en gold voor het 

Sprookjesbos als een graadmeter over het lopende 

seizoen. Een belangrijke vraag voor het onderzoek in deze 

enquête was vraag nummer 7:

Wie of wat bracht u op het idee het Sprookjesbos te 

bezoeken?

- Vakantiepark / hotel

- Internet 

- Woonachtig in de omgeving 

- Eerder bezoek

- Via via

- Anders, namelijk: …..

De resultaten van deze vraag zijn uitstekend te gebruiken 

voor het onderzoek (zie onderstaande diagram). Maar liefst 

116 respondenten gaven hun mening waarvan een groot 

gedeelte van de bezoekers aan gaf woonachtig te zijn in 

de omgeving of een eerder bezoek al te hebben gehad in 

het park. Daarnaast zei 18% door middel van internet te 

zijn overgehaald om het park te bezoeken. Verder komen 

ook nog veel beoordelingssites aan bod en heeft de folder 

een duidelijk aandeel bij de vakantieparken/hotels.

Voor het onderzoek kan gesteld worden dat door middel 

van internet een groot gedeelte van de bezoekers 

geïnteresseerd raken in het Sprookjesbos. Ook de mensen 

die woonachtig zijn in de omgeving kunnen namelijk via 

dit medium zijn overgehaald. 

Het Sprookjesbos is online op drie plaatsen te vinden, 

namelijk:

- Hun eigen website

- Facebook

- Beoordelingssites zoals bijvoorbeeld Zoover

Over beoordelingssites valt weinig te zeggen. Mensen 

geven daar hun eigen mening en beoordelen het park na 

een fysiek bezoek. Hier kun en mag je als Sprookjesbos 

niets aan gaan veranderen, de mening van de bezoekers 

is namelijk niet te veranderen. Wat het Sprookjesbos 

alleen in dit geval kan doen is de bezoeker een geweldige 

dag laten beleven zodat ze zelf positieve dingen op deze 

sites gaan schrijven of bij negatieve reviews een positieve 

reactie er op geven.
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Via via (25%)

Internet (22%)

Uit de omgeving (18%)

Anders (14%)

Eerder bezoek (12%)

Vakantiepark/hotel  (9%)

Nu kijkend naar de andere twee punten: hun website en 

Facebookpagina. Hoe actief is het Sprookjesbos hierop? 

Doen ze het goed en professioneel? Straalt het wat uit? 

Maar nog belangrijker: hoe vindt de bezoeker hun online 

prestaties?

Om deze vragen te beantwoorden zal verder in dit 

document door middel van een expert review met een 

kritische blik hierna gekeken worden. Om de vraag over 

de bezoekers te beantwoorden is er een nieuwe enquête 

op touw gezet die het ze zelf gaat vragen.

1.4.2 ENQUÊTE 2015
Om er achter te komen hoe de bezoeker de online 

wereld van het Sprookjesbos beleeft is er een nieuwe 

enquête opgestart. Deze enquête is door ongeveer 25 

respondenten beantwoord en had veelal open vragen 

waarbij de onderzoeker ruimte had om door te vragen. 

Het is dus een kwalitatieve enquête geworden die het 

beeld van de bezoeker zeer duidelijk kon weergeven.

De vragenlijst en de resultaten zijn terug te vinden in de 

bijlagen. In dit gedeelte zullen een aantal opvallende 

resultaten extra beschreven worden die voor de rest 

van het ontwerp proces van toepassing zullen zijn. 

Doel van de enquête was om er achter te komen of het 

Sprookjesbos op online gebied goede zaken deed en of 

er extra bezoekers te genereren zijn als het innoveert op 

dit vlak.

Om hier achter te komen werd de bezoeker als eerste de 

vraag gesteld of ze überhaupt online zochten naar het 

park. Hier gaf 67% van de ondervraagde aan dit te doen 

en via zoekmachines als Google en Bing op de website 

van het park terecht te zijn gekomen. Slechts 5% vond het 

park via social media en 5% kwam direct op de site via de 

URL. 

De website speelt dus een belangrijke rol bij de mensen 

die het park willen bezoeken. 81% van de bezoekers gaf 

aan voor een bezoek de website bezocht te hebben. Het 

moment van online bezoek varieerde van 1 dag tot een 

week voor de daadwerkelijke bezichtiging van het park.

Waar zijn de bezoekers naar op zoek?

Veel bezoekers gaven aan de website puur als 

informatiebron te gebruiken. Alle ondervraagde werd dan 

ook de vraag gesteld wat ze zoal zochten en of ze dit ook 

vonden. Aan de hand van deze vragen kan het volgende 

lijstje worden opgesteld dat aangeeft waar de bezoeker 

naar op zoek is:

- Openingstijden (67%)

- Entree prijzen (48%)

- Adres/route (14%)

- Wat er te doen is (14%)

- Parkeren (10%)

- Horeca (5%)

- Leeftijden (5%)

- Attracties (5%)

- Referenties (5%)

Bij de vraag of deze informatie op de huidige website 

goed en snel gevonden werd waren de meningen een 

beetje verdeeld. Toch gaf 29% van de mensen aan dit snel 

gevonden te hebben. Wel gaven enkele mensen als extra 

opmerking dat de belangrijke informatie meer bovenaan 

geplaatst mocht worden en direct zichtbaar zou zijn. Zo 

zou naar beneden scrollen en extra klikken overbodig 

worden.
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Social media

Een ander belangrijk gedeelte in de online wereld van het 

Sprookjesbos is de social media. Op dit moment is het park 

alleen actief op Facebook en heeft het 2.000+ likes. Een 

vraag in de enquête was dan ook of bezoekers geneigd 

waren het park online te volgen. 33% van de ondervraagde 

zei vervolgens dit wel te willen doen om zo sneller up to 

date te zijn van nieuwe attracties en evenementen. Als 

men 33% van de bezoekers in 2014 uitrekent (ongeveer 

25.000) zou dit beteken dat er ongeveer 9.000 likes op de 

pagina zouden moeten zijn. Hieruit kan gesteld worden 

dat op social media gebied dus weldegelijk nog veel te 

bereiken valt.

Huidige website

Tot slot werd de vraag gesteld welk cijfer de bezoeker de 

huidige website zou geven. Gemiddeld kwam hier een 7,1 

uit en een aantal duidelijke verbeter punten. Zo zou het 

zoeken van informatie vereenvoudigd moeten worden 

en mag de sfeer van het park beter terug komen. Dit zou 

bijvoorbeeld door middel van foto’s met kinderen gedaan 

kunnen worden. Daarnaast gaven mensen aan meer kleur 

te willen zien en referenties van andere klanten belangrijk 

te vinden.

‘De website is het online visitekaartje van het park’ gaf een 

bezoeker aan. Die tevens vond dat de website er strakker 

uit mocht komen te zien en dat ook de sfeer meer in beeld 

gebracht mocht worden.

De huidige website heeft ook aan de hand van deze 

enquête geen doorslaggevende functie. Slechts 5% van 

de mensen gaf aan dat hij of zij aan de hand van de 

website naar het park zou zijn afgereisd.

Ook het tonen van andere websites liet de bezoeker zijn 

mening over de website vormen. De websites van het 

Plaswijckpark, de Efteling en GaiaZOO werden door 86% 

van de ondervraagde als mooier en gebruiksvriendelijker 

gekenmerkt. Met name de website van het Plaswijckpark 

gooide hoge ogen omdat deze rustig, overzichtelijk en 

kindvriendelijk uit zag.

Conclusie enquête

Het Sprookjesbos scoort op dit moment volgens de 

bezoeker een ruime voldoende met hun website. Deze 

voldoende is met name te danken aan het feit dat alle 

informatie te vinden is. De sfeer van het park wordt in 

mindere mate weergegeven en wanneer andere websites 

getoond worden zijn de bezoekers in eens een stuk 

kritischer.

Verder komt op social media vlak het park gewoon ruim 

te kort en valt er volgens de bezoeker meer te halen. Met 

name nieuwe attracties en nieuwe evenementen zijn 

volgens de bezoeker punten om op te scoren. Het aantal 

online volgers kan veel groter zijn wanneer het park meer 

en gerichter met social media te werk zal gaan.

Op basis van de reacties en bronnen mogen we 

concluderen dat een verbeterde website bijdraagt aan 

meer fysieke bezoekers. Veel mensen gaan eerst online op 

zoek naar het park voordat ze in de auto stappen. Online 

hopen ze een sfeer te krijgen en snel alle informatie die ze 

nodig hebben te vinden. Een goede website zorgt er voor 

dat extra mensen het park bezoeken en dat deze zonder 

al te veel moeite de weg weten te vinden.

De mensen die het park niet bezoeken maar wel online 

er naar gekeken hebben zijn helaas niet ondervraagd. 

Het feit dat twee derde van de online bezoekers het park 

(nog) niet bezocht heeft geeft aan dat veel mensen op 

de huidige website niet overtuigd worden het park te 

bezoeken. Deze cijfers worden gehaald uit het aantal 

online bezoekers en de daadwerkelijke park bezoekers. 

Zie bijlage 1 voor de exacte cijfers.
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1.5 PERSONA’S
Op basis van de onderzoeks- en enquêteresultaten zijn er drie persona’s ontworpen. Een persona is een archetype 

van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van gebruiker. Deze wordt gebruikt gedurende het 

ontwerpproces om je als ontwerper zo goed mogelijk te kunnen inleven in de gebruiker.

1.5.1 PERSONA 1
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Naam:  Cecile de Jong

Geslacht:  Vrouw

Leeftijd:  38 jaar

Beroep:  Parttime verkoopster

Woonplaats:  Echt, Limburg

Haar baan

Cecile werkt sinds haar 24ste bij schoenenzaak Durlinger 

in Echt. Dit deed ze eerst fulltime, maar na de geboorte 

van Tess nog maar parttime. Zo houdt ze meer tijd over 

voor het huishouden en voor de kinderen.

Educatie

Marlies heeft de HAVO afgemaakt en is toen een studie 

gaan volgen op het Arcus college in Heerlen, namelijk 

Medewerker Personeel en Arbeid Niveau 4. Sindsdien 

is ze gaan werken bij diverse winkels en heeft ze een 

aantal cursussen gevolgd.

“Als de kinderen het naar hun zin hebben 

ben ik als moeder zielsgelukkig.”

Dagelijks leven

Omdat Siem een drukke baan heeft is Cecile thuis het 

kloppend hart. Ze regelt alles van het huishouden en 

heeft de touwtjes stevig in handen. Ook dagjes uit en 

vakanties worden door Cecile geregeld. Daarnaast zien 

we Cecile ook nog regelmatig een rondje door de buurt 

rennen, met of zonder hond Kengi.

Communicatie middelen

Het gezin heeft veel communicatie middelen in huis. 

De iPad is zeer populair bij iedereen en wordt dan ook 

voortdurend gebruikt. Verder hebben Siem en Cecile 

allebei een smartphone en staat er een laptop in de 

werkkamer.

Wensen van dit project

De kinderen moeten kunnen genieten van het 

Sprookjesbos en haar sprookjes. Dit kan in het park 

tijdens een gezellig dagje uit, of thuis op welke manier 

dan ook.

Woonsituatie

Cecile de Jong woont al haar hele leven lang in Echt, 

waarvan de afgelopen 15 jaar met haar man Siem. 

Samen hebben ze 2 kinderen: Luuk (8 jaar) en Tess 

(5 jaar).
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1.5.2 PERSONA 2

Naam:  Frank Willems

Geslacht:  Man

Leeftijd:  42 jaar

Beroep:  Docent wiskunde

Woonplaats:  Alkmaar, Noord-Holland

Zijn baan

Frank werkt al 12 jaar als wiskunde docent op een 

middelbare school in Alkmaar. Op de middelbare 

school hebben ze veel vakantie waar het gezin dan 

ook uitermate van mee profiteert, want een midweek 

Valkenburg is dan snel geboekt.

Educatie

Na het Atheneum heeft Frank Wiskunde gestudeerd aan 

de universiteit in Eindhoven. Daarna heeft hij nog eens 

de leraren opleiding gevolgd waar hij zijn passie ideaal 

kon uiten.

“Een dagje uit tijdens de vakantie daar wil ik 

me goed online op voorbereiden.”

Dagelijks leven

Naast zijn werk is Frank een druk mens. Hij is sportief en 

is dan ook vaker te vinden op het voetbalveld. Verder 

vindt hij tijd samen met de familie ontzettend belangrijk. 

Een dagje uit gaat hij dus niet uit de weg.

Communicatie middelen

Frank is erg handig met zijn computer. Deze gebruikt hij 

meestal voor zijn werk. Daarnaast bezit de familie een 

iPad en hebben Lieke en Frank een smartphone.  Jesse 

krijgt volgend jaar zijn eerste mobiele telefoon.

Wensen van dit project

Ik moet me online goed kunnen voorbereiden als ik naar 

het Sprookjesbos ga. Dit moet ik op elk platform kunnen 

vinden, ook als ik in mijn hotel zit. We houden niet van 

kermis en ‘goedkoop’ vermaak. Ik wil dat de kinderen iets 

opsteken, een (leerzame) ervaring op doen.

Woonsituatie

Frank is getrouwd met Lieke en samen hebben ze 3 

kinderen: Jesse (10), Sem (6) en Milou (5). Ze wonen 

in een vrijstaand huis in Alkmaar en zijn regelmatig 

buitenshuis te vinden.

1.5.3 PERSONA 3
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Naam:  Julie Vervoort

Geslacht:  Vrouw

Leeftijd:  6 jaar

Woonplaats:  Maasbracht, Limburg

Haar baan

Julie is pas 6 jaar en zit nog op school.

Educatie

Julie zit in groep 3 van basisschool Het Palet in 

Maasbracht.

“Ik wil samen met mijn zusjes een 

super toffe dag hebben.”

Dagelijks leven

Wanneer Julie klaar is op school speelt ze regelmatig 

met haar zusjes. Hier doet ze verschillende dingen mee, 

waaronder multimediale spelletjes. Verder doet Julie in 

het weekend nog dansen.

Communicatie middelen

Julie zit regelmatig op de iPad. Hier doet ze spelletjes en 

kijkt ze vaak naar YouTube filmpjes. Ook leest papa Rick 

haar soms voor vanaf de iPad. 

Wensen van dit project

Julie wilt graag een leuke middag hebben met haar 

zusjes en ouders. Daarnaast zou het leuk zijn als papa 

haar iets meer kan vertellen over de figuren.

Woonsituatie

Julie woont samen met haar vader Rick, moeder 

Renée en zusjes Melle (3) en Celine (5) in een 

rijtjeshuis in Maasbracht.



1.6 EXPERT REVIEW WEBSITE
Uit de enquête blijkt dat de website van het Sprookjesbos 

een veel gebruikte manier is om informatie over het park 

op te vragen. De bezoeker geeft de website gemiddeld 

een 7,1 maar als beoordeling heeft toch hier en daar wat 

opmerkingen. Maar hoe gebruiksvriendelijk is de website 

eigenlijk? Om hier achter te komen is er gekeken naar 

de 10 heuristieken van Nielsen. Deze heuristieken zijn 

10 punten waaraan elke website, web applicatie en zelfs 

offline producten volgens de theorie van Nielsen aan 

zouden moeten voldoen.

De opmerkelijkste punten die uit dit onderzoek kwamen 

staan hieronder vermeld. De overige punten zijn terug te 

vinden in de bijlage.

2. Overeenkomst tussen systeem en echte wereld

Sluit de website aan bij de belevingswereld van de bezoeker?

De belevingswereld van de website is van enorm belang. 

Zeker wanneer de jonge bezoekertjes zelf op deze 

website speuren moet er een bepaalde overeenkomst zijn 

tussen het park en de online wereld. Deze is er helaas niet. 

De website is opgebouwd uit een redelijk simpel menu 

met daarboven een header en daaronder de content. Het 

echte Sprookjesbos gevoel mist dus in deze website.

Daarnaast maakt de website geen gebruik van plaatjes/

icoontjes die de boodschap kunnen versterken. Het is een 

website die veelal opgebouwd uit tekst en zonder al te 

veel grafische effecten. De beleving is dus niet daar waar 

het hoort te zijn.

3. Gebruikerscontrole & -vrijheid

Zorgt de website ervoor dat de bezoeker zich zeker voelt en 

altijd de controle heeft?

Deze website heeft vooral een informatieve functie 

waardoor de gebruiker amper fouten kan maken. Veel 

links leiden maar naar één weg en daar stopt het meestal. 

Helaas heeft geen enkele pagina een ‘terug’- knopje of 

een kruimelpad waarmee het ook terug kan. Wel heeft het 

logo een link waarmee direct naar de homepagina gegaan 

kan worden. Dit wordt gezien als een noodscenario om 

opnieuw te beginnen.

Verder zijn er bepaalde links die linken naar externe 

websites. Wanneer op deze links geklikt wordt ben je 

in principe van de website af. Ook knoppen met de 

openingstijden/plattegrond linken naar plaatjes die los 

staan van het ontwerp. Het gevoel dat je de website hebt 

verlaten is hiermee erg groot waardoor een gebruiker al 

snel ergens anders naar gaat zoeken.

4. Consistentie en standaarden

Doet de website dingen op de gebruikelijke manier?

De website bestaat uit een header, menubalk, content 

gedeelte en een footer. Dit zijn redelijk gebruikelijke 

dingen die veel websites hebben. Alleen de footer bevat 

geen enkele informatie over het park zelf. De footer geeft 

nu namelijk weer dat de website een Wordpress blog is en 

welk thema gebruikt is. Hier moet echter informatie staan 

over wat de website inhoudt en algemene informatie 

over het park.

Kijkend naar de header is te zien dat het logo in het 

midden bovenin staat. Dit prima aangezien veel andere 

websites dit ook hebben. Toch is er vaker te zien dat het 

logo links bovenin geplaatst wordt, omdat daar als eerste 

de bezoeker een nieuwe website bekijkt en vervolgens 

het park in herkent.

Verder is te zien dat alle pagina’s de zelfde opbouw 

hebben. In het content gedeelte staat namelijk altijd aan 

de rechterkant een balk met daarin verschillende items als 

nieuws, openingstijden en plattegrond. Er is helaas geen 

enkele onderscheid in de verschillende soorten pagina’s.
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9. Help gebruikers fouten te herkennen, 

diagnosticeren en verhelpen

Zijn foutmeldingen op de website vriendelijk en duidelijk?

Deze website heeft weinig foutmeldingen. Bij elk formulier 

ziet men bij een fout wel precies wat er fout is en kan dit 

makkelijk verholpen worden. Daarnaast heeft de pagina 

ook een 404-error pagina waarin het een zoek balk toont 

waarbij de gebruiker opnieuw kan zoeken. Echter is dit 

de enige zoek balk die in de hele website te vinden is. En 

daarbij staat op deze 404 error pagina alles in het Engels. 

Zeer gebruiksonvriendelijk want de rest van de website is 

in het Nederlands en het maakt de gebruiker niet duidelijk 

wat hij nu moet doen.

Alle overige punten zijn te vinden in de bijlage 3.
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1.7 BEST PRACTICES
Nu duidelijk is dat online nog een slag te slaan valt 

voor het Sprookjesbos wordt er gekeken naar andere 

thema parken. Hoe zit hun website in elkaar en hoe 

actief zijn zij op social media? Verder wordt op verzoek 

van de opdrachtgever best practices geanalyseerd van 

multimediatoepassingen in de sector (thema)parken..

Allereerst worden kort de websites van de Efteling, Walibi, 

Disneyland Paris, Toverland en GaiaZOO bekeken. Dan 

wordt er nog dieper ingegaan op producten van de 

Efteling en Walibi. Namelijk het Sprookjesboom concept 

van de Efteling en de app van Walibi.

Uiteindelijk bleken de best practices van WitchWorld, de 

app van Disney en speeltoestellen Yalp en Kompan voor 

dit onderzoek niet zeer relevant te zijn. Deze best practices 

zijn dan ook in de bijlagen geplaatst.

1.7.1 WEBSITE EFTELING
De Efteling in Kaatsheuvel heeft een overzichtelijke 

website zonder al te veel afleidende ontwerpen. Direct 

is op de website is te zien dat men tickets voor het park 

kan kopen met een online korting van € 2,-.  Binnen 

2 klikken heb je al een ticket voor je bezoek al in je 

winkelmandje zitten. Daarnaast biedt de homepagina 

meteen praktische informatie die voor ieder bezoek 

waardevol zijn. Denk hierbij aan routes, openingstijden en 

weersverwachtingen.

Wanneer er dieper in de website gekeken wordt vind 

je op een overzichtelijke en een duidelijke manier alle 

informatie die je nodig hebt. Van het theater tot de 

overnachtingen, alles staat er op en wordt ondersteund 

met de nodige foto’s. Naast de hoofdwebsite heeft het 

park ook nog diverse sub-websites zoals Jokie.nl en de 

Sprookjesboom (waarover later meer).

Social media

De social media van de Efteling bestaat uit veel kanalen. 

Het park is te vinden op: Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Google+ en Pinterest. Met name via Facebook, 

Twitter en Instagram probeert het park de bezoeker een 

kijkje te geven in het park. Ze posten berichten wanneer 

een nieuw onderdeel van een attractie gearriveerd is maar 

ook als er een nieuwe kortingsactie start.

1.7.2 WEBSITE WALIBI
De website van Walibi Holland begint met zo min 

mogelijk fratsen. Er wordt een promotiefilmpje op de 

achtergrond afgespeeld en in het midden staat “Jaaa!! Ik 

wil #HARDGAAN!!!”. Meteen daaronder staat een link waar 

je de tickets, uiteraard met korting kunt kopen. Verder is 

het logo links boven te zien en is er een uitgebreid menu 

aan de rechter kant. Daarnaast wordt je de vraag gesteld: 

Hoe hard wil je gaan? Wanneer je op deze link klikt volgt 

een overzicht van de snelste achtbanen die het park telt.

Kijkend naar het menu zie je meteen dat de openingstijden 

van de komende drie dagen vermeld staan. Ook staan 

er direct praktische gegevens op en kun je klikken op 

diverse links. Wanneer je de website uitgebreider bekijkt 

krijg je een overzichtelijk en zeer mobiel vriendelijk alle 

informatie die je nodig hebt. Dit alles wordt ondersteund 

met foto’s van snelle achtbanen en attracties. Deze foto’s 

passen bij het imago dat Walibi heeft en wilt uistralen.

Social media

Walibi is ook erg actief op de social media. Via Facebook en 

Twitter stellen ze je vragen over hoe vet je een achtbaan 

vindt en wat je deze zomer gaat doen. Ook geven ze 

prijzen, als gratis toegangskaartjes, weg door te liken/te 

delen/te reageren. Dit gebeurd allemaal in een strakke stijl 

en bij ieder bericht een ondersteunende foto.

Behalve Facebook en Twitter gebruikt het park ook nog 

LinkedIn, Instagram en Youtube. Ook hebben ze linkjes 

staan naar beoordelingssites als TripAdvisor en Zoover, 

zodat bezoekers snel hun mening kunnen geven over het 

park of andere beoordelingen kunnen lezen.

1.7.3 WEBSITE DISNEYLAND PARIS
Disneyland Paris komt met een zeer strakke en zelfs een 

zakelijk oogende website. De website opent met een 

foto slider van een aantal zeer professionele foto’s met 
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daarboven het menu. Het menu laat de belangrijkste 

dingen van de website zien waaronder de tickets, wat 

er te doen is en welke aanbiedingen er op dit moment 

gelden. Als er op een item geklikt wordt zie je meteen 

dat alles er strak en verzorgd uit ziet. Het park werkt met 

veel icoontjes om zo het design zo minimalistisch en 

overzichtelijk mogelijk te houden.

Onder het menu op de hoofdpagina kun je je vakantieprijs 

berekenen. Na het in vullen van wat praktische informatie 

krijg je zo een overzicht van de voor jouw geschikte hotels. 

Disneyland doet er alles aan om dit proces zo eenvoudig 

mogelijk te maken. Het park speelt extra in op de hotel 

overnachtingen omdat het een groot en internationaal 

park is. Daarom laat het ook geen weersverwachtingen of 

verkeersinformatie zien bijvoorbeeld.

Social media

Social media gebruikt het park vooral om reclame te 

maken. Alle acties en nieuwe attracties komen uitgebreid 

aan bod. Zowel op Facebook als op Twitter en Youtube. 

Disneyland doet dit allemaal in de door hun gemaakte 

huisstijl die voor vele al bekend is. De link naar Disneyland 

is dus al snel gelegd wanneer iemand een uiting van het 

park voorbij ziet komen.

1.7.4 WEBSITE TOVERLAND
Toverland opent haar website met een slider waarop 

diverse uitingen staan. Zo laten ze iets zien van een 

nieuwe attractie en dat het zomerseizoen van start 

gaat. Op iedere slide is nog een link te zien waar tickets 

te bestellen zijn. Wanneer er verder naar onder gescrold 

wordt laat de website diverse acties zien en heeft het een 

kolom met de daarbij horende informaite. Dit allemaal 

is gehuld in een fris jasje waarbij het vooral gaat om de 

duidelijkheid van de informatie.

Verder wordt overal op de website gelinkt naar de online 

ticketverkoop. Ook krijgen alle attracties een plekje waar 

ze verder uitgelicht worden, ondersteund met diverse 

foto’s. Daarnaast is er een zakelijke kant van de website 

waar groepen en feestjes hun informatie overzichtelijk 

kunnen opvragen.

Social media

Toverland is actief op Facebook, Twitter en Youtube. Via 

deze kanalen laat het de bezoeker sfeer proeven. Ook 

geven ze prijzen weg en gebruiken ze Facebook voor 

zakelijke doeleinde. Op Twitter geven ze ook nog eens 

antwoord op alle vragen die gesteld worden.

1.7.5 WEBSITE GAIAZOO
De website van GaiaZOO laat meteen dat zien waar het 

park voor staat: dieren. Met foto’s en illustraties geeft 

de website meteen het gevoel dat je binnenstapt in de 

dierentuin. Als eerste valt op dat er drie grote knoppen 

zijn: “Plan je bezoek”, “Ontdek de ZOO” en “Koop tickets”. 

Dit zijn de drie belangrijkste onderdelen voor deze 

website. Ze geven namelijk dat weer waar de bezoeker 

naar op zoek is.

Onder de drie knoppen is nog meer informatie te vinden. 

Denk hierbij aan openingstijden, prijzen, de plattegrond 

en het bestellen van (jaar)abonnementen. Deze informatie 

is allemaal binnen no-time te vinden en wordt vervolgens 

duidelijk gepresenteerd. Mocht je het toch niet allemaal 

vinden dan is er een zoek balk die je snel kan helpen.

Verder is de website wat rommelig maar toch duidelijk 

genoeg. Iets wat een dierentuin in het algemeen ook 

is. De uitstraling geeft prima weer hoe het park is en de 

informatie is precies genoeg.

Social media

Ook GaiaZOO is erg actief op de social media. Naast de 

veel gebruikte kanalen die dienen als promotie middel/

helpdesk gebruikt Gaia uitgebreid een Flickr photostream. 

Op deze stream laten ze de mooiste foto’s van de dieren 

zien en laten ze het thuispubliek weten wat er allemaal 

speelt in de dierenwereld van Gaia.
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1.7.6 SPROOKJESBOOM (EFTELING)
Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel heeft een uitgebreid 

Sprookjesbos in zijn park. Met dit bos spreken ze de 

jongste bezoekers aan terwijl ze met het overige park het 

overige publiek proberen te amuseren. Dit Sprookjesbos 

is in het park zelf al decennia lang een begrip en is nog 

altijd op veel punten ongewijzigd. Wel heeft het park 

gekozen om er in de online wereld ook iets van te maken.

De Efteling heeft er namelijk een gehele animatieserie er op 

los gelaten, met één iemand centraal in de belangstelling: 

de Sprookjesboom. Deze boom staat midden in het grote 

bos en verteld elke dag een nieuw verhaaltje. De Efteling 

maakt gebruik van verschillende kanalen om de bezoeker 

de sprookjes zo echt mogelijk te laten ervaren.

Website

Via Sprookjesboom.nl kunnen jonge kinderen voordat 

ze zelf naar het park gaan al genieten van alle figuren 

die in het bos verspreidt staan. Ieder sprookje heeft zijn 

individuele pagina waar je weetjes vind en leuke extra’s 

ziet. Deze leuke extra’s kunnen van allerlei dingen zijn, 

bijvoorbeeld kleurplaten, wallpapers,  knutselpakketten 

of artikelen uit de webshop.

Verder laat de website het laatste nieuws uit het bos zien 

en roept het de kinderen op om zelf actief deel te nemen 

door tekeningen en andere post op te sturen. Een link 

naar de uitgebreide webshop zorgt er dan ook nog eens 

voor dat de bezoeker zelf kan regelen dat hij thuis alle 

sprookjes nog eens na kan spelen.

Daarnaast heeft de website een uitgebreid gedeelte waar 

allemaal filmpjes terug te bekijken zijn. Deze filmpjes 

variëren van avonturen uit het bos, tot stukjes uit de 

musical van de Efteling tot zelfs liedjes met bijbehorende 

clip van de bewoners zelf. Maar dat is nog lang niet alles 

want de kinderen kunnen nog veel meer doen op deze 

online omgeving. Zo is er ook een gedeelte waar de 

kinderen kleurplaten en knutselpakketen gratis kunnen 

downloaden en gebruiken.

Tot slot is op de website een link te zien naar het spel 

van de Sprookjesboom. In dit spel (te spelen op de 

pc) krijg je een rondleiding door het bos en verteld 

de Sprookjesboom allerlei verhalen. Ook zijn diverse 

spelletjes met de bewoners te spelen en kun de kinderen 

er voor zorgen dat de goede bewoners het bos gezellig 

houden. Dit doen de kinderen door daadwerkelijk door 

het bos te lopen.

Apps

Voor de iPad en iPhone heeft de Efteling nog wat extra’s: 

de Sprookjesboom apps. Deze app heeft drie verschillende 

versies: eentje voor de meisjes (Assepoester), eentje voor 

de jongentjes (De Draak) en een algemene app. In deze 

apps moeten kinderen spelletjes spelen om het grote 

mysterie op te lossen. Met name bij de Assepoester en 

Draak app zijn deze twee de hoofdrolspelers en in de 

algemene app is dat meer de Sprookjesboom met alle 

bewoners.

De animatieserie

De animatieserie laat alle bewoners van het Sprookjesbos 

echt tot leven komen. Er zijn tal van karakters die ook via 

de andere kanalen gecommuniceerd worden. In de serie 

staat wederom de Sprookjesboom centraal en verteld hij 

de verhalen uit het bos. Deze verhalen zijn daadwerkelijk 

te zien en nemen de kinderen die het kijken er volledig in 

mee. De serie is niet alleen online te volgen maar ook via 

de televisie: op de zenders RTL Telekids en het Belgische 

Ketnet.

In de fysieke wereld

In het echte bos heeft deze oude wijze sprookjesboom 

ook daadwerkelijk een plaats gekregen en verteld hij ter 

plekken op een spannende manier de verhalen. Dit zorgt 

dat de kinderen herkennen wat ze in de online wereld 

hebben gezien en er zo echt in gaan geloven.

De samenhang van alle middelen die ze in zetten is zo 

goed gemaakt dat overal dezelfde sfeer heerst en je de 

jonge doelgroep dus makkelijk mee krijgt. De website, 

26

apps en serie zijn zeer sterk gemaakt en de personages 

krijgen allemaal een eigen uniek karakter. Wanneer 

kinderen deze figuren dan in het echte sprookjesbos 

tegen komen hebben de kinderen echt het gevoel dat 

alle verhalen echt zijn.

Pluspunten:

- De schakel tussen de fysieke en virtuele wereld is erg  

 klein.

- Eén figuur wat de verhalen vertellen, een vaderlijk  

 figuur.

- De samenhang tussen alle middelen.

Minpunten:

- De website is verouderd.

- Het budget wat hier in is gestoken is enorm.

1.7.7 THRILL BATTLE APP (WALIBI)
Walibi Holland heeft in 2012 geprobeerd een nieuwe 

beleving te creëren aan hun pretpark. Met the Thrill 

Battle App vroeg Walibi haar klanten om zoveel mogelijk 

ritjes te maken in de diverse attracties die het park telt. 

Echter pakte dit idee niet zo goed uit en werd er weinig 

gebruik van gemaakt, toch wordt het concept goed 

geïntroduceerd en toegelicht, want het had de potentie 

om een meerwaarde te worden voor het park.

De App

Het concept zat als volgt in elkaar. Iedere bezoeker kreeg 

de mogelijkheid om de app te downloaden op zijn/haar 

smartphone en om zich direct aan te melden. Vervolgens 

kon de gebruiker punten scoren door ritjes te maken in de 

attracties. Hoe meer punten werden gescoord, hoe hoger 

de ranking van die gebruiker. 

Zo was het dus ook mogelijk om met vrienden een eigen 

groep aan te maken en aan het einde van de dag een 

winnaar uit de bus te laten rollen. Ook waren diverse 

prijzen gelinkt aan de algemene ranking tussen alle 

gebruikers. De hoofdprijs voor degene die aan het einde 

van het seizoen de meeste punten had was bijvoorbeeld 

gratis een dag met 100 vrienden naar het park.

De app werkte op basis van inchecken, wanneer je in 

een straal van 50 meter van een attractie stond kon je 

in checken en een ritje maken. Na afloop diende je je 

uiteraard ook even uit te checken en kreeg je de punten 

bijgeschreven. Niet alleen de spannende achtbanen 

gaven punten, maar ook het reuzenrad, de draaimolen en 

het schommelschip leverde punten op. Zelfs een kopje 

koffie op een terras werd gezien als activiteit maar de 

hoeveelheid punten dat je daar voor kreeg was uiteraard 

stukken minder.

Pluspunten:

- Het competitie verband tussen gebruikers.

- Prijzen gelinkt aan de meest actieve gebruikers.

Minpunten:

- De app werd niet veel gebruikt omdat mensen er niet  

 op zaten te wachten.

- De app kon alleen in het park zelf gebruikt worden,  

 geen voorpret dus.

 

Verder zijn nog diverse best practices bekeken, namelijk: 

de website van WitchWorld, de app van Disney en 

speeltoestellen Yalp en Kompan. Deze zijn terug te vinden 

in de bijlagen (nummer 4).
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~
Een giftige appel? Ach arme stakker!

Wie kust Sneeuwwitje nu weer wakker?
Sneeuwwitje

~

1.8 CONCLUSIE
In dit laatste onderdeel wordt de conclusie van dit 

onderzoek beschreven. Er is dus onderzocht hoe het 

Sprookjesbos door middel van het inzetten van (nieuwe) 

multimediale middelen een groter publiek kan aantrekken 

waardoor de bezoekersaantallen zullen stijgen.

Het gaat hierbij om het totaalplaatje, de complete 

beleving van een dagje in het Sprookjesbos. Dit is te lezen 

in hoofdstuk 1.2 Probleem analyse. Deze beleving begint 

niet wanneer de bezoeker het park binnen wandelt. Nee 

deze begint op het moment dat bezoeker op zoek gaat 

naar een leuk dagje uit. Deze zoektocht start volgens de 

enquête(hoofdstuk 1.4.2 Enquête 2015) vaak op Google 

of op een andere online zoekmachine. Het eerste contact 

met het Sprookjesbos is dan meestal de website.

De bezoeker is op zoek naar praktische informatie zoals 

openingstijden, entreeprijzen en routes. Maar de bezoeker 

wilt ook de sfeer proeven, wilt weten wat er te doen is 

en wat er momenteel actueel is. Deze nieuwe dingen en 

evenementen zijn voor de bezoeker een reden om het 

park te volgen en eventueel om terug te komen. 

De doelgroep is verder op diverse manieren te bereiken. Zo 

gebruikt een groot gedeelte social media en beschikken 

de meeste bezoekers over een tablet en smartphone. 

De huidige situatie van het park is dat de website goed 

bezocht wordt en op de social media een groep van ruim 

2.000 volgers heeft.

Toch blijkt uit dit onderzoek (hoofdstuk 1.6 Expert review 

website) dat niet het optimale rendement wordt gehaald 

en dat op beide vlakken nog veel stappen gemaakt kunnen 

worden. Met name laat de website op overtuigingskracht 

en gebruiksvriendelijkheid steekjes vallen en is het op 

social media te passief.

Andere themaparken (hoofdstuk 1.7 Best practices) laten 

meer zien dat zij de bezoeker vanaf de eerste kennismaking 

kunnen enthousiasmeren. Dit doen ze door met acties, 

nieuwe attracties en thema’s te komen. Dit zijn allemaal 

onderdelen die ook in de enquête genoemd werden door 

de bezoekers van het Sprookjesbos.

Het nieuwe concept moet dus bijdrage aan de gehele 

beleving van het park. Het moet de doelgroep in het 

park én thuis kunnen bereiken. Het zal rekening moeten 

houden met de behoeftes van de bezoeker. Daarnaast 

zal het de mogelijkheden tot innovatie die er nu liggen 

met beide handen moeten aangrijpen. De sfeer van het 

park moet in de huiskamers terecht komen en lokkertjes 

als nieuwe evenementen, acties en attracties moeten 

gepromoot worden.

Het park zal zich dus iedere dag weer verder moeten 

ontwikkelen, dit zowel on- als offline!
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2. ONTWERP

2.1 IDEEËN
Allereerst zullen de drie ideeën omschreven worden. Voor 

ieder idee is een aparte SWOT-analyse gemaakt die ook 

gepresenteerd is aan de opdrachtgever. Gezamenlijk met 

de opdrachtgever zijn vervolgens de ideeën omgezet 

naar echte concepten die uitgewerkt zullen worden. 

Hier onder de drie eerste ideeën: De Sprookjesbos App, 

Toverstaf & Zwaard en Doeps de Draak.

2.1.1 IDEE 1 – SPROOKJESBOS APP
Het eerste idee is een app voor de smartphone die tijdens 

een bezoek aan het Sprookjesbos de sprookjes op een 

leuke en originele manier extra onder de aandacht brengt. 

Deze app zal meerdere functies hebben die voorafgaand, 

tijdens of na een bezoek aan het park gebruikt kunnen 

worden.

Deze eerste ideeën zijn gebasseerd op de resultaten van 

het onderzoek. Ze hebben dus veel te maken met de 

complete beleving van het park en hebben zowel on- als 

offline betrekking op de bezoeker. Daarnaast zijn ook de 

principes van Robert Cialdini meegenomen.  Aan de hand 

van diverse onderzoeken heeft Cialdini een lijst met 6 

punten opgesteld die hij ziet als “De 6 geheimen van het 

overtuigen”.

Voor dit concept is er vooral gekeken naar twee punten, 

namelijk punt 2 (sociale bewijskracht) en punt 4 

(sympahie). Deze punten zullen we verder toelichten in 

hoofdstuk 2.3 Schetsen.

Functies

De app zal een algemene indruk geven van het park. Alle 

praktische informatie die ook op de website staan zullen 

er op te vinden zijn. Op deze wijze kan de gebruiker op 

ieder moment van de dag snel en gemakkelijk bij de 

informatie komen. Wilt hij/zij bijvoorbeeld morgen een 

dagje langs komen, dan heeft hij zo de routebeschrijving, 

openingstijden en ticketprijzen.

Naast de praktische informatie gaat deze app een 

gedeelte krijgen met vóór en napret. Foto’s, filmpjes, 

knutselpakketen en noem maar op over de sprookjes 

zullen een plekje krijgen. Zo kunnen kinderen (met 

ouders) in hun eigen omgeving de sprookjes al beleven 

en leren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat leren met 

mobiele apparaten in hun eigen omgeving als snel en 

goed ervaren wordt onder de doelgroep.

Eenmaal in het park zal de app een extra functie krijgen 

in de zin van een speurtocht/quiz. Door een route te 

volgen op de smartphone kunnen gebruikers vragen 

beantwoorden bij alle sprookjes. De antwoorden zijn dan 

terug te vinden in de extra content die de app biedt of in 

real-life bij de sprookjes.

Verder zal social media een grote rol krijgen in deze app. 

Er komen overal mogelijkheden om opdrachten/foto’s te 

delen. Zo komen er ook in de social media wereld diverse 

berichten over het Sprookjesbos die andere mensen 

wellicht op ideeën brengen. Voor de toekomst is deze 

app uiteraard nog verder uit te breiden en zijn er tal van 

mogelijkheden om nog verder te innoveren.

In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproces van het eindproduct beschreven. Aan de hand van de onderzoeksfase 

worden drie ideeën bedacht en verder toegelicht en/of uitgewerkt. Voor elk van de ideeën wordt een SWOT analyse 

gemaakt en andere voor- en nadelen uitgewerkt. Uiteindelijk wordt in goed overleg met alle stakeholders twee 

definitieve concepten geschetst die beide uitgewerkt zullen worden in de realisatiefase.

~
Wat hoor ik daar voor een geluid?

Pas op, het is de Rattenvanger met zijn fluit!
De Rattenvanger van Hamelen

~



2.1.2 IDEE 2 - TOVERSTAF & ZWAARD
Het tweede idee is om de gehele beleving van het 

Sprookjesbos op de schop te nemen. Uit het onderzoek 

bleek dat thematisering van een pretpark van groot 

belang is op de tevredenheid van de bezoeker. Het is 

ook niet voor niets dat grote pretparken er miljoenen in 

pompen. Het idee voor het Sprookjesbos is om het bos 

‘magisch’ te maken.

Iedere bezoeker krijgt bij de ingang een eigen toverstaf of 

zwaard (voor de jongens). Met deze attributen kunnen ze 

overal in het park dingen tot leven wekken. Dit doen ze 

door met het stafje verschillende punten aan te tikken. Dit 

zorgt er dan voor dat er een liedje gaat spelen of dat de 

sprookjes tot leven komen.

Voor de kinderen zal dit hun belevingswereld en fantasie 

vergroten. Uit ons onderzoek bleek namelijk dat kinderen 

de aandacht erbij houden als ze geëntertaind worden 

en hun fantasie de vrije loop mogen hebben. Met 

een attribuut dat dingen in werking zet zullen ze meer 

gefocust zijn op de verhalen die verteld worden.

De techniek achter deze toverstafjes en zwaarden zal 

gebruik maken van Arduino’s en sensoren. Het park 

beschikt al over enkele van deze technieken die dus 

makkelijk vervangen kunnen worden. Echter zijn er nog 

veel sprookjes die deze technieken niet gebruiken en nog 

gewoon de gehele dag draaien. Voor deze sprookjes zou 

dit dus een enorme verbetering worden.
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SWOT-Analyse

Voor de Sprookjesbos App is de volgende SWOT-analyse gedaan. Deze analyse is gebaseerd op eerder literatuuronderzoek, 

deskresearch en brainstormsessies met de ondernemer en medewerkers van het Sprookjesbos.

Sterktes

Makkelijk te downloaden.

Offline beschikbaar.

Gebruik door kinderen en ouders.

Thuis in eigen omgeving te leren.

Kansen

Enorm veel mogelijkheden om te innoveren.

Er zijn veel smartphone gebruikers.

Voorpret is erg hoog.

Zwaktes

Telefoongebruik bij kleine kinderen.

Bedreigingen

Kosten.

Bugs.

Mobiel bereik in het Sprookjesbos.

SWOT-Analyse

Ook voor dit idee is een SWOT-analyse gemaakt. Deze analyse is gebaseerd op eerder literatuuronderzoek, desk research 

en brainstormsessies met de ondernemer en medewerkers van het Sprookjesbos.

Sterktes

Vergroot de fantasiewereld van de kinderen.

Gehele thema wordt verbeterd.

De gebruikers krijgen wat fysieks in handen.

Kansen

Baanbrekend in de regio.

Veel uitbreid mogelijkheden.

Zwaktes

Ouders krijgen er minder mee te maken.

Geen voor of na pret voor de bezoeker.

De nostalgie van het Sprookjesbos wordt aangetast.

Bedreigingen

Kosten.

Technische haalbaarheid.

Breekbaarheid/diefstal.
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2.1.3 IDEE 3 - DOEPS DE DRAAK
Het derde en laatste idee is om Doeps de Draak een 

centrale rol te laten spelen in het Sprookjesbos. Doeps 

is een fictief draakje dat onder het Sprookjesbos woont. 

Onder het bos liggen namelijk mergelgroeves waar 

bezoekers begeleid door heen kunnen lopen. Doeps 

speelt een grote rol in het park, officieel heet het zelfs 

Doeps Sprookjesbos. Op diverse plekken in het park kom 

je het draakje, dat belletjes blaast in plaats van vuur spuwt, 

tegen. Zo is er een poppenkast voorstelling over hem en 

staat zijn geboorteput midden in het bos.

Nu is het idee om Doeps nog meer het gezicht van het 

park te maken. Een soort Sprookjesboom (van de Efteling, 

zie hoofdstuk 1 Onderzoek & Analyse: Best practices) 

concept met een draak in plaats van een boom. Doeps zal 

de verhalen gaan vertellen en zal op veel plekken terug 

komen. Hij wordt het gezicht van een volledig gerestylede 

website en zal ons 365 dagen lang rond leiden door het 

park.

Door een klein draakje als verhalen verteller te gebruiken 

worden de kinderen meer geneigd om het verhaal te 

blijven volgen. Hun fantasie zal weer vergroot worden 

en de sprookjes meer werkelijkheid. Met dit concept 

zijn diverse andere ideeën uit te werken. Zo kan Doeps 

ingezet worden voor de volgende activiteiten:

- Gezicht van de website.

- Poppenkast voorstelling.

- Groevetocht.

- Verhalen verteller in het bos.

- Doeps’ speurtocht.

- Social media overname.

- Animaties.

- Kleurplaten en andere knutsel dingen.

- Etc. etc.

De mogelijkheden zijn dus enorm. Maar een vernieuwde 

website zal centraal staan. Op deze website (die op elk 

platform makkelijk toegankelijk zal zijn) kunnen gebruikers 

alle informatie over het Sprookjesbos vinden. Daarnaast 

krijgen de sprookjes een groot onderdeel waar ze alvast 

voorgesteld worden aan het publiek en waar gebruikers 

van te voren al van alles er over kunnen lezen, leren en 

doen. 

SWOT-Analyse

De SWOT-analyse voor dit idee. Deze analyse is gebaseerd op eerder literatuuronderzoek, desk research en 

brainstormsessies met de ondernemer en medewerkers van het Sprookjesbos.

Sterktes

Een duidelijk gezicht voor het park.

Vooraf kan de website al informerend zijn.

De interactie met de kinderen wordt vergroot.

Kansen

Het idee is enorm uit te breiden.

Er zijn enorm veel mogelijkheden.

Marketing technisch kan Doeps goed uitpakken.

Het is eenvoudig te realiseren.

Zwaktes

Doeps zal de aandacht van de sprookjes  

gedeeltelijk wegnemen.

Bedreigingen

Rechten over diverse sprookjes.

De aandacht zal meer gaan naar Doeps in plaats van de 

sprookjes.



2.2 CONCEPTEN
Nadat de bovenstaande ideeën gepresenteerd waren 

is besloten dat er twee concepten uitgevoerd zouden 

worden. Concept 1 is een vernieuwde website en concept 

2 een groevetocht door de ondergrondse groeves. 

Hieronder staan de concepten verder beschreven en 

waarom diverse keuzes gemaakt zijn. 

2.2.1 CONCEPT 1 - VERNIEUWDE WEBSITE
Uit het onderzoek bleek dat de online wereld van 

het Sprookjesbos een belangrijke factor is voor de 

bezoekers. Veel bezoekers vinden hun informatie via de 

website. Deze informatie moet dan ook op een goede 

en gebruiksvriendelijke manier getoond worden, maar 

helaas laat het park hier nog al wat steekjes liggen.

Aan de hand van de expert review werd duidelijk dat 

sommige onderdelen van de website geen voldoende 

scoorde. Ook de reacties van de bezoekers gaven aan 

dat het park, vergeleken met concurrenten, online een 

achterstand heeft. De website zorgde namelijk niet voor 

een doorslaggevende rol en lokte het publiek niet naar 

het park.

Naast de website zal dit concept ook rekening houden 

met het social media gebruik van het park. Want uit het 

onderzoek kwam dat het park ook hier nog een aantal 

steekjes liet vallen.

Voordat het daadwerkelijke concept omschreven wordt 

komt er eerst een lijst met uitganspunten. Dit zijn punten 

die samen met de opdrachtgever en aan de hand van 

het onderzoek zijn opgesteld. Op deze wijze schept men 

duidelijkheid waarom de website vernieuwd moet worden 

en wat het park met deze vernieuwing wilt bereiken.

De uitgangspunten

Hieronder staan de 14 uitgangspunten en staat 

beschreven wat de gedachten achter dat betreffende 

punt is. Deze punten zijn geformuleerd op basis van de 

onderzoeksresultaten, de best practices en de wensen/

brainstormsessies van het Sprookjesbos.

1. Actualiteit

De website zal actualiteit moeten uitstralen. Het moet niet 

zo zijn dat de bezoeker slechts 1 keer de website bezoekt 

en daarna nooit meer terug komt. De aantrekkingskracht 

voor meerdere bezoeken moet liggen in de actualiteit van 

de website.

Uit de enquête die gehouden is blijkt namelijk dat 

pretpark bezoekers slechts enkele keren de site bezoeken 

vlak voordat ze naar het park komen. Puur en alleen om de 

informatie te zoeken die ze nodig hebben om vervolgens 

weer te verdwijnen.

Maar de bezoeker geeft ook aan het park te willen volgen 

voor evenementen en nieuwe attracties. Hier kan het 

Sprookjesbos in scoren. Het gaat in dit concept om deze 

actualiteiten meer via de website te promoten en meer 

van zich laten horen. Ook zal de blog, wat nu aardig 

gelezen wordt meer in de picture gezet en duidelijker 

vermeld worden. Dit allemaal om die bezoeker meer te 

laten betrekken met het park.

2. Informatie snel beschikbaar

De belangrijkste informatie die de bezoeker graag wilt 

hebben zal direct zichtbaar moeten zijn. Zo gaven 

de bezoekers aan meestal voor openingstijden en 

entreeprijzen te zoeken en dat ook de route en het 

parkeren belangrijk waren. 

Deze belangrijke informatie zal meteen zonder enige 

moeite op het scherm van de bezoeker zichtbaar moeten 

zijn. De bezoeker hoeft er niet eens voor te klikken of 

hij ziet al hoe laat het park vandaag open gaat en sluit. 

Ook moet er voor gezorgd worden dat al deze informatie 

boven de paginavouw staat zodat de bezoeker direct 

aangetrokken is om verder te kijken.

3. Zoekfunctie

Iets wat nu niet in de website ingebouwd is maar zeer 

gebruiksvriendelijk is de zoekfunctie. Deze eenvoudige 

balk wordt eveneens boven de vouw geplaatst waardoor 

de bezoeker meteen de mogelijkheid krijgt om zijn vraag 

beantwoord te krijgen.
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4. Call for action

De bezoeker moet uitgenodigd worden om direct actie 

te ondernemen. Met mooie, maar zeker niet overdreven, 

buttons moet de bezoeker gevraagd worden om de 

site nog dieper te bekijken. Verder zal het online ticket 

systeem meer in de spotlight komen te staan om zo ook 

nog eens de bezoeker fysiek naar het park te krijgen. Op 

dit moment zijn de acties die bezoeker maken namelijk 

erg laag (komt uit de enquête en website statistieken, zie 

bijlage) en worden ze niet aangemoedigd meer informatie 

op de site te bekijken.

5. Voor en na pret

Het Sprookjesbos wilt 365 dagen plezier geven. Op dit 

moment doen ze dat online met een kleine thuispret 

pagina waar kleurplaten en andere knutsel dingen op te 

vinden zijn. Dit zal uitgebreid en daarnaast wekelijks of 

maandelijks aangevuld worden met nieuwe tekeningen 

of doe pakketten. Uiteraard is dit weer te combineren met 

de nieuwe social media strategie.

6. Vorm en content

De vorm van de website moet overzichtelijk zijn en 

de waarde van het Sprookjesbos moet er in verwerkt 

worden. De unique selling points (USP’s) van het park 

(nostalgie, natuurlijk, gezellig, puur en betrouwbaar) 

moeten duidelijk te zien zijn en ondersteund worden met 

sfeerbeelden die het park een eigen karakter geven.

Daarnaast moet de content ook geschreven worden 

met deze USP’s in het achterhoofd. Hierdoor kan het 

park zich meer onderscheiden van concurrenten en een 

geheel eigen sfeer creëren. Die sfeer werd als belangrijk 

aangegeven bij de enquêtes en het functioneren als 

‘online visitekaartje’ komt hier ook meer tot zijn recht.

7. Ouders

Naast de kinderen moeten de ouders een duidelijke rol 

krijgen in de website. Zij zijn tenslotte degene die bepalen 

of er wel of niet een bezoek aan het desbetreffende park 

wordt. Uit het onderzoek bleek namelijk dat de kinderen 

zelden tot nooit de beslissing nemen of ze naar het 

Sprookjesbos gaan of niet. Door ook aandacht aan de 

ouders te besteden in de website krijgen zij meer het 

gevoel dat ze welkom zijn in het park en ook gewaardeerd 

worden. Dit gaan we doen door niet alleen foto’s van 

kinderen te plaatsen, maar ook van gezinnen waarbij 

de ouders samen met de kinderen een stralend gezicht 

hebben.

8. Referenties

Het volgende belangrijke punt zijn de referenties. Uit 

het onderzoek bleek dat veel mensen de referenties 

voorafgaand aan een bezoek lezen. Mensen horen graag 

wat andere mensen er van vinden en in het geval van 

het Sprookjesbos is dit meestal ook nog eens positief. 

De beoordelingssite Zoover (www.zoover.nl) zal dus een 

duidelijke plek krijgen op de website waar reacties van 

andere bezoekers gelezen kan worden.

9. Social media

Het overgrote deel van de bezoekers is actief op een of 

meerdere social media sites. Toch heeft het Sprookjesbos 

‘slechts’ 2.000+ likes op Facebook en posten ze hier niets 

anders als links naar blogberichten op. Mensen gaven in 

de enquête aan dat ze het Sprookjesbos zouden volgen 

voor evenementen en nieuwe attracties. Op social media 

worden dus in dit nieuwe concept meer berichten 

geplaatst van evenementen en attracties.

Daarnaast zullen meer foto’s en filmpjes van actualiteiten 

gepost worden. Ook komen er op de website eenvoudige 

like/deel buttons. Denk hierbij aan buttons bij de 

kleurplaten of evenement aankondigen. Op deze wijze 

wordt er ook op social media meer content gegenereerd 

over het park wat voor de naamsbekendheid alleen maar 

ten goede zal komen.

10. Gebruiksvriendelijkheid

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was de 

expert review van de huidige website. Hieruit kwam als 

resultaat dat deze site niet optimaal gebouwd was en de 

gebruiker niet centraal stelde. In dit nieuwe concept zal 

hier meer aandacht aan besteed worden.

 



11. SEO

SEO, oftewel Search Engine Optimization. 67% van de 

ondervraagde bezoekers gaf aan via zoekmachines het 

Sprookjesbos te hebben gevonden. De vindbaarheid is 

enorm belangrijk voor dit park, zeker met concurrenten 

als het Sprookjesbos in de Efteling en tal van andere 

sprookjesparken naast je. Met dit nieuwe concept 

wordt er rekening gehouden met verbetering van deze 

vindbaarheid.

12. Handhaving van de huisstijl

Het park heeft al geruime tijd een moderne huisstijl die 

men overal in het park terug ziet. Deze huisstijl gaat ook 

terug komen in de nieuwe website. Om zo als een geheel 

en professioneel over te komen. Daarnaast draagt ook de 

huisstijl bij aan het ‘online visitekaartje’.

13. Complete beleving 8,5

De huidige website scoort op dit moment gemiddeld 

een 7,1. De ambitie van het Sprookjesbos is om voor het 

gehele park naar een 8,5 gemiddeld te gaan. Hier zal de 

website dus ook aan moeten bijdrage en alles zal er tip 

top en professioneel uit moeten zien. Dit gaat gebeuren 

door de complete beleving van het park over te brengen 

in de website. De nostalgie en het historische zal daarom 

terug keren in de diverse designs.

14. Mobiel gebruik

Naast de pc versie zal ook erg veel aandacht besteed 

worden aan de mobiele versie van de website. Mede 

omdat veel van de bezoekers toeristen zijn en deze 

meestal niet meer bij zich hebben dan een telefoon of 

kleine tablet is het belangrijk dat deze de website goed 

kunnen bekijken. Daarnaast draagt een goede mobiele 

website ook mee aan SEO, want Google geeft aan mobiel 

vriendelijke websites hoger in de orde te zetten dan 

andere sites.

2.2.2 CONCEPT 2 - DOEPS GROEVETOCHT
Naast de website zal er voor dit project een tweede 

concept uitgewerkt worden. Dit is een concept dat meer 

inspeelt op de thematisering van het park en zal zorgen 

voor een nieuwe ‘attractie’. Het concept speelt zich allemaal 

af ondergronds op het terrein van het Sprookjesbos, 

namelijk in de groeve. Deze attractie is ontwikkeld in 

samenwerking met verschillende medewerkers van het 

park.

De groeve

Onder het Sprookjesbos bevinden zich tal van 

mergelgangen die voor de bezoekers van het park 

toegankelijk zijn. Deze gangen worden op dit moment 

door het park gebruikt middels een groevetocht. Dit is een 

rondleiding door de groeve onder begeleiding van een 

medewerker. In deze rondleiding vertelt de medewerker 

van het park over het ontstaan van de groeve en over 

Doeps de Draak. Doeps is een klein draakje die samen met 

zijn familie onder het Sprookjesbos woont. Het verhaal 

gaat dat hij alleen maar belletjes kan blazen en dat hij 

geboren is in een put.

De nieuwe groevetocht

Dit concept vloeit voort uit twee van de eerder 

genoemde ideeën. Namelijk het idee met de toverstafjes/

zwaarden en het idee van Doeps de Draak. Het concept 

is om de groevetocht nieuw leven in te blazen en er een 

multimediaal tintje aan te geven. De nieuwe groevetocht 

zal dan zonder begeleiding gelopen en gedurende de 

hele dag gebruikt kunnen worden. Uit het oog van de 

marketing kan deze nieuwe attractie gebruikt worden om 

meer bezoekers naar het park te krijgen door hem mooi 

en duidelijk naar buiten te communiceren.

Het concept

Wanneer bezoekers gebruik willen maken van de 

nieuwe groevetocht kunnen ze een zwaard afhalen in 

het restaurant. Dit zwaard heeft een ingebouwde chip 

die diverse punten in de groeve tot leven kan brengen. 

Deze scanpunten zijn voorzien van verschillende visuele 

effecten zoals geluid, licht en rook. Het is de bedoeling dat 
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de bezoeker van punt naar punt gaat en een verhaal kan 

volgen. Dit verhaal gaat uiteraard over Doeps de Draak en 

over de groeve zelf.

Het verhaal zal spannend zijn, om zo ook de oudere 

kinderen te vermaken, en zal de kinderen meenemen in 

de wereld van Doeps. De gebruiker zal zich minimaal 15 

minuten geëntertaind moeten voelen om de groeve met 

een glimlach op zijn of haar gezicht moeten verlaten.

Het verhaal

Het verhaal gaat over de familie De Draak. Deze familie 

woont in de groeve en ligt overdag rustig te slapen, 

behalve Doeps. Doeps zit in bad en krijgt te horen dat er 

bezoekers in zijn huis zijn. Doeps besluit deze bezoekers 

dan persoonlijk rond te leiden en leidt hen langs allerlei 

kamers en uitkappingen. Om zo op het einde bij de 

badkamer te komen waar  de bezoekers Doeps in levende 

lijven gaat ontmoeten.

Uiteraard krijgen de bezoekers Doeps niet te zien en gaat 

er van alles mis. Zo worden papa en mama draak wakker 

en moeten de bezoekers snel maken dat ze weg komen. 

Wanneer de bezoekers dan buiten zijn wenst Doeps hen 

natuurlijk nog een leuke dag toe in het Sprookjesbos en 

zegt hij hen gedag.

Het gehele verhaal inclusief de scanpunten zijn terug te 

vinden in de bijlage 5.

De techniek

Het verhaal wordt verteld met behulp van diverse 

multimediale technieken. In ieder zwaard zal een chip 

ingebouwd worden die verschillende scanpunten 

kan activeren. Deze scanpunten zijn sensoren die de 

aangesloten Arduino aansturen. Deze Arduino zorgt er 

vervolgens voor dat er een geluidsfragment afgespeeld 

wordt en bij ieder punt een ander effect gestart 

wordt. Deze effecten zijn discolampen, rookmachines, 

spotjes en blacklights. Doel van deze effecten is om de 

belevingswereld van de kinderen nog groter te maken en 

het verhaal zo realistisch mogelijk te maken.

2.3 SCHETSEN
De volgende stap in het ontwerpproces is het maken van 

schetsen. Er is nu duidelijk wat gemaakt moet worden, 

namelijk een nieuwe website en een nieuwe attractie, 

en de eerste ideeën moeten dan ook op papier gezet 

worden. Het maken van schetsen gaat op de meest 

simpele manier: met een potlood op papier.

Voor de website is gekozen om 5 schetsen te maken. 

Deze 5 schetsen geven de diverse templates weer die 

later verder ontworpen en eventueel ontwikkeld kunnen 

worden. Voor de groeve zijn er met de opdrachtgever 

andere afspraken gemaakt rondom het schetsen. De 

onderzoeker heeft zich alleen gericht op het schrijven en 

realiseren van de content. Deze content is terug te vinden 

in de bijlage (bijlage 5).

2.3.1 SCHETSEN WEBSITE
Dan nu terug naar de website. De schetsen zijn gemaakt 

met de 14 uitgangspunten in het achterhoofd. Naast 

die 14 punten zijn ook de principes van Robert Cialdini 

meegenomen. Cialdini was een hoogleraar aan de 

Universiteit van Arizona en wordt gezien als de goeroe 

van het overtuigen. Aan de hand van diverse onderzoeken 

heeft Cialdini een lijst met 6 punten opgesteld die hij ziet 

als “De 6 geheimen van het overtuigen”.

Voor dit concept is er vooral gekeken naar twee punten, 

namelijk punt 2 en 4. Punt 2 heeft alles te maken met de 

sociale bewijskracht. Volgens Cialdini zijn mensen net 

kuddedieren en voelen ze zich op hun gemak als veel 

anderen ook iets doen of vinden. De mening van andere 

mensen zien we dus zeker terug in de schetsen.

Ook punt 4 van Cialdini (sympathie) heeft betrekking 

op dit concept. De mensen moeten met dit ontwerp de 

indruk krijgen dat het Sprookjesbos er voor de mensen 

is en dat ze hen aardig vinden. Iets wat je bereikt met 

een gebruiksvriendelijk ontwerp met een vriendelijke 

uitstraling.



Al deze stellingen en de resultaten van het uitgebreide onderzoek zijn dus meegenomen in de onderstaande schetsen. 

Bij iedere schets staat in het kort beschreven waar aan gedacht is en hoe dit er in verwerkt is. De 3 belangrijkste schetsen 

worden hier getoond, de overige en gedetailleerdere schetsen zijn terug te vinden in de bijlagen.
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Homepagina

Op de homepagina is het de bedoeling dat de mensen 

meteen zich op z’n gemak voelen en niet wegklikken. Dit 

wordt geprobeerd met een foto slider waar voortdurend 

de beste foto’s van het park te zien zijn.

Verder ziet men daarboven de menu balk die vooral simpel 

en dus makkelijk in gebruik moet zijn. Een submenu zal 

daar nog onder geplaatst worden om het menu niet te 

druk te maken. Een structuur die al algeheel bekend is en 

vaker op websites gebruikt wordt.

Verder is de website opgebouwd in een 12-grid systeem. 

Dit betekend dat elke pagina de website te verdelen is in 

12 kolommen. Een dergelijk grid systeem zorgt voor rust 

en is uiterst gebruiksvriendelijk.

Verder zijn op de homepagina alle belangrijke onderdelen 

geplaatst. Bijvoorbeeld openingstijden, tickets, het nieuws 

maar ook de sprookjes en recensies. Onder aan zal een 

duidelijke footer komen te staan met daar onder nog een 

copyright teken en social media buttons.
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Kalenderpagina

Een van de belangrijkste pagina’s van deze website zal de 

kalenderpagina zijn. De bovenkant is ongeveer het zelfde 

als die op de homepagina. Alleen is de slider vervangen 

door een vaste foto en is de hoogte daarvan verkleind. De 

foto zal betrekking hebben op de content die daaronder 

geplaatst is.

De content op deze pagina zijn de maanden dat het 

park open is. De kalender zal over het gehele scherm 

te zien zijn en gebruik maken van diverse kleuren om 

openingstijden etc. aan te geven. Onder de kalender 

verschijnt een legenda die de kleuren uit zal leggen en 

worden evenementen gepresenteerd aan het publiek.

Routepagina

Uit het onderzoek kwam verder dat ook de route naar het 

park een belangrijk punt was. Dit punt lossen we op met 

deze overzichtelijke routepagina. Hierin is de bovenkant 

hetzelfde als de overige pagina’s, alleen een andere 

header foto die betrekking heeft op de content.

De content zelf is opgebouwd uit drie verschillende 

vlakken die de diverse mogelijkheden aangeven. Hiermee 

wordt bedoeld: het adres, de parkeermogelijkheden en 

buslijnen van het openbaar vervoer. Hiermee zijn alle 

mogelijkheden tot vervoer behandeld.

Dit alles wordt ondersteund met een Google Maps kaartje 

van Valkenburg aan de Geul. Deze kaart zal een algehele 

indruk geven van het gebied en een versterkende rol 

hebben in het vinden van de route.



2.4 PROTOTYPE
Nu de schetsen klaar zijn kan de volgende stap gemaakt worden: de schetsen omzetten naar een medium fidelity 

prototype. Dit prototype is ontwikkeld in Axure en bevat zo min mogelijk stijlelementen die de gebruiker kan beïnvloeden 

bij het maken van keuzes. Doel van een dergelijk prototype is om voor de volgende stap een klikbaar model te hebben 

die gebruikt kan worden voor gebruikerstesten.

Zoals eerder gezegd moet de gebruiker niet beïnvloed raken door mooie designs. Het gaat ten slotte in dit gedeelte 

om de gebruiksvriendelijkheid van ons nieuw product. De stijlelementen zullen later in het proces toegevoegd en 

eventueel dan opnieuw getest worden.

Voor dit prototype is er, in overleg met de opdrachtgever, gekozen om de content zo echt mogelijk te maken. De inhoud 

van het product wordt hier dus al zo goed mogelijk gegeven en dit geeft een realistisch beeld voor de testgebruiker. 

In dit gedeelte laten we vier pagina’s van dit prototype zien. De overige pagina’s zijn te vinden in de bijlage en in het 

digitaal aangeleverde Axure bestand. De ontwerpen zijn dus gebaseerd op de schetsen die eerder werden gemaakt.
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Homepagina

De homepagina is de eerste pagina waar de bezoeker 

op terecht zal komen. Deze pagina zal gebruikt worden 

om de gebruiker zo snel mogelijk zijn/haar informatie te 

geven.

De bezoeker wordt verwelkomt met een foto slider die 

de sfeer van het park goed weer geeft. Daaronder staan 

de belangrijkste onderwerpen die uit het onderzoek naar 

voren kwamen. Hiermee wordt een groot gedeelte van de 

informatie zoekers al geholpen.

Verder heeft de homepagina een blokje met nieuws. Zo 

blijft de website actueel en aantrekkelijk om hem vaker te 

bezoeken. Daarnaast staan de sprookjes vermeld en ziet 

men diverse reacties van bezoekers (geworven via Zoover 

en Facebook).

Dit alles is uiteraard opgebouwd in het 12-grid systeem 

dat bij de schetsen al naar voren kwam.
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Algemene pagina

Een algemene informatie pagina bevat verschillende 

elementen. De bovenste foto is wat verkleind en zal 

betrekking hebben op de onderstaande informatie.

Die informatie staat geordend op de pagina en wordt 

eventueel ondersteund met een duidelijke foto of video. 

De hoeveelheid informatie op een pagina wordt zo laag 

mogelijk gehouden, want te veel informatie kan voor 

verschillende mensen als onprettig ervaren worden.

Routepagina

Uit het onderzoek bleek dat de routepagina een belangrijk 

onderdeel zal zijn van de website. Deze geeft dan ook 

meteen de juiste informatie die een gebruiker wilt zien. 

Namelijk:

-  Het adres

-  De parkeerplaats

-  Openbaar vervoer 

Deze drie elementen zijn duidelijk te zien bovenaan 

de pagina. Verder worden ze ondersteund met een 

omgevingskaartje zodat de gebruiker daar altijd op terug 

kan vallen. Daarnaast staat onder het adres ook nog een 

knop voor de route te bereken, zodat mensen snel een 

uitgebreide routebeschrijving kunnen opvragen.

Kalenderpagina

De laatste pagina van het prototype dat hier getoond 

word is de kalenderpagina. Deze pagina is opgebouwd 

uit de jaarkalender van het park. Iedere dag krijgt een 

eigen kleur zodat het met behulp van de legenda direct 

duidelijk is of en hoe laat het park open is.

Dit alles is in geordend neergezet en er is geprobeerd het 

zo rustig mogelijk te laten ogen. Naast de kalender staat 

ook het eerst volgende evenement vermeld en een linkje 

naar de foto’s van het vorige event.

Alle overige pagina’s van dit prototype staan in de bijlage 

of in het digitaal aangeleverde Axure bestand.



2.5 GEBRUIKERSTESTEN
Om het prototype te testen is er gebruik gemaakt van 

gebruikerstesten. Vier testpersonen zijn gezocht die 

passen bij de doelgroep. Ieder van hen heeft drie dezelfde 

opdrachten uitgevoerd en daarbij zijn of haar mening 

gegeven. Tot slot hebben alle testgebruikers ook nog 

eens hun algemene indruk kenbaar gemaakt en feedback 

gegeven op ontwerpkeuzes.

De opdrachten die de vier testpersonen uitvoeren 

noemen we testscenario’s. Deze scenario’s bevatte alle 

informatie die de testgebruiker nodig heeft en starten 

altijd op de homepagina. Omdat aan het begin van 

iedere testronde gevraagd wordt om hard op te denken 

is er op die manier nuttige informatie verschaft over de 

gebruiksvriendelijkheid van het prototype. Aan de hand 

van 4 testscenario’s zal hieronder de feedback die gegeven 

werd beschreven worden:

2.5.1 EERSTE INDRUK
Voordat de testpersonen de scenario’s voorgeschoteld 

kregen hadden ze eerst de tijd om homepagina 

door te kijken. Hun eerste reactie werden vervolgens 

meegenomen in de testresultaten. Hieronder worden de 

belangrijkste reacties beschreven.

- “De homepagina ziet er leuk uit!”

- “Het is allemaal heel overzichtelijk.”

- “Misschien mogen de reviews beter in beeld gebracht  

 worden”

- “Leuk dat de pagina actueel blijft met nieuwtjes.”

- “Oh heeft het Sprookjesbos al 2.000 likes?”

Unaniem waren de testpersonen dus blij verrast bij het 

zien van de homepagina. Uiteraard zal hier een stukje 

compassie naar de ontwerper toe zitten en willen ze niet 

negatief overkomen. Toch bleven alle testpersonen er 

bij dat ze het er goed uit vonden zien. Bij de volgende 

testscenario’s zullen we zien hoe de gebruikers 

reageren op de diverse opdrachten en of het prototype 

gebruiksvriendelijk is.

2.5.2 TESTSCENARIO 1
Het eerste testscenario ziet er als volgt uit:

“Je bent een moeder van 2 kinderen en gaat van 22 tot 

en met 29 juni een weekje naar Valkenburg. In deze week 

wil je graag leuke dingen doen en ben je benieuwd op 

welke dagen het Sprookjesbos open is. Zoek als eerste uit 

op welke dagen het park open is. Omdat je graag ook 

nog een hapje wilt eten in het park ben je ook benieuwd 

naar die mogelijkheden. Zoek wat er in het park aan 

eetgelegenheden zijn.”

Resultaten

De testpersonen kwamen bij dit scenario snel tot 

een oplossing. Respondent 1 deed het via de knop 

openingstijden op de homepagina, de andere via het 

menu. Beide wegen zijn goed en de resultaten waren dus 

snel binnen. Maar toch gaven de testpersonen hier een 

aantal goede tips. Deze tips sommen we even voor u op:

- “Laat de evenementen beter zien. Dagen die  

 evenementen bevatten bijvoorbeeld in een andere  

 kleur.”

- “De legenda mag hoger staan, nu moet ik er voor  

 scrollen terwijl dit meteen duidelijk moet zijn.”

- “Misschien de woordkeuze nog wat speelser maken?”

Ook de zoektocht naar de restaurant mogelijkheden was 

snel ten einde. Wel gaf een bezoeker aan ook de overige 

eetplekken te vernoemen, want nu leek het alsof er slechts 

één eetgelegenheid was.
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2.5.3 TESTSCENARIO 2
Het tweede testscenario is zo omschreven:

“Je zoontje Sam wordt op 16 juli 7 jaar! Om hem te verrassen 

wil je zijn kinderfeestje vieren in het Sprookjesbos. Zoek 

eens naar de mogelijkheden om hem samen met 5 andere 

vriendjes een onvergetelijke dag te bezorgen. Oh en Sam is 

helemaal gek van ridders…. Je wilt daarnaast graag met 

twee auto’s zo dicht mogelijk bij het park parkeren. Zoek 

waar je de auto’s het beste kunt parkeren.”

Resultaten

Ook dit scenario bracht voor de meeste geen problemen. 

Slechts een iemand had de zoek balk nodig om de 

informatie te vinden en een iemand had moeite met 

het zoeken naar groepen in het menu. De overige 

testpersonen wisten het relatief snel te vinden. Wel gaf 

een testpersoon aan ook de groepen extra te vermelden 

op de homepagina. Hierdoor zou zij bijvoorbeeld sneller 

geneigd zijn een kinderfeestje bij het Sprookjesbos te 

boeken.

Het tweede gedeelte van deze opdracht ging bij iedereen 

gemakkelijk. Alle testpersonen vonden de parkeerplaats 

snel.

2.5.4 TESTSCENARIO 3
Het laatste testscenario wat de testgebruiker 

voorgeschoteld krijgt ziet er zo uit:

“Het bezoek naar het park is al gepland en je wilt je als papa 

optimaal voorbereiden. Graag wil je de sprookjes nog eens 

ophalen zodat je je dochtertje straks er uitgebreid over kan 

vertellen. Ook heb je op Facebook gelezen dat er van allerlei 

leuke doe dingen op de site staan. Zoek informatie en de doe 

dingen over Roodkapje. Verder wil je ook al graag je tickets 

online reserveren. Kijk of je al wat kaartjes kunt bestellen!”

Resultaten

Dit testscenario leverde leuke reacties op! De testpersonen 

vonden het een leuk idee, en erg handig om het geheugen 

nog eens op te frissen. De zoektocht duurde bij de meeste 

redelijk kort. Ze hadden de website natuurlijk al een 

tijdje voor zich en zagen allemaal snel waar de sprookjes 

verstopt zaten. Een iemand zocht het eerst nog in de 

nieuwsberichten, maar ook zij vond de knop sprookjes 

vervolgens snel. Verder gaf wel nog iemand de tip om de 

doe dingen nog beter te onderscheiden van de rest. Het 

was haar namelijk in eerste instantie nog niet opgevallen.

De tickets bestellen ging ook snel bij de testpersonen. Als 

reactie kwam wel dat de naam ‘Cadeaus’ misschien niet zo 

handig was. Hier zou iets van ‘Winkel” of ‘Shop’ beter zijn.

2.5.5 CONCLUSIE GEBRUIKERSTESTEN
Als korte conclusie kan gesteld worden dat deze test een aantal aanbevelingen heeft opgeleverd die bij de realisatiefase 

aangepakt zullen worden. Deze punten zijn eerder in de resultaten benoemd en staan vernoemd in de volledig 

uitgewerkte testresultaten. Deze uitgewerkte versies zijn terug te vinden in de bijlage 8.



45

3. REALISATIE

3.1 TEMPLATES
Om de website echt vorm te geven zijn de schetsen omgezet in Photoshop templates. Voor iedere pagina is een ontwerp 

gemaakt en deze zijn later in een sitemap aan elkaar gekoppeld. Allereerst worden de 6 belangrijkste pagina’s getoond 

met bijbehorende beschrijving en daarna volgen nog 3 mobiele pagina’s. Vervolgens wordt de sitemap uitgelegd en 

toegelicht hoe deze tot stand is gekomen.

3.1.1 PC TEMPLATES
De volgende templates zijn gemaakt voor een desktop versie. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor tablets. Voor mobiele 

telefoons zijn aparte ontwerpen gemaakt die in het volgende gedeelte aan bod komen.

Na de ontwerpfase komt de voorlaatste fase van dit project: de realisatiefase. In dit gedeelte worden de gemaakte 

prototypes omgezet naar daadwerkelijke ontwerpen. Daar waar nu alles redelijk low-fidelity bleef gaat het concept 

nu echt vorm krijgen.

Voor het concept van de groeve geldt dat voor deze fase de gemaakte teksten ingesproken worden en de daarbij 

horende geluideffecten toegevoegd worden. Daarnaast is in deze fase een duidelijk overzicht van de scanpunten 

geschetst. Deze punten zijn terug te vinden in de bijlagen, de geluidfragmenten zijn als bestand erbij geleverd.

In dit hoofdstuk gaat het dus alleen over concept 1: de website. De gemaakte templates worden getoond en de 

bijbehorende gedachten zijn uitgewerkt.

~
Met de zevenmijlslaarzen maakt hij grote stappen,

zo kan hij aan de reus ontsnappen.
Klein Duimpje

~



Homepagina

Dit is de homepagina van de website. Zoals je ziet is 

groen dé kleur die de pagina vult. Groen is de kleur van de 

natuur en tevens de kleur van het Sprookjesbos. Die keuze 

was dus snel gemaakt. Naast het groen van de menubalk 

worden er nog donkere en lichtere versies van gebruikt 

om onderscheid te maken in de diverse elementen.

De homepagina bevat een slider met daarin de mooiste 

foto’s van het Sprookjesbos. De bedoeling is dat kinderen 

hier een plek krijgen om de doelgroep van het park zo 

goed mogelijk te schetsen. Verder maakt de homepagina 

gebruik van diverse icoontjes, zoals openingstijden en 

tickets. Enkele icoontjes zijn gekopieerd uit de oude 

plattegrond waarmee ze de nostalgie van het park ook 

nog eens oproepen.

Verder zijn er veel foto’s te zien die ieder een eigen verhaal 

weergeven. Het nieuws krijgt bijvoorbeeld een eigen plek 

en de huizen van de sprookjes zijn ook duidelijk zichtbaar.

De structuur komt in grote zin overeen met die van het 

prototype. Zo zijn de recensies onderin geplaatst maar 

worden deze in dit ontwerp ondersteund met een logo 

van het medium.

Tot slot is in de footer nogmaals de structuur van de 

website te zien, zo kan iedere bezoeker op elk moment 

een overzicht krijgen of hij nou onder- of bovenaan de 

pagina zit (met de menubalk). Daarnaast zijn algemene 

contactgegevens weergegeven en staat er de widget van 

Facebook.
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Nieuwsitem pagina

Ieder nieuwsbericht krijgt zijn eigen pagina. Deze pagina 

bevat een foto van het bericht in de header die nogmaals 

te zien is naast het bericht zelf. Deze foto is een soort 

kenmerk van het bericht en zal vaak naast of achter de 

titel getoond worden.

Verder staat het bericht geschreven aan de linkerkant en 

zijn er deel knoppen onder geplaatst. Met deze buttons is 

het makkelijk om de berichten op social media te plaatsen 

waardoor een bericht nog meer traffic gaat opleveren.

Tot slot staan de laatste nieuwsberichten ook nog eens 

vermeld onder het bericht, zo kan de gebruiker snel door 

het nieuws heen bladeren.

Sprookjespagina

Met deze sprookjespagina’s brengt het Sprookjesbos de 

sprookjes naar je huiskamer. Het is de bedoeling dat ieder 

sprookje een eigen plekje krijgt waar bezoekers vóór en 

na een fysiek bezoek op terecht kunnen.

Voor mensen die het park nog gaan bezoeken is dit een 

ideale manier om de sprookjes nog eens naar boven te 

halen. Zo ben je optimaal voorbereid op jouw dag in het 

park.

Verder staan er foto’s die het verhaal nog versterken 

maken en is er een ‘doe-opdracht’. Deze opdrachten zijn 

te downloaden op iedere pc. Voorbeeld opdrachten zijn 

onder kleurplaten, koekjes recepten, knutselpakketen etc. 

etc.

Ook hier staan onderaan nogmaals de sprookjes, zodat 

de gebruiker van het ene naar het andere sprookje kan 

‘springen’.



48

Routepagina

De routepagina is, zoals eerder al gezegd, een van de 

belangrijkste pagina’s op de website. Bezoekers willen 

graag weten waar ze naar toe moeten en waar ze het 

beste kunnen parkeren. Voor deze vragen is deze pagina 

de oplossing.

De drie kolommen bovenin geven de algemene 

informatie. De linker vermeldt het adres, de middelste 

de parkeerplaats en de rechter beschrijft hoe je bij het 

park komt met het openbaar vervoer. Daarnaast bevat 

de kolom met het adres ook nog een knop waarmee 

bezoekers hun route naar het park kunnen berekenen. Dit 

zal dan via Google Maps uitgelegd worden.

Om dit allemaal nog te ondersteunen is er een extra 

plattegrond van het gebied aan de pagina toegevoegd. 

Deze geeft tevens weer waar het park, de parkeerplaats 

en de bushalte is!

Algemene informatie pagina

Deze pagina zal vaak terug komen in de website. Het is een 

pagina met algemene informatie, eigenlijk de standaard 

informatie pagina. Hierin is alle informatie opgenomen 

en wordt die ondersteund met mooi beeldmateriaal. 

Dit hoeven niet perse foto’s te zijn, maar kan ook een 

(promotie)filmpje bevatten. 

Kalenderpagina

De kalenderpagina is in het proces diverse malen 

veranderd. Ook ten opzichte van het prototype zijn er wat 

wijzigingen doorgevoerd.

Zo zijn de legenda, de aankondiging van het volgende 

evenement en het laatste evenement naar rechts 

verplaatst. Dit zorgt ervoor dat mensen niet eerst hoeven 

te scrollen voordat ze een kleurbetekenis kunnen vinden. 

Daarnaast zijn de dagen met evenementen nog eens 

extra duidelijk gemaakt. Deze dagen hebben namelijk een 

goud/gele achtergrond.

Verder zal het mogelijk zijn om alle dagen aan te klikken 

en zal er meer informatie over deze dagen verschijnen. 

Hiermee krijgen de evenementen nog meer aandacht. 

Het effect voor een evenementdag is in de afbeelding 

hiernaast verwerkt. De overige effecten zijn te zien in 

bijlage 9.
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Homepagina (mobiel)

Voor de mobiele versie zijn geen aparte ontwerpen 

gemaakt. De website zal ‘responsive’ zijn waardoor alle 

onderdelen automatisch zich aanpassen aan het apparaat. 

Zoals te zien is op de afbeelding hiernaast worden alle 

vlakken verdeeld over het scherm.

De vier hoofd onderdelen staan bijvoorbeeld niet meer 

naast elkaar maar onder elkaar. Ook de nieuws items en 

recensies zijn verspreidt over het gehele scherm.

Wel zijn de sprookjes en het promotiefilmpje uit deze 

pagina verdwenen. De reden hiervan is dat de pagina 

anders veel te lang zou zijn en mensen niet verder zouden 

scrollen. Deze onderdelen krijgen uiteraard wel plaats in 

het menu dat doormiddel van de knop rechtsboven te 

openen is (zie tweede plaatje). Op de derde afbeelding is 

ten slotte ook nog de zoek balk te zien. Deze elementen 

zijn op elke pagina terug te vinden.

3.1.2 MOBIELE TEMPLATES
De volgende templates zijn gemaakt voor een desktop versie. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor tablets. Voor mobiele 

telefoons zijn aparte ontwerpen gemaakt die in het volgende gedeelte aan bod komen.
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Kalenderpagina (mobiel)

Ook de kalenderpagina wordt aangepast op het formaat 

van het apparaat. Zo is te zien dat de maanden nu 

over de volledige breedte staan en dat de legenda en 

evenementen onder de kalender staan.

Wel is gekozen om slechts een maand te tonen. Zo 

wordt ook hier voorkomen dat de pagina te lang en 

onoverzichtelijk wordt. De andere maanden zijn makkelijk 

op te roepen door op volgende en vorige maand te 

klikken.

Tot slot zijn ook hier de data voorzien van een knop. 

Wanneer er op geklikt wordt zal een pop-up verschijnen 

met de informatie over die dag. Voor een normale dag zal 

het tweede plaatje zichtbaar worden. Bij een evenement 

wordt het derde plaatje geraadpleegd. 

Algemene informatie pagina (mobiel)

Als allerlaatste pagina wordt de informatie pagina 

behandeld. Hier zal ook de informatie geschaald worden 

naar het mobiele apparaat zodat alles goed leesbaar zal 

zijn en er niet extra ingezoomd hoeft te worden.

Daarnaast zullen overbodige plaatjes uit het beeld 

verdwijnen. Omdat men met een mobiel apparaat niet 

altijd over Wi-Fi beschikt en men soms via de mobiele 

data download zouden grote plaatjes ten kosten gaan 

van de laadsnelheid van de pagina.

Alle overige mobiele ontwerpen zijn terug te vinden in de 

bijlagen (bijlage 10).
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3.2 SITEMAP
Bijna alle pagina’s zijn aan elkaar gelinkt door middel van de menubalk. Maar toch geeft deze menubalk niet de structuur 

van de gehele website weer. Er zijn tal van pagina’s die onder andere pagina’s vallen (zoals men ziet bij de breadcrumbs). 

Om deze pagina’s te kunnen rangschikken is er een sitemap uitgewerkt.

Deze sitemap geeft in een oogopslag weer welke pagina’s onder welke pagina’s vallen en welke aan elkaar gelinkt zijn. 

Voor een ontwikkelaar is een dergelijke tool ontzettend handig, want hij weet precies hoe de site in elkaar moet gaan 

zitten.

~
Een prik laat haar slapen, wel 100 jaar.

De kus van een prins maakt de vloek onklaar.
Doornroosje

~



55

4. EVALUATIE
De laatste fase van dit project is de evaluatiefase. In 

dit stadium wordt er terug gekeken naar de eerdere 

onderdelen en wordt gecontroleerd of het product het 

probleem oplost. Deze fase duurt eigenlijk het gehele 

leven van het product. In dit geval zal de website vaak 

gecontroleerd worden en zo nu aan dan nogmaals 

getest worden of het de gebruikersbehoefte vervult. 

Ook zal er voortdurend nieuwe context (nieuws, thema’s, 

evenementen, etc.) op de website geplaatst moeten 

worden, anders is er voor bezoekers van de website geen 

reden om nog de website opnieuw te bezoeken. Wanneer 

dit niet gebeurt, verdwijn je dus ook op de radar van je 

potentiele doelgroep met als gevolg dat men mogelijk 

een ander (pret)park bezoekt!

Ook de vernieuwde groevetocht zal in de toekomst 

regelmatig aan een keuring ondergaan. Doet alles het 

nog? Vindt de doelgroep het nog leuk? En kunnen we 

nog meer stappen in dit product zetten? Het zijn allemaal 

vragen die in de toekomst een rol gaan spelen. Voor dit 

afstudeerproject zal dat geen gevolgen hebben. 

Om toch het eindproduct te laten keuren hebben we 

verschillende bezoekers gevraagd een eerste indruk te 

geven van de nieuwe ontwerpen. De reacties zijn verder 

in dit hoofdstuk te lezen maar bevatte slechts een eerste 

indruk. De gebruiksvriendelijkheid is al in een eerder 

stadium uitgebreid getest en heeft zijn sporen duidelijk 

nagelaten in de originele ontwerpen.

Een extra gebruikerstest is in de ogen van de opdrachtgever 

dan ook onnodig en op korte termijn niet realiseerbaar. 

Daarvoor moet de site eerst volledig gebouwd worden en 

zal de mening van de gebruiker getoetst kunnen worden 

door middel van een enquête of extra gebruikerstesten. 

Dit wordt verder beschreven in de aanbevelingen.

Als extra steuntje in de rug en om er voor te zorgen dat 

de website er zo snel mogelijk komt, hebben we het 

eind product in de details uitgewerkt. Deze ontwerpen 

zijn te zien in bijlage 9 : Ontwerpen PC versie. Hoe het 

Sprookjesbos nu verder kan gaan met dit product wordt 

beschreven in het hoofdstuk 5 Conclusie & Aanbevelingen. 
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4.1 EINDPRODUCT
Het definitieve eindproduct is dus een responsive website geschikt voor alle apparaten. Om een indruk te geven hoe dit 

op een computer en mobiele telefoon uit ziet zijn twee pagina ontwerpen in mock-ups geplaatst. Voor de gedetailleerde 

ontwerpen zie ‘ bijlage 9 : Ontwerpen PC versie’  of zie de meegeleverde bestanden.

4.2 REACTIES HOME PAGINA
Om toch de mening van de gebruiker te horen hebben we een tiental mensen gevraagd hun eerste indruk te geven 

op de home pagina van de nieuwe website. Dit is gebeurd op een informele manier en de reacties zijn gebasseerd op 

hun eerste gedachte. Echte testresultaten zijn het dus niet, maar ze geven wel aan dat een goede weg ingeslagen is! 

De reacties staan hieronder vermeld.

“Sjiek!”
“Leuke natuurlijke kleuren.”

“Het straalt iets uit.”

“Een echte Sprookjesbos website.”

“Professioneel.”

“Staat hij al online?”

“Mooi!”
“Ik ben benieuwd.”

“Het is een goede verbetering.”
“Veel foto’s, dat is goed!”

“Erg overzichtelijk”

“Leuk voor jong en oud”

“Alles staat erop.”
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5. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

5.1 CONCLUSIE ONDERZOEK
De conclusie van het onderzoek staat uitgebreid 

beschreven in hoofdstuk 1.8.

Het belangrijkste punt uit deze conclusie is dat het voor 

de bezoeker gaat om het totaal plaatje, de complete 

beleving van een dagje in het Sprookjesbos. De bezoeker 

zal vanaf het eerste moment dat hij met het Sprookjesbos 

in aanraking komt meegesleurd moeten worden door de 

wereld van het park. Die eerste aanraking is niet bij de 

entreepoorten van het park, maar veel eerder namelijk 

thuis achter de computer of tablet.

Het Sprookjesbos haalt op dit moment nog veel te weinig 

uit op het gebied van online beleving. Men is te passief op 

social media en de website laat het op overtuigingskracht 

en gebruiksvriendelijkheid, ten opzichte van de 

concurrentie, liggen.

Het park zal zich dus iedere dag weer verder moeten 

ontwikkelen, on- en offline. Mensen moeten meer 

naar het park gelokt worden met nieuwe, creatieve en 

innovatieve ideeën/evenementen. Om deze mensen te 

lokken heb je een goede strategie nodig die op digitaal 

gebied de doelgroep bereikt. Hoe we dit gaan oplossen 

staat beschreven in het paragraaf 5.2 Aanbevelingen.

5.2 AANBEVELINGEN
Welke zaken kan het Sprookjesbos oppakken en 

welke activiteiten dragen positief bij aan de complete 

beleving van het park? In dit laatste gedeelte staan deze 

onderwerpen centraal. Iedere aanbeveling krijgt zijn 

eigen stukje in de volgende volgorde: website, Doeps 

Groevetocht, social media en vervolgonderzoeken.

5.2.1 WEBSITE
Het definitieve eindproduct van dit project is een nieuwe 

website. Deze is volledig ontworpen en uitgebreid getest 

op gebruiksvriendelijkheid. Mijn aanbeveling is dan 

ook om verder te gaan met de ontwikkeling van deze 

ontwerpen. Met een goede website bereik en overtuig je 

veel meer mensen dan nu. De huidige website voorziet 

wel van de nodige informatie, maar de beleving die uit 

het onderzoek zo belangrijk gesteld werd mist hier een 

aantal kansen.

Het ontwikkelen van de website

Het begint allemaal met het inrichten van een eigen 

server. Op dit moment staat de website op een server van 

Wordpress en zijn de mogelijkheden beperkt. Wordpress 

is een vrij toegankelijk CMS systeem waarbij de gebruiker 

op relatief eenvoudige manier kan wijzigen en/of 

aanvullen zonder dat daar veel technische kennis voor 

vereist is. Een Wordpress CMS is zonder enige moeite te 

uploaden naar een eigen server. Als dit eenmaal gebeurd 

is zijn de technische mogelijkheden enorm.

Het onderzoek is ten einde en er ligt een mooi eindproduct klaar voor gebruik. De afgelopen maanden is het doen 

en denken van de doelgroep van het Sprookjesbos steeds duidelijker geworden en zijn er verschillende conclusies 

getrokken (aan de hand van deskresearch, fieldresearch en literatuuronderzoek). Er zijn andere inzichten gekomen 

en het Sprookjesbos is hierbij vanuit een ander perspectief bekeken. Dit heeft naast antwoorden ook nieuwe 

vragen opgeleverd. Iets waar het park zich in de toekomst nog verder mee kan ontwikkelen en profileren. In dit 

hoofdstuk wordt kort weergegeven wat de conclusies van het onderzoek zijn en wat eventuele vervolgstappen 

voor het Sprookjesbos kunnen worden.

~
De boze stiefmoeder en zuslief zijn verrast,

kijk eens wie het glazen muiltje past!
Assepoester

~
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Vervolgens dienen de ontwerpen omgezet te worden 

naar een daadwerkelijke website. Mijn aanbeveling is dan 

ook om hier iemand voor in te huren die de technische 

ervaring heeft om een Wordpress template te maken. Als 

dit eenmaal gedaan is hoeft er slechts enkele keren een 

klein technisch onderhoud te gebeuren waardoor de site 

altijd online blijft.

Houd bij het ontwikkelen van de website ook de SEO 

(Search Engine Optimization) goed in de gaten. Het 

Sprookjesbos moet namelijk op zoekgebied concurreren 

met andere themaparken (denk aan de Efteling) en zal 

hier dus ten alle tijden zichtbaar moeten zijn. Naast de 

SEO dienen de 14 uitganspunten die in hoofdstuk 2.2.1 

- Concept 1 beschreven worden in acht gehouden te 

worden. 

De content

Echter wordt de slag niet alleen gewonnen met een goed 

design. Ook de content is van dermate groot belang, want 

deze moet actueel en aantrekkelijk blijven.

De meest gebruikte functie zal zijn de nieuwsberichten. 

Op dit moment wordt er al een blog bijgehouden en deze 

berichten worden altijd redelijk goed bekeken. Blijf deze 

berichten over de sprookjes dan ook plaatsen. Verder is 

het goed om meer berichten over de activiteiten online 

te zetten. Is er bijvoorbeeld een Sprookjesbal geweest of 

een Spokentocht: maak foto’s en zet een klein verhaaltje 

online. Deze verhalen kunnen vervolgens via social media 

verspreidt worden en met als resultaat meer traffic naar 

de website.

Verder is het goed om de ‘doe-dingen’ bij de Sprookjes 

regelmatig af te wisselen. Wanneer iemand een 

kleurplaat van Roodkapje al heeft getekend gaat hij dat 

namelijk niet nog eens doen. Ververs deze functie dus 

met enige regelmaat, promoot dat vervolgens via een 

nieuwsbericht/social media en zorg dat er weer meer 

traffic op de website komt.

Tot slot de kalender. De activiteiten die hierop geplaatst zijn 

worden natuurlijk regelmatig ververst. Zorg dan ook dat de 

kalender up-to-date blijft en dat de leukste evenementen 

extra gepromoot worden via nieuwsberichten en social 

media!

Onderzoek blijven doen

Het allerlaatste punt over de website is onderzoek blijven 

doen. Controleer regelmatig of de website nog aan alle 

gebruikerseisen voldoet. Dit kan gedaan worden met 

gebruikerstesten of met online enquêtes. Zolang je het 

eenvoudig houdt is de doelgroep is meestal bereidt een 

enquête in te vullen. Blijf dus de mensen vragen stellen 

en houd jezelf scherp. Daarnaast is de gratis online tool 

Google Analytics een goed voorbeeld waarmee je de 

gebruiker kunt observeren. Google verteld je precies waar 

de gebruiker vandaan komt, welk apparaat hij gebruikt, 

hoe hij op de website terecht is gekomen en nog veel 

meer!

5.2.2 DOEPS GROEVETOCHT
De tweede aanbeveling is de Doeps Groevetocht. Deze 

is gedurende dit project al heel ver uitgewerkt maar 

heeft nog niet de grote allure van een top attractie. Op 

dit moment zijn de ontwikkelingen in de groeve in volle 

gang en naar alle waarschijnlijkheid is 1 juli aanstaande 

de officiële opening. De groeve is een uniek stukje in jullie 

park en kan misschien wel genoemd worden als unique 

selling point van het park.

Blijf deze Groevetocht verder ontwikkelen en maak er een 

product van. Met 5 scanpunten tot nog toe is er al een 

grote stap gemaakt, maar hoe mooi zou het zijn als de 

bezoeker straks overspoeld wordt met scanpunten? De 

beleving van kinderen zal enorm zijn en Doeps wordt 

ieders favoriete draakje. Zelfs ouders gaan dit initiatief toe 

juichen en meedoen.

Mijn aanbeveling is dan ook om verder te gaan met de 

Groevetocht 2.0. Maak het verhaal nog spannender en 

laat Doeps daadwerkelijk tot leven komen. Verder kan 

Doeps ook nog eens gebruikt worden als content voor 

de website en social media. Laat jullie creativiteit op de 

Groeve los en maak er een compleet nieuwe wereld van.
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5.2.3 SOCIAL MEDIA
Op dit moment is het Sprookjesbos actief op Facebook. 

Het gebruik van dit social media kanaal is echter redelijk 

passief (eens in de twee weken wordt er een bericht 

geplaatst) en het aantal mensen wat bereikt wordt is 

relatief laag. Mijn aanbeveling is dan ook om Facebook 

meer in te gaan zetten. Op het einde van dit project is het 

Sprookjesbos hier ook al mee gestart en kwamen de foto’s 

van de bewoners al online te staan. Blijf dit doorzetten en 

geef de volgers een uniek kijkje in de wereld van het park.

Verder kunnen berichten van de website gepromoot 

worden via dit medium. Een interessant bericht over de 

7 geitjes? Zet het op Facebook en probeer de mensen 

over te halen om een kijkje te nemen! Daarnaast scoren 

berichten over evenementen en acties ook erg goed. Een 

kortingsactie werkt bijvoorbeeld sterk als dit gemakkelijk 

te verkrijgen is. 

Let wel op, maak het niet te bont! Te veel berichten komt 

over als spam en werkt averechts. Probeer om de twee 

dagen een berichtje te posten en zorg dat ze iedere keer 

weer verrassend zijn. Verder raad ik aan om op ieder 

bericht te reageren, positief of negatief. Reageer dan ook 

op een sprookjesachtige manier en pas de tekst aan op 

de doelgroep. Negatieve berichten kunnen met een goed 

antwoord namelijk positief uitpakken!

Tot slot raad ik op dit moment geen andere sociale 

media aan. Uit de enquête bleek dat alleen Facebook 

werd gebruikt onder de doelgroep. Wel zou Instagram 

misschien een leuke toevoeging kunnen zijn om mooie 

foto’s te delen met het publiek. Instagram is namelijk 

makkelijk te koppelen aan Facebook waar de foto’s dan 

ook een groter bereik hebben. Het zou bijvoorbeeld een 

mogelijkheid zijn om een medewerker iedere dag één 

foto te laten uploaden en incidenteel ook door te linken 

naar de Facebook pagina van het park.

5.2.4 VERVOLGONDERZOEKEN
Als allerlaatste onderdeel wordt er gekeken naar eventuele 

vervolgonderzoeken. Er is natuurlijk al veel onderzocht 

maar over de doelgroep zijn er altijd nog vragen. Op dit 

moment beveel ik twee andere vervolgonderzoeken aan.

De eerste gaat over de beleving van kinderen. Hoe beleeft 

een kind een themapark/Sprookjesbos? Waar doe je een 

kind een enorm plezier mee en wanneer krijg je een kind 

zo ver om tegen zijn ouders te zeggen: ik wil nog eens 

terug!? Dit zijn allemaal vragen die bij kunnen dragen 

aan de verdere ontwikkeling van het Sprookjesbos. De 

beleving staat tegenwoordig enorm centraal en mensen 

zijn bereid ergens op af te komen als de beleving top is. 

Onderzoek hierna draagt zeker bij aan verdere stappen en 

kan bijvoorbeeld goed ingezet worden bij de Groevetocht.

Het tweede vervolgonderzoek richt zich op de mate van 

multimedia gebruik. Welk niveau is wenselijk, hoe ver 

kan/moet het Sprookjesbos gaan om zowel authentiek 

als modern genoeg te zijn? Ook deze vragen kunnen 

bijdragen aan de complete beleving van het park. Moet 

het Sprookjesbos nog meer multimedia gaan inzetten of 

het juist beperken? Met een dergelijk onderzoek zet je 

diverse stappen vooruit en draagt het in de toekomst bij 

aan de gehele beleving van het park.
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REFLECTIE OP DE AANPAK
De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met het onderzoek rondom het Sprookjesbos en haar bezoekers. Een 

drukke tijd waarin ik tegen veel dingen ben aangelopen. Het allerlaatste project in mijn schoolcarrière voelde dan ook als een 

ware test om het werkveld te betreden.

Het verschil met al die andere projecten was dat ik er dit keer echt alleen uit moest zien te komen. Ik was de professional 

en ik moest het allemaal zelf regelen. Uiteraard kon ik rekenen op de steun van mensen van Zuyd Hogeschool en van het 

Sprookjesbos. Maar ook mensen om me heen stonden altijd voor me klaar om me te helpen. Een hectische periode is nu ten 

einde. Tijd dus om eens rustig terug te kijken hoe ik het gedaan heb.

Het begon allemaal begin februari. Het Plan van Aanpak met een uitgebreide planning was goedgekeurd en ik kon met veel 

zin beginnen. Toch kwam ik er al snel achter dat die uitgebreide planning niet optimaal was en werd hij langzaam bij beetje 

al aangepast. Zeker de onverwachtse extra opdrachten van de opdrachtgever gooide verschillende onderdelen overhoop 

waardoor ik genoodzaakt was de planning maandelijks opnieuw te bekijken.

Uiteindelijk was dat ook de bedoeling want zo leerde ik de gang van zaken in het Sprookjesbos kennen. Ook al werkte ik 

grotendeels vanachter mijn eigen bureau, toch nam ik de werkstructuur over en werd ik een echt onderdeel van het hele 

team. Ik bleef mijn eigen manier van werken combineren met die van het Sprookjesbos, en dat werkte uitstekend. Uiteraard 

had ook ik ups en downs in dit project, maar ik bleef de lijn door trekken tot het einde.

De onderzoeksfase verliep soepel en ik had snel alle gegevens die ik wilde hebben. Met deze informatie op zak kon ik 

snel toewerken naar een geschikt concept. Een concept dat ontstaan is met veel creatieve hulp van het Sprookjesbos. Ik 

heb deelgenomen aan veel brainstormsessies en hierin heb ik enorm veel inspiratie opgedaan. De werksfeer speelde hier 

belangrijke rol, want deze was zeer aangenaam en professioneel.

Uiteindelijk begon zich een eindproduct te vormen en vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ook ben ik naar mijn mening ruim 

op tijd begonnen met het schrijven van deze scriptie waardoor ik op het laatste tijd over had om de puntjes op de i te zetten. 

Die puntjes op de i hebben voor mij gezorgd dat ik uitermate tevreden, en zelfs een beetje trots, ben op het eindresultaat.

Kortom, achteraf kijk ik terug op een zeer leerzaam afstudeeronderzoek en leerzame periode bij het Sprookjesbos waarbij 

ik veel gezien en geleerd heb. Ik heb op veel CMD competenties stappen gezet en ben als persoon sterker, zelfverzekerder 

en communicatief beter geworden gedurende deze periode. Daarnaast hoop ik dat het Sprookjesbos ook iets aan mijn 

aanwezigheid gehad heeft!

Ten slotte, wil ik iedereen die direct en/of indirect bijgedragen heeft aan dit project graag bedanken. Waaronder een aantal 

mensen in het bijzonder, namelijk:

Jeroen van Zwieten, bedrijfsleider van het Sprookjesbos, voor alle kansen die ik van hem gekregen heb en voor zijn kritische 

feedback op mijn werk.

Stef Petit, ankerdocent namens Zuyd Hogeschool, voor zijn professionele feedback en zijn hulp bij het organiseren van dit 

project.

Mijn vrienden die deze periode zorgde voor de nodige afleiding maar mij ook tips en steun gaven om het tot een goed einde 

te brengen. In het bijzonder Mark Briels die mij uitermate goed geholpen heeft met het schrijven van mijn scriptie.

Mijn ouders Frans en Anja, en mijn broers Erik en Luuk die er altijd voor mij waren en mij er doorheen gesleept hebben.

En tot slot mijn professioneel kader Dorien Koks, creatief brein van het Sprookjesbos, voor de uitstekende samenwerking en 

professionele feedback.

Hartstikke bedankt!

Ralph Souren

Schin op Geul, 15 juni 2015
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BIJLAGE 1 : VRAGENLIJST EN RESULTATEN ENQUÊTE
DE VRAGENLIJST
1. Wie of wat bracht u op het idee het Sprookjesbos te bezoeken?

 0 Vakantiepark / hotel 0 Internet 

 0 Woonachtig in de omgeving  0 Eerder bezoek

 0 Via via 0 Anders, namelijk: …..

2. Heeft u online gezocht naar het Sprookjesbos?

3. Hoe heeft u Sprookjesbos online gevonden?

 0 Advertentie (klik) 0 In zoekresultaten

 0 Via een link 0 Directe url (www.sprookjesbos.nl)

 0 Social media

4. Heeft u de website van Sprookjesbos bezocht voor uw bezoek?

5. Hoe ver voor uw bezoek was dat?

6. Heeft u de website een of meerdere keren bezocht?

7. Naar welke informatie was u op zoek?

8. Heeft u gevonden wat u zocht?

9. Hoe beoordeeld u die zoektocht (onvindbaar, lastig, neutraal, gemakkelijk, snel, direct)?

10. In welke mate heeft de website een rol gespeeld in uw bezoek (doorslaggevend > niet)?

11. Zou u de website na uw bezoek nogmaals bezoeken? En zo ja, waarvoor?

12. Vind u het belangrijk dat er ook een ‘napret’ gedeelte op de website is? En hoe zou u deze invullen?

13. Gebruikt u social media, bijvoorbeeld Facebook?

14. Bent u geneigd dingen zoals dit uitje, vooraf te volgen op Facebook?

15. Achteraf te gaan volgen?

(website tonen) 

16. Wat vind u van de website (cijfer 1-10)?

17. Kunt u een of meerdere verbetertips noemen?

(Drie screenshots laten zien van andere websites)

18. Tot slot: welke website spreekt u het meest aan en waarom?

19. Veranderd uw mening met de site van het Sprookjesbos?

~
Knibbel, knabbel, knuisje...

Wie knabbelt er aan mijn huisje?
Hans en Grietje

~
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DE ENQUÊTE RESULTATEN
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BIJLAGE 2 : WEBSITE STATISTIEKEN
Website statistieken van het afgelopen jaar (in maanden):

Website statistieken van de afgelopen jaren:
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Website statistieken van 2015 tot nog toe:
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BIJLAGE 3 : EXPERT REVIEW
1. Zichtbaarheid van systeemstatus

Vertelt de website altijd duidelijk wat hij aan het doen is?

De website geeft niet weer wat het aan het doen is. Wanneer op een knop geklikt wordt verschijnt de pagina en wordt 

een knop in het menu gekleurd. Er is helaas ook geen kruimelpad die laat zien waar de gebruiker zich bevind.

2. Overeenkomst tussen systeem en echte wereld

Sluit de website aan bij de belevingswereld van de bezoeker?

De belevingswereld van deze website is van enorm belang. Zeker wanneer de jonge bezoekertjes zelf op deze website 

speuren moet er een bepaalde overeenkomst zijn tussen het park en de online wereld. Deze is er helaas niet. De 

website is opgebouwd uit een redelijk simpel menu met daarboven een header en daaronder de content. Het echte 

Sprookjesbos gevoel mist dus in deze website.

Daarnaast maakt de website geen gebruik van plaatjes/icoontjes die de boodschap kunnen versterken. Het is een 

website veelal opgebouwd uit tekst en zonder al te veel grafische effecten. De beleving is dus niet daar waar het hoort 

te zijn.

3. Gebruikerscontrole & -vrijheid

Zorgt de website ervoor dat de bezoeker zich zeker voelt en altijd de controle heeft?

Deze website heeft vooral een informatieve functie waardoor de gebruiker amper fouten kan maken. Veel links leiden 

maar naar één weg en daar stopt het meestal. Helaas heeft geen enkele pagina een ‘terug’- knopje of een kruimelpad 

waarmee het ook terug kan. Wel heeft het logo een link waarmee direct naar de homepagina gegaan kan worden. Dit 

wordt gezien als een uiterste manier van opnieuw beginnen.

Verder zijn er bepaalde links die linken naar externe websites. Wanneer op deze links geklikt wordt ben je dus in principe 

van de website af. Ook knoppen met de openingstijden/plattegrond linken naar plaatjes die los staan van het ontwerp. 

Het gevoel dat je de website hebt verlaten is hiermee erg groot waardoor een gebruiker al snel ergens anders naar gaat 

zoeken.
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4. Consistentie en standaarden

Doet de website dingen op de gebruikelijke manier?

De website bestaat uit een header, menubalk, content gedeelte en een footer. Dit zijn redelijk gebruikelijke dingen die 

veel websites hebben. Alleen de footer bevat geen enkele informatie over het park zelf. De footer geeft nu namelijk 

weer dat de website een Wordpress blog is en welk thema gebruikt is. Hier moet echter informatie staan over wat de 

website inhoudt en algemene informatie over het park.

Kijkend naar de header is te zien dat het logo in het midden bovenin staat. Dit prima aangezien veel andere websites dit 

ook hebben. Toch is er vaker te zien dat het logo links bovenin geplaatst wordt, omdat daar als eerste de bezoeker een 

nieuwe website bekijkt en vervolgens het park in herkent.

Verder is te zien dat alle pagina’s de zelfde opbouw hebben. In het content gedeelte staat namelijk altijd aan de 

rechterkant een balk met daarin verschillende items als nieuws, openingstijden en plattegrond. Er is helaas geen enkele 

onderscheid in de verschillende soorten pagina’s.

5. Error preventie

Helpt de website de gebruiker fouten te voorkomen?

Op de website van het Sprookjesbos zijn weinig fouten te maken. De formulieren die ingevuld kunnen worden zijn 

allemaal gebouwd met foutcodes die bij foutieve ingaven een melding geven. Hierdoor voorkomt de site dat er fouten 

gemaakt worden. Het bestellen van online tickets is uitbesteed aan een specialist, waardoor de kans op errors hier ook 

minimaal is. Het systeem van Compo Ticketing heeft overal aan gedacht en maakt het bestellen van entreekaarten voor 

de gebruiker zo eenvoudig mogelijk mogelijk.

6. Herkennen beter dan herinneren

Vraagt de website om dingen te onthouden?

Op dit onderdeel komt deze website ook nog te kort. Dit onderdeel heeft voornamelijk betrekking op de openingstijden. 

In de kolom aan de rechterkant zie je namelijk de maandkalender met dagen dat het park geopend is. Echter is niet 

volledig duidelijk wat de kleuren precies inhouden en wanneer ze open zijn. Je moet er zelfs op klikken om hier achter te 

komen. Wanneer je klikt wordt je naar een andere pagina geleidt die alleen maar het plaatje toont met de openingstijden. 

Het gevoel dat je hierdoor krijgt is dat je van de website af bent.

7. Flexibiliteit en efficiency

Wordt een vaste bezoeker geholpen om bepaalde acties sneller door te voeren?

Dit punt is niet erg van belang voor het Sprookjesbos. Het is namelijk zo dat bezoekers niet dagelijks op deze website 

terecht komen. De bezoeker zal een aantal keren kijken voor wat informatie maar hoeft geen enorm lange trajecten te 

volgen. Het is tevens ook nutteloos om deze website volledig naar de gebruikers zijn stijl in te kunnen richten want de 

informatie blijft op de zelfde plaats staan.
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8. Esthetica en minimalistisch design

Zijn op de website alle overbodige dingen weggelaten?

De website heeft maar één soort template die je op iedere pagina terug ziet komen. Op iedere pagina staan bijvoorbeeld 

de openingstijden, de plattegrond en een nieuwsitem. Dit is niet nodig aangezien de bezoeker voor een specifieke 

pagina hier niet om vraagt.

Verder is er op iedere pagina een gedeelte waarbij de pagina gedeeld kan worden. Hier staan te veel zaken die de 

gebruiker toch niet gebruikt. Denk hierbij aan de like button voor Wordpress gebruikers een print deze pagina button 

etc. Dit zijn allemaal zaken die niet gebruikt worden en de website een rommeligere indruk geven.

9. Help gebruikers fouten te herkennen, diagnosticeren en verhelpen

Zijn foutmeldingen op de website vriendelijk en duidelijk?

Deze website heeft weinig foutmeldingen. Bij elk formulier zie je bij een fout wel precies wat er fout is en kan dit 

makkelijk verholpen worden. Daarnaast heeft de pagina ook een 404-error pagina waarin het een zoek balk toont 

waarbij de gebruiker opnieuw kan zoeken. Echter is dit de enige zoek balk die in de hele website te vinden is. En daarbij 

staat op deze 404 error pagina alles in het Engels. Zeer gebruiksonvriendelijk want de rest van de website is in het 

Nederlands en het maakt de gebruiker niet duidelijk wat hij nu moet doen.

10. Hulp en documentatie

Biedt de website genoeg hulp en ondersteuning?

Voor deze website is hulp en ondersteuning niet zo van belang. De informatie wordt gegeven en de gebruiker hoeft 

geen aparte acties te ondernemen om deze informatie op te vragen. Documentatie en dergelijke heeft dus voor de 

website van het Sprookjesbos geen enkel toegevoegde waarde.
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BIJLAGE 4 : BEST PRACTICES
Onderstaande best practices zijn niet in het document opgenomen.

WEBSITE WITCHWORLD
WitchWorld is een nog niet bestaand pretpark in Almere, Flevoland. Het is een groot project dat in 2019 haar poorten 

hoopt te openen. Op dit moment zijn tientallen mensen bezig om het park te realiseren, en dat allemaal is te volgen 

via hun website: www.witchworld.nl.

Het park maakt veel gebruik van jonge en creatieve studenten. Op alle leerniveaus kunnen stagiaires uit binnen- en 

buitenland aan de slag om samen iets moois van te maken. Dit promoten ze ook via hun website, waar ze aangeven dat 

educatie één van hun belangrijkste kernwaarden is.

Grote inspiratiebron voor het concept zijn de avonturen van de Gravin van Almere, een legende die zich afspeelt in het 

gebied waar nu de Randmeren en de polders van Flevoland liggen. Deze avonturen staan in een boek dat in 2016 door 

een uitgever uitgebracht zal worden. Het gehele park zal straks volledig in dat thema gegoten worden en aan ieder 

detail wordt gedacht. Daar zijn ze nu al mee bezig om poppen en andere decoratie in die stijl te maken.

Online

WitchWorld is online nu al flink aan de weg aan het timmeren. Ondanks dat hun park nog niet geopend is hebben ze 

al een uitgebreide website waar ze ruime informatie bieden en de voortgang tonen. De basis van het project wordt 

goed uitgelegd en kan zeer bevorderend werken voor eventuele investeerders die ze wellicht goed kunnen gebruiken.

Naast hun website zijn ze ook al sociaal actief op Facebook en Twitter. Hier laten ze meer zien waar ze mee bezig zijn 

en waar de mensen hun kunnen vinden. Als ze bijvoorbeeld op beurzen staan of een klein resultaat geboekt hebben 

zetten ze dat op de sociale media en kunnen mensen daar hun reacties op geven. Ze zijn dus al druk bezig om hun 

naam bekend te maken en mensen over hun project te informeren.

Pluspunten:

- Mooie website met veel informatie over de opbouw.

- Social media inzet.

Minpunt:

- Het verhaal wordt niet gecommuniceerd.

- Website is niet gebouwd voor tablet/smartphone.
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MY DISNEY EXPERIENCE APP (DISNEY)
De Disney Experience app is een mobiele app voor je smartphone die alle informatie geeft over het themapark 

Disneyland. Deze app toont een uitgebreide lijst met attracties, restaurants en andere entertainmentpunten. Deze lijst 

is tevens verwerkt in een interactieve plattegrond die erg gedetailleerd uitgewerkt is.

De verschillende attracties hebben allemaal informatie over mogelijke interesses, locaties en openingstijden. Iedere 

attractie kan als favoriet opgeslagen worden zodat het ten alle tijden snel weer vindbaar is. Daarnaast kun je een 

fastpass reserveren zodat je de lange wachtrijen kunt ontwijken, een tafeltje reserveren in een restaurant of de actuele 

wachttijden checken.

Deze app is dus vooral geschikt voor mensen die in het park aanwezig zijn. De plattegrond is ideaal om te kijken waar 

je naar toe moet en de actuele wachttijden zijn fijn om zo lang wachten te ontlopen. Verder kunnen ook tickets besteld 

worden zodat gebruikers van deze app snel nog een keer kunnen komen.

Pluspunten:

- Een duidelijk overzicht van alle attracties/restaurants.

- De mogelijkheid om tickets vooraf te bestellen en fastpassen te reserveren.

Minpunt:

- Om favorieten op te slaan moet je een account aanmaken.

YALP
Yalp is een leverancier van sport- en speeltoestellen waarmee ze omgevingen creëren die iedereen uitdaagt tot spelen 

en sporten. Het bedrijf heeft diverse speeltoestellen-/plaatsen geplaatst die stuk voor stuk uniek zijn en met veel felle 

kleuren kinderen aanwakkeren om er op te spelen. Iets nieuws van Yalp zijn de interactieve speeltoestellen, zoals het 

sportveld Toro, de Memo, de Audionetic, de DJ-tafel Fono en de interactieve voetbalmuur Sutu.

Deze interactieve speeltoestellen zorgen niet er alleen voor dat kinderen buiten spelen, maar ze leren er ook nog 

veel van. Met name bij de Memo leren kinderen op een proactieve manier rekenen of ondersteund het hun sociale 

vaardigheden zoals samenwerken.

Memo

De memo is een apparaat dat bestaat uit 7 palen. Deze palen staan in een cirkel met in het midden een hoofdpaal. De 

bedoeling van het toestel is dat kinderen van paal naar paal rennen en zo rekensommen of andere vragen beantwoorden. 

Door dit allemaal zo snel mogelijk te doen zijn de kinderen actief en leren ze tegelijkertijd ook nog wat, want ze krijgen 

meteen feedback of het goed is wat ze doen.

Audionetic

De Audionetic is een paaltje die kinderen stimuleert tot bewegen. Kinderen moeten zelf op een voetpedaal trappen om 

zo energie op te wekken. Zodra er genoeg energie is opgewekt activeer ze met één druk op de knop de audiomodule 

en geeft de Audionetic een opdracht. Dit paaltje is erg duurzaam en geeft de kinderen de mogelijkheid om leuke 

spellen met grote groepen te doen.
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Pluspunten:

- Kinderen leren en zijn actief bezig.

- Het ziet er allemaal zeer afgewerkt en uitnodigend uit.

Minpunt:

- De speelplaatsen zijn erg duur.

- De speelplaatsen communiceren geen verhalen, maar leren de kinderen schoolstof.

KOMPAN
Kompan is sinds kort bezig met het uitrollen van hun speciale Smart Playground. Dit is een speeltoestel waar gebruik 

wordt gemaakt van drie belangrijke elementen: thematische spelstructuur, sprookjes en een digitale inhoud. Ze laten 

sprookjes terug komen in hun speeltoestellen en leggen een link met de digitale wereld met behulp van speciaal 

ontwikkelde apps.

Het bedrijf maakt gebruik van sprookjes omdat ze ontwikkeld zijn voor de beleving van het kind en inspireren tot 

rollenspel en fantasie. Ze bevatten universele waarheden en geven morele inzichten. Deze sprookjes zie je terug in hun 

speeltoestellen waardoor de kinderen een beeld krijgen van de sprookjes, ze hebben het tenslotte gezien in de apps/

verhalen die Kompan eveneens aanbiedt en die ze behandeld hebben met hun ouders.

Dankzij die apps ontstaat er een link tussen de fysieke en virtuele wereld. Zeker in de hedendaagse maatschappij 

waarbij veel kinderen al gebruik maken van die virtuele wereld en waar de fysieke bezigheden steeds minder worden. 

Nu deze link er is voelen de kinderen zich meer betrokken en de voordelen van spelen in zo’n toestel zijn enorm.

Pluspunten:

- De speeltoestellen communiceren sprookjes verhalen en linken dat aan de digitale wereld.

- Het ziet er allemaal zeer afgewerkt en uitnodigend uit.

Minpunt:

- De speelplaatsen zijn erg duur.
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BIJLAGE 5 : VERHAAL DOEPS GROEVETOCHT
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BIJLAGE 6 : SCHETSEN WEBSITE

Schets homepagina Schets kalenderpagina

Schets informatie pagina Schets sprookjes pagina
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Schets routepagina
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BIJLAGE 7 : PROTOTYPE

Homepagina (prototype) Kalenderpagina (prototype)

Sprookjes overzichtspagina (prototype) Sprookjespagina (prototype)
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Winkelpagina (prototype) Routepagina (prototype)

Plattegrondspagina (prototype) Algemene informatie pagina (prototype)
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Restaurantspagina (prototype) Huisregelpagina (prototype)

Nieuwsbericht pagina (prototype) Nieuwsoverzicht pagina (prototype)

Contactpagina (prototype) Zoekresultaten pagina (prototype)
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Bedrijvenpagina (prototype) Kinderfeestjespagina (prototype)

Scholenpagina (prototype)
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BIJLAGE 8 : GEBRUIKERSTESTEN
Hieronder staan de aantekeningen van de testresultaten vermeld. Voordat er begonnen werd met de scenario’s werd er 

een algemene indruk gevraagd van de homepagina. De testscenario’s staan eerst hier vermeld.

TESTSCENARIO 1
“Je bent een moeder van 2 kinderen en gaat van 22 tot en met 29 juni een weekje naar Valkenburg. In deze week wil je graag 

leuke dingen doen en ben je benieuwd op welke dagen het Sprookjesbos open is. Zoek als eerste uit op welke dagen het park 

open is. Omdat je graag ook nog een hapje wilt eten in het park ben je ook benieuwd naar die mogelijkheden. Zoek wat er in 

het park aan eetgelegenheden zijn.”

TESTSCENARIO 2
“Je zoontje Sam wordt op 16 juli 7 jaar! Om hem te verrassen wil je zijn kinderfeestje vieren in het Sprookjesbos. Zoek eens naar 

de mogelijkheden om hem samen met 5 andere vriendjes een onvergetelijke dag te bezorgen. Oh en Sam is helemaal gek van 

ridders…. Je wilt daarnaast graag met twee auto’s zo dicht mogelijk bij het park parkeren. Zoek waar je de auto’s het beste kunt 

parkeren.”

TESTSCENARIO 3
“Het bezoek naar het park is al gepland en je wilt je als papa optimaal voorbereiden. Graag wil je de sprookjes nog eens ophalen 

zodat je je dochtertje straks er uitgebreid over kan vertellen. Ook heb je op Facebook gelezen dat er van allerlei leuke doe dingen 

op de site staan. Zoek informatie en de doe dingen over Roodkapje. Verder wil je ook al graag je tickets online reserveren. Kijk of 

je al wat kaartjes kunt bestellen!”
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TESTRESULTATEN PERSOON 1
Gegevens

Naam: Bo

Relatie tot de doelgroep: moeder van 3 kinderen.

Algemene indruk homepagina

Bo was positief over de homepagina. Vond hem overzichtelijk en leuk dat er nieuwtjes te zien waren. Ook de reviews 

vielen bij haar in de smaak, al vond ze dat die misschien nog beter in beeld gebracht konden worden. Verder gaf ze aan 

de website op dit moment niet weg te willen klikken en graag eens er verder in rond wilde snuffelen.

Testscenario 1

Het eerste test scenario was snel klaar. Bo vond de kalender snel in het bovenste menu en kwam dus zonder te aarzelen 

op de juiste pagina. Ze zei dat ze meestal eerst in de menu balk keek voordat ze verder ging zoeken. Maar ze had 

natuurlijk ook gezien dat je op de homepagina ook meer informatie kon vinden. Eenmaal op de kalender gaf ze aan 

het een beetje raar te vinden. Ze zag dat er evenementen waren, maar zag er slechts 1. Tip van Bo: geef de dagen met 

evenement ook nog een extraatje. En promoot die evenementen ook via de kalender! Verder vond ze dat de legenda 

misschien naar rechts verplaatst kon worden, nu moest ze scrollen voordat ze er achter kwam wat de openingstijden 

waren.

Bij de tweede opdracht kwam ze snel terecht op de plattegrond pagina. Hier dacht ze te kunnen klikken op de 

onderdelen maar dat ging helaas niet. Ietsjes later vond ze ook de knop restaurant en had ze haar informatie gevonden. 

Wel gaf ze hierbij aan: “ik zie niets over andere eetgelegenheden, dat hoort er ook toch bij he?”

Testscenario 2

Dit scenario ging zeer snel. Ze had snel de knop groepen gevonden en kon zo zien dat er een Ridderfeestje was. Hier 

bij gaf ze aan niks meer aan te veranderen, dat was duidelijk. Ook vond ze redelijk snel waar ze de auto neer kon zetten. 

Wel gaf ze hierbij aan ook op de kaart de parkeerplaats een marker te geven.

Testscenario 3

Ook het laatste scenario verliep soepel. Ze scrolde eerst wat over de homepagina en zag de sprookjes voorbij komen. 

Van hieruit kwam ze snel op de pagina van Roodkapje en had ze al haar informatie. Ze vond dit een leuke toevoeging, 

zeker voor ouders om hun geheugen nog eens op te frissen vlak voor een bezoek!

Het reserveren van de tickets ging via de homepagina. Daar klikte ze op de knop voor tickets te bestellen. Haar viel 

toen op dat ze op de cadeau pagina terecht kwam. Dit had ze niet verwacht. Ze zou dit eerder een winkel of iets in die 

richting noemen.
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TESTRESULTATEN PERSOON 2
Gegevens

Naam: Ivana

Relatie tot de doelgroep: werkneemster kinderdagverblijf.

Algemene indruk homepagina

De eerste indruk van Ivana was positief. Zo vond ze de 4 belangrijke onderwerpen erg handig en was ze van mening dat 

dat ook de eerste dingen zouden zijn die ze zocht. “De pagina bevat actualiteiten met nieuws maar geeft ook meteen 

reacties van de bezoekers weer, een goede combinatie!” vertelde ze.

Testscenario 1

Het eerste testscenario verliep voorspoedig. Ze had in het begin al gezien dat de openingstijden er vermeld stonden en 

klikte hier direct op. Al snel wist ze op welke dagen ze het park kon bezoeken. Wel gaf ze aan niet meteen duidelijk te 

hebben hoe laat de deuren opende. Hiervoor moest ze nog ietsjes naar beneden scrollen. Ook dat het eerst volgende 

evenement beschreven stond gaf ze aan als een pluspunt. Wel was ze benieuwd naar meerdere evenement.

De tweede opdracht van het scenario vond ze uiteindelijk door in het menu te zoeken. Hier zag ze snel de knop 

restaurant, waar ze de informatie vond.

Testscenario 2

Scenario 2 is voor Ivana het meest relevant. Ze heeft een dagje Sprookjesbos al langer op haar to do lijstje staan en wilt 

graag eens langs komen met de kinderen van haar kinderdagverblijf. Nu is het verschil tussen een kinderfeestje en een 

schoolreisje in dit geval niet zo heel groot. Ivana gaf dan ook een zeer goede tip: “Ik mis groepen op de homepagina! Ik 

zie het wel in het menu staan, maar daar is ook alles mee gezegd.” Ze vond de informatie vervolgens snel maar gaf als 

tip mee om er mee meer te doen.

Ook ging ze uit zich zelf op zoek naar meer informatie over het park. Ze ging bijvoorbeeld kijken voor welke leeftijden 

het park was en vroeg zich af wat voor een foto’s het echte ontwerp zouden krijgen. Hier gaf ze ook als tip mee om de 

sfeer van het park duidelijk over te brengen.

Het tweede onderdeel van de opdracht voltooide ze spoedig en daarbij gaf ze aan dit erg gemakkelijk/overzichtelijk te 

vinden. 

Testscenario 3

Het laatste scenario was ook geen moeite. Omdat ze de website al aardig doorzocht had waren de sprookjes zo te 

vinden, inclusief de doe opdrachten. Ook de tickets waren zo besteld. Dit gaf Ivana de kans om nog verder de site 

door te bekijken. Ze gaf een aantal leuke tips! Ze zei bijvoorbeeld, zet de sprookjes ook bij de plattegrond, dan kijken 

bezoekers makkelijker ook naar die kant van de site. Verder miste ze een knopje nieuws in de menubalk en vond ze de 

benaming cadeaus wat minder goed voor de webwinkel. Uiteindelijk gaf ze aan het nu al een leuke site te vinden en 

benieuwd te zijn naar het eindresultaat!
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TESTRESULTATEN PERSOON 3
Gegevens

Naam: Kiara

Relatie tot de doelgroep: stagiaire Sprookjesbos.

Algemene indruk homepagina

“Het ziet er leuk uit. Meteen zie ik de laatste nieuwtjes en weet ik wat er te doen is.”

“Een promotiefilmpje zou mij meteen aanspreken, ook zie ik meteen de belangrijkste informatie waar ik naar zou zoeken.”

Testscenario 1

Kiara gaat meteen naar de knop “informatie”. Ze slaat de button openingstijden op de homepagina dus eigenlijk over. 

Wanneer ze ziet dat onder informatie niks te vinden is zoekt ze verder en komt ze uiteindelijk bij de kalender knop 

terecht. Hier ziet ze snel op welke dagen het park open is.

Het tweede gedeelte vind ze ook snel, want ze had al gezien dat onder de knop informatie ook een knop restaurant te 

vinden is.

Testscenario 2

Het is even zoeken voor Kiara, maar uiteindelijk vind ze toch de knop Groepen. Wanneer ze die knop gevonden heeft 

en kinderfeestjes ziet staan is haar reactie dan ook: “Oh die is er ook”. Het zoeken naar deze knop duurde redelijk lang, 

zo keek ze eerst bij informatie en scrolde ze de gehele homepagina af. Eenmaal de pagina gevonden heeft ze zo een 

reservatie geplaatst.

Ook de parkeerplaatsen zijn zo gevonden. Ze gaf zelfs aan er twee routes voor gezien te hebben: via de homepagina 

en via de route knop in het menu.

Testscenario 3

Voordat ze de sprookjes gevonden had zocht Kiara eerst in het nieuws. Ze vroeg zich af of er meer nieuws was en dat 

vond ze snel, ze vond het wel raar dat er niks over te vinden was in de menubalk. Snel daarna kwam ze er achter dat de 

nieuwspagina geen antwoord gaf op haar vraag en zocht ze verder. Pas toen ze op de homepagina de verschillende 

sprookjes op een rij zag kwam ze op de juiste pagina. De knop in de menubalk werd dus over het hoofd gezien.

De tickets vond ze vervolgens heel snel en had ze zo in haar bezit(via de homepagina).
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TESTRESULTATEN PERSOON 4
Gegevens

Naam: Susan

Relatie tot de doelgroep: moeder van 2 kinderen.

Algemene indruk homepagina

De eerste indruk van Susan was overzichtelijk en veel informatie in een oogopslag beschikbaar. “Leuk dat de sprookjes 

meteen een plekje krijgen en goed dat je recensies laat zien.” Verder voegde ze daar aan toe: “Oh heeft het Sprookjesbos 

al bijna 2000 likes?” Het viel haar verder op dat alles mooi uitgelijnd was en overal dezelfde uitstraling had.

Testscenario 1

Susan klikte meteen op onze openingstijden op de homepagina. Ze voegde daar wel aan toe dat het misschien wat 

speelser geformuleerd kan worden, in de zin van “wanneer is het Sprookjesbos open?”. Susan had meteen in de gaten 

wanneer het park open was en het viel haar ook op dat er evenementen in het park waren.

Het tweede gedeelte ging wat lastiger, ze scrolde eerst van boven naar beneden voordat ze een kijkje ging nemen in de 

menubalk. Eenmaal gezien dat daar een restaurant button te vinden was had ze de informatie zo binnen.

Testscenario 2

Het zoeken naar kinderfeestjes ging vrij lastig voor Susan. Zo scrolde ze eerst naar beneden op de homepagina en toen 

weer naar boven. Daarna keek ze of ze iets bij ‘cadeaus’ kon vinden maar zonder succes. Vervolgens stelde ze de vraag 

of er ook een zoek balk aanwezig was, maar voordat er antwoord gegeven kon worden had ze die al gevonden. Dankzij 

deze zoek balk had ze haar informatie snel gevonden. Ook de parkeerplaatsen waren zo gevonden. Dit ging via de 

homepagina en dan via de route knop.

Testscenario 3 

De klik op Sprookjes in het menu was snel gemaakt. Dit had ze kennelijk al eerder opgevat en vond haar informatie 

dus erg gemakkelijk. Dit gaf Susan dan ook aan. Echter de doe dingen had ze niet direct in de gaten. Ze zei dat daar 

misschien nog een titeltje boven kon om het nog duidelijker te maken.
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BIJLAGE 9 : ONTWERPEN PC VERSIE

Homepagina Homepagina met submenu 1
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Homepagina met submenu 2 Homepagina met zoek balk

Nieuwsoverzicht pagina Nieuwsbericht 1
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Nieuwsbericht 2 Algemene informatie pagina

Huisregelpagina Restaurantpagina
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Plattegrondspagina Kalenderpagina

Kalenderpagina met klik op een eventdag Kalenderpagina met klik op normale openingsdag
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Kinderfeestjespagina Bedrijvenpagina

Scholenpagina Sprookjesoverzichtspagina
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Sprookjespagina - Roodkapje Sprookjespagina - Robin Hood

Sprookjespagina - Klein Duimpje Webshop pagina
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Routepagina Zoekresultaten pagina

Contactpagina
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BIJLAGE 10 : ONTWERPEN MOBIELE VERSIE

Homepagina Homepagina met 

drop-downmenu

Homepagina met

zoek balk
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Nieuwsoverzichts

pagina

Nieuwsbericht Algemene informatie 

pagina

99

Kalenderpagina Kalenderpagina met klik 

op eventdag

Kalenderpagina met klik 

op normale dag
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Kinderfeestjespagina Sprookjesoverzicht Sprookjespagina -

Rood Kapje

101

Routepagina Zoekresultaten Contactpagina
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