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VOORWOORD
Tijdens mijn minor Creative Storytelling op Hogeschool
Utrecht heb ik mogen proeven van alle mogelijke manieren van
storytelling. Met steeds weer de uitdaging: hoe breng je een
verhaal het beste naar de buitenwereld? Dit is tevens ook mijn
eerste contact geweest met het maken van een audioverhaal.
Ik vind het bijzonder wat geluid met mensen doet en hoe intens
je op kunt gaan in het luisteren naar een verhaal.
Travelvalley, het bedrijf waar ik het afgelopen halfjaar mijn
afstudeerfase heb mogen werken, is op een bijzondere manier
op mijn pad gekomen. Wat ben ik blij dat dit zo heeft mogen
lopen. Ik wil Marloes de Hooge graag bedanken voor de mooie
kansen die ik heb gekregen.
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SUMMARY
VRAAGSTUK
Travelvalley is een van de grootste
reisblogs van Nederland. Op Travelvalley
lees je reisverhalen van bloggers, die zij
schrijven naar aanleiding van reizen die ze
zelf gemaakt hebben. Hier lees je ook alles
over de laatste reistrends en vind je heel
veel tips en informatie over verschillende
bestemmingen.
Waar Travelvalley tegenaan loopt is dat zij
onwijs goed zijn in content op de website.
Achter iedere blog op de website zit een
doordacht plan en keer op keer weten
ze met gemak content uit hun mouw te
schudden. Zo wordt je door het lezen van
een verhaal elke keer weer meegenomen
in de beleving van een reis. Travelvalley is
het grootste reisblog van Nederland qua
bezoekers op hun website, maar toch zijn
zij enigszins onbekend omdat nog niet
optimaal gebruik wordt gemaakt van hun
social media kanalen. Zoals bijvoorbeeld
Instagram: waar zij nog maar zo’n 7,3
duizend volgers hebben, in vergelijking tot
de duizenden lezers van hun blogs. Wat is
nu de reden dat de blogs op de website
wel goed worden opgepakt, maar posts
op andere kanalen nog niet? Door hier
onderzoek naar te doen, kan er in kaart
worden gebracht wat nu de beste manier
is om social media in te zetten en om hier
als ontwerper ook praktische uitvoering
aan te geven. Via een blog breng je
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doormiddel van tekst en beeld de lezer
mee in het verhaal, maar via social media
is dit net zo belangrijk. Naar verwachting
zal dit resulteren in een betere verdeling
tussen de website en social kanalen, maar
ook in interactie met een breder publiek
zodat Travelvalley de naamsbekendheid
krijgt die het verdiend.

Hoofdvraag: Hoe kan ik als ontwerper content
creeëren voor Travelvalley, waarbij zij optimaal
gebruik maken van hun social media kanalen en
waarbij hun volgers volledig worden meegenomen
in de beleving van een reis, om zo interactie met
een breder publiek te bevorderen?
Deelvragen
1. Wat voor bedrijf is Travelvalley, waar
staan zij voor en hoe willen zij zich
profileren?
2. Wat is de manier van communiceren
bij Travelvalley en hoe maken zij op dit
moment gebruik van hun social media
kanalen? Hoe kan het dat de website zo’n
groot bereik heeft ten opzicht van de social
media kanalen?
3. Wat is de doelgroep? Hoe maken zij
gebruik van social media? Wat is hun
positionering met betrekking tot het
onderwerp reizen?

4. Wat is een beleving en hoe kan ik als
ontwerper een ervaring tot leven wekken?
Wat bestaat er al om een reisbeleving over
te brengen?
5. Wat zijn trends op het gebied van social
media? Welke social media strategieën
bestaan er? Wat doen concurrenten op het
gebied op van social media uitingen?
POSITIONERING
Social media is op dit moment moeilijk weg te
denken uit onze samenleving. Helaas maak
ook ik mij schuldig aan een schrikbarend
hoge schermtijd op mijn telefoon. Toch is
het interessant dat mensen et zo boeiend
vinden dat zij uren op hun telefoon kunnen
verspillen. Reizen is voor mij zo’n onderwerp
waar ik graag mijn tijd in steek, aangezien ik
zelf ook droom om ooit de wereld te mogen
ontdekken.

uitgangspunt is dat overal een gedachte
achter moet zitten. Het is niet de bedoeling
om klakkeloos content te gaan maken en te
kijken wat het doet, zonder dat hier een idee
achter zit. Kwaliteit staat boven kwantiteit.
Content wordt goed geanalyseert om
te kijken wat werkt en wat past bij de
uitgangspunten van Travelvalley. De kern
ligt op dit moment alleen nog bij de website,
waardoor er meer focus moet komen
rondom de social kanalen. De doelstelling
van de social kanalen blijft overigens
wel traffic naar de website stimuleren.
Wat voor de doelgroep een belangrijke
onderscheidende factor is, is dat Travelvalley
ten opzichte van concurrenten, de realiteit
van reizen laat zien. Een belangrijk aspect
voor het ontwerpproces.

ONDERZOEKSACTVITEITEN
Door
middel
van
verschillende
onderzoeksmethoden zoals deskresreach,
trenden
concurrentie
analyses,
marktonderzoek, enquêtes, interviews,
cultural probes en co-creation is er
onderzoek gedaan binnen de volgende
thema’s:
TRAVELVALLEY
Travelvalley in een notendop: inspirerend,
feelgood, origineel, tijdloos, betrouwbaar,
informatief en exclusief. Een belangrijk

Profiel Travelvalley
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DOELGROEP
De doelgroep voelt een enorme
aantrekking rondom het thema reizen.
Zij zijn te vinden in de reisbranche,
hebben een liefde voor reizen of zijn deze
liefde nog aan te ontdekken. Volgens de
statistieken van de social media kanalen
van Travelvalley is 69.4% van de volgers
vrouw en 30.6% man. In principe spreekt
Travelvalley alle leeftijdscategoriën aan,
maar met 28.6% zitten de meeste volgers
in de leeftijdscategorie 25-34 jaar. Zij zijn
vooral actief op Facebook en Instagram.
In tijden van corona is de doelgroep meer
online te vinden dan ooit te voren.

Statistieken doelgroep
social media Travelvalley
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SOCIAL MEDIA
Mensen zijn sociale wezens. De coronacrisis
bevestigd dat. We willen elkaar opzoeken,
maar als dit niet fysiek kan, dan doen we
dat wel online. De uitgelezen kans om je
doelgroep op verschillende kanalen te
bereiken. Normaliter wordt er aangeraden
te waken voor het gebruik van teveel
kanalen te gelijk, omdat de tijd moeilijk
te verdelen is en je het overzicht snel
verliest. Echter is de coronacrisis het juiste
moment om kanalen te testen waar je in
eerste instantie nog niet aan had gedacht.
Wanneer je nu actief zichtbaar bent, pluk
je daar na de coronacrisis de vruchten van.
Een goed moment dus om als ontwerper
tijdens de onderzoeksfase testen te doen
op basis van bestaande social media
stratgiëen.
BELEVING
Een beleving is tastbaar en daarbij ook nog
eens super persoonlijk. Kun je als ontwerper
dan wel een beleving ontwerper? Het
antwoord is nee. Je kunt als ontwerper
wel stimuli ontwerpen die leiden tot een
persoonlijke beleving. Je kunt niet voor
iemand bepalen hoe hij iets ervaart. Wat je
wel kunt doen is het moment vormgeven.
Dus dat wat je aanbiedt qua visuals,
tekst, omgeving, materialen, etc. zodanig
vormgeven dat het volgens jou uitstraalt
en overbrengt wat je wilt overbrengen,
maar of dat ook zo over komt, dat weet je
nooit helemaal zeker. Stimuli is eigenlijk
alles wat je kan toevoegen om te zorgen
dat de beleving intenser wordt. Denk aan
aan zintuigen die geprikkeld worden bij
bijvoorbeeld audio. Dit laat ruimte voor
de hersenen over om zelf een beeld bij het
geluid te vormen.

OPLOSSING
Back on Track is een interactieve podcast
om volgers via audiofragmenten mee op
reis te nemen. Voorheen konden volgers
alleen lezen over de reiservaringen van
Marloes en haar bloggers, nu mogen zij mee
op reis. Interacteren met je volgers is een
van de belangrijkste strategiën gebleken
en hoe doe je dat beter dan je volgers mee
te nemen op reis? Door steeds keuzes voor
te leggen kunnen zij zelf hun eigen pad
bewandelen. Op basis van de gemaakte
keuzes zal het verhaal vervolgen. Om een
realistisch beeld van de reis te kunnen
schetsen, worden de opnames van de
podcast op locatie gemaakt. Dit zal niet op
een bankje tijdens een rust van een lange
hike zijn of in het verblijf na een lange dag.
Nee, écht ter plekke. Wat betekent dat
als er kanoënen op de planning staat, de
microfoon mee de kano in gaat. Juist door
de microfoon mee te nemen tijdens alle
activiteiten kan er nog wel eens het een en
ander misgaan. Je enkel verstuiken door
een losliggend pad, oog in oog staat met
een wild dier of een culinair hoogstandje
van het lokale restaurant wat niet helemaal
in de smaak valt: het hoort allemaal bij het
onvoorziene, realistische deel van reizen.
Door middel van een contentplan kunnen
de social media kanalen rondom de
podcast betrokken worden.

User Interface prototype
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INLEIDING
PROBLEEM
Travelvalley is een van de grootste
reisblogs van Nederland. Op Travelvalley
lees je reisverhalen van bloggers, die zij
schrijven naar aanleiding van reizen die ze
zelf gemaakt hebben. Hier lees je ook alles
over de laatste reistrends en vind je heel
veel tips en informatie over verschillende
bestemmingen.
Waar Travelvalley tegenaan loopt is dat zij
onwijs goed zijn in content op de website.
Achter iedere blog op de website zit een
doordacht plan en keer op keer weten
ze met gemak content uit hun mouw te
schudden. Zo wordt je door het lezen van
een verhaal elke keer weer meegenomen
in de beleving van een reis. Travelvalley is
het grootste reisblog van Nederland qua
bezoekers op hun website, maar toch zijn
zij enigszins onbekend omdat nog niet
optimaal gebruik wordt gemaakt van hun
social media kanalen. Zoals bijvoorbeeld
Instagram: waar zij nog maar zo’n 7,3
duizend volgers hebben, in vergelijking tot
de duizenden lezers van hun blogs. Wat is
nu de reden dat de blogs op de website
wel goed worden opgepakt, maar posts
op andere kanalen nog niet? Door hier
onderzoek naar te doen, kan er in kaart
worden gebracht wat nu de beste manier
is om social media in te zetten en om hier
als ontwerper ook praktische uitvoering
aan te geven. Via een blog breng je
doormiddel van tekst en beeld de lezer
mee in het verhaal, maar via social media
is dit net zo belangrijk. Naar verwachting
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zal dit resulteren in een betere verdeling
tussen de website en social kanalen, maar
ook in interactie met een breder publiek
zodat Travelvalley de naamsbekendheid
krijgt die het verdiend.
POSITIONERING
Social media is op dit moment moeilijk
weg te denken uit onze samenleving.
Helaas maak ook ik mij schuldig aan een
schrikbarende schermtijd op mijn telefoon.
Toch is het interessant dat mensen zich zo
boeien dat zij uren op hun telefoon kunnen
verspillen. Reizen is voor mij een zo’n
onderwerp waar ik graag mijn tijd in steek,
aangezien ik zelf ook droom om ooit de
wereld te mogen ontdekken. Ik kan tijdens
dit onderzoek de perfecte combinatie
leggen tussen social media en reizen. Ook
kan ik lekker mijn creativiteit kwijt in de
praktische uitvoering zoals het maken van
content en het ontwerpend onderzoeken.

Hoe kan ik als ontwerper content creëren voor Travelvalley,
waarbij zij optimaal gebruik maken van hun social media
kanalen en waarbij hun volgers volledig worden meegenomen
in de beleving van een reis, om zo interactie met een breder
publiek te bevorderen?
VRAAGSTELLING
Hoofdvraag
Hoe kan ik als ontwerper content creëren voor Travelvalley
waarbij zij optimaal gebruik maken van hun social media
kanalen en waarbij hun volgers volledig worden meegenomen
in de beleving van een reis, om zo interactie met een breder
publiek te bevorderen?
Deelvragen
1. Wat voor bedrijf is Travelvalley, waar staan zij voor en hoe
willen zij zich profileren?
2. Wat is de manier van communiceren bij Travelvalley en
hoe maken zij op dit moment gebruik van hun social media
kanalen? Hoe kan het dat de website zo’n groot bereik heeft
ten opzicht van de social media kanalen?
3. Wat is de doelgroep? Hoe maken zij gebruik van social
media? Wat is hun positionering met betrekking tot het
onderwerp reizen?
4. Wat is een beleving en hoe kan ik als ontwerper een ervaring
tot leven wekken? Wat bestaat er al om een reisbeleving over
te brengen?
5. Wat zijn trends op het gebied van social media? Welke social
media strategieën bestaan er? Wat doen concurrenten op het
gebied op van social media uitingen?
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RESEARCH

HET BEDRIJF
WAT VOOR BEDRIJF IS TRAVELVALLEY?
Travelvalley is een reiswebsite van
Nederlandse bodem, opgericht door
Marloes de Hooge. Op Travelvalley.nl kun
je alles lezen om inspiratie op te doen over
de reiswereld. Travelvalley bestaat uit een
klein persoonlijk team. Er zijn slecht een
klein aantal medewerkers die samen met
Marloes de wereld voor je af reizen om er
de mooiste verhalen over te schrijven.

WAAR STAAT TRAVELVALLEY VOOR EN
HOE WILLEN ZIJ ZICH PROFILEREN?
Travelvalley in een notendop: inspirerend,
feelgood, origineel, tijdloos, betrouwbaar,
informatief en exclusief. Toen er gevraagd
werd een story te wijden aan terrassen
in coronatijd, was het antwoord meteen:
“nee”. Travelvalley plaatst geen content
die ook maar enigzins zou oproepen tot
discussie. Tuurlijk mag er verschil zijn
tussen iemand die meer van hotels houdt
en iemand die liever gaat kamperen, maar
geen gevoelige onderwerpen. Feelgood is
het goede woord. Reizen is iets leuks en zo
moet het ten alle tijden ook voelen. Mensen
inspireren met de mooiste reizen en zo een
flinke portie reislust mee te geven. Niet de
menigte achterna gaan maar ook unieke,
exclusieve content laten zien van de meest
bijzondere onontdekte plekjes. Travelvalley
geeft informatie, die lezers blindelings
moeten kunnen vertrouwen. What you
read is what you get. Geen misleidende
teksten van bestemmingen die uiteindelijk
niet blijken te bestaan of anti-climaxen.
Travelvalley toont de echte realiteit. Wat
ook aansluit bij het uitgangspunt dat het
tijdloos moet zijn. Meegroeien met de
tijd en artikelen waar nodig aanpassen
wanneer er veranderingen plaatsvinden.
WAT IS DE MANIER VAN
COMMUNICEREN BIJ TRAVELVALLEY?
Voor iedere blog die wordt geschreven,
wordt gestart met een contentplan. Dit is
een bestand waar ideeën, bestemmingen
en materialen op een rijtje worden gezet.
Vanuit dat bestand worden er keuzes
gemaakt, wat voor content staat er al op
de site en wat werkt? Om te kunnen zien
wat werkt, is het goed om analyseren.

Marloes heeft mij laten zien op welke
verschillende manieren zij dit voor haar
artikelen doet:
- Semrush: Hier kan je van buitenaf
analyseren op basis van klikgedrag van
lezers. Belangrijk is hierbij door welke
keywords mensen het artikel gevonden
hebben. Je kunt precies zien welke
positionering een artikel van Travelvalley
heeft in Google, ten opzichte van
concurrenten die iets hebben geschreven
over hetzelfde onderwerp. Ook zie je hierin
verschuivingen qua positionering.
- Google Analytics: Via Google Analytics zie
je precies wat er op dat moment gaande
is. Wat is de traffic naar de website en
hoeveel views heeft het op dat moment.
Ook hier kun je patronen ontdekken hoe
mensen naar de website zijn gekomen.
- Search Console: Search console koppel
je aan Google analystics voor optimaal
gebruik.
Een belangrijk uitgangspunt is dat overal
een gedachte achter moet zitten. Het is
niet de bedoeling om klakkeloos content
te gaan maken en te kijken wat het doet,
zonder dat hier een idee achter zit. Kwaliteit
staat boven kwantiteit. Marloes houdt om
die reden nauw contact met de afdeling
Sales om te beslissen welke opdrachten bij
Travelvalley passen.

Mindmap kernwaarden Travelvalley

12

13

HOE MAAKT TRAVELVALLEY OP DIT MOMENT GEBRUIK
VAN HUN SOCIAL MEDIA KANALEN?
De kanalen die door Travelvalley in gebruik zijn: Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube en Pinterest waarbij de focus vooral
op Facebook en Instagram ligt. In het overzicht hiernaast is te
zien op welke wijze de kanalen op dit moment worden ingezet.
Het belangrijkste uitgangspunt van de verschillende kanalen is
om traffic naar de website te bevorderen. Via Instagram kan op
dit moment helaas de functie ‘swipe up’ met link nog niet in
stories worden gebruikt. Deze functie is pas beschikbaar vanaf
10.000 volgers, wat dus liefst zo snel mogelijk bereikt moet
worden.

HOE KOMT HET DAT DE WEBSITE ZO’N GROOT BEREIK
HEEFT TEN OPZICHTE VAN DE SOCIAL MEDIA KANALEN?
Travelvalley.nl is de kern van waar het allemaal begonnen
is. De hobby om een blog te schrijven over gemaakte reizen
liep uit de hand en resulteerde in een website. Al sinds 2009
is oprichtster Marloes de Hooge hard aan de weg aan het
timmeren. Het is dan ook niet gek dat de basis van je bedrijf,
het medium is waar de grootste investering in zit. Zowel in geld
als in tijd. Doordat de website vanuit een passie is ontstaan,
ligt hier ook de meeste interesse om tijd in te steken. Social
media is een wereldje waar je van moet houden. Net als op
de website is het heerlijk om verhalen en beelden te kunnen
delen. Helaas komt er ook bij kijken dat, na name na de komst
van de term ‘influencers’, een gemaakt wereldje is wat Marloes
minder trekt. Bovendien is content creeëren voor de website
al een taak op zich. De website bestaat ook veel langer dan
de meeste social media profielen van Travelvalley, waardoor
personen langer de kans hebben gehad zich te hechten aan het
bedrijf en zich om te dompelen tot trouwe lezer.

Belangrijkste doel van social media kanalen:
traffic stimuleren naar de website.
14

Facebook: 32K volgers
Facebook is op dit moment het
kanaal waar Travelvalley het
meest actief is. Iedere dag wordt
minstens één link van een artikel
gedeeld, om traffic naar de website
te stimuleren.
Twitter: 5.5K volgers
De strategie voor Facebook werkt
hetzelfde op Twitter: zorgen dat
mensen op de link klikken om het
artikel te lezen. Wel wordt er op
Twitter iets minder actief gedeeld
dan op Facebook.
YouTube: 28 abonees
Op YouTube staan voornamelijk
video’s met opdrachtgevers. Dit
is in principe de enige content
die gemaakt is door een extern
bedrijf. Er staan maar een klein
aantal video’s op die door hen
zelf geproduceerd zijn. De content
bestaat hier voornamelijk uit
sfeerbeelden. Het zijn niet meer
dan zo’n 40 filmpjes en hebben
jammer genoeg ook niet veel
views. Voorheen waren dit er meer,
maar deze zijn verloren gegaan op
Vimeo.

Spotify, Tiktok en LinkedIn:
niet van toepassing

Instagram: 7.4K volgers
Via Instagram worden op dit
moment alleen nog maar foto’s
geplaatst op hun tijdlijn. Soms
is dit een rij van 3 verschillende
beelden van één bepaalde
bestemming (bijvoorbeeld een
beeld van een strand, een bos en
een terras in Italië). Soms zijn dit
verschillende bestemmingen door
elkaar. Voor corona was in stories
vaak te zien op welke bestemming
een van de bloggers was. Nu de
reiswereld nog stil staat, wordt
er vaak een herinnering gedeeld,
iets gepromoot of bestemming
getoond in ons eigen mooie
kikkerlandje. Stories van betaalde
trips en samenwerkingen worden
uitgelicht in highlights.
Pinterest: 1.6K volgers
Travelvalley beschikt als laatste ook
nog over een Pinterest account.
Vroeger werden hier quotes
geplaatst met zelf gefotografeerde
beelden en vormgegeven tekst.
Tegenwoordig wordt het account
niet meer gebruikt. Doordat
Pinterest een platform is om
inspiratie op te doen, worden veel
beelden nog steeds opgeslagen.
Heis een voordeel dat er mensen
zijn die zelf een bord aanmaken
met content van Travelvalley. Via
anderen blijft er dus nog steeds
veel traffic naar de website komen,
doordat er bijvoorbeeld simpel op
een afbeelding wordt geklikt die
men aanspreekt.
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DE DOELGROEP

In een enquête, afgenomen bij 40 volgers van het account
van Travelvalley, is terug te zien dat Instagram en Facebook de
populairste kanalen zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat
de kanalen makkelijk in gebruik zijn en de omgeving vaak ook
over een account geschikt, waardoor het een handige manier is
om sociale contacten te onderhouden. In de leeftijdscategorie
15-19 jaar gebruikt bijvoorbeeld 82% Instagram en 51%
Facebook. In de leeftijdscategorie 20-39 jaar is dit vrijwel
omgekeerd. 57% gebruikt Instagram en 82% gebruikt Facebook.
Hoe ouder hoe verder deze cijfers uiteenlopen.

WAT IS DE DOELGROEP?
Uit onderzoek is gebleken dat de doelgroep
van Travelvalley enorm divers is. Gezien
alle teksten op de website en socials in
het Nederlands zijn, ligt het ook vrijwel
voor de hand dat de lezers en volgers van
Travelvalley ook Nederlanders zijn. Soms is
te zien dat artikel bijvoorbeeld vanuit de
Verenigde Staten gelezen wordt, maar dit is
dan hoogstwaarschijnlijk een Nederlander
die op dat moment daar verblijft. Volgens
de statistieken van de social media kanalen
van Travelvalley is 69.4% van de volgers
vrouw en 30.6% man. In principe spreekt
Travelvalley alle leeftijdscategoriën aan,
maar met 28.6% zitten de meeste volgers
in de leeftijdscategorie 25-34 jaar. Dit zal
voor de website weinig verschillen.
De doelgroep voelt een enorme
aantrekking rondom het thema reizen. Zij
zijn te vinden in de reisbranche, hebben
een liefde voor reizen of zijn deze liefde
nog aan te ontdekken.

Statistieken doelgroep
social media Travelvalley

HOE MAKEN ZIJ GEBRUIK VAN SOCIAL
MEDIA EN WAAR ZIJN ZIJ HET ACTIEF?

Cijfers uit een onderzoek, uitgevoerd in januari 2020 door
onderzoeksbureau Newcom.nl
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Social media gebruik doelgroep

96% van de Nederlanders is actief op
social media. Gemiddeld besteden we
dagelijks 98 minuten op social media.
17

WAT IS HUN POSIONERING TEGENOVER
HET ONDERWERP REIZEN?
Een van de belangrijkste redenen om te
reizen is het avontuur. Elke dag iets nieuws
beleven, je grenzen en andere landen
ontdekken is wat mensen graag doen.
Een reis draait om letterlijk je grenzen
te verleggen en uit je comfort zone te
stappen. Een reis is de perfecte manier om
even te ontsnappen uit de dagelijkse sleur.
Wanneer je een drukke of lastige periode

achter de rug hebt, kan een reis het ideale
medicijn zijn om te herstellen. Helaas kan
dit niet doordat de hele wereld stil staat
vanwege de coronacrisis. Het grootste deel
van de doelgroep heeft al een een jaar
niet kunnen reizen. Des te groter wordt
het verlangen en de vraag naar online
reiservaringen. Reislust kent namelijk geen
grenzen, zelfs als de grenzen gesloten zijn.

“Reislust kent geen grezen, zelfs als de
grenzen gesloten zijn”.
18
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COSTUMER JOURNEY

1

4

Bezoeken van het account
Via de explore pagina, reels, hashtags,
samenwerkingen, advertenties, tags,
regelateerde accounts of via de blog
etc. wordt het account van Travelvalley
gevonden. Vaak is de bezoeker op zoek naar
informatie over een bepaalde bestemming
of wil hij inspiratie op doen.

2

Klikt op volgen
Wanneer iemand na het zien van
het profiel, het lezen van de bio of
het zien van posts geïnteresseerd
raakt, zal diegene het account van
Travelvalley gaan volgen.
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6

De volger wordt een fan
Door alle toffe content is de
volger bereid om uit zichzelf de
website en de overige social media
accounts van Travelvalley te gaan
volgen. Hij/zij zal niet snel de rug
toe keren en kan ervoor zorgen dat
zijn omgeving ook fan wordt.

Consistentie
De volger blijft doormiddel van de
content waardevolle informatie
krijgen.

3

5

Trouw blijven
De volger zal gaan interacteren
met Travelvalley door te reageren
op foto’s, blogs te lezen, vragen te
stellen of DM’s te sturen.

Opnemen van content
De nieuwe volger ziet dagelijks
content
van
Travelvalley
voorbijkomen zoals reels, stories
en posts.
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PERSONA’S
In overleg met Travelvalley is een Facebook
Community opgericht om directer met de
doelgroep in contact te komen. Tijdens
het bezoeken van profielen valt het op dat
een groot deel valt onder te verdelen in
stereotyperende reizigers. Op basis van de
community, enquêtes, interviews en zijn
er verschillende persona’s geschetst om de
doelgroep beter in kaart te brengen. Hierbij
zijn de meest voorkomende stereotypes
naar voren gebracht.

de student

de natuurliefhebber

Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Breda
Werk: Horeca
Interesses: Volleybal en terras
Type verblijf: Hotel
Favoriete reis: Rome
Introvert 			

Extravert

Passief				

Bedachtzaam		

Actief

Avontuurlijk

Afhankelijk

Onafhankelijk

Leeftijd: 40 jaar
Woonplaats: Gemert
Werk: Fotograaf
Interesses: Wandelen, dieren
fotograferen
Favoriete verblijf: Tiny house
Favoriete reis: Schotland
Introvert 			

Extravert

Passief				

Avontuurlijk

Afhankelijk

Onafhankelijk

Passief				

Bedachtzaam		

Afhankelijk
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Actief

Avontuurlijk

Onafhankelijk

Leeftijd: 48 jaar
Woonplaats: Leiden
Werk: Journalist
Interesses: Hockey, fietsen
Favoriete verblijf: AirBnb
Favoriete reis: Provence

Introvert 			

Passief				

Bedachtzaam		

Afhankelijk

Extravert

Actief

Avontuurlijk

Onafhankelijk

de ‘altijd-op-reis’

Leeftijd: 38 jaar
Woonplaats: Domburg
Werk: Verpleegkundige
Interesses: Wandelen,
mountainbiken en zwemmen
Type verblijf: Camping
Favoriete reis: Zweden
Extravert

Actief

Bedachtzaam		

de sportieveling

Introvert 			

de moeder

Leeftijd: 30 jaar
Woonplaats: Utrecht
Werk: /
Interesses: Surfen, kitesurfen
Favoriete verblijf: Backpacken
Favoriete reis: Australië

Introvert 			

Passief				

Bedachtzaam		

Afhankelijk

Extravert

Actief

Avontuurlijk

Onafhankelijk

“Ik hou van reizen.
Altijd tof om nieuwe plekken te
ontdekken, lekker weg te dromen
en inspiratie op te doen”
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SOCIAL MEDIA
WAT ZIJN TRENDS OP HET GEBIED VAN
SOCIAL MEDIA?
Mensen zijn sociale wezens. De coronacrisis
bevestigt dat. We willen elkaar opzoeken,
maar als dit niet fysiek kan, dan doen we
dat wel online. Vamwege de coronacrisis
is de doelgroep meer op social media te
vinden dan ooit vinden. De uitgelezen
kans om je doelgroep op verschillende
kanalen te bereiken. Normaliter wordt er
aangeraden te waken voor het gebruik
van teveel kanalen tegelijk, omdat de tijd
moeilijk te verdelen is en je het overzicht
snel verliest. Echter is de coronacrisis het
juiste moment om kanalen te testen waar
je in eerste instantie nog niet aan had
gedacht. Wanneer je nu actief zichtbaar
bent, pluk je daar na de coronacrisis de
vruchten van.

Hieronder zijn een aantal verschuivingen
van trends te lezen van 2020 naar 2021.

Door corona is videomarketing steeds
belangrijker, denk aan Zoom, Teams en online
evenementen.

Videomarketing nog steeds erg belangrijk.

Fysieke events verplaatsen zich blijvend
naar social media.

Tiktok groeit boven andere kanalen uit en
wordt minder exclusief voor alleen jeugd.

Content gericht op duurzaamheid.

Duurzaamheid en privacy blijven een
belangrijke rol spelen.

Belang bijhouden van statistieken groter.
Kwaliteit boven kwantiteit.
Rol van privacy bij de consument, o.a documentaires op Netflix zoals The Social Dilemma,
steeds groter.
Investeren in bestaande klanten. Door corona
vertoont de consument risicomijdend gedrag en

2020
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Social media platformen blijven zich sneller
en sneller ontwikkelen. Bij concurrenten
wordt gekeken wat werkt en ingespeeld
op nieuwe ontwikkelingen door ze zo snel
mogelijk ‘eigen’ te maken. Denk hierbij aan
Instagram Reels, die eigenlijk is ontstaan
vanwege het succes van korte TikTok
video’s. Platformen willen maar al te graag
zien dat hun nieuwste feature gebruikt
wordt, waardoor deze content vaak
gepusht lijkt te worden. Geen wonder, dat
het dus een trend lijkt voor bedrijven om
trends in de gaten te houden en gebruik
te maken van de nieuwste social media
features.

Meer gebruik van micro-influencers.

WELKE SOCIAL MEDIA STRATEGIEËN
BESTAAN ER?
Een social media strategie zorgt ervoor
dat je meer inzicht krijgt in welke kanalen
en content het beste aansluiten bij de
doelstelling en de doelgroep van jouw
bedrijf. Door in gesprek te gaan met social
media experts Kelly Batist en Rosalie
Horst is een overzicht opgesteld van
de meest effeectieve strategiën., dit is
tevens samengevoegd met inzichten uit
deskresearch.
ALGORITMES
Een social media algoritme is een
mechanisme dat op basis van verschillende
factoren bepaalt welke gebruikers, welke
berichten te zien krijgen. Wanneer
bepaalde content niet aanslaat, kan dit te
maken hebben met een algoritme. Na wat
testen is bijvoorbeeld duidelijk geworden
dat Instagram op dit moment minder
de voorkeur heeft voor langere video’s
zoals een Instagram-TV. Reels zijn een
nog relatief nieuwe feature op Instagram,
waardoor zij accounts zouden belonen die
deze feature gebruiken. Content die via
een reels is gemaakt, zou in dat geval dus
zichtbaarder moeten worden voor anderen

waardoor het ook meer likes oplevert. In
de afbeeldingen hieronder is het verschil
in bereik te zien tussen een reels en een
Instagram-Tv.
Probeer toch niet teveel bezig te zijn om
het algoritme van social media te verslaan.
Dit is een strijd die je niet gaat winnen. Het
algoritme kan heel snel veranderen en je
zal er nooit volledig vat op hebben. Geef
ook niet direct het algoritme de schuld
wanneer een post niet aanslaat. Zulke
trucjes zijn namelijk niet nodig als je een
sterke strategie hebt, die bij je visie past.
Stel jezelf eerder vragen als: “Sluit de post
aan bij de visie?” “Wat is het doel van de
post?” “Zie je de huisstijl hier in terug?”.
INTERACTIE
Over het algemeen zijn de platformen het
meest gefocust op content die volgers
uitnodigt om de interactie aan te gaan.
Je wil als content creator natuurlijk niet
alleen de zender zijn, ook de ontvanger.
Communiceren met de doelgroep kost tijd.
Het is daarom verstandig om dagelijks een
vast moment in te plannen om het gesprek
aan te gaan.

Google shopping komt naar social media.
Nog meer nieuwe manieren om emoties
te uiten. Denk aan ‘medeleven-emoij’ op
Facebook.
Verandering in algoritmes. We zijn op andere
tijden online dan voorheen.
Meer investeren in bestaande klanten blijft.

2021

Instagram Reels
(15-30 seconden)

Instagram TV
(minimaal 1 minuut)
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AUTHENTICITEIT
Er bestaan ontzettend veel reisgelateerde
accounts. Met die reden is Travelvalley
niet het enige account wat reiscontent
aanbiedt bij de doelgroep. Hierbij is het
belangrijk om te kijken waar Travelvalley in
uitblinkt om zich te kunnen onderscheiden
van concurrenten. Wanneer je hier niet
op inspeelt en de menigte achterna
gaat, verdwijnt content al snel naar de
achtergrond en wordt het door de massa
vergeten. Templates in een eigen huisstijl
zijn als voorbeeld enorm waardevol. Het
scheelt ten eerste enorm veel tijd, omdat
je niet steeds opnieuw na hoeft te denken
hoe je iets gaat vormgeven. Je kunt je
beelden in een bestaand jasje steken. En
belangrijker is misschien nog wel dat je
hierdoor herkenbaarheid en autenticiteit
uitstraalt. Authenticiteit kun je ook tonen
door je kwetsbaar op te stellen. Hiermee
wordt je account een stuk menselijker.
Bedrijfsaccounts hoeven natuurlijk niet te
delen over slechte dagen van werknemers,
maar kunnen wel authentiek overkomen
door regelmatig feedback te vragen of
bijvoorbeeld medewerkers voor te stellen.

Ook is het als reiswebsite natuurlijk heel
makkelijk om persoonlijke ervaringen te
delen.
WAARDEVOLLE CONTENT
Een tijdlijn iedere dag vol bombarderen met
posts is niet van deze tijd. Bovendien kan
een algoritme van Facebook of Instagram
het al gauw zien als een advertentie of
commerciële boodschap waardoor jouw
berichten minder vaak worden getoond
aan het publiek. Belangrijk is dus om je
van tevoren af te vragen: waarom ga ik
dit social media bericht delen? Waarom
zouden mensen dit bericht moeten lezen
en wat is de toegevoegde waarde? Maak dit
dus duidelijk in de content die je creëert.
inspireer en leer. Zorg voor herkenbaarheid.
Speel in op de verborgen behoeften van
je ideale volger. Dit is iets waarvan die
persoon zelf nog niet eens weet dat ie het
nodig had. Probeer iemand te raken met je
content. Wees een inspiratiebron voor je
volgers en geef ze waardevolle informatie.
Geef ze motivatie om bepaalde doelen te
bereiken. Deel interressante, grappige en
herkenbare content. Zo zorg je dat ze graag
terugkomen om meer te weten te komen.

BETROKKENHEID

CONTENT

Interacteer om een
betrokken community
te krijgen

Waardevolle content
betekent meer
betrokkenheid

GROEI
Blijf consistent om een
community op te
bouwen

COMMUNITY
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Groeischema social media

Wees consistent, maar
post niet om het posten

Zorg voor content waarbij je volgers
stoppen met scrollen. Een goed voorbeeld
hiervan is een carroussel op Instagram.
Wanneer jouw volgers je carroussel
swipen, betekent dat dat zij langere tijd
jouw concent aan het consumeren zijn.
Het kost namelijk meer tijd om meerdere
foto’s te bekijken. Hoe meer tijd er
gespendeerd wordt, hoe hoger Instagram
de content zal classificeren als waardevol
en waardoor het bericht door Instagram
gepusht zal worden. Een ander voordeel
aan een carroussel is dat zowel de eerste
foto als de tweede foto getoond wordt,
met de kans om maarliefst twee keer op
iemands tijdlijn te verschijnen.
CONSISTENTIE
Door consistent te blijven in het delen van
content, weten je volgers waar ze aan toe
zijn. Als je niet regelmatig iets van je laat
horen, dan is de kans groter dat je volgers
kwijtraakt. Tevens maakt consistentie
de kans groter dat je door potentiële
volgers gevonden wordt. Er ontstaat op
dat moment namelijk een nieuwe kans
dat jij op een explore pagina terechtkomt
of via een hashtag gevonden wordt. Een
social media strategie zonder consistentie
gaat dus op geen enkele manier resultaat
brengen.

LEUK

LIKES

HELPT

REACTIES

BELANGRIJK

BELANGRIJKER

BELANGRIJKSTE

DELEN

OPSLAAN

KIJKTIJD

Algroritme hiërachie
CALL TO ACTION
Bij een call-to-action probeer je je volgers
aan te zetten om actie te ondernemen
naar aanleiding van jouw content. Geef je
volgers een reden om te reageren. Wees
lekker duidelijk in wat je van je volgers
verwacht. Hoe duidelijker, hoe beter. Een
aantal voorbeelden hoe je dit zou kunnen
doen:
- Swipe up bij een story of in het geval van
Travelvalley: klik op de link in bio.
- Like als je het hier mee eens bent
- Tag een vriend die dit echt moet zien
- Bewaar deze post voor later
- Bekijk mijn story, post, reels, IGTV etc.
voor meer informatie.

Social media heeft tijd nodig om te groeien.
Er valt niet snel direct resultaat te zien na een investering in
tijd of in geld.Het kost dus veel geduld om resultaat te boeken.

CONSISTENTIE
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TAGS
Tags hebben een zoekfilterfuctie. Je
account wordt veel sneller gevonden
wanneer je slimmer gebruik maakt van
tags, locatietags en hashtags. Mensen
kunnen daarop zoeken of hashtags volgen.
Kies de voor jou relevante hashtags en
voeg ze toe in een bericht, dan vergroot
je letterlijk je bereik. Hashtags zijn een
belangrijk onderdeel om door potientiele
volgers gevonden te worden. Er wordt
aangeraden om er minimaal 15, maximaal
30 per bericht te gebruiken. Voor de
afwisseling en te kunnen kijken wat werkt,
zijn er op meewerkdagen bij Travelvalley
hashtags
gebruikt die: trending zijn,
passen bij Travelvalley en passen bij de
desbetreffende post dus wat zie je op de
foto en gebruik hashtags bij de locatie.
Hashtags zijn ook te gebruiken in een
story. Om te zorgen dat een story een
groter bereik krijgt, kun je hashtags heel
klein maken en dezelfde achtergrondkleur
te geven. Zo zie je er helemaal niks van,
maar ontvang je wel de voordelen.
VIDEO
Verwerk altijd een vorm van video een
social media strategie. Video vereist meer
aandacht dan een foto. Hierdoor is de kans
groter dat mensen langer blijven hangen.
Hoe langer ze blijven hangen, hoe beter
je post het zal doen. Kijktijd is immers een
belangrijk onderdeel voor het algoritme.
Je kunt veel meer tonen in een video,
dan alleen een foto. Bovendien is er veel
behoefte aan videoconsumptie, dus zonde
om hier niet op in te spelen. Voor het
afstudeertraject maakte Travelvalley nog
geen gebruik van video op Facebook of
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Instagram. De uitgelegen kans om hier als
ontwerper met een audiovisuele voorkeur
verandering in te brengen. De eerste reels
leverde meteen zo’n 5 duizend views op.
Wat bizar veel is als je dit vergelijkt met
het gemiddeld aantal views van een foto
die rond de 2 duizend ligt.

Bereik post met video

Bereik post met foto

STORYTELLING
Mede door de nieuwe Instagram functie
‘gidsen’ zien we steeds meer storytelling
online. Neem je volgers mee in een verhaal
waar zij zich in kunnen verplaatsen en
maak op die manier een diepere connectie.
Maak gebruik van storytelling in je caption.
Travelvalley is natuurlijk tekstueel sterk en
laat dat ook in de captions terugkomen.
Uit reacties van volgers blijkt ook dat zij
kunnen zien dat hier tijd en moeite in is
gestoken. Zij geven aan dit te waarderen
en ook daadwerkelijk te lezen, ten opzichte
van andere berichten die ze waarschijnlijk
voorbij scrollen.

ANALYSEREN
Verder is het belangrijk om steeds te blijven
analyseren hoe je content wordt opgepakt.
Welke berichten krijgen de meeste likes,
worden het meest bekeken of zijn het
meest opgeslagen? Speel hier dan op in
en produceer soortgelijke content. Houd
dit desnoods bij via een bestand of in een
boekje zodat je hier van kan blijven leren.
Er valt ook veel te leren van de manier
waarop Marloes de Hooge dit doet met
de content die op haar website verschijnt.
Iedere dag analyseert ze hoe haar artikelen
het doen. Hoe vaak is het gelezen en hoe
hoog staan ze in Google. Wanneer ze ziet
dat iets naar beneden is gezakt of al ouder
is, past ze dit slim aan waardoor ze weer
meer traffic naar de site zal ontvangen.
Door te analyseren kun je ook beter je
doelstelling bepalen. Je krijgt hierdoor een
beter indicatie wat haalbaar is en waar
je naar moet streven. In het geval van
Travelvalley is de doelstelling: groei. Dit
doel is meetbaar volgens de statisstieken
in bereik, volgers, profiel bezoeken,
deelacties en opgeslagen berichten.

HOE ONDERSCHEIDT TRAVELVALLEY
ZICH
TEN
OPZICHTE
VAN
REISGERELATEERDE ACCOUNT?
Door direct in gesprek te gaan met de
volgers van Travelvalley kan er worden
gekeken waar Travelvalley volgens hen in
uitblinkt. De belangrijke factor om mee te
nemen in het ontwerpproces is realisme.
Een aspect wat vaak werd genoemd, wat
volgers enorm lijken te waarderen aan
Travelvalley. Ten opzichte van andere
reisgerelateerde accounts, die vaak
overmatig gebruik van filters hebben of
influencer-marketing inzetten als tool,
toont Travelvalley het echte plaatje. Dit
doen zij door ten alle tijde eigen materiaal
te gebruiken en foto’s licht tot nauwelijks
na te bewerken. Het account wordt
persoonlijk doordat er af en toe een kleine
glimp van Marloes of haar omgeving te
zien is. Dit wordt nooit geforceert in
beeld gebracht, door selfies, geposeerde
beelden of dergelijke.
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WAT DOEN CONCURRENTEN OP HET
GEBIED VAN SOCIAL MEDIA?
Om het analyseren wat concurrenten zoal
doen op social media moet je de concurrent
ook op de voet volgen. Via een persoonlijk
account zijn meest gevolgde accounts
door volgers van Travelvalley toegvoegd
aan de lijst. Hierdoor is de mogelijkheid
ontstaan om een maand lang andere
account te vergelijken met het account van
Travelvalley. De inzichten komen vrijwel
overeen met de gegeven antwoorden van
de doelgroep.

Mindmap resultaten enquête met volgers
Reisgerelateerde accounts concurrentie-analyse
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BELEVING
WAT IS EEN BELEVING?
De manier waarop consumenten denken en
de manier waarop mensen informatie tot
zich nemen is veranderd. Ooit richtten we
ons alleen op het winnen van grondstoffen
en later in de industriële revolutie hoe we
producten konden gaan maken. Totdat
producten minder onderscheidend werden
en we service en status gingen toevoegen.
Het ‘marketingdenken’ deed zijn intrede.
Inmiddels is het zo, dat als je niet in
toegevoegde waarde denkt, je het niet redt
als bedrijf. De nieuwe onderscheidende
factor is ‘beleving’. Vroeger keken we naar
welke behoefte een product of dienst kon
vervullen. Nu zijn de waarden en emoties
van bedrijven en waar zij voor staan
belangrijker geworden dan het individuele
product of dienst. Denk maar aan de
winkel Scotch & Soda. Doordat de winkels
zich altijd vestigen in de mooiste dure
panden, de kleding gepresenteerd wordt
in een chique/industreel interieur en de
parfumgeur al van mijlenver herkent, laat
het een indruk achter bij de bezoekers.
Er is geen een winkel te vergelijken met
Scotch&Soda en dat komt omdat er is
nagedacht over de merkbeleving die
zij achter willen laten bij de klant. Voor
een bedrijf is het dus belangrijk om dit
te communiceren. Hierdoor krijgt het
betekenis voor de consument en kan hij
of zij zich ermee identificeren. Hij wordt
erdoor geraakt en voelt zich persoonlijk
betrokken. Nu denken veel bedrijven dat
het genoeg is om hun visie en verhaal te
delen op hun website, maar dit is helaas
niet genoeg. Chinese filosoof Confucius zei
ooit: ‘Tell me and I will forget, show me
and I may remember, involve me and I’ll
learn and understand’[4]. Je boodschap,
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verhaal of visie wordt pas echt gehoord en
onthouden als je mensen deze kunt laten
ervaren. Als je zoveel mogelijk zintuigen
kunt aanspreken en je je visie voor hen tot
leven laat komen. Mensen absorberen een
beleving als ze een zekere afstand tot de
gebeurtenis hebben, zoals een voetbalfan
die kijkt naar een voetbalwedstrijd in een
stadion. Mensen worden ondergedompeld
in een beleving als ze zich er midden in
bevinden, zoals een wandelaar die een
waterval kan zien, voelen en ruiken.

OM VAN EEN BELEVING TE KUNNEN SPREKEN,
MOET ER IN ELK GEVAL SPRAKE ZIJN VAN:

1
2
3

Interactiviteit (een mate van deelname en betrokkenheid)

Zintuigen worden geprikkeld

Een persoon die op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, rationeel) geraakt
wordt. Hierbij maakt het een beleving nog interessanter wanneer het niet bij die
ene dag blijft. Met een voor- en natraject zorg je voor een beleving die mensen
zich langer herinneren

“Tell me and I will
forget, show me and I may
remember, involve me and
I’ll learn and understand”

“Een beleving is tastbaar en daarbij ook nog eens
super persoonlijk. Kun je als ontwerper dan wel een
beleving ontwerpen? Het antwoord is nee. Je kunt niet
voor iemand bepalen hoe hij iets ervaart. Wat je wel kunt
doen is het moment vormgeven”
- Ria Geraets-Heijen
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Een beleving is tastbaar en daarbij ook nog
eens super persoonlijk. Kun je als ontwerper
dan wel een beleving ontwerpen? Het
antwoord is nee. Je kunt als ontwerper
wel stimuli ontwerpen die leiden tot een
persoonlijke beleving. Je kunt niet voor
iemand bepalen hoe hij iets ervaart. Wat je
wel kunt doen is het moment vormgeven.
Dus dat wat je aanbiedt qua visuals,
tekst, omgeving, materialen, etc. zodanig
vormgeven dat het volgens jou uitstraalt
en overbrengt wat je wilt overbrengen,
maar of dat ook zo over komt, dat weet je
nooit helemaal zeker. Stimuli is eigenlijk
alles wat je kan toevoegen om te zorgen
dat de beleving intenser wordt. Denk aan
aan zintuigen die geprikkeld worden bij
bijvoorbeeld audio. Dit laat ruimte voor
de hersenen over om zelf een beeld bij het
geluid te vormen.
Live ben je letterlijk dichterbij, heb je meer
verbinding. Ook kun je live de omgeving
waarin iemand zich bevindt aan laten
sluiten bij het verhaal dat je wilt vertellen.
Digitaal kun je niet altijd alle zintuigen
prikkelen. Digitaal is de uitdaging om het
contact en de connectie met mensen
te houden een stuk groter. Soms kan
de drempel hoger zijn voor mensen om
daadwerkelijk deel te nemen, zoals dat
zij het spannend vinden of een afstand af
moeten leggen. Dit maakt dat de drempel
bij een digitale beleving juist lager ligt. De
meeste mensen zitten vaak toch de hele
dag al op hun telefoon.
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CULTURAL PROBE
Met behulp van een cultural probe is
er gekeken naar de manier waarop de
doelgroep digitale belevingen ervaart. Wat
zijn social media uitingen die hen raken, wat
denken en voelen zij erbij? Hoe ervaren zij
een reis en hoe brengen zij deze beleving
over op de omgeving. Het is erg interressant
om terug te zien dat ieder individu op zijn
eigen manier doet. Wat de uitspraak van
Ria Geraerts-Heijen ondersteund. Wat
ook sterk naar voren komt is dat audio een
prettige en laagdrempelige manier blijkt
van ervaringen delen.

Enkele spraakmemo’s als resulaat van de
Cultural Probe

35

WHAT’S OUT THERE?

VIRTUELE TOURS
Een virtuele tour is een simulatie van een bestaande locatie, meestal samengesteld uit een
reeks video’s of stilstaande beelden. De kijker krijgt hier als het ware een digitale rondleiding
op bestemming.

MARKTONDERZOEK NAAR BESTAANDE DIGITALE REISBELEVINGEN

+

Simpele manier om informatie te verkrijgen
over een bezienswaardigheid

Virtuele tours zijn vaak wat oppervlakkig.
Je bent ook erg beperkt in wat je te zien
krijgt.

Film/documentaire
Serie/programma

360 GRADEN BEELD
360 graden beelden zijn vaak bolvormige opnames gemaakt via een omnidirectionele camera
of een verzameling camera. Tijdens het afspelen op een normaal scherm heeft de kijker de
controle over de kijkrichting. Het kan ook worden afgespeeld op displays of projectoren die in
een bol of een deel van een bol zijn opgesteld.

Virtuele tour

+
Virtual Reality

Podcast/audioverhaal

360 graden beeld
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Er is de mogelijkheid bepaalde gebieden
te zien, waar anders de mogelijkheid niet
voor is. In tegenstelling tot normale video’s
waar maar een gedeelte te zien is, kun je
hier helemaal rond kijken.

Er worden niet meerdere zintuigen
geprikkeld, het is alleen leuk voor het
zicht. In vergelijking met normale video’s,
vereisen 360-graden video’s nogal wat
productie werk en technische kennis.

“De crisis heeft veel zekerheden weggevaagd,
maar één ding is niet verdwenen: reisbehoefte!”
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WHAT’S OUT THERE?
VIRTUAL REALITY
Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid
bent. De VR-bril bevat een beeldscherm, waarbij elk oog een eigen beeld zien. Doordat licht van
elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele omgeving, je bekijkt dan alles in 3D.

+

Met de VR-bril sluit je je even volledig af van
de omegving. Je kunt makkelijker sensoren
verbinden aan de ervaring waardoor er
meerdere zintuigen tegelijk geprikkeld
kunnen worden. Ook is een koptelefoon
een makkelijke manier om je af te sluiten.

VR-technologie is ontzettend moeilijk om
te programmeren. Je bent redelijk beperkt
in je bewegingsruimte.

FILM/DOCUMENTAIRE
Een documentaire is een op feiten gebaseerde film waarin de maker een beeld weergeeft van
een aspect uit de realiteit van een onderwerp, in dit geval bijvoorbeeld uit de reiswereld. Dit
kan ook de persoonlijke belevingswereld van de documentairemaker weergeven.

+

Videomateriaal blijft langer hangen bij de
consument. Emotie is audiovisueel beter
over te brengen.
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Hoe betrek je een film of documentaire
met alle wisselende formaten van social
media?

SERIE/PROGRAMMA
Een serie is een terugkerende reeks van uitzendingen/video’s.

+

Een verhaal is in meerdere afleveringen op
te delen, waardoor er meer kans is dat er
de volgende keer weer mensen aanhaken.
Werkt goed voor de spanningsopbouw.
Via Instagram-TV kun je een serie maken.

Series wordt snel uitgemolken, door maar
afleveringen te blijven produceren.

PODCAST/AUDIOVERHAAL
Een podcast is een audio-uitzending, gemaakt door externen en vaak aangeboden via Spotify of
Itunes. De reispodcasts van dit moment hebben vaak een vaste opzet. De host van de podcast
nodigt een gast uit en samen bespreken ze hun reiservaringen.

+

Iedere persoon kan een podcast waar
en wanneer die wil beluisteren. Audio
laat ruimte over voor eigen beleving en
fantasie. Het een laagdrempelige manier
van entertaining.

Beeld & geluid versterken elkaar enorm. Is
alleen genoeg om mensen mee te kunnen
nemen in een beleving? De lat ligt qua
kwaliteit hoger dan bij andere mediums.
Opnemen van kwalitatief goede audio kan
soms lastig zijn of is lastig te bewerken.
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CONCEPTING

CONCEPTEN
CONCEPT 1: INSTAGRAM REISSERIE
Het eerste concept om de volgers van Travelvalley mee te nemen
in een reisbeleving is door middel van video. Via Instagram
kun je video’s die langer dan een minuut zijn, uploaden als
Instagram-TV. Het fijne aan een IGTV is dat meerde video’s die
geupload zijn, aan elkaar gekoppeld kunnen worden als een
serie reeks. Het verslavende aan series is dat ze altijd op een
spannend moment eindigen. Dit roept nieuwsgierigheid op bij
de kijker, waardoor ze de volgende aflevering ook zullen kijken.
Zolang je de afleveringen de doelgroep genoeg aanspreken
en de spanningsboog goed wordt ingezet, heb je dus garantie
dat volgers bij jouw account terug zullen komen. In tijden van
corona zou een goed voorbeeld hiervan zijn om een reisserie
te maken over de mooiste onontdekte plekjes van Nederland.
Doordat de reiswereld stilstaat en mensen er liever op uit
willen dan ooit, gaan we op zoek naar parels van eigen bodem.
Wist je bijvoorbeeld dat er een Pyramide in Nederland staat?

Schets concept 1
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CONCEPT 2: PODCAST MET AUDIO
REISVERHALEN
De reispodcasts van dit moment hebben
vaak een vaste opzet. De host van de podcast
nodigt een gast uit en samen bespreken ze
hun reiservaringen. Er bestaan podcasts
die tijdens een reis worden opgenomen,
maar vaak is dit wanneer de host terug is
bij het verblijf of even een pauze neemt.
Een podcast waarbij de audio ter plekke
tijdens een reisactivteit wordt opgenomen
is er nog niet. De gesprekken tussen gast
en host zijn vermakelijk, maar doordat
het gesprek nog wat plat is geeft het geen
volledige reisbeleving.
Het idee is om een podcast op locatie op
te nemen, zodat de luisteraars als het ware
het gevoel krijgen dat ze daadwerkelijk
aanwezig zijn bij de reis. Zoals eerder
benoemd roept audio op tot verbeelding.
Luisteraars kunnen waar en wanneer ze
willen een podcast beluisteren, bovendien
is het makkelijk te combineren met

42

Schets concept 2

een andere bezigheid. Een verhaal is
in meerdere afleveringen op te delen,
waardoor er meer kans is dat er de
volgende keer weer mensen aanhaken.
CONCEPT 3: INTERACTIEVE VIDEO
Dat video een ontzettend handig medium
is om te gebruiken voor storytelling blijkt
ook weer in het tweede concept.
1. Instagram en Facebook hebben de
functie om ‘live’ te kunnen gaan. Hierbij
wordt er een live beeld gedeeld waarbij je
volgers kunnen zien wat je op dat moment
aan het doen bent. Het is te vergelijken met
een webcam. Iedereen kan zien wie je live
video op dat moment bekijkt. Ook geeft
het volgers de mogelijkheid om te liken of
reageren. Dit is een makkelijke manier om
te interacteren met de doelgroep, omdat
je direct op reacties kunt reageren of en
volger toe kan voegen zodat je samen met
diegene live in gesprek kan gaan.

Op deze manier zou je op elke bestemming
een realistische weergave van dat moment
kunnen tonen. Een idee zou zijn om, om de
zoveel tijd een volger uit te kiezen, die een
typerende ervaring van die bestemming
mag beleven. Zoals het typerend is dat in
Parijs toeristen vaak een karikatuur van
zich laten schetsen. Een van de volgers
blijft dan live in beeld, zodat Travelvalley
ter plekke naar een kunstenaar kan gaan
om hier een karikatuur van te laten maken.
Het nadeel is dat dit een bestaande
functie van social media is, waarbij het
alleen een creatieve invulling wordt. Met
andere woorden: het is niet iets waarmee
Travelvalley zich onderscheidt ten opzichte
van gerelateerde accounts. Zij hebben
namelijk ook de mogelijkheid om live te
interacteren met de doelgroep.
2. Een andere manier van volgers live
meenemen op bestemming is een GoPro.
Deze kun je op je tas of vervoersmiddel
binden en de gehele weg laten vastleggen.
De GoPro trekt zich los van bestaande

Schets concept 3

functies op social media, maar is natuurlijk
wel een op zichzelf staand product. Een
andere nadeel is ook dat de meeste mensen
geen lange spanningsboog hebben.
Wanneer er langere tijd naar dezelfde
weg moet worden gekeken, wachtend tot
iets te gebeuren staat, duurt dat voor de
gemiddelde persoon te lang waardoor zij
afhaken.
3. Vergelijkbaar met interactieve podcast.
Via een webapplicatie wordt je door een
verhaal heen geleid, waarbij volgers zelf
kunnen kiezen hoe de reis verloopt. Dit
keer in de vorm van video.
4. Op Instagram kun je een poll toevoegen
aan je stories. Met een poll kunnen je
volgers stemmen op een dilemma of vraag
die ze voor wordt gelegd. Door middel van
de poll kunnen de volgers de reis van de
bloggers bepalen. De bloggers kunnen dit
direct laten zien via hun stories. Ze kunnen
er ook voor kiezen al het beeldmateriaal te
verzamelen in een grotere recap-video.
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CONCEPT 4: CONTENTBOX (CO-CREATION)
Belangrijk bij social media is dat het geen eenrichtingsverkeer
is. Volgers moeten zich betrokken voelen bij je account. Hoe
kan je je volgers nu beter betrekken dan ze te laten deelnemen
aan het ontwerpproces. Doormiddel van co-creation creeëren
je content voor en door de doelgroep. De doelgroep weet zelf
immers het beste wat hen aanspreekt. Kies een aantal volgers
uit en stuur hen op pad om content te produceren voor de
socials. Hierbij kun je ervoor kiezen om hen helemaal los
te laten of wat randvoorwaardes mee te geven, zoals dat je
content wil over cultuur in ‘s Hertogenbosch. Geef hen in ieder
geval een camera of laat ze met hun camera beelden schieten.
De ideeën van de verschillende volgers worden verzameld in
de zogenoemde contentbox. De contentbox kan een fysiek
product zijn, te vergelijken met een brievenbus waar post
binnenkomt of dit kan een online platform worden.

CO-CREATION
Om concept 4, de contentbox, te testen
is co-creation als onderzoeksmethode
gebruikt. 4 personen binnen de doelgroep
werden op pad gestuurd om content voor
Travelvalley te creeëren. Zij waren volledig
vrij binnen welke creatieve uiting zij dit
vorm wilde geven, zolang uiteindelijk als
digitale content werd aangeleverd.
Er werd creatief gebruik gemaakt van
verschillende mediums en apps. Zoals
je op de afbeelding hiernaast kunt zien
hebben zij de look & feel van Travelvalley
zij redelijk goed aan kunnen houden. In
die zin zou je denken dat je volgers prima
kunt betrekken bij het proces. Echter is
het in verdere uitvoering toch lastig te
realiseren. Het kost enorm veel tijd om alle
beelden te verzamelen vanaf het platform
of vanuit de contentbox, te controleren,
te voorzien voor tekstuele ondersteuning
of eventueel nog te moeten nabewerken
waar nodig. Inlogggevens delen waardoor
de doelgroep zelf dingen kan posten is
echt een no-go. Wegens corona kan er
nu nog content gecreeërd worden vanuit
huis, straks als de grenzen weer open gaan
wil Travelvalley toch meer van de wereld
delen. Hierbij zou de dan alleen volgers
kunnen betrekken die op dat moment op
bestemming zijn.

Instagram feed Travelvalley

Resultaat feed co-creation

Conclusie is dat je op social media volgers
wel kan betrekken bij het maken van
content, maar wel tot op zekere hoogte.
Het beste resultaat bereik je door het heft
in eigen handen te houden.

Schets concept 4
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ONTWERPCRITERIA
Met de verkregen inzichten uit het
onderzoek en het voorleggen van
verschillende concepten zijn er een aantal
voorwaarden voor een prototype ontstaan.

volger voelt zich betrokken, wat zorgt voor
verbinding. Het stelt de volger ook in staat
om zelf keuzes te maken, zij bepalen als het
ware hoe de reis voor hen gaat verlopen.

1. Realisme
Waar Travelvalley zich ten opzichte van
concurrenten in onderscheidt is dat zij
een realistisch beeld van reizen laten zien.
De beelden die zij delen zijn altijd eigen
materiaal. Als je profielen van gerelateerde
accounts bekijkt zie je voornamelijk het
perfecte plaatje: de mooiste resorts,
geposseerde plaatjes van influencers of
eindloos veel filters. Bij Travelvalley krijg je
het zoals het is. Wat voor volgers belangrijk
is bij het verkrijgen van informatie over
reizen, is dat ze weten waar ze aan toe zijn.
Wat staat hen te wachten als ze besluiten
die ene reis naar Canada te boeken? Zij
hebben niets aan gephotoshopt beeld van
een bestemming, wat achteraf een anticlimax blijkt. Hoe gaat het er echt aan toe
in Canada? Het bijzondere aan reizen is
ook dat je altijd oog in oog zal komen te
staan met dingen die je vantevoren niet
voorspelt had. Een aspect wat ook bij
realisme hoort.

2. Interactief
Om een groter bereik te krijgen op social
media is gebleken dat niets zo belangrijk is
als interacteren met je volgers. Ook werd
eerder al geconstateerd dat een beleving
iets persoonlijks is. Iedere individu ervaart
iets op zijn eigen manier. Dit geldt ook
voor het maken van een reis. De een zoekt
het avontuur op en wil gaan backpacken
in Australië, terwijl de ander liever in een
hotel dicht bij huis zit. Door het ontwerp
interactief te maken, bestaat de content
niet meer uit eenrichtingsverkeer. De
volger voelt zich betrokken, wat zorgt voor
verbinding. Het stelt de volger ook in staat
om zelf keuzes te maken, zij bepalen als het
ware hoe de reis voor hen gaat verlopen.
3. Storytelling
Het ontwerp moet een vorm van storytelling
overbrengen. De kern van Travelvalley is
natuurlijk de website vol met reisverhalen.

2. Interactief
Om een groter bereik te krijgen op social
media is gebleken dat niets zo belangrijk is
als interacteren met je volgers. Ook werd
eerder al geconstateerd dat een beleving
iets persoonlijks is. Iedere individu ervaart
iets op zijn eigen manier. Dit geldt ook
voor het maken van een reis. De een zoekt
het avontuur op en wil gaan backpacken
in Australië, terwijl de ander liever in een
hotel dicht bij huis zit. Door het ontwerp
interactief te maken, bestaat de content
niet meer uit eenrichtingsverkeer. De
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6. Combinatie beeld & geluid
Er is gekozen voor een concept om volgers
door middel van geluid mee te nemen
in een reisbeleving. Met een persoonlijk
voorkeur audiovisuele uitingen, is toch
nog een extra keer onderzoek gedaan naar
het geschikte medium. Hierbij werd onder
volgers de volgende vraag gesteld: “Op
welke manier wordt een verhaal voor jou
het meest beleefbaar?

Beeld of geluid?” Wat blijkt? Beeld en
geluid gaan zoals verwacht hand in hand.
In het eindontwerp zal audio nog steeds
de basis leggen voor het verhaal, maar dit
zal dus zeker moeten worden ondersteund
met gebruik van beeld.

Poll: Op welke manier wordt een verhaal voor jou het
meest beleefbaar? Beeld of geluid?

4. Uniek
Na aanleiding van concurrentie analyses is
gebleken dat er een enorm groot aanbod
is van reisgerelateerde accounts en dat
vrijwel iedereen hetzelfde communiceert.
Des te belangrijker voor Travelvalley om een
uniek ontwerp te ontwikkelen, waardoor
zij boven de concurrentie uitstijgen.
5. Social media plan
Een doelstelling verworven in de
hoofdvraag is om de social media kanalen
van Travelvalley optimaal in te zetten. Dit
kan niet zonder dat er een doordacht plan
rondom het ontwerp te bouwen.

83

71

Resultaat poll: beeld of geluid?
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PROOF OF
CONCEPT

PROTOTYPE
Back on Track is een interactieve podcast om volgers via
audiofragmenten mee op reis te nemen. Voorheen konden
volgers alleen lezen over de reiservaringen van Marloes en
haar bloggers, nu mogen zij mee op reis. Door steeds keuzes
voor te leggen kunnen zij zelf hun eigen pad bewandelen. Op
basis van de gemaakte keuzes zal het verhaal vervolgen. Om
een realistisch beeld van de reis te kunnen schetsen, worden
de opnames van de podcast op locatie gemaakt. Dit zal niet op
een bankje tijdens een rust van een lange hike zijn of in het
verblijf na een lange dag. Nee, écht ter plekke. Wat betekent
dat als er kanoënen op de planning staat, de microfoon mee
de kano in gaat. Juist door de microfoon mee te nemen tijdens
alle activiteiten kan er nog wel eens het een en ander misgaan.
Je enkel verstuiken door een losliggend pad, oog in oog staat
met een wild dier of een culinair hoogstandje van het lokale
restaurant wat niet helemaal in de smaak valt: het hoort
allemaal bij het onvoorziene, realistische deel van reizen.
Het protoype kun je via de volgende link ervaren:
https://pr.to/M3RCWX/

WAAROM EEN PODCAST?
Audio roept op tot verbeelding, wat je nodig zult hebben om een
reiservaring van een ander te kunnen beleven. Luisteraars kun
waar en wanneer ze willen een podcast beluisteren, bovendien
is het makkelijk te combineren met een andere bezigheid. Een
verhaal is in meerdere afleveringen op te delen, waardoor er
meer kans is dat er de volgende keer weer mensen aanhaken.
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CONTENTPLAN SOCIAL MEDIA
Een van de doelstellingen van het
onderzoek is dat er een concreet plan
achter de content op social media zit.
Hoe wordt er door middel van een
webapplicatie toch optimaal gebruik
gemaakt van social media? Rondom de
basis, namelijk de interactieve podcast, zal
er op consistente wijze content geplaatst
worden op de verschillende kanalen. Een
interactieve podcast is iets unieks, wat
andere reisgerelateerde account nog niet
bezitten, dit roept om promotie. Mensen
zijn namelijk sneller geneigd om een
account te volgen wanneer het over iets
unieks beschikt.
1. Interactieve podcast op de website van
Travelvalley.nl. Dit is basis rondom het
plan.
2. Toon een korte sneak preview beelden
van de interactieve podcast die binnenkort
op de website zal komen te staan. Dit roept
nieuwsgierigheid op. Potentiële volgers

kunnen het account van Travelvalley
kunnen het account op voorhand vast gaan
volgen. Zo missen zij niks en zijn ze meteen
op de hoogte wanneer de podcast online
staat.
3. Via een story op Instagram en Facebook
kan bekend worden gemaakt dat de
podcast nu online staat.
4. Plaats op de verschillende kanalen een
link in de biografie of op de tijdlijn om
traffic naar de website te stimuleren.
5. Plaats een foto van een bestemming die
in de podcast voor komt op de feed van
Instagram. Edit een kort audiofragment
onder de foto, zodat volgers een leuk
fragment hebben bij de foto. Verwijs hierna
dat de gehele podcast te beluisteren is op
de website.
6. Maak elke maand een Reels/IGTV met de
gemaakte videobeelden van voorgaande
afleveringen.

TESTEN & ITEREREN
Op welke manier komt de reisbeleving het
beste over op de luisteraar en schetst een
realistisch beeld? Door de audio op locatie
op te nemen en tijdens een activiteit te
vertellen wat er gebeurd of door het als
een verhaal op beschrijvende wijzen te
vertellen en daarbij details uit te lichten?
Door een korte test vooraf waarbij
bovenstaande opties werden voorgelegd
aan verschillende personen, werd al snel
duidelijk dat het aspect ‘realisme’ sneller
naar de achtergrond verdwijnt wanneer
de audio als verhaal op een gedetaileerde,
beschrijvende manier. Bovendien is dit
lastig om op locatie te improviseren,
waardoor het meer voorbereiding nodig
heeft en spontaniteit weg valt. Om deze
reden is er gekozen om de audio tijdens een
activitieit op locatie op te gaan nemen. Hier
kan eventueel ook wat voorwerk gedaan
worden, zoals wat interessante feiten over
de omgeving. Toch is dit makkelijker te
realiseren, dan een verhaal gedetaileerd
brengen.

PILOTAFLEVERING
Om te kunnen testen of de podcast de
beoogde reisbeleving overbrengt op
de doelgroep en of het audioverhaal in
de smaak valt is er een pilotaflevering
gemaakt. In deze aflevering mag de
luisteraar mee op pad door een wandeling
in Natuurgebied Moerputten gelegen bij
‘s Hertogenbosch. Een aantal aspecten die
duidelijk zouden moeten worden tijdens
het testproces:
1. Valt het concept in de smaak?
2. Kan de luisteraar zich door middel van
een interactieve webapplicatie door het
verhaal leiden?
3. Past de UI bij de look & feel van
Travelvalley? Vult de combinatie geluid
met beeld elkaar goed aan, zonder dat het
beeld teveel afleid van de audio? Blijft er
nog ruimte voor de luisteraar over om zelf
een beeld bij het geluid te vormen?
4. Wordt de luisteraar door middel van de
audiofragmenten voldoende meegenomen
in een reisbeleving?
5. Zijn er bepaalde aspecten die nog missen
aan het prototype?
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Schets verschillende lagen contentplan
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USER INTERFACE
4. KEUZESCHERM 2
De luisteraar staat voor een dilemma
en kan kiezen uit twee opties om de reis
te vervolgen. In dit voorbeeld kan de
luisteraar kiezen tussen twee verschillende
routes die door natuurgebied Moerputten
lopen. Het halvezolenpad van 1,4 km of de
bruggenroute van 5 km.

1. HET STARTSCHERM
De luisteraar krijgt direct een audiofragment
te horen ter introductie.
“Hoi, leuk dat je luistert naar de interactieve
podcast van Travelvalley......”. Hier wordt
kort verteld dat de luisteraar mee op reis
mag om Nederland te gaan ontdekken.
Ter ondersteuning is een korte animatie te
zien van een auto die door Nederland rijdt.

2. KEUZESCHERM 1
Er wordt nu een keuze aan de luisteraar
voorgelegd. Waar zou je graag naartoe willen?
De opties voor het eerste keuzescherm zijn
nog vrij globaal. Later worden dit specifiekere
keuzes. Nu is bijvoorbeeld de vraag gesteld:
“wandelen in Brabant of varen in Friesland?”
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3. INTRODUCTIE GEKOZEN BESTEMMING
Kies je voor wandelen in Brabant? Dan krijg
je een kort audiofragment te horen over het
natuurgebied waar je zal gaan wandelen.
Via je een foto van een kaart op de achtergrond
kun je zien waar dit zich bevind.

5A. OPTIE 1: HALVEZOLENPAD
Kiest de luisteraar voor de optie halve
zolenpad dan wordt een audioverhaal over de
desbetreffende route gestart. Hier is alles te
horen over een wandeling over het vlonderpad
en het moerasgebied.

5B. OPTIE 2: BRUGGENROUTE
Kiest de luisteraar voor de bruggenroute dan
kan de luisteraar als het ware mee lopen over
de immense bouwconstructie midden in het
natuurgebied.
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6. KEUZESCHERM 3
Opnieuw staat de luisteraar voor een
dilemma en kan kiezen uit twee opties
om de reis te vervolgen. Vlinders bekijken
op de vlinderbellevue of zeldzame vogels
spotten?

7A. OPTIE 1: VLINDERBELLEVUE
Op basis van de gemaakte keuze wordt een
audiofragment gestart met meer informatie
om de bijna uitgestorven vlindersoort, het
pimpernelblauwtje, te spotten.
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7B. OPTIE 2: ZELDZAME VOGELS SPOTTEN
Bij optie 2 zul je tijdens een wandeling door het
bos, de meest bijzondere vogelsoorten horen.

8. KEUZESCHERM 4
Blijft de luisteraar op het pad of wil die van
de route afwijken door van het pad af te
gaan?

9A. OPTIE 1: OP HET PAD BLIJVEN
Er wordt nu een keuze aan de luisteraar
voorgelegd. Waar zou je graag naartoe willen?
De opties voor het eerste keuzescherm zijn
nog vrij globaal. Later worden dit specifiekere
keuzes. Nu is bijvoorbeeld de vraag gesteld:
“wandelen in Brabant of varen in Friesland?”

9B. OPTIE 2: VAN HET PAD AF
Kies je voor wandelen in Brabant? Dan krijg
je een kort audiofragment te horen over het
natuurgebied waar je zal gaan wandelen.
Via je een foto van een kaart op de achtergrond
kun je zien waar dit zich bevind.
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10. EINDSCHERM
Op het einde krijgt de luisteraar een laatste
audiofragment te horen om de reis af te
sluiten
“Bedankt voor het luisteren...”
Ook wordt de vraag wordt de luisteraar
de vraag gesteld waar hij de volgende
keer graag naartoe zou willen. Onder de
mediaplayer verschijnt nog een balk, waar
het antwoord ingevuld kan worden. Zo
ontvangt Travelvalley feedback en kunnen
zij tevens inspelen op de wensen van de
doelgroep.

ONDERDELEN
BUTTONS
Om de luisteraar zo min mogelijk afleiding
te bezorgen is er gekozen voor zo min
mogelijk buttons. De applicatie kent
een mediaplayer, met playbutton, tijd,
tijdsverloop en volume icoon. Door
op de play button te drukken, wordt
het audiofragment gestart. Wanneer
het fragment afgelopen is, zal het uit
zichzelf naar het eerstvolgende scherm
verspringen.
De keuzeschermen bevatten een button
met tekst zodat mensen het verhaal
kunnen bepalen door simpel op de knop te
drukken.

AUDIO
Ten eerste wordt de reis met een
audiofragment
geïntroduceerd.
Per
bestemming krijgt de luisteraar algemene
informatie over de plek te horen, die
vooraf door Travelvalley onderzocht is.
Ook valt er ter plekke natuurlijk van alles
over de omgeving te beschrijven. Dingen
die je ziet of voelt op dat moment, krijgt
de luisteraar allemaal mee. Een goede mix
van informatieve waardevolle content,
maar genoeg ruimte voor spontaniteit.
VIDEO
De audio wordt visueel ondersteund door
korte videofragmenten. Dit zijn beelden die
op locatie zelf zijn opgenomen. Dit geeft
een klein voorproefje van de bestemming.
De video zal blijven loopen.
NAAM
De naam ‘Back On Track’ is in eerste
instantie ontstaan vanuit het woord
‘soundtrack’. Een soundtrack is audio die
een film begeleidt. In dit geval begeleidt
de audio de luisteraar tijdens de reis. Ook
komt het mooi samen met de uitspraak
‘we’re back on track’. Wat betekent dat je
na afleiding weer verder kunt vervolgen
zoals gepland. Wat in mijn ogen symbool
staat voor het onvoorziene deel van reizen.
Er komt iets op je pad wat je in eerste
instantie niet verwacht had, je laat je
erdoor verrrassen en je vervolgt je reis.

HUISSTIJL
Niet alleen de realistische beelden creeëren
de look & feel van Travelvalley. Het ligt voor
de hand dat, wanneer de webapplicatie op
de website van Travelvalley zal verschijnen,
het handig is de huisstijl van de website
door te trekken in de applicatie. Echter
krijgt de website binnenkort een nieuw
design, waardoor dit niet meer van
toepassing zal zijn. Vandaar de keuze om
de huisstijl van de social media kanalen
door te trekken. Om de huisstijl van de
social media kanalen door te trekken is er
een witte rand toegevoegd, die ook terug
te zien is in de reels op Instagram. De titel is
het font ‘Sucrose Bold’ gekozen. Dit is een
font die gebruikt wordt voor de boeken
van Travelvalley die zijn gepubliceerd en
voor tekstuele ondersteuning in video’s.
Het logo wat normaal gesproken roze is,
is met overleg in een wit jasje gestoken.
Marloes de Hooge had al langer de wens
om van de kleur roze af te stappen en dit
oogt in combinatie met de achtergrond
een stuk rustiger.

Definition “back on track”: Continuing as planned or
expected, typically after a problem or distraction.
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REALISATIE
Het concept blijft in principe hetzelfde als
hierboven beschreven en getoond middels
het prototype. Toch zijn er een aantal kleine
dingen die zullen veranderen. Normaal
gesproken, als de reiswereld niet stil zou
staan vanwege corona, zou Travelvalley
zich nu ergens in de wereld op een unieke
bestemming bevinden. Het concept is
ook met die denkwijze ontstaan. Op dit
moment is het erg lastig om interessante
audioverhalen te maken, aangezien er in
Nederland ook nog coronamaatregelen
gelden. De meeste bezienswaardigheden
zijn nog gesloten, activiteiten zijn volgens
strenge regels en mensen op straat
zijn moeilijker aanspreekbaar doordat
sommigen toch een angst hebben
ontwikkelt om corona op te lopen.
Om toch een idee te schetsen is er een
pilotaflevering geproduceerd in een
natuurgebied. Op dit moment is dit nog
maar één bestemming. Natuurlijk worden
er keuzes aangeboden aan de luisteraar.
Toch is het aanbod nog niet groot genoeg
om elk individu tevreden te stellen. Er
moet voor ieder wat wils zijn. Hoe komt de
podcast er dan uit te zien?
INHOUD VAN DE PODCAST
In elke aflevering hoor je minimaal:
1 rondleiding met uitleg van expert
1 leuke activiteit
1 wandel of fietsroute langs een mooie
omgeving
1 inwoner aan het woord
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Op deze manier zal er een ruimer aanbod
zijn en meer uiteenlopende dilemma’s.
Door een inwoner kort aan het woord
te laten krijg je een goed beeld van de
bestemming. Wie kent het mooie Rome
nou bijvoorbeeld beter dan de baas van
de lokale pizzeria. Het zorgt ook voor een
kleine mate van contact tussen de luisteraar
en een local die je normaal gesproken op
vakantie ook tegen zou komen.
Ook zijn er nog een aantal zaken die
geoptimaliseerd moeten worden aan het
ontwerp:
BUTTONS
Uit de prototype tests is gebleken dat de
user interface uitbereid moet worden bij
de realisatie. Bij de audio er behoefte dat
de audioplayer visueel wordt ondersteund
door een tijdbalk die daadwerkelijk
meeloopt. Op deze manier kan de luisteraar
zien op welke deel van het fragment hij
zich bevindt. Ook moet er de mogelijkheid
komen om het verhaal op pauze te kunnen
zetten, dat er gebladerd kan worden
tussen de verschillende schermen door
een ‘terug’ of ‘verder’ knop. Wat ook leuke
inzichten zijn is om buttons toe te voegen
voor meer informatie. Zoals een buttons
dat je per vogel apart naar het geluid kan
luisteren, je op de kaart van de locatie kan
in en uitzoomen en bepaalde aspecten
kunt klikken voor meer informatie of de
route die je wandelt ook meteen kunt
downloaden.

AUDIO
Om het prototype ‘beleefbaar’ te maken
is er nu audio rondom natuurgebied
Moerputten toegevoegd. Dit is een ruwe
edit met aparatuur van Avans Hogeschool.
Voor het eindproduct kan er wellicht
gebruik worden gemaakt van betere
apparatuur en zal de audio tot in de puntjes
worden nagekeken bij de edit. Tuurlijk
is wind een aspect wat bij een activiteit
hoort. Wel is het een goed voorbeeld
van iets wat op dit moment een storende
factor is. Enige andere ruis zal ook worden
gefilterd, om de beste kwaliteit mogelijk te
kunnen leveren.
VIDEO
Op dit moment draait de video in een
redelijk tempo rond. Een betere keus zou
zijn om in plaats van alleen te draaien,
met de camera in één richting te lopen bij
fragmenten waar een route wordt gelopen.
Op deze manier krijgt de luisteraar meer
het gewoon dat hij het pad mee bewandeld.

PLAN VAN AANPAK
Met de ogen gericht op de toekomst zal
er samen met Marloes de Hooge gekeken
worden naar een plan van aanpak. Met
eventuele versoepelingen eind mei kan
er gekeken worden welke activiteiten of
bestemmingen geschikt zijn. Met oudwerknemer van DutchCowboys en Omroep
Brabant, Floyd Annen, zal worden gekeken
naar geschikte apparatuur en de beste
manier van editen.
Voor de webapplicatie is het verstandig
direct na de beoordeling van exploratie al
te beginnen met optimaliseren. Audio kan
immers altijd later nog worden toegevoegd.
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CONCLUSIE
Het project is ontstaan vanuit een wens bij reiswebsite
Travelvallley. Het probleem waar zij tegenaan bleven lopen
was dat er geen goede verdeling was tusssen website en social
media kanalen. Het bleef een raadsel hoe zij hun kanalen
optimaal konden benutten om hun reisverhalen over te
brengen, om ook via hier een groter bereik te krijgen.
Ik ben tot een Proof of Concept gekomen wat antwoord geeft
op mijn ontwerpvraag. “Hoe kan ik als ontwerper content
creeëren voor Travelvalley waarbij zij optimaal gebruik maken
van hun social media kanelen en waarbij volger volledig worden
meegenomen in de beleving van een reis, om zo interactie met
een breder publiek te bevorderen?” Door een interactieve
podcast te ontwerpen die in het teken staat van realisme,
reisbeleving en interactie met de doelgroep.
Gedurende het onderzoek zijn er interressante inzichten
gekomen vanuit verschillende onderzoeksmethodes en testen.
Dit zijn belangrijke inzichten om mee te nemen tijdens het
realiseren van het eindproduct om niet alleen een oplossing
aan Travelvalley te bieden, maar ook de beste kwaliteit aan te
leveren.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: ENQUÊTE ONDER VOLGERS TRAVELVALLEY
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BIJLAGE 2: EXPERT INTERVIEW RIA GERARTS-HEIJEN (BELEVING)
Welke opleidingen/cursussen heeft u gevolgd?
Ha, heb je even? ;-) Dat zijn er nogal wat:
Communicatie- en informatiewetenschappen (wo)
Facility management (hbo)
Mediastyling (hbo)
Trendacademy (hbo)
Fooddesign (cursus-hbo)
PR & Reputatiemanagement
Neuromarketing basis en Toegepaste Neuromarketing
Conceptontwikkeling
Diverse schrijfcursussen
Photoshop, Illustrator & InDesign
Illustratratie en Illustratie digitaal
Adviesvaardigheden
Persoonlijke ontwikkeling (Inzicht in talent & Inzicht in invloed)
Je ziet, I love to learn! En ik denk dat dat ook belangrijk is in dit vak.
Wat heeft u allemaal ondernomen om 10 jaar aan ervaring in marketingcommunicatie te hebben?
Na mijn afstuderen ben ik aan het werk gegaan in loondienst: eerst als marketing assistent bij een
telecombedrijf en vervolgens als junior marcom adviseur bij een communicatiebureau. Daarna ging ik
als medior marcom adviseur werken bij een financiële dienstverlener. Daar groeide ik door tot senior
adviseur. Tijdens deze banen deed ik verschillende cursussen en in 2011 startte ik met de deeltijdopleiding
mediastyling. Toen ik deze in 2013 afgerond had, bleef ik 3 dagen in loondienst werken en begon ik
daarnaast voor mezelf. In het begin was het nog zoeken welke kant dat op ging, maar dat het méér moest
zijn dan ‘gewone’ marcom, dat was duidelijk ;-) Het combineren van een stevige baan en ondernemerschap
is behoorlijk pittig. In 2015 ging ik 4 maanden op wereldreis en toen heb ik besloten om te focussen op
mijn eigen bedrijf. Sinds 1 januari 2016 werk ik volledig zelfstandig en dat doe ik nog steeds met veel
plezier.
Heeft u een vaste werkwijze voor uw cases of hoe gaat het liefst te werk?
Nou ja, ja en nee. Basically komt een ontwerpproces natuurlijk altijd op hetzelfde neer: onderzoeken –
bedenken/creëren – realiseren. Ik noem het op mijn website: Discover – Design – Do it.
Dus als je het gaat afpellen heb ik wel een vaste werkwijze, maar dat voelt meestal niet zo. Ik ga altijd uit
van de klant, zijn product en zijn doelstelling. En dat maakt elk project weer anders.
Kunt u het begrip beleving in uw woorden uitleggen?
Beleving is het contact tussen jouw merk en de doelgroep. Dat wat je hen vertelt, laat zien, geeft en laat
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Een beleving is ontastbaar en daarbij ook nog eens super persoonlijk. Op de vraag ‘Kun je als ontwerper
dan wel een beleving ontwerpen?’ zei u nee. Je kunt als ontwerper wel stimuli ontwerpen die leiden
tot een persoonlijke beleving. Kunt u dit iets verder uitleggen?
Nou ja eigenlijk heel eenvoudig: je kunt niet voor iemand bepalen hoe hij iets ervaart. Wat je wel kunt
doen is het moment tja, hoe zal ik het noemen… ‘stagen’ (om maar eens een term uit Pine & Gilmore
te gebruiken). Dus dat wat je aanbiedt qua visuals, tekst, omgeving, materialen, etc. zodanig vormgeven
dat het volgens jou uitstraalt en overbrengt wat je wilt overbrengen, maar of dat ook zo over kómt, dat
weet je nooit helemaal zeker. Stimuli zijn eigenlijk alle dingen die je kan toevoegen om te zorgen dat de
beleving intenser wordt
Twee voorbeelden van hoe iets anders kan overkomen bij je doelgroep:
ik gaf een keer een presentatie over multi-zintuiglijke beleving en dacht dat het leuk en passend zou zijn
om mijn publiek naast wat te zien en te horen, ook wat te ruiken te geven. Bleek iemand in de zaal niet
tegen dat geurtje te kunnen… oeps…
bij een event over chocola had ik een geurmachine ingezet, die de geur van chocolade door de ruimte zou
verspreiden, net zoals vroeger zich de geur van chocolade door de straten verspreidde. Bij het opbouwen
realiseerde ik me pas hoe enorm groot en open de ruimte was, dus ik was bang dat het nauwelijks
waarneembaar zou zijn. Tot dat er dus mensen binnen liepen die zeiden ‘Ooooh lekker, de geur van
chocola komt je al tegemoet’.
Wat zouden stimuli kunnen zijn voor een goede beleving?
Alles! Maar tegelijk kan ook alles tegen je werken. Daarom moet je je supergoed inleven in je doelgroep.
Wat ik altijd probeer is niet te stoppen bij wat iemand ziet of hoort, maar ook te bedenken wat iemand
voelt, ruikt of proeft op dat moment. En als dat ‘niks’ is, hoe ik dat kan toevoegen zodat de beleving
intenser wordt.
Hoe je kun van tevoren testen of je experience ‘beleefbaar’ is?
Alles is ‘beleefbaar’ dus óf het zo is hoef je wat mij betreft niet te testen. Wel zou je vooraf kunnen testen
of het door jou ontwikkelde middel het gestelde doel ook gaat bereiken. In mijn geval is daar vaak de
situatie niet naar, ik heb meestal geen generale repetitie. Er is een deadline wanneer een event, lancering
of campagne live moet en dan is het meestal gewoon ‘go-time’.
Ik las dat u al veel verschillende experiences heeft bij mogen wonen. Wat zijn uw 3 beste ervaringen
en waarom?
Wat wel grappig is eigenlijk, is dat ik me nu realiseer dat ik zelf altijd zeg ‘het moet altijd een doel
hebben’ (als in: naamsbekendheid, meer klanten/verkoop, meer bezoekers, publiciteit, etc.) en als je me
nu vraagt wat mijn beste ervaringen waren, dan denk ik vooral aan dingen die vooral gewoon leuk en
vermakelijk waren (nou ja, entertainment is eigenlijk ook een doel nietwaar…?) Ik word dus zelf heel blij
van ‘eetbelevingen’. Een topper vind ik Cinema Culinair, het concept is geweldig en de keren dat ik erbij
was, was het ook super strak georganiseerd. Ook heel erg goed: Sterk Water; een diner geïntegreerd met
de omgeving waar het georganiseerd wordt (maar… eerlijk is eerlijk, als ik het zou organiseren zou ik die
integratie nóg sterker doorvoeren). Mijn allerbeste ervaringen heb ik doorgaans op reis. Ik houd ervan
om mezelf onder te dompelen in andere culturen en gewoontes en daarvan te leren.
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Wat zijn de voor- en nadelen van een live experience in tegenstelling tot een digitale beleving?
Digitaal kun je niet altijd alle zintuigen prikkelen. Live ben je letterlijk dichterbij, heb je meer verbinding.
Ook kun je live de omgeving waarin iemand zich bevindt aan laten sluiten bij het verhaal dat je wilt
vertellen. Digitaal is de uitdaging om het contact en de connectie met mensen te houden een stuk groter,
maar ook daar kun je tot op zekere hoogte creatieve oplossingen voor bedenken. Het nadeel van live kan
de reisafstand zijn, parkeer-issues, dat soort dingen. Soms kan de drempel hoger zijn voor mensen om
daadwerkelijk deel te nemen.
Bij een fysieke experience is het natuurlijk makkelijker om mensen mee te nemen in een beleving
doordat je bijvoorbeeld een ruimte aan kan kleden of meerdere zintuigen tegelijk kan prikkelen. Hoe
denkt u dat dit digitaal mogelijk gemaakt kan maken?
Je kunt een pakket toesturen met dingen die aansluiten op de beleving of die je zelfs nodig hebt om
aan een programma-onderdeel mee te kunnen doen. Maar let op: ook hier is het belangrijk om goede
keuzes te maken, want ook dit kan tegen je werken als je ‘maar wat doet’. Voorbeeld: afgelopen jaar was
ik uitgenodigd voor een online quiz. We kregen allemaal een doos toegestuurd vooraf, maar naast bijv.
een bingokaart en een flesje wijn en een borrelnootje, zaten er ook nutteloze dingen in als een grote
plastic bril en een bloemenkrans. Superzonde, want: allemaal afval. En een boel mensen die hierover
mopperden.
Wat is voor u als persoon belangrijk bij de beleving van een reis? Dit kan zijn wanneer u zelf op dat
moment aan het reizen bent, maar ook hoe anderen u mee nemen in hun ervaringen. Hoe zorgt u zelf
voor de optimale ervaring? En misschien volgt u bepaalde blogs, reisaccount of heeft u ooit een live
experience over reizen bijgewoond, hoe namen zij u mee?
Reizen is mijn lust en mijn leven. Ik geniet al van de voorpret. Ik vind het heerlijk om vooraf te lezen over
mijn bestemming, te googlen naar leuke plekken en al vanalles uit te puzzelen qua timing, verblijf en
vervoer. Dat voorwerk zorgt voor mij ervoor dat ik tijdens het reizen optimaal kan genieten.
Ik heb (op karlijntravels.nl na, maar die ken ik, dat is anders ;-) geen vaste blogs die ik volg. Wel volg ik
via social media verschillende organisaties en bloggers en als er interessante posts voorbij komen, klik ik
wel eens door. Bij een live experience over reizen moet ik toch gelijk aan de vakantiebeurs denken. Wat
ik daar erg leuk vind is dat ze de laatste jaren een soort ‘sfeerpleinen’ neerzetten. Dat je even pauze kunt
houden in de Duitse bierstube of een cocktail kunt drinken op een Caribisch terras met dansers. Ook is
het tof hoe sommige standhouders uitpakken en je echt door een junglesetting laten lopen (Djoser). Ik
heb ook wel eens van die voorlichtingsdagen bijgewoond van reisorganisaties. Die zijn toch wat zakelijker
en wat meer standaard.
Wat zou volgens u een manier zijn om mensen te laten voelen dat ze daadwerkelijk op reis zijn terwijl
ze gewoon thuis op de bank zitten?
Ik heb een tijdje geleden contact gehad met iemand die het idee had om ‘digitale reizen’ te organiseren
voor mensen die niet op reis kunnen. Ik ben daar toen over na gaan denken en ik denk dat je dat op
zekere hoogte heel goed zou kunnen doen. Kost alleen flink veel geld als je het écht goed wilt doen.
Een goede film of docu over een land kan mij ook meenemen op reis. Het mooist is het als er gefilmd is
vanuit jouw perspectief als kijker. Dan zit je er echt ‘in’. 3D is ook een gave toevoeging.
En eten hè ;-) Echt authentiek eten zoals in een bepaald land, ja dat doet het ‘m wel hoor (we haalden
laatst bijv. crawfish boil voor thuis en hebben tijdens het eten onze foto’s van onze roadtrip door het
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Heeft u tips voor mij als beginnend marketingstrateeg/experiece designer?
Ja, misschien wel een paar ;-)
leef je in – probeer die doelgroep bij zijn nekvel te grijpen en stel je levendig voor hoe iemand denkt
en hoe hij zich voelt in een bepaalde situatie. Maar écht. Ontwerp je aanpak en middelen vanuit dat
perspectief, daar valt of staat het mee.
houd het grote plaatje en het einddoel voor ogen terwijl je aandacht besteedt aan de details – het zijn
vaak de details die het ‘af’ maken, die ervoor zorgen dat de ervaring net even beter wordt, maar het moet
altijd blijven kloppen met het grote geheel.
stick tot the plan until it really, really needs to change – deze is misschien erg persoonlijk, haha, maar ik
kan er slecht tegen als mensen voortdurend met nieuwe dingen komen omdat ‘dat toch óók leuk is’ of
dingen toch maar weer achterwege willen laten ‘omdat ze er geen zin meer in hebben’. Dat maakt dat je
dingen gaat doen of laten zonder goede reden, ontzettend ad hoc gaat werken en dat je focus verliest.
Natuurlijk vraagt de situatie er soms om dat je je strategie moet aanpassen (hallo corona!), maar doe dat
dan ook vanuit die helikopterview en met het einddoel voor ogen.
blijf altijd leren – in ons vak ben je nooit uitgeleerd, het gaat immers om mensen en hun gedrag, om
communicatie en communicatiemiddelen, om techniek, om zintuigen, om trends en geschiedenis, om
beeld en om tekst en om hoe jij daarmee omgaat het realiseren van een bepaald doel.

BIJLAGE 3: EXPERT INTERVIEW KELLY BATIST (SOCIAL MEDIA)
Via je Instagram heb ik al het een en ander kunnen lezen over je opleidingen en oude werkgevers, wat
heb je allemaal nog meer ondernomen om zoveel ervaring in marketing communicatie/social media
te hebben?
Naast mijn opleiding en werkervaring heb ik ook interessante stages gedaan (altijd op online redacties
eigenlijk) en me constant opnieuw verdiept in social media. Of dat nou is door zelf heel actief te zijn of
door me te verdiepen in kennis over de platformen.
Hoe blijf je op de hoogte van de laatste updates, innovaties en nieuwe platforms op social media?
Door zelf veel actief te zijn, interessante bedrijven te volgen (bijvoorbeeld GoSpooky) en bepaalde
nieuwssites in de gaten te houden (zoals socialmediatoday.com). Je kan je ook abonneren op mijn social
media nieuwsbrief. ;-)
Wat zijn de belangrijkste taken van een social media beheerder?
Contentplanning, contentcreatie, community management, analyse en optimalisatie. Dit alles op basis
van een heldere social media strategie.
Zijn er bepaalde tools die je gebruikt voor het beheren, ontwerpen of analyseren van social media?
Je kan hier heel veel verschillende tools voor gebruiken zoals Planoly, Later, Hootsuite, Buffer, Coosto,
Sprout. Als je gratis tools wilt, zou ik je Canva aanraden voor contentcreatie en de Facebook Creator
Studio voor beheer en analyse.
Zijn er manieren om inzichten/grip krijgen op de steeds wisselende algoritmes van social media?
Korte antwoord: nee. Het algoritme kan heel snel veranderen en je zal er nooit volledig vat op hebben.
Over het algemeen zijn de platformen gefocust op ‘meaningful interactions’. Oftewel: zorg dat je publiek
zich geroepen voelt om de interactie aan te gaan en nodig uit tot gesprek. Dat zal nooit veranderen.
Verder is het belangrijk om veel te analyseren om te zien wat wel en niet goed werkt.
Heb je zelf een vaste werkwijze wanneer je met een klant aan de slag gaat of hoe ga je het liefst te
werk?
Ik zet eerst samen met de klant een strategie op op basis van de doelen en de doelgroep. Daarna maken
we een social media plan en een contentkalender. Als de klant mij het plan wil laten uitvoeren, ga ik daar
zelf mee aan de slag. Soms levert de klant de content aan, soms maak ik dat voor de klant. Dan creëer ik
content, plan ik het in en zorg ik voor goede community management.
Welke stappen doorloop jij om een geschikte strategie te ontwikkelen en waar baseer je dit op?
Ik ga dus na wat de doelen van mijn klant zijn: waarom wil hij/zij actief worden op social media? Is social
media de beste manier om dat te bereiken? Zijn de doelen haalbaar? Ook vraag ik naar de doelgroep. Op
welke kanalen is deze doelgroep actief? En waar moet het bedrijf dan dus actief worden? Hierna bepaal
ik samen met de klant in een contentbrainstorm het verhaal dat verteld moet worden via social media.
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Hoe kun je een goede doelstelling opstellen en hoe weet je of die ook realistisch is?
Door hem te testen. Het is heel lastig om een inschatting te maken als je nog geen data hebt. Je moet
daarom minstens een maand lang de strategie uitvoeren om in te schatten welke resultaten je er op de
lange termijn uit kan halen.
Op wat voor manier test jij het succes van jouw gemaakte social media strategie? Hoe kun je dit
meten?
Ik bereken het gemiddeld bereik en engagement van posts voorafgaand aan de start van de nieuwe
strategie vs na 1 maand of 3 maanden uitvoering. Soms is het doel anders, bijvoorbeeld naamsbekendheid
of winkelverkopen. Dat is lastiger te meten natuurlijk.
In je podcast stel je jezelf natuurlijk super kwetsbaar op waardoor je echt een connectie op kunt
bouwen met je luisteraars, hoe doe je dat via jouw social media kanalen?
Door zo eerlijk mogelijk te zijn en niet alleen het mooie plaatje te schetsen. Ik deel ook als ik een mindere
week heb en waarom. Ik denk dat het heel goed is om de menselijke kant te laten zien op social media en
authentiek te zijn. Mensen prikken er zo doorheen als je dat niet bent. Overigens zijn dat vooral tips voor
een personal brand. Bedrijfsaccounts hoeven natuurlijk niet te delen over slechte dagen van werknemers,
maar kunnen wel authentiek en benaderbaar overkomen door regelmatig feedback te vragen via social
media op diensten/producten, het publiek te betrekken bij keuzes en bijvoorbeeld medewerkers voor te
stellen.
Waar moet een goed reisgerelateerd account volgens jou aan voldoen?
Als ik aan reizen denk, dan denk ik toch vooral aan mooie bestemmingen en inspiratie. Mooi beeldmateriaal
is denk ik belangrijk en voldoende informatie over locaties, hotspots, prijzen, adviezen etc.
Wat zou volgens jou een manier zijn om als reisaccount eruit te springen ten opzichte van anderen
accounts?
Ik zou het mooi vinden als een reisaccount eens uit de algemeenheid springt. Dus niet alleen mooie,
algemene plaatjes delen die je ook op Google kan vinden, maar unieke content. Bijvoorbeeld iemand
specifiek naar mooie locaties laten gaan en op basis van input uit de social media-kanalen een reisserie
ontwikkelen. Of gepersonaliseerde reisadviezen maken op basis van input. Een kanaal dat niet alleen
zendt, maar echt geeft om de reiscommunity die zij bereiken via social media.
Wat is voor jou als persoon belangrijk bij de beleving van een reis? Dit kan zijn wanneer je zelf op dat
moment aan het reizen bent, maar ook hoe anderen je meenemen in hun ervaringen. Hoe zorg je zelf
voor de optimale ervaring? En misschien volg je bepaalde blogs, reisaccounts of heb je ooit een live
experience over reizen bijgewoond, hoe namen zij je mee?
Deze vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik zou daarvoor een wat grootschaliger onderzoek doen onder
eigen volgers.
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Wat zou volgens jou een manier zijn om mensen via social media te laten voelen dat ze daadwerkelijk
op reis zijn terwijl ze gewoon thuis op de bank zitten?
Door ze in real time mee te nemen. Bijvoorbeeld een GoPro op iemands tas plakken en een livestream
hosten op je site. Of door diegene een story-verslag te laten maken en kijkers via polls mee te laten
bepalen hoe de reis verloopt. Achteraf zou je daar dan weer een toffe recap video van kunnen maken.
Wat is het beste advies dat je zelf ooit hebt gekregen?
Ga het gewoon doen/Start before you’re ready. Door perfectionisme/te veel willen voorbereiden, starten
veel mensen niet/laat met social media, maar je gaat pas leren als je het aan het doen bent. Ik geloof heel
erg in gewoon gaan en op basis van trial and error je strategie strak te trekken.
Heb je nog tips voor mij als beginnend ontwerper/social media beheerder?
Verdiep je in de doelgroep, praat met de mensen die je wil bereiken en wees niet bang om lekker veel uit
te proberen. Zo bouw je eigen kennis op (specifiek voor het merk/bedrijf waarvoor je werkt). Als je dat
combineert met kennis uit het social media vak (vraag 2), gaat het helemaal goed komen!

BIJLAGE 4: EXPERT INTERVIEW ROSALIE HORST (SOCIAL MEDIA)
Tijdens je webinair heb ik al een hoop gehoord over wat je allemaal al hebt gedaan. Wat heb je nog
meer ondernomen aan bijvoorbeeld trainingen, cursussen of webinairs van anderen?
Ik heb natuurlijk de studie communicatie gedaan. Daarnaast heb ik met name in het begin veel webinars
gevolgd over marketing strategieën bij bijvoorbeeld the confetticollective. Ik huur een kantoorplek bij
hashtag workmode, een co-working space voor ondernemende vrouwen. Toevallig zitten hier enorm veel
content creators en marketeers, kon ik in het begin veel van leren! Pinterest is een heerlijke bron van
inspiratie, ik google veel en heb al mijn studieboeken wel thuis liggen. De beste leer is uitproberen in de
praktijk wat goed werkt en wat minder.
Op je Instagram deel je super veel handige tips, maar waar haal jij zelf deze kennis over communicatie/
social media zoal vandaan?
Zie bovenstaande antwoord. Ik heb mij de afgelopen 5-8 jaar altijd bezig gehouden met online marketing,
communicatie en sociale media.
Hoe blijf je op de hoogte van de laatste updates, innovaties en nieuwe platforms op social media?
Veel online zijn! En ik heb oprechte interesse in updates, veranderingen, trends en innovaties. Zodra
Instagram een update heeft gehad google ik wat de nieuwste features zijn.
Wat zijn de belangrijkste taken van een social media beheerder?
Ik doe weinig social media beheer voor andere ondernemers, mijn voorkeur gaat uit naar adviseren en
consultancy. Als cm beheerder, beheer je alle sociale media kanalen, bepaal je de content(strategie),
maak je de strategie visueel, bekijk je goed hoe de statistieken het doen en doe je campagnes. Een klant
kan met een specifieke vraag komen als “ik heb in mei een lancering voor een nieuw product, kun je hier
een campagne omheen bouwen?” maar het is daarnaast altijd het up to date houden van de socials!
Waarom mijn voorkeur niet uitgaat naar beheer? >
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De verwachtingen van een klant zijn (over het algemeen) hoog en sociale media heeft tijd nodig om te
groeien. Klanten kunnen niet altijd direct resultaat voor hun investering te zien, dit vinden zij lastig. Er
gaat veel tijd zitten in social media beheer. Ik krijg persoonlijk heel veel energie van social media content
maken voor een klant & tegelijkertijd hem/haar leren hoe zij een goede strategie kan inzetten. Dit geeft
mijn klant het vertrouwen dat zij het zelf wél kunnen, maar met een beetje hulp!
Zijn er bepaalde tools die je gebruikt voor het beheren, ontwerpen of analyseren van social media?
jazeker! Voor het creëren van content gebruik ik Illustrator, Photoshop, Indesign en Canva. Het inplannen
doe ik op Planoly, Onlypult of middels Canva. Ik maak voor Advertenties gebruik van het advertentiecentrum
van Facebook (voor zowel insta als fb, gebruik nooit de ‘promoten’’knop!). Analyseren doe ik met name
door de statistieken te bekijken en te noteren in een excel bestand.
Zijn er manieren om inzichten/grip krijgen op de steeds wisselende algoritmes van social media?
Blijf op de hoogte van de laatste trends! Ik geloof niet in ‘beat the algorithm’ aangezien ik merk dat zulke
trucjes niet nodig zijn wanneer je een sterkte stratgie hebt gevonden die past bij je merk. Mocht ik zien
dat een post niet enorm aanslaat, dan geef ik hier niet direct het algoritme de ‘schuld’ van, maar ik stel
mezelf de volgende vragen: ‘Sluit de post aan bij mijn visie?” ‘Wat is het doel van de post?’ ‘ Zie je mijn
huisstijl hier in terug?” Klopt alles? Dan kan ik hem delen in mijn story voor meer bekijks.
Heb je zelf een vaste werkwijze wanneer je met een klant aan de slag gaat of hoe ga je het liefst te
werk?
Een klant kan bij mij verschillende diensten afnemen:
- Spot On Instagram & Spot On Marketing is een visueel advies met daarin bijvoorbeeld social media
templates, instagram content categorieën, Linktree, highlight covers etc.
- Online training (is nog in de pilotfase)
- Consultancy bij bedrijven
- Trainingen voor bedrijven met betrekking tot marketing en communicatie
Ik neem wel losse beheer klussen aan, maar dan moeten ze goed aansluiten bij mijn merk. Ik werk in
principe volgens een vaste werkwijze, maar kijk wel naar de behoefte van de klant. Als het goed is, sluit
mijn aanbod goed aan bij mijn ideale klant en kan ik mijn vaste werkwijze hanteren.

Hoe kun je een goede doelstelling opstellen en hoe weet je of die ook realistisch is?
Ik heb er een hekel aan, maar hij werkt wel.. SMART doelstellingen! Ken je vast. Heel belangrijk in
marketing campagnes is de terugkoppeling en evaluatie. Wat ging goed? Wat kon beter? Hoe kan ik dat
aanpakken? Plan een aantal evaluatiemomenten in en stel zo nodig je doelen bij.
Op wat voor manier test jij het succes van jouw gemaakte social media strategie? Hoe kun je dit
meten?
Bij mijn persoonlijke account kan ik dit zien op basis van groei in interactie, meer dm’s, meer volgers,
maar ook meer klanten! Ik deed een tijdje geleden een opdracht voor een webshop voor mannen. Er
groeide weinig, we kregen lastig interactie en de groei was te weinig.. waar ging het mis? We kenden
de doelgroep niet door en door.. Wanneer jij weet wat je doelgroep is, waar ze wonen, wat ze doen,
wat ze denken, hoe ze in het leven staan en vooral waar zij s avonds in bed over na denken (onbewuste
behoefte) dan kun jij daar op in gaan spelen met je marketing! En kun je ze bereiken. Dat ging dus niet zo
lekker.. leren we van. Evaluatie, aanpassen en nog een keer testen.
Kijk goed naar welk stukje je op vast loopt, de case hierboven miste ik interactie, dan ging er iets mis in
het bereiken of aanspreken van de doelgroep. Stel kritische vragen aan jezelf of aan je team.
Hoe kan je het beste écht de connectie aangaan met je volgers?
Hey leuke vraag! Wat betreft een personal brand (zou het mijn favoriet zijn, haha), wees écht. Wanneer
jij een doelstelling hebt die aansluit bij jou als persoon dan kunnen je volgers hier niet doorheen prikken.
Ga daarnaast in op de onbewuste behoefte van je ideale klant. Ken je ideale klant net zo goed als je beste
vriendin! Kan niet missen dan.

Welke stappen doorloop jij om een geschikte strategie te ontwikkelen en waar baseer je dit op?
Oei dit is een ingewikkelde vraag om even per mail concreet over te zijn. Ik krijg namelijk direct als
vervolgvraag ‘waarvoor wil je een strategie?’ Ik ga even uit van een Social Media Strategie.
Ik gebruik hiervoor de volgende peilers: Community, Doelgroep, Doel, Thema’s en Betrokkenheid.
1. Bepaal je doelgroep per kanaal
2. Concretiseer jouw doel per kanaal
3. Post op basis van content categorieën
4. Zorg voor herkenbaarheid & betrokkenheid
5. Creëer een community.
Dit bovenstaande is gericht op een personal brand. Maar voor iedere aanvraag matcht een andere
strategie! Hier doe je eerst onderzoek voor. Heb je hier meer vragen over? Dan mag je me wel even
bellen!
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BIJLAGE 5: CULTURAL PROBE SOCIAL MEDIA & BELEVING
VOORAF
Wat fijn dat je mij wilt helpen met mijn afstudeeronderzoek. In deze cultural probe vind je
weekopdrachten en eenmalige opdrachten. De eerste paar opdrachten zijn weekopdrachten
en bedoeld om iedere dag in te vullen. Boven deze opdrachten staat beschreven om welke
dag het gaat. Het daarbij belangrijk om geen dag over te slaan. Zet als dat helpt even een
herinnering in je agenda of leg hem op een herkenbare plek zodat je het niet vergeet.
Aan het einde van het boekje vind je nog overige opdrachten die je eenmalig mag maken.
Je mag zelf een moment in de week kiezen wanneer dit uitkomt. De laatste opdracht is een
wat grotere opdracht. Het is handig om deze vast door te lezen, zodat je hier vast over na
kunt denken. Wees creatief en probeer uitgebreid te zijn in je antwoorden en al je gedachten en gevoelens daarbij te betrekken. Alvast heel erg bedankt en succes komende week!

WEEKOPDRACHTEN: DAG 2
Beschrijf een social media uiting die vandaag echt iets met jou heeft gedaan. Het maakte
een bepaalde indruk op je, raakte je, prikkelde je, riep vragen bij je op o.i.d. Wat deed het
met je en hoe kwam dat?
Voorbeeld: Je hebt op Instagram een video van Dove voorbij zien komen. In deze video laten
ze doormiddel van portretten zien dat anderen je vaak mooier zien dan dat jij jezelf ziet.
Je voelt je al een tijdje onzeker, dus raak je van deze video geëmotioneerd omdat het dicht
bij je eigen ervaring komt.

WEEKOPDRACHTEN: DAG 1
Beschrijf een social media uiting die vandaag echt iets met jou heeft gedaan. Het maakte
een bepaalde indruk op je, raakte je, prikkelde je, riep vragen bij je op o.i.d. Wat deed het
met je en hoe kwam dat?
Voorbeeld: Je hebt op Instagram een video van Dove voorbij zien komen. In deze video laten
ze doormiddel van portretten zien dat anderen je vaak mooier zien dan dat jij jezelf ziet.
Je voelt je al een tijdje onzeker, dus raak je van deze video geëmotioneerd omdat het dicht
bij je eigen ervaring komt.
Beschrijf een ervaring van een persoon die je vandaag hebt meegekregen. Wie was deze
persoon? Wat was de ervaring van deze persoon? Hoe wist deze persoon je mee te nemen
in deze ervaring? Waarom is dit blijven hangen?
Voorbeeld: Je huisgenoot komt geschrokken thuis en verteld je dat iemand tegen haar
scooter is gereden. Ze is helemaal in tranen en doormiddel van foto’s laat zij zien hoe erg de
schade is.

Beschrijf een ervaring van een persoon die je vandaag hebt meegekregen. Wie was deze
persoon? Wat was de ervaring van deze persoon? Hoe wist deze persoon je mee te nemen
in deze ervaring? Waarom is dit blijven hangen?
Voorbeeld: Je huisgenoot komt geschrokken thuis en verteld je dat iemand tegen haar
scooter is gereden. Ze is helemaal in tranen en doormiddel van foto’s laat zij zien hoe erg de
schade is.
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WEEKOPDRACHTEN: DAG 3
Beschrijf een social media uiting die vandaag echt iets met jou heeft gedaan. Het maakte
een bepaalde indruk op je, raakte je, prikkelde je, riep vragen bij je op o.i.d. Wat deed het
met je en hoe kwam dat?

WEEKOPDRACHTEN: DAG 4
Beschrijf een social media uiting die vandaag echt iets met jou heeft gedaan. Het maakte
een bepaalde indruk op je, raakte je, prikkelde je, riep vragen bij je op o.i.d. Wat deed het
met je en hoe kwam dat?

Voorbeeld: Je hebt op Instagram een video van Dove voorbij zien komen. In deze video laten
ze doormiddel van portretten zien dat anderen je vaak mooier zien dan dat jij jezelf ziet.
Je voelt je al een tijdje onzeker, dus raak je van deze video geëmotioneerd omdat het dicht
bij je eigen ervaring komt.

Voorbeeld: Je hebt op Instagram een video van Dove voorbij zien komen. In deze video laten
ze doormiddel van portretten zien dat anderen je vaak mooier zien dan dat jij jezelf ziet.
Je voelt je al een tijdje onzeker, dus raak je van deze video geëmotioneerd omdat het dicht
bij je eigen ervaring komt.

Beschrijf een ervaring van een persoon die je vandaag hebt meegekregen. Wie was deze
persoon? Wat was de ervaring van deze persoon? Hoe wist deze persoon je mee te nemen
in deze ervaring? Waarom is dit blijven hangen?

Beschrijf een ervaring van een persoon die je vandaag hebt meegekregen. Wie was deze
persoon? Wat was de ervaring van deze persoon? Hoe wist deze persoon je mee te nemen
in deze ervaring? Waarom is dit blijven hangen?

Voorbeeld: Je huisgenoot komt geschrokken thuis en verteld je dat iemand tegen haar
scooter is gereden. Ze is helemaal in tranen en doormiddel van foto’s laat zij zien hoe erg de
schade is.

Voorbeeld: Je huisgenoot komt geschrokken thuis en verteld je dat iemand tegen haar
scooter is gereden. Ze is helemaal in tranen en doormiddel van foto’s laat zij zien hoe erg de
schade is.
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WEEKOPDRACHTEN: DAG 5
Beschrijf een social media uiting die vandaag echt iets met jou heeft gedaan. Het maakte
een bepaalde indruk op je, raakte je, prikkelde je, riep vragen bij je op o.i.d. Wat deed het
met je en hoe kwam dat?
Voorbeeld: Je hebt op Instagram een video van Dove voorbij zien komen. In deze video laten
ze doormiddel van portretten zien dat anderen je vaak mooier zien dan dat jij jezelf ziet.
Je voelt je al een tijdje onzeker, dus raak je van deze video geëmotioneerd omdat het dicht
bij je eigen ervaring komt.

OVERIGE OPDRACHTEN
Wat is jouw gekste, leukste, vervelendste of mooiste reiservaring? Vertel deze in een audio
bericht en verstuur deze naar mij via Whatsapp. Probeer waar je was, hoe de omgeving
eruit zag, de gebeurtenis en hoe je je daarbij voelde op dat moment zo duidelijk mogelijk te
beschrijven.
Beschrijf hieronder de manier waarop je deze reiservaring bij thuiskomst aan je omgeving
hebt proberen over te brengen.

Beschrijf een ervaring van een persoon die je vandaag hebt meegekregen. Wie was deze
persoon? Wat was de ervaring van deze persoon? Hoe wist deze persoon je mee te nemen
in deze ervaring? Waarom is dit blijven hangen?
Voorbeeld: Je huisgenoot komt geschrokken thuis en verteld je dat iemand tegen haar
scooter is gereden. Ze is helemaal in tranen en doormiddel van foto’s laat zij zien hoe erg de
schade is.
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Hoe reageerde je omgeving, konden zij zich goed inleven in jouw verhaal? Als het kon en
je zou alle middelen hebben, zou je dan iets anders hebben gedaan om je omgeving meer
jouw beleving te kunnen laten ervaren?
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Pak de wereldkaart en een gekleurde stift erbij. Doe je ogen dicht en prik blind met de stift
op een plek op de kaart. Land je op bijvoorbeeld China? Misschien ben je er zelfs ooit al
geweest en kan je er van alles over vertellen. Zo niet, dan beeld je je in dat je dat je daar iets
bijzonders hebt meegemaakt. Dit mag een mooie ervaring zijn, een vervelende ervaring of
juist iets heel geks. Thuis wil je dit natuurlijk tegen hele omgeving vertellen. Beschrijf hoe
jij deze ervaring zou overbrengen aan je vrienden en familie, waardoor zij volledig worden
meegenomen in jouw beleving. Probeer zo creatief mogelijk te zijn, zodat ze jouw verhaal
zeker niet gaan vergeten. Je bent volledig vrij in de manier waarop je dit doet, zolang het op
papier of op camera terug te zien is.
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BIJLAGE 6: PAPER PROTOTYPES USER INTERFACE
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BIJLAGE 7: PROTOTYPE TEST
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