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Voornaamste Bevindingen 
In dit deel van het verslag worden de voornaamste bevindingen van de evaluatie kort 
samengevat. 
 

● Concept validatie en user experience test gedaan met 20 cultuurliefhebbers van 
verschillende leeftijden 

● Deelnemers beleven cultuur op uiteenlopende manieren: Sommigen stoppen 
heel veel tijd in het uitspitten van het aanbod en zijn goed op de hoogte, anderen 
geven aan veel te missen en regelmatig te laat te zijn voor tickets 

● Deelnemers geven aan vandaag op veel verschillende plaatsen te moeten 
zoeken om het cultuuraanbod te kennen 

● Een deel van de deelnemers is op voorhand niet enthousiast over diensten die 
persoonlijke aanbevelingen geven op basis van cultuurconsumptie en 
voorkeuren (de meesten zijn wel enthousiast na het horen van het concept) 

● Over het algemeen zijn deelnemers heel positief over het concept voor ze het 
prototype gezien hebben 

● Deelnemers zijn enthousiast over het idee om uit hun bestaande filterbubbel 
gehaald te worden 

● Deelnemers verwachten dat ze met het concept beter op de hoogte zullen 
blijven en niet elke website apart moeten openen  

● Deelnemers hebben vooraf bedenkingen bij de hoeveelheid meldingen die ze 
zouden krijgen 

● Sommige deelnemers zijn terughoudend over het delen van informatie 
● Sommige deelnemers geven aan dat ze veel cultuur opzoeken en aankopen voor 

hun partner en kinderen waardoor hun historiek een vertekend beeld zal geven 
● Er ontbreekt uitleg over de gevolgen van het wel of niet aanmelden met A-profiel 

(ook na aanmelden) 
● Veel deelnemers kennen het wachtwoord van hun A-profiel niet meer of niet 

vanbuiten 
● Er is een stukje codetaal in de frontend geslopen: 

"int-socrates.socrates-assistent-app.vl vraagt toegang tot uw profielgegevens" 
● Een heel deel deelnemers vraagt zich af waarom Socrates toegang nodig heeft 

tot hun profielfoto 
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● De toggle switches in stap 1 van het profiel aanmaken worden door veel 

deelnemers niet (meteen) als dusdanig herkend 
● Het lijstje van 3 soorten data waar Socrates goedkeuring voor vraagt, komt voor 

velen als erg beperkt over (hoe zit het bv. met het scannen van de A-kaart of 
bezoek aan gratis musea?) 

● De meeste deelnemers verkiezen vooraf cultuurtips in de mailbox en willen 
absoluut geen sms’en ontvangen 

● Deelnemers vinden tips via sms storend omdat die niet noodzakelijk toekomen 
op een moment dat ze de tijd kunnen nemen om door te klikken en gemakkelijk 
vergeten kunnen worden 

● Wanneer deelnemers hun interesses moeten aanduiden, is het vaak niet 
duidelijk wat het doel is (een heel deel denkt gewoon naar het cultuuraanbod te 
kijken) 

● De tegels bevatten veel te weinig informatie voor deelnemers om te beslissen of 
ze iets leuk vinden of niet 

● Het hartje kan niet ongedaan gemaakt worden 
● Wanneer het profiel volledig is, komen deelnemers op een wit scherm terecht. 

Voor de meeste deelnemers is het in eerste instantie niet duidelijk dat Socrates 
het cultuuraanbod nog aan het laden is. 

● Wanneer deelnemers uiteindelijk het cultuuraanbod (op maat) te zien krijgen, 
reageren de meesten heel positief 

● Deelnemers verwachten in de tegels meer informatie, nog voor ze op een item 
klikken (titels worden afgekapt of bijna helemaal vervangen door "geannuleerd" 
en een omschrijving ontbreekt) 

● Wat elke rubriek (vooral 'Verrassend' en 'Anderen vonden dit ook leuk')  precies 
inhoudt, is niet altijd duidelijk. Deelnemers vragen zich vaak spontaan af wat het 
verschil is tussen sommige rubrieken. Betere titels voor de rubrieken zijn nodig, 
eventueel aangevuld met de mogelijkheid om extra informatie te krijgen voor 
wie zich dat afvraagt. 

● Sommige deelnemers geven aan meer transparantie te willen over hoe het 
algoritme werkt: Op basis van welke (soort) gegevens krijg ik deze suggesties te 
zien? 

● Deelnemers verwachten, los van de rubrieken, duidelijkere categorieën (podium 
is bv. te breed) 

● Deelnemers verwachten, los van de rubrieken, dat ze kunnen filteren op 
categorieën (bv. muziek, theater, literatuur, leeftijd, kindvriendelijk, enzovoort) 

● Ook wanneer deelnemers op een item klikken, vinden ze de informatie veel te 
beperkt 

● Deelnemers zijn blij dat ze meteen naar de ticket shop of de catalogus gestuurd 
worden als ze op de knop klikken (al zien veel deelnemers de knop niet meteen) 
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● De mogelijkheid om aan te geven dat ze een tip leuk vinden, wordt door de 

meeste deelnemers gemist. "Wil je dat Socrates meer tips als deze weergeeft?", 
zou een betere vraag kunnen zijn 

● Ook na het zien van de meldingen/cultuurtips verkiezen de meeste deelnemers 
om dit via mail te ontvangen, al zijn er enkelen die na het zien van de sms toch 
van gedacht veranderen 

● Iemand suggereert dat een sms handig zou zijn om op de hoogte gebracht te 
worden van het feit dat tickets voor een aanbevolen event bijna uitverkocht zijn 

● Ook achteraf zijn de meeste deelnemers positief over het Socrates concept en 
prototype 

● Een deel van de deelnemers is wat terughoudend omdat ze niet zeker zijn of de 
tips wel relevant en verrassend genoeg zullen zijn 

● Indien het algoritme voor zichzelf goed werkt, zouden deelnemers Socrates 
zeker ook aanraden aan anderen 

 

   

© U-Sentric 2020 
5 



 

 
Introductie 

1. Context 
 

Het Socrates-project heeft als doel om aan elke Antwerpenaar cultuurtips te geven 
op basis van zijn of haar persoonlijke data en voorkeuren m.b.t. zijn of haar 
cultuurgedrag. Naast het gepersonaliseerde aanbod, speelt het Socrates-project ook 
met de vraag of we de gebruiker tegelijkertijd kunnen behoeden voor een 
filterbubbel dankzij een ‘verwonderingsalgoritme’. 
  

De voorbije maanden werkte Digipolis met haar projectpartners aan een minimal viable 
product voor een app die gebruikers gepersonaliseerde culturele aanbevelingen 
aanbiedt. Als de gebruiker hiervoor toestemming geeft, haalt de app data van de 
gebruiker op, en tracht een algoritme vervolgens op basis hiervan persoonlijke tips te 
genereren. Data kan worden opgehaald uit het ticketingsysteem van de stedelijke 
musea en culturele centra, de leengegevens uit het bibliotheeksysteem en het 
klikgedrag van de gebruiker in de webapplicatie.  
 
Met behulp van artificiële intelligentie wordt getracht zo relevant mogelijke, maar 
tevens ook verrassende aanbevelingen te tonen om een filterbubbel te vermijden en 
gebruikers te inspireren. 
 
  

2. Objectief 
 
Het objectief van dit project is het evalueren van de webapplicatie met achterliggende 
recommendation engine (die gegevens uit de context store ophaalt) op twee niveaus: 

1. De verwachtingen van de gebruiker en zijn reactie op het concept. Zit 
de cultuurliefhebber te wachten op een verrassend aanbod op maat? 

2. De user experience en gebruiksvriendelijkheid van de Socrates app. 
 
Gezien de huidige pandemie (Covid 19) was het aanbod inhoudelijk eerder beperkt, 
maar Stad Antwerpen en Digipolis wilden testen of de  mensen getriggerd werden door 
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de manier waarop ingespeeld wordt op hun persoonlijke cultuurkeuze en de match 
gemaakt wordt met het bestaande cultuuraanbod. 
 
 

3. Set-up van de evaluatie 
 
De gebruikerstesten namen plaats tussen woensdag 18 en dinsdag 24 November 2020                       
met in totaal 20 Nederlandstalige testpersonen die gesitueerd zijn in groot-Antwerpen.                     
Deze personen werden op voorhand geselecteerd door Stad Antwerpen, op basis van                       
hun cultureel gedrag. Op deze manier werd een relevante doelgroep geselecteerd,                     
namelijk ‘heavy users’, gebruikers met veel historische data, waarbij de werking van het                         
algoritme van de webapplicatie getest kon worden. 
 
Vanwege de coronamaatregelen die op dat moment in voege waren, werden de                       
gebruikerstesten online uitgevoerd. De (web)applicatie is adaptief en kan dus op                     
smartphone gebruikt worden. De assumptie is dat de meeste mensen dit via de                         
smartphone zullen willen doen. We lieten de keuze over aan de deelnemers. Elke test                           
werd lokaal opgenomen en het Socrates projectteam werd uitgenodigd om de testen                       
live mee te volgen. 
 

4. Deelnemers 
 
Er werd rekening gehouden met de volgende aspecten om een zo goed mogelijke mix 
van deelnemers te bekomen: 

○ Mensen die veel naar cultuurcentra en/of musea gaan 
○ Mensen die veel gebruik maken van de bibliotheek 
○ Mensen die veel gebruik maken van het puntensysteem met de A-kaart 
○ Combinatie van bovenstaande 
○ Leeftijd 
○ Gelacht 

 
Uit de keuze voor het toestel, zoals je in de overzichtstabel op de volgende pagina kan 
aflezen, kunnen we concluderen dat de helft van de deelnemers er voor koos om het 
prototype op de computer te bekijken. Veel deelnemers vermeldden dat ze het 
handiger vinden om het cultuuraanbod op de computer te bekijken op een 
moment dat ze ook rustig de tijd hebben om tickets te boeken en/of events aan de 
agenda toe te voegen. Anderen laten verstaan dat ze graag last minute via de 
smartphone het cultuuraanbod in de directe omgeving zouden willen kunnen 
zien. 
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* Deze deelnemer wou via smartphone of tablet deelnemen, maar is daar niet in geslaagd.   
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NR Leeftijd Geslacht 
Ik bezoek regelmatig de volgende Antwerpse 
stedelijke culturele instellingen: Toestel 

1 38 V 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Openbare 
bibliotheek smartphone 

2 52 M 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Openbare 
bibliotheek computer 

3 63 V Cultureel (ontmoetings)centrum tablet 

4 40 M Cultureel (ontmoetings)centrum smartphone 

5 56 V Cultureel (ontmoetings)centrum smartphone 

6 44 V 
Museum of erfgoedinstelling, Openbare 
bibliotheek computer 

7 27 M 
Museum of erfgoedinstelling, Openbare 
bibliotheek computer* 

8 33 V 
Museum of erfgoedinstelling, Openbare 
bibliotheek smartphone 

9 21 V Openbare bibliotheek computer 

10 69 M 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Museum of 
erfgoedinstelling, Openbare bibliotheek computer 

11 58 M 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Museum of 
erfgoedinstelling, Openbare bibliotheek computer* 

12 43 M 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Museum of 
erfgoedinstelling, Openbare bibliotheek computer 

13 65 M Museum of erfgoedinstelling tablet 

14 53 M Museum of erfgoedinstelling computer 

15 40 V 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Openbare 
bibliotheek tablet 

16 44 V 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Openbare 
bibliotheek computer 

17 56 M 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Museum of 
erfgoedinstelling, Openbare bibliotheek tablet 

18 44 M Museum of erfgoedinstelling computer 

19 50 V 
Cultureel (ontmoetings)centrum, Museum of 
erfgoedinstelling, Openbare bibliotheek computer 

20 50 M Openbare bibliotheek computer 



 

 
Verwachtingen van de gebruikers 
In een eerste fase van de evaluatie-oefening werd gepeild naar de ervaringen en 
verwachtingen van de gebruikers met betrekking tot het uitspitten van het 
cultuuraanbod en een webapp die hen zou kunnen verwonderen. Dit werd gedaan aan 
de hand van de ‘Co-constructing Stories’ techniek waarbij de moderator door het 
vertellen van een persoonlijk verhaal, het verhaal van de deelnemer uitlokt. Het doel is 
om de gebruiker in de juiste mindset te krijgen en om inzicht te krijgen in gebruikers 
hun huidige ervaring en noden en wensen omtrent cultuuraanbod. 
 
 

1. Ervaringen met het huidige cultuuraanbod 
 

 
Aan de hand van dit verhaal wilden we te weten komen of het verhaal of een deel ervan 
herkenbaar was voor gebruikers. We peilden daarbij naar hoe gebruikers het 
cultuuraanbod in Antwerpen beleven (corona even terzijde gelaten) en hoe ze er voor 
zichzelf voor zorgen dat ze op de hoogte zijn van het aanbod.  Verder was het belangrijk 
om te weten of gebruikers graag verrast worden met concerten, voorstellingen, 
evenementen, en/of boeken waar ze zelf niet spontaan zouden bij uitkomen en of ze op 
dit moment een dienst gebruiken die hun persoonlijke aanbevelingen geeft (en wat hun 
ervaring hiermee is). 
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Verhaal: 

Ik beschouw mezelf als cultuurliefhebber, maar ik ben te weinig op de hoogte van het 
aanbod. Hierdoor ben ik vaak te laat (omdat ik er pas achteraf over hoor of omdat het 
uitverkocht is). Ik heb een brede interesse in cultuur, maar kom toch vaak bij 
hetzelfde uit. Zo ga ik bijvoorbeeld wel nog regelmatig naar concerten en musea, 
maar vergeet ik bijvoorbeeld om ook eens naar het theateraanbod te kijken. Ik stop 
persoonlijk weinig tijd in het uitspitten van het aanbod. Ik ontdek wel graag nieuwe 
dingen. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat muziekstreamingdiensten zoals 
Spotify/Apple Music mij nieuwe nummers en artiesten voorstellen op basis van mijn 
luistergedrag en wat ik leuk vind. 
 



 
 
Is het verhaal herkenbaar? 

● In het algemeen was het duidelijk dat de gebruikers zichzelf kunnen herkennen 
in het verhaal, of toch minstens in een deel van het verhaal. 

 
Hoe ervaren gebruikers het verkennen van het cultuuraanbod vandaag? 

● Gebruikers beleven cultuur op uiteenlopende manieren: Sommigen stoppen 
heel veel tijd in het uitspitten van het aanbod en zijn goed op de hoogte, anderen 
geven aan veel te missen en regelmatig te laat te zijn voor tickets. 

 
● Gebruikers geven aan vandaag op veel verschillende plaatsen te moeten zoeken 

om het cultuuraanbod te kennen. 
 
Worden gebruikers graag verrast met cultuuraanbod waar ze zelf niet spontaan 
aan zouden denken? 

● In het algemeen geven gebruikers aan dat ze wel eens graag verrast worden met 
iets nieuws. Gebruikers kiezen voor het vertrouwde omdat dat ‘gemakkelijk’ is. 

● Enkele gebruikers geven aan zelf actief op zoek te gaan naar nieuwe dingen. 
 
Gebruiken de gebruikers reeds diensten waarbij aanbevelingen worden gedaan 
op basis van hun keuzes/likes? 

● De meeste gebruikers hebben wel al eens aanbevelingen gekregen op een 
soortgelijke dienst (YouTube, Spotify, Netflix, ...). In het algemeen reageren de 
gebruikers positief op het krijgen van gepersonaliseerde aanbevelingen. 

● Enkele gebruikers geven aan hier geen ervaring mee te hebben. 
 
“Ik heb er geen probleem mee om op basis van mijn likes een aanbod te krijgen dat voor mij 
relevant is.” 
 

● Een deel van de deelnemers is op voorhand niet enthousiast over diensten die 
persoonlijke aanbevelingen geven op basis van cultuurconsumptie en 
voorkeuren omdat ze negatief staan tegenover diensten zoals webwinkels en 
sociale media die hen aanbevelingen doen. 

○ De meesten zijn achteraf wel enthousiast, nadat ze over het concept 
hebben gehoord. 

 
“Aanbevelingen krijgen op spotify vind ik heel vervelend.” 

 
“Ik krijg al 20 jaar aanbevelingen voor trapliften omdat ik dat één keer heb opgezocht voor 
mijn moeder”    
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2. Reacties op de voorstelling van het concept 
 
In een volgende stap werd de webapplicatie als concept voorgesteld aan de gebruiker in 
de vorm van een nieuw verhaal: 
 

 
We willen weten of het (uitgeschreven) concept in het persoonlijke verhaal past dat de 
deelnemer geschetst heeft in de vorige stap. Ziet de deelnemer een meerwaarde in dit 
concept voor zijn/haar persoonlijke situatie? Welke verwachtingen heeft de gebruiker bij 
het horen/lezen van dit concept? 

 

Hoe reageren gebruikers wanneer ze het concept voor de eerste keer beschreven 
zien en horen? 

● Over het algemeen zijn de gebruikers heel positief over het concept (nog voor ze 
het prototype gezien hebben). De beschrijving triggert hen en ze willen graag 
meer te weten komen. 

“Ik ben benieuwd om dit te zien werken!” 

“Klinkt ongelofelijk: 1 app met alles wat er te doen is in (hopelijk groot-)Antwerpen!” 
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Concept: 

Via een individueel cultureel gebruikersprofiel wil de stad Antwerpen 
gepersonaliseerde aanbevelingen aanbieden aan de Antwerpse cultuurliefhebber 
(cultuur-op-maat) op diens eigen verzoek en op basis van diens digitale culturele DNA. 

Dat unieke digitale culturele DNA is een profiel op basis van de gegevens die de 
cultuurdiensten over de gebruiker verzamelen (A-kaart, surfgedrag op websites, 
aankoop van tickets, leen transacties bij de bibliotheek, abonnementen op 
nieuwsbrieven, etc.), aangevuld met (realtime) contextuele informatie (locatie, 
weersomstandigheden, etc.) en data uit externe bronnen (sociale media, etc.). Dit 
alles uiteraard conform de privacyregelgeving (GDPR-compliance) en mits 
toestemming van de gebruiker zelf. 

Op basis van het digitale culturele profiel van de gebruiker kan Artificiële Intelligentie 
(AI) suggesties doen voor bv. literatuur en allerhande culturele activiteiten. De 
AI-algoritmes worden specifiek getraind om de gebruiker te 'verwonderen' 
(serendipiteit) met voldoende diversiteit in het culturele aanbod zodat de gebruiker 
niet in zijn eigen afgeschermde informatie bubbel (of filterbubbel) blijft vastzitten. 
 



 
 

● De gebruikers zijn enthousiast over het idee om uit hun bestaande filterbubbel 
gehaald te worden. 

● Sommige gebruikers zijn terughoudend over het delen van informatie. 
● De gebruikers hebben vooraf bedenkingen bij de hoeveelheid meldingen die ze 

zouden krijgen. 

 

“Zolang ik niet te veel berichten per dag krijg (geen 10, niet elke dag), anders krijg ik 
voortdurend het gevoel dat ik dingen mis.” 
 

Wat zijn de verwachtingen van de gebruikers? Wat verwachten ze dat het concept 
zal doen/hoe het er zal uitzien? 

● Gebruikers verwachten dat ze in de tool hun interesses kunnen aangeven en op 
die manier meldingen en/of aanbevelingen krijgen op basis van hun interesses. 

● Ze verwachten een overzicht te hebben waar ze kunnen zien welke activiteiten 
‘vandaag’ te doen zijn, zodat ze op de dag zelf nog iets last minute kunnen 
plannen. 

● Gebruikers verwachten een melding te krijgen wanneer de ticketverkoop van een 
bepaalde show  - waarvoor ze aangegeven hebben interesse te hebben -  start. 

● Gebruikers willen graag de mogelijkheid hebben om te filteren: 
○ Ze willen bijvoorbeeld een apart stuk voor de bib; 
○ Op datum, locatie, leeftijd, binnen of buiten, … 

● Gebruikers verwachten voldoende informatie te zien over elke 
voorstelling/boek/… : 

○ Adres 
○ Prijs 
○ Tijdstip 
○ Onderwerp (korte inhoud) 
○ Schrijver/acteurs/… 
○ … 
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Observaties & Aanbevelingen 
In de tweede fase van de evaluatie-oefening werd in een gebruikerstest gepeild naar de 
beleving van het Socrates prototype en de gebruiksvriendelijkheid (UX). We willen te 
weten komen of deelnemers vlot gebruik kunnen maken van de webapp, op basis van 
enkele taken. De gebruikerstesten werden uitgevoerd aan de hand van de Think Aloud 
techniek, waarbij deelnemers wordt gevraagd om luidop na te denken of hun 
gedachten te verbaliseren wanneer ze door de user interface navigeren. 
 

Start (beginscherm) 

 
De beginpagina (zie afbeelding hierboven) wordt door de gebruikers positief ontvangen, 
het ziet eruit als een herkenbare pagina: het heeft dezelfde layout als de andere 
websites van stad Antwerpen. 
 
Een groot deel van de gebruikers mist in deze eerste stap uitleg over de gevolgen van 
het wel of niet aanmelden met het A-profiel. 
 

“Je A-profiel hebben ze nodig om je voorkeuren in kaart te brengen, om 
gepersonaliseerde aanbevelingen te krijgen.” 
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“De A-kaart? Die gebruik ik alleen voor mijn vuilnis dus dat gaat niet veel zeggen…” 
 

Sommige gebruikers willen eerst een kijkje nemen alvorens in te loggen. De info die ze 
te zien krijgen is heel summier en geeft hen geen duidelijk idee van wat ze kunnen 
verwachten wanneer ze wel inloggen. Dit kan er voor zorgen dat gebruikers zouden 
afhaken nog voor ze inloggen en een aanbod op maat krijgen. 
 
Wanneer gebruikers de website voor de eerste keer openen, wordt er door de browser 
toestemming gevraagd om meldingen te geven. Sommige gebruikers reageren hier niet 
op (ze hebben het niet gezien), andere gebruikers zetten het meteen af. 
 

“Meldingen van websites ga ik meteen blokkeren, dat is een gewoonte, ik doe het zonder 
er over na te denken.” 
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Aanbeveling: 
 

● De pagina die volgt na “Ga verder zonder profiel” moet meer informatie geven                         
aan gebruikers die eerst een kijkje willen nemen: 

 
○ Maak duidelijk aan de gebruikers dat het aanbod hier gelimiteerd is tot                       

wat iedereen te zien krijgt en dat ze moeten inloggen met een A-profiel                         
om een aanbod op maat te kunnen zien. Dit kan bijvoorbeeld aan de                         
hand van een waarschuwing/disclaimer die duidelijk zichtbaar is: 

 
 
 



 

 
 

Inloggen 

 
Het inloggen is voor sommige gebruikers geen probleem, enkelen hadden zelfs hun 
gegevens automatisch ingevuld klaarstaan (zoals ook het geval is in de afbeelding 
hierboven). 
 
Andere gebruikers moesten een paar keer diep nadenken om te weten wat hun 
inloggegevens zijn, of moesten hun wachtwoord resetten. Dit proces gaf verder geen 
problemen, dus gebruikers ervaren dit niet negatief. 
 
Twee gebruikers hebben een account aangemaakt, wat ook zonder problemen lukte. 
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○ Een gelijkaardige disclaimer kan best ook onder de knop “Ga verder                     
zonder A-profiel” op de aanmeldpagina worden geplaatst (bij hover                 
over de knop). 

○ De opbouw van deze pagina is best zo gelijk mogelijk aan het overzicht                         
van het cultuuraanbod pagina. Aanbevelingen voor deze pagina kan je                   
vinden onder de aanbevelingen in paragraaf ‘Cultuuraanbod’ op pagina                 
26. 

 



 

Toegang geven tot profielgegevens 

Stukje codetaal 
Op de volgende pagina valt de vreemde naam op bij sommige gebruikers. Er is een 
stukje codetaal in de frontend geslopen: "int-socrates.socrates-assistent-app.vl vraagt 
toegang tot uw profielgegevens". Tijdens de test werd dit niet ervaren als storend 
aangezien gebruikers zich in een ‘testomgeving’ bevinden (de gebruikerstest beoogt een 
natuurlijke situatie na te bootsen, maar dat is natuurlijk niet altijd zo). Dit zal wel 
storend gevonden worden wanneer het product finaal is en cultuurliefhebbers de 
webapp gaan gebruiken. 
 
Profielfoto 
Een heel deel deelnemers vraagt zich af waarom Socrates toegang nodig heeft tot hun 
profielfoto. Dit lijkt voor gebruikers niet relevant om cultuuraanbevelingen op maat te 
krijgen. 
 
Toegang tot gegevens 
De meeste gebruikers hebben er geen probleem mee om toegang te verlenen tot hun 
gegevens. Gebruikers begrijpen dat deze gegevens nodig zijn om relevante 
aanbevelingen te krijgen. 
 
Een deel gebruikers is hier echter in de war omdat ze ervan uitgingen dat ze 
automatisch toegang verleend zouden hebben door aan te melden met A-profiel. 
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“Ik dacht dat ik al toegang had gegeven door in te loggen.” 
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Aanbeveling: 
 

● Om gebruikers niet te verwarren, is het aangeraden om de codetaal uit het                         
finale product te halen. 
 

● Om gebruikers voldoende te informeren is het aangeraden om meer                   
informatie te plaatsen bij elk topic. Dit kan via een ‘tooltip’ waar gebruikers op                           
klikken indien ze meer informatie wensen. Een voorbeeld in de afbeelding                     
hieronder: 

 

 



 

Stap 1 van 3: Goedkeuring geven 

In het algemeen hebben gebruikers geen probleem om goedkeuring te geven. Ze 
vinden het logisch dat deze informatie nodig is om verder te gaan (en relevante 
aanbevelingen te krijgen). Toch zijn er ook enkele gebruikers die ook hier weer in de war 
zijn omdat ze net toestemming gegeven hebben op de vorige pagina. 
 
Toggle switch 
Sommige gebruikers zien of begrijpen niet dat ze zelf manueel toegang moeten geven 
door de toggle switches ‘aan’ te zetten. Ze hebben de neiging om verder te gaan zonder 
op iets te klikken (ook al gaan ze akkoord met alles). De toggle switch wordt niet herkent 
omdat ze niet lijken op het typische design dat we gewoon zijn (zie afbeelding hieronder 
voor een ‘normale’ toggle switch). 

 
Beperkte lijst 
Een aantal gebruikers geven aan dat ze het lijstje van toestemmingen beperkt vinden. 
Ze twijfelen of dit voldoende is om gerichte cultuuraanbevelingen te krijgen. Sommige 
gebruikers zijn hier eerder blij mee. De deelnemers die het lijstje beperkt vinden, vragen 
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zich af: Hoe zit het met het scannen van de A-kaart, boeken die gekocht worden i.p.v. te 
lenen in de bib, of bezoek aan gratis musea (via A-kaart)? 
 
“Ik ben een ruimere cultuurgebruiker dan enkel stad Antwerpen, op deze manier krijgen ze 
maar een beperkt inzicht in mijn voorkeuren.” 
 
“Het beperkt zicht vind ik op zich niet erg, ik hou niet van Big Brother.” 
 
“Ik geef mijn privacy in ruil voor iets op maat.” 
 
De checkbox voor akkoord met gebruiksvoorwaarden staat iets te hoog waardoor 
sommige gebruikers er overheen kijken. Eén iemand kon de gebruiksvoorwaarden niet 
lezen omdat het dialoogvenster met welkomsttekst niet kon worden weggeklikt. 
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Aanbeveling: 
 

● Om ervoor te zorgen dat gebruikers de toggle switch herkennen voor wat het                         
is, moet deze aangepast worden naar iets dat ze wel herkennen. 

 
○ Een andere optie is om de toggle switches te vervangen door                     

checkboxes. Deze optie zal mogelijk ook sneller herkend worden door                   
bezoekers op hun computer: 

 

 
 



 

 

 
Stap 2 van 3: Hoe wil je cultuurtips ontvangen? 

 
De meeste deelnemers verkiezen vooraf cultuurtips in de mailbox en willen absoluut 
geen sms’en ontvangen. Een sms wordt gezien als storend en kan niet dezelfde 
meerwaarde geven als een e-mail die je kan opendoen wanneer je de tijd hebt om het 
aanbod te bekijken en tickets te bestellen. Andere comments die werden gegeven over 
het ontvangen van een sms: 
 

● “Een sms doe je open en dan vergeet je het. Een email kan je opslaan of markeren als 
ongelezen voor later.” 

● “Ik wil niet meer notificaties op mijn gsm dan het absolute minimum.” 
● “Een sms lijkt nogal beperkt.” 
● “Liever een whatsapp dan een smsje. Whatsapp kan je muten.” 
● “Misschien een smsje voor iets dringend? Annulaties, een speciale gelegenheid, tickets 

die zijn vrijgekomen voor een populaire show…” 
 
Het toevoegen van een gsm-nummer is geen probleem voor gebruikers, de stappen zijn 
duidelijk. Sommige gebruikers zien echter niet dat ze uit het Socrates platform gaan om 
hun gsm nummer (of e-mailadres) aan te passen. Dit maakt terugkeren naar Socrates 
moeilijk. 
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● Om het profiel nog verder aan te vullen met data die niet van het A-profiel                             
(A-kaart) komt, kan het interessant zijn om gebruikers (handmatig) dingen te                     
laten toevoegen. Dit geeft gebruikers een gevoel van meerwaarde: 

○ Bijvoorbeeld de mogelijkheid om de Museumpas te linken. 
○ Voorkeuren aanduiden zoals dat wordt gedaan bij UITinVlaanderen of                 

op de website van Museumpas. 
 



 
 
Een enkele gebruiker vraagt zich ook af of het krijgen van een sms gratis is.  
 
Een andere gebruiker is initieel in de war door de vermelding “geen” en vraagt zich af 
waarom sms en e-mail niet allebei als (checkbox) opties in één lijstje staan. 
 
 

 
 
 

Stap 3 van 3: Duid je interesses aan. 
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Aanbeveling: 
 

● Vermelden dat het ontvangen van sms'jes gratis is (of indien niet, wat de                         
exacte prijs is om 1 sms aan te krijgen). 

● Meldingen zouden in de toekomst eventueel ook via Whatsapp kunnen                   
verstuurd worden, zoals enkelen voorstelden, maar voor een groot deel                   
gebruikers zal dit als even storend worden ervaren. 

● Het aanbieden van meerdere opties is zeker goed, maar het kan voor                       
gebruikers duidelijker gemaakt worden dat dit 2 opties zijn door ze samen in                         
een lijstje te plaatsen met checkboxes. 

 



 
Wanneer deelnemers hun interesses moeten aanduiden, is het vaak niet duidelijk wat 
het doel is. Een heel deel denkt gewoon dat ze reeds naar het cultuuraanbod aan het 
kijken zijn en willen al weten waar en wanneer events doorgaan om tickets te boeken. 
 
Tijdens de testen probeerden gebruikers tevergeefs op de items te klikken om meer te 
weten te komen over elk item. De tegels bevatten veel te weinig informatie voor 
deelnemers. Bovendien valt een deel van de titel vaak weg of staat er niet veel meer te 
lezen dan “geannuleerd”. Het is quasi onmogelijk voor gebruikers om op basis hiervan 
te beslissen of ze iets leuk vinden of niet. 
 
Het hartje wordt niet opgemerkt door een deel van de gebruikers. Eens ze doorhebben 
dat ze likes geven, blijkt dat dit niet meer ongedaan kan gemaakt worden. 
 
Wanneer het profiel volledig is, komen deelnemers op een wit scherm terecht (zie 
afbeelding hieronder). Voor de meeste deelnemers is het in eerste instantie niet 
duidelijk dat Socrates het cultuuraanbod nog aan het laden is. 
 

 
 
 
“Ik zie gewoon een wit scherm?” 
 
“Ik wacht, maar er gebeurt niets…” 
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Aanbeveling: 
 

● Duidelijker weergeven wat van de gebruiker verwacht wordt. Dit kan door de                       
beschrijving iets duidelijker te maken: 

 
● Meer informatie over elk item in het tegeltje. Het soort informatie dat                       

gebruikers verwachten: 
○ Datum, locatie, leeftijd (onderscheid kinderen/volwassenen), prijs, … 

Dit kan er hetzelfde uitzien als op de overzichtspagina (zie aanbeveling                     
op pagina 26). 

 
● Om frustratie bij gebruikers te vermijden, moet de mogelijkheid bestaan om                     

het hartje ook te deselecteren. 
 

● Geef een indicatie van het feit dat de pagina aan het laden is om verwarring te                               
vermijden bij de gebruikers. In een testomgeving hebben gebruikers meer                   
geduld, maar in de praktijk zouden ze de pagina kunnen verlaten nog voor ze                           
aanbevelingen te zien krijgen. Een indicatie geven, kan door simpelweg een                     
(dynamisch) icoon en/of het label ‘de pagina is aan het laden’ toe te voegen: 

 
 



 

 
 

Het cultuuraanbod 

 
 
Wanneer de gebruikers uiteindelijk het cultuuraanbod (op maat) te zien krijgen, 
reageren de meesten heel positief. Net zoals in de vorige pagina (stap 3 van 3) 
verwachten de gebruikers meer informatie in de tegels, nog voor ze op een item klikken. 
Op dit moment worden de titels afgekapt of bijna helemaal vervangen door 
"geannuleerd" en een korte omschrijving ontbreekt. 
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Gebruikers vermelden ook regelmatig dat ze foto’s missen in het overzicht. Tijdens de 
testen hadden veel van de items gewoon een grijs vakje in plaats van een foto (zoals te 
zien is in de afbeelding hierboven).  
 
Item detail 

 
Ook wanneer deelnemers op een item klikken, vinden ze de informatie veel te beperkt 
Deelnemers zijn blij dat ze meteen naar de ticketshop of de catalogus gestuurd worden 
als ze op de knop klikken (al zien veel deelnemers de knop niet meteen). Bij een deel 
van de testen plakte de knop onderaan het scherm en was er veel witruimte tussen de 
omschrijving van een item en de knop. Hierdoor werd die niet opgemerkt. 
 
De mogelijkheid om aan te geven dat ze een tip leuk vinden, wordt door de meeste 
deelnemers gemist. "Wil je dat Socrates meer tips als deze weergeeft?", zou een betere 
vraag kunnen zijn. 
 
Rubrieken 
Wat elke rubriek (vooral 'Verrassend' en 'Anderen vonden dit ook leuk')  precies inhoudt, 
is niet altijd duidelijk voor de gebruikers. Ze vragen zich vaak spontaan af wat het 
verschil is tussen sommige rubrieken. Betere titels (die de lading beter dekt) voor de 
rubrieken zijn nodig, eventueel aangevuld met de mogelijkheid om wat extra uitleg te 
krijgen voor wie zich hierbij nog steeds vragen stelt. 
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Sommige gebruikers vonden het storend dat er dubbele aanbevelingen stonden 
(verdeeld over de verschillende rubrieken). Ze vinden het bijvoorbeeld vreemd dat iets 
dat specifiek voor hen is aanbevolen, ook in een andere rubriek past zoals verrassend. 
 
Filteren 
Deelnemers verwachten, los van de rubrieken, dat ze kunnen filteren op categorieën: 

● Muziek, en liefst nog specifieker per genre 
● Theater 
● Literatuur 
● Leeftijd 
● Kindvriendelijk 
● ... 
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Aanbeveling: 
 

● Zorg dat alle afbeeldingen zichtbaar zijn bij de finale launch. 
 

● De naam van de rubrieken aan te passen naar een meer beschrijvende titel                         
om gebruikers duidelijk te maken wat elke rubriek betekend. Verder is het aan                         
te raden om de titels groter te maken en eventueel van kleur te veranderen                           
om ze te laten opvallen. 

○ Eventueel: een aanvulling van de rubrieken met een korte beschrijving                   
van wat ze juist inhouden. 

● Titels van de rubrieken (in volgorde): 
○ Aanbevolen voor jou 
○ Anderen met gelijkaardige interesse vonden dit ook leuk 
○ Nu populair 
○ Verrassende aanbevelingen voor jou 

 
 

● Er mist informatie op zowel de rubrieken pagina als op de item detailpagina.                         
Om gebruikers te helpen is het aangeraden om reeds zoveel mogelijk                     
informatie te tonen op het overzicht. Dit helpt gebruikers beslissen welke                     
items ze wel of juist niet interessant vinden (en waarover ze potentieel meer                         
willen weten). 

○ Informatie die (ook) op de item detail pagina moet staan: 
■ Beschrijving of korte inhoud van het item (boek, theater, …) 
■ Specifiek beschrijven wat het is (podium kan vanalles betekenen,                 

is het dans, toneel, voorlezing,...) 
■ Locatie 
■ Datum 



 

 
 

Algemene reacties 
Sommige deelnemers geven aan meer transparantie te willen over hoe het algoritme 
werkt: Op basis van welke (soort) gegevens of criteria krijg ik deze suggesties te zien? 
Gebruikers zullen die informatie niet noodzakelijk actief opvragen, maar die vorm van 
transparantie zou hen (extra) vertrouwen inboezemen. 
 
Deelnemers verwachten, los van de rubrieken, duidelijkere categorieën (podium is bv. 
te breed). 
 
Een deel van de deelnemers is wat terughoudend omdat ze niet zeker zijn of de tips wel 
relevant en verrassend genoeg zullen zijn. 
 
Indien het algoritme an sich goed werkt, zouden deelnemers Socrates zeker ook 
aanraden aan anderen. 
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■ Prijs 
■ Leeftijd (aangeven of het geschikt is voor kinderen) 
■ ... 

 
 
Wanneer aan alle 3 aanbevelingen wordt voldaan, zou de pagina er zoals de                         
afbeelding hieronder kunnen uitzien: 
 

 
 



 
 
 
Meldingen 
Ook na het zien van de meldingen/cultuurtips verkiezen de meeste deelnemers om dit 
via mail te ontvangen, al zijn er enkelen die na het zien van de sms toch van gedacht 
veranderen. 
Iemand suggereert dat een sms handig zou zijn om op de hoogte gebracht te worden 
van het feit dat tickets voor een aanbevolen event bijna uitverkocht zijn. 
 
Bij het zien van de e-mail met cultuurtips merken enkele deelnemers op dat het om de 
meer algemene tips gaat en niet om de (verrassende) aanbevelingen voor hen 
persoonlijk. Het zijn net vooral die aanbevelingen die gebruikers in een nieuwsbrief 
zouden willen ontvangen. 
 
De meeste gebruikers geven aan dat ze tevreden zijn met de frequentie van 1 keer per 
week. Sommige deelnemers zouden dit liever om de 2 weken in hun inbox zien 
verschijnen. 
 
Ook achteraf zijn de meeste deelnemers positief over het Socrates concept en 
prototype. 
 
 

Conclusie 
Over het algemeen reageren gebruikers enthousiast op het idee en bij het zien van het 
platform. Ze zijn erg blij met het idee dat alle cultuurbelevingen terug te vinden zijn op 1 
website. Niet alle gebruikers zijn overtuigd van het algoritme en of het effectief genoeg 
werkt om persoonlijke aanbevelingen te doen en te ‘verwonderen’. Ze zouden de 
webapplicatie zeker uittesten maar als er niets uitkomt dan zullen ze deze niet blijven 
gebruiken. 
 
Door de webapplicatie aan te passen op basis van de aanbevelingen die in dit document 
worden voorgelegd, zal de beleving bij de gebruikers in positieve zin stijgen (en zal een 
deel van de gebruikers trouw blijven, zelfs als het algoritme niet verrassend genoeg uit 
de hoek kan komen).   
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Bijlage 
Interview guide 

x-Interview guide Socrates — - 

-Digipolis & Stad Antwerpen - 
 
 

 0  Technische setup & 
verwelkoming 
[maximum 5 minuten] 
 
Help deelnemers met de technische setup van Zoom indien nodig. 

Verwelkom deelnemers en zorg ervoor dat ze zich op hun gemak voelen. 

Informeer deelnemers over het doel en opzet van de studie en leg uit waarom we de 
sessie opnemen, wie meevolgt en wat er met de verzamelde informatie en opnames 
gebeurt. Indien nog niet gebeurd, vraag de deelnemer om het 
toestemmingsformulier te lezen en te ondertekenen. 

 

Computer/Smartphone? Vraag deelnemers op welk toestel ze normaal het 
cultuuraanbod zouden bekijken en of ze liever willen doorgaan op de smartphone dan 
wel op de computer. [Indien deelnemers verkiezen om door te gaan op de smartphone, 
is het de bedoeling dat ze nog een extra keer inloggen in de Zoom sessie met hun 
smartphone (en de op voorhand geïnstalleerde Zoom app) en van daaruit het scherm 
delen. 
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-1- Introductieverhaal 

Setting the scene 

[maximum 1 minuut] 
 

Verhaal: 

Ik beschouw mezelf als cultuurliefhebber, maar ik ben te weinig op de hoogte van het 
aanbod. Hierdoor ben ik vaak te laat (omdat ik er pas achteraf over hoor of omdat het 
uitverkocht is). Ik heb een brede interesse in cultuur, maar kom toch vaak bij hetzelfde 
uit. Zo ga ik bijvoorbeeld wel nog regelmatig naar concerten en musea, maar vergeet ik 
bijvoorbeeld om ook eens naar het theateraanbod te kijken. Ik stop persoonlijk weinig 
tijd in het uitspitten van het aanbod. Ik ontdek wel graag nieuwe dingen. Ik vind het 
bijvoorbeeld heel fijn dat muziekstreamingdiensten zoals Spotify/Apple Music mij 
nieuwe nummers en artiesten voorstellen op basis van mijn luistergedrag en wat ik leuk 
vind. 

 

 

-2- Verhaal van de deelnemer 
Hoe ervaart de deelnemer het cultuuraanbod en suggesties? 

[maximum 9 minuten] 
 

Vragen: 

● Is dit voor jou een herkenbare situatie? 
● Hoe beleef jij het cultuuraanbod? 

● Wordt je graag verrast met concerten/voorstellingen/evenementen/boeken waar 

je zelf niet spontaan zou bij uitkomen? 

● Gebruik je diensten die jou persoonlijke aanbevelingen geven op basis van jouw 

keuzes/likes? 
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-3- Evaluatie concept 
Past het (uitgeschreven) Socrates concept in het verhaal dat de deelnemer net verteld heeft? 
Ziet de deelnemer hier een meerwaarde in voor de eigen situatie? Welke verwachtingen 
schept het concept? 

[maximum 10 minuten] 
 

Concept: 

Via een individueel cultureel gebruikersprofiel wil de stad Antwerpen gepersonaliseerde 
aanbevelingen aanbieden aan de Antwerpse cultuurliefhebber (cultuur-op-maat) op 
diens eigen verzoek en op basis van diens digitale culturele DNA. 

Dat unieke digitale culturele DNA is een profiel op basis van de gegevens die de 
cultuurdiensten over de gebruiker verzamelen (A-kaart, surfgedrag op websites, 
aankoop van tickets, leentransacties bij de bibliotheek, abonnementen op 
nieuwsbrieven, etc.), aangevuld met (realtime) contextuele informatie (locatie, 
weersomstandigheden, etc.) en data uit externe bronnen (sociale media, etc.). Dit alles 
uiteraard conform de privacyregelgeving (GDPR-compliance) en mits toestemming van 
de gebruiker zelf. 

Op basis van het digitale culturele profiel van de gebruiker kan Artificiële Intelligentie 
(AI) suggesties doen voor bv. literatuur en allerhande culturele activiteiten. De 
AI-algoritmes worden specifiek getraind om de gebruiker te 'verwonderen' 
(serendipiteit) met voldoende diversiteit in het culturele aanbod zodat de gebruiker niet 
in zijn eigen afgeschermde informatiebubbel (of filterbubbel) blijft vastzitten. 

 

Vragen: 

● Past dit concept bij jouw situatie en jouw cultuurbeleving? Waarom wel/niet? 
● Waarom levert dit platform voor jou (geen) meerwaarde op? 
● Hoe verwacht je dat zo’n platform eruit ziet? 
● Wat verwacht je allemaal te kunnen doen met zo’n platform? 
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-4- Usability test 

Kan de deelnemer vlot gebruik maken van de Socrates web app op basis van enkele taken? 

[maximum 20 minuten] 
 

Taak 1 — Inloggen met A-profiel (A-profiel aanmaken) & toegang verlenen 

Je wilt graag toegang tot het Socrates web platform om een cultuuraanbod op maat te 
krijgen. 

 

Vragen: 

● Hoe ga je te werk? 

 

Taak 2 — Stap 1: Toelating verlenen om persoonlijke data op te halen 

[Alle 3 opties laten aanvinken voor de test] 

 

Vragen: 

● Begrijp je waarom je deze toelatingen moet geven? 
● Zijn er toelatingen die je liever niet zou verlenen? Waarom? 

 

Taak 3 — Stap 2: Meldingen toestaan 

[Indien nodig gsm-nummer en/of e-mailadres laten toevoegen - externe pagina] 

 

Vragen: 

● Op welke manieren zou je meldingen willen ontvangen? Waarom? 
● Wat verwacht je te zien in die meldingen? 

 

Taak 4 — Stap 3: Interesses aanduiden 

[Eén of enkele opties laten aanduiden, ook als ze dat spontaan niet zouden doen] 

 

Vragen: 

● Duiden gebruikers spontaan iets aan? 

© U-Sentric 2020 
32 



 
○ Kiezen deelnemers 1 of meerdere items? 
○ Begrijpen deelnemers waarom ze dit moeten doen? 

● Waarom duid je bepaalde interesses wel of niet aan? 

 

Taak 5 — Cultuuraanbod verkennen 

Je wilt nu het cultuuraanbod van de stad verkennen. 

[Deelnemers op items laten klikken indien ze dit niet spontaan doen] 

 

Vragen: 

● Wat krijg je allemaal te zien op deze pagina? 
● Wat versta je onder… 

○ Aanbevolen voor jou? 
○ Anderen vonden dit ook leuk? 
○ Nu populair? 
○ Verrassend? 

● Als je op een item klikt, welke details krijg je dan te zien? 
○ Vind je hier alle info die je nodig hebt? Of ontbreekt er nog iets? 

● Zou je het aanbod anders indelen, mocht je kunnen kiezen? Waarom wel/niet? 

 

-5- Meldingen via sms & e-mail 
Wat vinden deelnemers van het soort meldingen dat ze zouden krijgen? 

[maximum 3 minuten] 
 
Meldingen via sms & e-mail zouden er bijvoorbeeld zo uitzien… 
 

Vragen: 

● Wat vind je van deze meldingen? 
● Waarom zijn deze meldingen voor jou (geen) toegevoegde waarde? 
● Hoe vaak zou je zo’n meldingen willen krijgen? 
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-5- Meerwaarde verkennen van 
cultuuraanbod op deze manier? 
Zorgt een recommendation engine die probeert te verrassen voor een meerwaarde bij het 
verkennen van het cultuuraanbod? 

[maximum 7 minuten] 
 

Vragen: 

● Wat vind je van de manier waarop het cultuuraanbod wordt voorgesteld? 
● Kan je jezelf inbeelden dat je het cultuuraanbod in de toekomst op deze manier 

zou verkennen? Waarom wel/niet? 
● Stel dat ze jou zouden vragen om deze manier van cultuuraanbod verkennen 

nog te verbeteren, wat zou je dan veranderen? Waarom? 

 

 

-6- Afsluitende vragen 

[maximum 5 minuten] 
 

Vragen: 

● Wat vind je minder goed aan dit platform? 
● Wat vind je goed aan dit platform? 
● Zou je dit platform in de toekomst willen gebruiken? Waarom wel/niet? 
● Zou je dit platform aanraden aan vrienden, familie en collega’s? Waarom 

wel/niet? 
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