
Bezoek in Beeld.
Leer kijken door de ogen van uw bezoekers

Bezoek in Beeld is een nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethode 
om een beter beeld te krijgen op de interactie tussen uw bezoeker 
en uw organisatie. Wat doet, ziet, voelt en vindt de bezoeker? We 
willen niet alleen weten “wat” ze vinden, maar vooral “waarom” ze 
dat vinden. Door gebruik te maken van de Bezoek in Beeld-app 
kunnen de bezoekers live feedback geven. Door deze input van 
de bezoekers te combineren en te analyseren krijgt u beter inzicht 
in de beleving van uw bezoeker.

Bezoekers worden gevraagd om hun ervaring tijdens het bezoek vast te leggen met gebruik van 
de Bezoek in Beeld app. Met tekst kan de bezoeker toelichten waarom dit belangrijk is.

De uitkomsten zijn foto’s, emoties en toelichtingen. Een visuele weergave van hoe uw organistatie 
ervaren wordt door de ogen van uw bezoeker.

Door middel van een workshop worden de resultaten in kaart gebracht en besproken. Hieruit leren 
we de behoeftes van de bezoeker en inzicht in hun beleving. Wat zijn de tops en de tips in de 
customer journey en waarom? En hoe kunnen we de totale ervaring verbeteren?

Wilt u ook op een leuke, frisse en nieuwe manier naar uw 
eigen organisatie en diensten kijken en uw bezoekers hier 
actief bij betrekken? Dan is Bezoek in Beeld wat u zoekt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Terry Brochard 
van Bezoek in Beeld.
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Korte project toelichting

Opstart
In de opstartfase ontvangt de organisatie alle benodigde 
informatie over het project. Dit bevat een projectomschrijving 
voor de organisatie zelf en een handleiding voor bezoekers. In 
deze handleiding wordt precies uitgelegd wat er van de bezoeker 
verwacht wordt. De organisatie is verantwoordelijk voor het 
uitnodigen van 50 bezoekers die deelnemen aan het onderzoek. 
De bezoeken worden verspreid over de duur van het project.

Bezoek in Beeld.
Projectduur: ± 6 maanden (in overleg met organisatie)
Aantal betrokken bezoekers: 50

Bezoekers
Bezoekers melden zich aan via de Bezoek in Beeld app en 
brengen het bezoek in beeld d.m.v. foto’s en emoties. Via een 
persoonlijke evaluatie pagina geven de bezoeker na het bezoek 
toelichting over waarom deze foto genomen is. Bezoekers krijgen 
hier een tegenprestatie voor terug, meestal in de vorm van een 
gratis toegangskaartje.

Analyse
Alle input wordt verwerkt op Bezoek in Beeld kaarten. Met een 
deel van het personeel worden de ervaringen van de bezoeker in 
kaart gebracht om meer inzicht te krijgen in de ervaring van de 
bezoekers. Wat ziet en ervaart uw bezoeker?
Deze workshop duurt een dag en is met ± 10 medewerkers van 
de organisatie.

Rapportage
De organisatie ontvangt een rapport met de uitkomsten, inzichten 
en inspiratie en een kaartenbak met alle Bezoek in Beeld kaarten.

Voor meer informatie kijk op
www.bezoekinbeeld.nl
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