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Ontwerpopgave
Hotel IBIS wil zijn positie als vooruitstrevend, niet-standaard en 
human-centered hotel verstevigen door nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. 
Dit in samenwerking met muziek willen zij gasten tevreden maken en houden. Ze 
willen hierin erachter komen wat voor concept Ibis kan versterken en hierin het 
verblijf van de gasten kan versterken. 

Ontwerpvraag
Hoe kunnen we hotel IBIS verbeteren door middel van muziek?

Huidige situatie en context
Op dit moment is het Ibis hotel aan de Wijnhaven een goed draaiend hotel met 
een bezettingsgraad van meer dan 90%. Dit hebben zij bereikt mede door de 
populariteit van Rotterdam maar ook de keuze om meer leisure gasten aan te 
trekken. Hiervoor hebben zij zakelijke contracten opgezegd om hiervoor ruimte 
te maken. Op dit moment bevinden de gasten van het Ibis hotel zich in de leeftijd 
van 21-80 jaar, waarvan 39% leisure gasten zijn.

De gasten die het hotel nu bezoeken zijn vooral prijsbewust. Ze 
vinden het niet erg om te een ander hotel te nemen als deze goedkoper is. Hierin 
is het Holiday Inn hun grootste concurrent. Dit is ook een drie sterren hotel dat in 
het centrum ligt. 

Het Ibis hotel in Rotterdam is een hotel waar ze open staan voor nieuwe 
initiatieven om te testen bij hun gasten. Zo zijn ze nu bezig met een het onderzoek 
van een betere douchekop en hebben ze in het verleden al veel initiatieven in dit 

hotel uitgeprobeerd. De sfeer die het hotel probeert uit te stralen is jong, 
vernieuwend en Rotterdams. 

Het Ibis hotel wilt meer met muziek doen en is opzoek naar nieuwe initiatieven. In 
het hotel zelf is muziek in de lobby maar in de rest van het hotel niet. In de buurt 
organiseren ze sinds pas ook events. Hiermee zijn ze net begonnen maar dit trekt 
nu al veel mensen uit de buurt. Ook zijn ze opzoek naar een manier om events 
meer een plek te geven in het hotel, zoals karaoke avonden tijdens het Eurovisie 
song festival.

Het hotel en de lobby van het hotel zijn overdag erg leeg omdat gasten vaak in de 
ochtend weg gaan en laat terugkomen. Ze zouden dit zelf graag anders zien door 
meer mensen te trekken naar het hotel waardoor het een levende plek wordt, ook 
overdag. 
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Gewenste situatie:
Gebruiker

Uit de gehouden interviews en onderzochte online recensies blijkt dat de 
bestaande manier van hoe muziek nu in het hotel wordt uitgevoerd niet wordt 
opgemerkt. Wij zullen muziek inzetten voor een betere ervaring bij de gast. Deze 
ervaring gaat verder dan het hotel alleen, hiervoor zullen wij ook naar 
mogelijkheden zoeken buiten het hotel. Op de beneden verdieping is al muziek 
nu zal er gekeken worden naar andere mogelijkheden van muziek te gebruiken. 
Door de muziek zal de gast een fijne ervaring krijgen en hierdoor een fijn verblijf 
ervaren. Het doel hiermee is om gasten te trekken naar Ibis, vaker te laten kiezen 
voor Ibis of gasten van buitenaf te trekken naar Ibis. Door de ervaring die wordt 
opgedaan in Ibis Rotterdam zal de gast vaker kiezen voor Ibis hotels in Rotterdam 
maar ook in andere steden. 

Opdrachtgever

Ibis Rotterdam vindt het belangrijk dat er de gasten een prettige ervaring beleven 
in en om het hotel. In de gewenste situatie wordt er gezocht naar een combinatie 
tussen muziek en het Ibis hotel. Hierdoor kan Ibis Rotterdam zich onderscheiden 
van de concurrentie en gasten binden aan het Ibis merk in Rotterdam maar ook 
hierbuiten. 

• IBIS Rotterdam probeert een hippe en trendy sfeer te creëren

• Bestaande gasten langer in het hotel laten rondhangen

• Hotelgasten een fijn verblijf bieden waardoor ze vaker kiezen voor IBIS

• De bezettingsgraad is erg hoog en is lastig te verbeteren

Afbeelding 1: Wijnhaven Rotterdam
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SPRINT 1
Connect



6 | Team Dibbie

Observaties en interviews
Met het gehele ontwerpteam is een bezoek gebracht aan het Ibis Rotterdam en 
hebben wij vragen gesteld aan de opdrachtgever, Remco, om een extra 
verdiepingslag te kunnen geven aan het onderzoek. Hierin kwamen we erachter 
dat het Ibis hotel groter is dan alleen het hotel zelf en dat Remco ook graag verder 
wilt kijken dan alleen het hotel zelf. Zo worden er nu al evenementen 
georganiseerd in in de wijnhaven en willen ze dit graag verder uitbreiden. Ook gaf 
Remco aan dat hij in het hotel ook nog muziek mist in de kamers of op de gang. 
Hierin hebben ze geprobeerd om een Chromecast in de kamer te installeren maar 
dit werkte niet in verband met privacy gevoeligheid. Het privacy gevoeligheid 
thema is hierdoor voor ons ook belangrijk om mee te nemen in volgende stappen 
(Bijlage 1, p3). 

Ook zijn we later nog teruggegaan naar het hotel om te observeren en gasten 
vragen te stellen over hun verblijf. Dit waren open vragen om de respondent een 
zo uitgebreid mogelijk antwoord te laten geven. Deze vragen hebben we gesteld 
omdat we erachter wilde komen waarom de hotelgasten Ibis Rotterdam city 
center kiezen voor hun verblijf en wat zij vooral doen tijdens hun verblijf. Ook 
wilde we weten wat ze op dit moment met muziek deden tijdens hun verblijf in en 
buiten het hotel. Interessante gegevens die hieruit kwamen was dat de toeristen 
vooral kwamen voor kunst, architectuur en de goede transportmogelijkheden. 
Ook vinden ze onontdekte plekjes interresant en willen ze die graag ontdekken. 
Qua muziek gaan ze er niet vaak op uit op muziek gebied maar als het hotel dit 
zou aanbieden zouden ze hier zeker voor open staan (Bijlage 2, p4).

Hierin ben ik zelf een halve middag aanwezig geweest voor observaties. Hierin 
kwam ik erachter dat het overdag erg rustig is en dat er vooral leisure guests over 
de vloer komen die even naar hun kamer gaan maar niet blijven hangen voor 
lunch of een kopje koffie. Djigo, Lorenzo en Vincent zijn nog langs geweest om 
gasten verschillende vragen te stellen. Hierin kwamen we erachter dat er veel 

verschillende genres een voorkeur hebben maar dat ze er in de lobby niet echt op 
letten wat er wordt afgespeeld. In het ontwikkelen van de concepten moeten we 
hierdoor rekening houden met de verschillende wensen van de gebruiker zodat 
het concept interessant is voor alle gebruikers (bijlage 3, p5).

Ook hebben we extra aanvullende vragen gesteld aan de opdrachtgever, Remco. 
Hierin kwam naar voren dat ze niet opzoek zijn naar geluidjes in hotel maar echt 
muziek. Ook willen ze muziek gebruiken om een warme sfeer te creëren waar-
door de gast zich thuis voelt. Ze willen ook meer leisure gasten tijdens te rustigere 
maanden zoals in de vakantieperiodes (bijlage 4, p6). 
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IBIS Hotel
Merk–Wijzer

Kwaliteit, vooruistrevend, trendy, plek in de buurt

Klantvriendelijk, open, kwaliteit,
vernieuwend, voor iedereen

Betaalbaar hotel
unieke ervaring laten beleven

Betaalbaar en uniekEten, drinken Geur van thuis

Informeel

Rotterdam
Iconen

Tone–of–voice

RuikenMerkessentie

Merkbelofte

Merkwaarden

Merkmissie

Merkvisie

Merkpersoonlijkheid

Muziek

Heerlijk bed

Prachtige inrichting
Zien

Primaire doelgroep

IBIS hotel gasten

VISUELE MERKIDENTITEITVISUELE MERKIDENTITEIT

VISUELE MERKIDENTITEIT

Voelen

Horen

Proeven

Fijne hotel ervaring bieden aan de gast

IBIS wilt een hotel zijn die vooruitstrevend is en een fijne plek
en ervaring biedt aan zijn gasten

Merkwijzer
Na het fieldresarch heb ik een merkwijzer van Ruud de Boer opgesteld om een 
goed beeld te krijgen van de identiteit van Ibis Rotterdam (figuur 1). Hiervoor heb 
ik extra informatie gewonnen uit deskresearch. Zo is het kernconcept, de merk-
belofte, merkpersoonlijkheid, de merkwaarden en de missie en visie duidelijk naar 
voren gekomen (Ibis hotel, 2019). 

Uit de ingevulde merkwijzer hebben we gehaald dat Ibis Rotterdam een hotel is 
dat vooruitstrevend wilt zijn en een fijne ervaring wilt aanbieden aan zijn gasten 
op een betaalbare en unieke manier. 

Hiernaast zijn de zintuigelijke waarden naar voren gekomen. Omdat de opdracht 
om muziek draait komt het zintuig horen hier vooral naar voren. Om een totale 
experience neer te kunnen zetten bij het eindconcept, is het belangrijk om niet 
alleen te focussen op het horen, maar alle zintuigen mee te nemen in het 
ontwerpproces. 

Figuur 1:  Merkwijzer

Naast de totale experience is het belangrijk om ons te richten op de  kern van de 
organisatie-identiteit. Hierin komt naar voren dat ze een unieke ervaring willen 
bieden aan de gasten en een open plek in de buurt voor iedereen willen zijn en 
graag informeel over willen komen (Ibis hotel, 2019). 
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Figuur 2: Stakeholdersmap

Stakeholdersmap 
Ik heb een stakeholdersmap opgesteld (Figuur 2). Door het maken van een stake-
holdersmap is het overzichtelijk te zien met wie Ibis Rotterdam te maken heeft. 
Hierin komen de partners, primaire en secundaire betrokkenen van Ibis naar 
voren. 

Bij de partners zijn de direct verbonden organisaties benoemd. Ibis heeft veel 
partners over de hele wereld omdat het onder het Franse Accorhotels valt. Deze 
partners zijn niet benoemd maar wel goed om mee te nemen is dat zij ook regels 
hebben vanuit het moederbedrijf waar rekening mee gehouden moet worden. 
Ook bedrijven zoals CSU (schoonmaak) en Spotify (muziek) komen hierin naar 
voren (accorhotels, 2019). 

Bij primaire doelgroep zijn de partijen genoemd waaraan Ibis service aan verleend. 
Uit het onderzoek bleek dat Ibis zich focust op prijsbewuste gasten en midden-
klasse hotelbezoekers. Ook komen de boekingskantoren zoals Tivago en Booking.
com naar voren. Met deze partijen kan ook worden samengewerkt binnen het 
concept. 

Bij de secundaire doelgroep staan de partijen waar Ibis zich niet op 
focust maar waar wel mee rekening kan worden gehouden in het bedenken en 
realiseren van het concept. Hierin staan ook concurrenten beschreven van Ibis. 
Door het maken van de stakeholdersmap is er goed te zien met welke partijen Ibis 
Rotterdam te maken heeft. Zo zouden er met deze partijen ook samenwerkingen 
gevonden kunnen worden om het concept meer kracht bij te zetten. Dit geeft een 
goed beeld waarmee er rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van 
concepten.

RET
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Barretjes

4, 5 strerren 
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Sensogram
Met de resultaten van de merkwijzer en extra field- en deskresearch zijn de 
inzichten samengevoegd in een Sensogram (figuur 3). Deze heeft Djigo opgesteld. 
Hierbij is er getest of de inzichten die opgedaan zijn in de praktijk ook overeen-
komen met de realiteit en hoe de gast van Ibis Rotterdam dit meemaakt. Hierna is 
er dieper ingegaan op de zintuigelijke ervaring en is dit beschreven. Hieruit kan er 
worden geconcludeerd welke zintuigen worden geprikkeld of juist niet tijdens het 
bezoek aan Ibis Rotterdam. In het Rood zijn de uitkomsten te zien.

Wat opviel in het onderzoek is dat er muziek in de Lobby van het hotel is. Dit is 
achtergrondmuziek die als een rustige gemoedelijke sfeer wordt ervaren. Het 
blijkt dat de muziek niet aanvoelt alsof het hotel wilt uitstralen dat zij van muziek 
houden. De achtergrondmuziek wordt niet als uniek ervaren door de gasten. 

Daarnaast was het geluid van de koffiemachine in de ruimte overheersend en dit 
stoorde erg omdat deze veel lawaai maakt bij het spoelen. Ook het opruimen van 
personeel overstemd de muziek die wordt afgespeeld in de lobby en werd als 
storend worden ervaren door de gast. In de rest van het hotel wordt geen muziek 
afgespeeld en is het redelijk stil. 

Op geur wordt ingespeeld door een bamboe geur te verspreiden bij de ingang. 
Het hotel ziet er goed en verzorgt uit, ze gaan hier dan ook adequaat om met 
reparaties of klachten, dit is ook iets dat de medewerkers naar voren laten komen. 

Op smaak en tast scoort het hotel slecht, dit is vooral de combinatie van smaak, 
tast en muziek. Er wordt wel eten geserveerd in het restaurant en er staan 
objecten door het gehele hotel maar deze hebben geen connectie met muziek. 
Hierin zijn nog voordelen te behalen die gebruikt kunnen worden tijdens de 
conceptontwikkeling (interviews, 2019) (bijlage 5, p7).

Figuur 3: Sensogram

 In hoeverre prikkelt IBI5 de 5 zintuigen door middel van muziek?

 Waar zien wij kansen om deze ervaring te kunnen verbeteren met een interactief product?

Smell

Touch

SightSound

Taste
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Figuur 4: Persona

Doelgroep bepaling
In de tweede week kon ik door familie omstandigheden niet aanwezig zijn en had 
de groep gekozen om als doelgroep het personeel te kiezen (bijlage 6, p10). 
Omdat ze dit nog niet goed konden onderbouwen ben ik extra onderzoek gaan 
doen naar de doelgroep. Hiervoor ben ik langs het hotel gegaan om te kijken wie 
als doelgroep het meeste geschikt was om ons op te richten. Hierbij kwam al snel 
naar voren dat het personeel erg tevreden was over hoe het in het hotel 
geregeld was en dat zij zelf weinig verbeteringspunten zagen. Hierdoor ben ik 
verder gaan kijken naar welke doelgroep het meeste effect kan hebben op muziek 
en het hotel. Hierbij kwam ik al snel op de leisure gasten omdat het Ibis hotel 
zakelijke contracten op aan het zeggen is om meer leisure gasten te trekken. 
Hierbij is het zaak om deze leisure gasten een fijn verblijf te geven waardoor ze 
ook vaker terugkomen (bijlage 7, 12). Om de doelgroep meer te kaderen hebben 
we gekozen voor een leeftijd van 31-40 jaar oud. Deze leeftijd is gekozen na een 
onderzoek van Vincent (bijlage 8, p13). De doelgroep gaat op reis als stel en blijft 
slapen tussen de 2 en 4 nachten en ze kiezen vaak prijsbewust voor een hotel.

Persona
Het is nu van belang om de doelgroep duidelijk in beeld te krijgen waarvoor er 
concepten bedacht gaan worden. Hiervoor heeft Vincent een persona opgesteld 
die een afspiegeling maakt van de doelgroep (figuur 4). In de persona staat 
achtergrondinformatie verwerkt zoals motivaties, frustraties en informatie over de 
persoonlijkheid die terugkomt in de doelgroep. 

De persona zal als houvast dienen tijdens het ontwikkelen van concepten om te 
kunnen testen of het overeenkomt met wat de doelgroep wilt. Hierdoor zullen 
knelpunten binnen het concept zich eerder aandienen waardoor de concepten 
sneller kunnen worden verbeterd.
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Swot
Om de inzichten duidelijk te krijgen heb ik een SWOT-analyse opgesteld (figuur 5). 
De inzichten die hierin voortkomen zijn gekomen uit de inzichten die zijn 
opgedaan tijdens het gehele onderzoek. Door deze inzichten op te stellen in een 
SWOT-analyse is er een duidelijk overzicht te krijgen om te zien waar er kansen 
en mogelijkheden liggen maar ook de zwaktes en bedreigingen. IBIS voor staat 
en waar er rekening moet worden gehouden in de conceptontwikkelingsfase. De 
uitkomsten die hieruit kwamen waren dat ze open staan voor nieuwe trends, geen 
muziek hebben in het hele hotel en dat in het product rekening moet worden 
gehouden met privacy van de gast. 

Figuur 5: Swot

Sterktes
Locatie
Goede scoren
Tevreden personeel
Open staan voor nieuwe trends

Bedreigingen
Andere aanbieders gaan het 
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het nu niet is

Bedreigingen
Andere aanbieders gaan het 
ook doen
Klanten stellen het niet op 
prijs
Privacy gevoelig
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Trends en ontwikkelingen
Om in het concept zo innovatief mogelijk te maken is er gekeken naar nieuwe 
trends en ontwikkelingen. Lorenzo en Djigo hebben onderzoek gedaan naar deze 
trends. Hierin kwamen verschillende onderwerpen naar voren zoals AI en 
machine learning (Bijlage 9, p14). 

Bij machine learning kunnen wij kijken of het mogelijk is om het product zichzelf 
slimmer kan maken door het zichzelf te laten leren. Dit is interessant voor ons 
omdat het concept zo een extra dementie kan krijgen. Het eindproduct kan 
hierdoor in blijven spelen op de behoefte van de gebruiker. 

Er kwam bij de interviews naar voren dat mensen van verschillende genres muziek 
houden. Hier zou op in kunnen worden gespeeld met machine learning, als blijkt 
dat een bepaald genre de voorkeur heeft op bepaalde tijdstippen kan dit vaker 
worden afgespeeld (interviews, 2019). 

Inzichten sorteren
Na het doen van verschillende onderzoeken hebben we alle inzichten samen-
gevoegd om zo een goed overzicht te krijgen. Deze inzichten hebben we 
gesorteerd en uiteindelijk categorieën van gemaakt. Dubbele inzichten zijn 
samengevoegd om zo minder verwarring te laten ontstaan (Bijlage 10, p15). De 
categorieën die we hebben opgesteld vanuit de inzichten zijn: klantenbinding, 
muziek, gasten, locatie, sfeer, innovatie en activiteiten. 

De conclusie die we eraan kunnen hangen is dat de bezettingsgraad hoog is en 
dat de gasten over het algemeen erg tevreden zijn binnen Ibis Rotterdam. De 
gasten kiezen vaak prijsbewust voor het hotel en dat is te zien binnen de gehele 
doelgroep. Ibis doet op dit moment nog weinig met muziek behalve de 
achtergrondmuziek in de lobby. 

Door de grote verschillen in nationaliteit en smaak kan er niet voor een genre 
worden gekozen maar de doelgroep zou wel graag op de hoogte willen worden 
gehouden over events in de omgeving. 

De locatie van het hotel is ook erg belangrijk omdat het in de buurt van het 
centrum ligt en in de buurt van transportmogelijkheden. Ook geven de gasten 
aan graag onontdekte plekjes in de stad te willen ontdekken om eens iets anders 
te zien dan alleen de highlights. 

Omdat er bij de gesorteerde inzichten veel categorieën waren zijn we deze meer 
gaan clusteren hieruit zijn de conceptprincipes naar voren gekomen (bijlage 11, 
p17). Vanuit deze categorieën hebben we de ontwerprichtlijnen opgesteld.



 Team Dibbie | 13

Ontwerprichtlijnen
De ontwerprichtlijnen die hieruit naar voren gekomen zijn 
• Muziek als experience aanbieden aan de gast , waarbij de gast in controle is, waardoor de 

connectie tussen Ibis en muziek zichtbaar wordt.

• Er moet rekening worden gehouden met de verschillende wensen van de gasten 

• Ibis Wijnhaven verbinden met Rotterdam door de gast te vermaken

• Informele, hippe sfeer creeren door verbetering van de zintuigelijke ervaring

• Gasten moeten iets leren over Rotterdam

Ontwerpcriteria
De ontwerpcriteria die voor het concept zijn opgesteld zijn:
• Voor iedereen toegankelijk

• Makkelijk in gebruik

• Verschillende genres bevatten

• Machinelearning inzetten waardoor het product slimmer wordt. 





SPRINT 1
Concept
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Iteratie ontwerpvraag
Omdat we nu meer weten over het onderwerp, de doelgroep en de opdrachtge-
ver hebben we een iteratie uitgevoerd op de ontwerpvraag.

“Hoe kunnen we gasten van Ibis Wijnhaven, door middel van muziek zich meer 
verbonden laten voelen met het hotel?”

Conceptontwikkeling
Nu de ontwerprichtlijnen vast staan kunnen we beginnen aan het bedenken van 
concepten. Voor het ontwikkelen van concepten hebben we verschillende brain-
storm methodes toegepast om een longlist van ideeën te creëren. 

Tijdens een workshop hebben we een creatieve sessie gehouden die “liegen” heet. 
Hierbij is de bedoeling om feiten op te schrijven over het onderwerp en hierna 
leugens hierover te bedenken. Hieruit ontstaan consequenties die volgen uit de 
leugens. Het belang ervan wordt bepaald en daaraan een nummer gekoppeld van 
1-5 waarin 1 goed is en 5 slecht. Door het tegenovergestelde te nemen ontstaan 
er concept ideeen zoals, keiharde muziek in het hotel -> rustige muziek buiten het 
hotel (figuur 7). 

Ook hebben we een silent-brainstorm gehouden waarbij wel alle ideeën die we 
hadden voor onszelf op een papier geschreven. Om hiervoor te beginnen hebben 
we de onderzoeksvraag genomen en deze opgeschreven. Hierna hebben we een 
vier sessies van 1 minuut gehouden waarin we allemaal verschillende rollen heb-
ben ingenomen. Rollen die voorkwamen waren; Remco, de gast en een 
leverancier. Ook hebben we afgesproken om thuis voor jezelf concept ideeën te 
genereren zover dit mogelijk was en mee te nemen naar de volgende les. Hieruit 
is een longlist ontstaan met concept ideeën (bijlage 12, p18).

Toen we deze longlist hadden hebben Lorenzo, Djigo en ik een eliminatieronde 

gehouden om zo per persoon twee concepten over te houden (bijlage 13, p19). 
Hieruit zijn twee concepten gekomen waar we mee verder gaan. Dit is de music 
wall en de Rotterdam music discovery tour. Deze kwamen naar voren in de 
elimination sessie omdat deze twee concepten bij ons het meeste naar voren 
kwamen. Hierna hebben we een storyboard gemaakt van de twee concepten om 
zo de eerste verscherpingen te kunnen toepassen aan het concept (bijlage 14, 
p22).

Om te controleren of deze twee concepten wel aansluiten bij de
ontwerprichtlijnen hebben we de concepten op de volgende pagina kort 
uitgeschreven en vervolgens de ontwerprichtlijnen en -criterea getoetst.

Figuur 7: Liegen techniek
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Musicwall
In de publieke ruimte worden meerdere schermen geplaatst. Hierop staan 
afbeeldingen van artiesten uit verschillende genres uit Rotterdam en omgeving. 
Door te klikken op een artiest/scherm zal de muziek van deze artiest afspelen in 
de ruimte. Ook is er info over de artiest tijdens het nummer op het scherm. In de 
kamers zal een tablet komen te hangen met hierop alle artiesten die ook in het 
hotel voorkomen. Door een wireless speaker kan je zo ook in de kamer luisteren 
van deze muziek.

Koppeling ontwerprichtlijnen
• Muziek wordt aangeboden als experience en de gast is zelf in controle

• Verschillende genres behoren tot de mogelijkheid

• Rotterdamse artiesten komen voor op het scherm

• Scherm is informeel en hip en zorgt voor een zintuigelijke ervaring binnen het hotel

• Gasten leren over de Rotterdamse artiesten

Hiermee zijn alle ontwerprichtlijnen getoetst en bevestigd

Koppeling ontwerpcriterea:
Het product is voor iedereen toegankelijk, makkelijk in gebruik, bevat 
verschillende muziek genres en door AI waardoor het product slimmer wordt 
gedurende het gebruik.

Dit concept sluit aan bij de behoefte van de doelgroep omdat de gebruiker de 
keuze heeft zijn eigen muziek af te spelen en zo een prettige, huiselijke omgeving 
voor zichzelf te creëren. Het sluit goed aan bij de doelen van de opdrachtgever 
omdat de opdrachtgever graag muziek in het hotel wilt inzetten om een huiselijke 
sfeer te creëren waardoor de gast zich meer op zijn gemak voelt binnen het hotel. Figuur 9: Storyboard musicwall

Figuur 8: Musicwall
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Rotterdam music discovery tour
Het hotel zal een musictour aanbieden door Rotterdam. Bij de balie kan een 
device worden opgehaald waarmee de tour kan worden gestart. Hiermee kom je 
langs de leukste plekken in Rotterdam op gebied van muziek en leer je hierbij nog 
veel over de stad. Het device zal ook impressies geven van toekomstige events in 
de stad. Ook verborgen plekjes worden getoond. Door te luisteren naar de muziek 
die wordt afgespeeld kan je een keuze maken welke kant je opgaat en welke route 
je neemt. Ibis zal hierin centraal staan waardoor ze hier ook vaker komen/langer 
verblijven.

Koppeling ontwerprichtlijnen:
• Bestaande gasten krijgen een leuke experience op straat en kan zelf zijn route bepalen.

• De tour is te wijzigen op jouw persoonlijke keuze

• Het speelt zich af in Rotterdam waardoor de gast Ibis meeneemt de stad in.

• De route is afhankelijk van jouw interesses

• De gasten worden punten geleerd over de omgeving en stad.

Koppeling ontwerpcriterea:
Dit product sluit aan bij de ontwerpcriteria omdat het een erg toegangelijk 
product is en daardoor ook makkelijk in het gebruik voor de doelgroep. Een 
voordeel is dat er keuze gemaakt kan worden uit verschillende muziek genres en 
dat de verdere opties ook gepersonaliseerd worden door gebruik van AI.

Dit concept sluit aan bij de behoefte van de gebruiker omdat de gebruiker 
aangeeft Rotterdam te wilt ontdekken. Door AI kan het systeem zelf aanpassen 
wat voor soort plekken in Rotterdam er bezocht willen worden, aangepast aan de 
behoefte van de gebruiker. Zo komt iemand die daar behoefte aan heeft ook op 
de onontdekte plekjes in plaats van alleen de hotspots. 

Voor de opdrachtgever is dit concept interessant omdat de klantenbeleving 
omhoog gaat en er meer potentiele gasten komen doordat het concept ook 

Figuur 11: Storyboard Rotterdam music discovery tour

Figuur 10: Rotterdam music discovery tour

gasten van buiten het hotel kan aantrekken. Bestaande gasten zullen zich meer 
verbonden voelen met Ibis hotel en dit is goed voor het merk Ibis.
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Betrekking belanghebbende
De twee concepten, music wall en Rotterdam music discovery tour, heb ik 
voorgelegd aan Remco tijdens de tussentijdse presentatie. Hij vond beide 
concepten erg interessant maar had een voorkeur voor de Rotterdam music 
discovery tour. Hij gaf hierbij de tip om te kijken naar wat andere apps al doen en 
of deze konden worden gebruikt. Ook vond het de samenwerking met andere 
bedrijven interresant. Door de samenwerking met andere bedrijven kan er een 
wisselwerking ontstaan tussen deze twee waardoor zij beide meer gasten krijgen. 
Deze tips nemen wij mee in de create fase en zullen wij verder gaan met het 
uitwerken van de Rotterdam Music Discovery Tour. 

Conclusie sprint 1
Door verschillende methodes toe te passen tijdens deze sprint hebben wij de 
doelgroep en opdrachtgever goed kunnen onderzoeken. Waarin naar voren kwam 
dat de doelgroep graag onontdekte plekjes wilt ontdekken in Rotterdam en zijn 
ze opzoek naar extra bezigheden die Rotterdam interessant maken. De behoefte 
van de opdrachtgever was het toepassen van muziek in het hotel. Hierin hebben 
wij ervoor gekozen om muziek buiten het hotel te gebruiken en hierbij de 
connectie tussen Ibis en muziek buiten het hotel over te brengen. Hierover was 
Remco ook te spreken en heeft zelfs voor dit concept gekozen om mee verder te 
gaan. Het concept Rotterdam music discovery tour heeft nog een grote slag nodig 
en hiermee gaan wij in de volgende sprint aan de slag.

Reflectie sprint 1
Na de tussentijdse presentatie is er gekozen voor de Rotterdam music discovery 
tour. Dit concept zullen we gaan uitwerken in de create fase in sprint 2. In sprint 
1 hebben we goed onderzoek kunnen doen naar de behoefte van de gast en hier 
gaan wij mee door in de create fase.

Tijdens de eerste sprint heb ik het persoonlijk erg zwaar gehad. Mijn opa overleed 
in de tweede week en ben er hierdoor met mijn hoofd af en toe niet bij geweest. 
Toch denk ik dat mijn inzet toch goed is geweest. Ik ben bij alle stappen aanwezig 
geweest en heb overal mijn inzet getoond. 

In het begin van de sprint hadden wij een teamleider bepaald, dit werd Vincent. 
Tijdens de sprint kwam ik erachter dat het toch niet helemaal lekker liep. Hierdoor 
heb ik deze taak overgenomen. Door het maken van agenda’s en het verdelen van 
taken heb ik het gevoel gehad dat het steeds beter ging lopen (Bijlage 27, p76). 
Hiermee wil ik doorgaan in sprint 2.

Ook mijn teamgenoten waren over mij te spreken, ze vinden mijn inzet goed 
omgeacht mijn persoonlijke omstandigheden (bijlage 25, p71). Ook zie is er te 
zien dat in de tweede peer, na het maken van agenda’s het team hier positief op 
reageert. Ze vinden het fijn en geven dit ook aan (Bijlage 26, p74). Ze geven in 
beide peers wel aan beter op tijd te komen en ook meer te posten op de blog, aan 
deze verbeterpunten ga ik werken in sprint 2.
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SPRINT 2
Create
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Verdiepend onderzoek 
Om geen kopie te maken van bestaande tours heb ik extra onderzoek gedaan 
naar bestaande tours in Rotterdam en omgeving. Hier kwam uit naar voren dat er 
vooral wordt gefocust op de icons van Rotterdam zoals de Markthal en 
Erasmusbrug (getyourguide, 2019). Hieruit blijkt dat dit voor veel mensen 
interessant is maar uit onderzoek blijkt dat mensen ook graag de onontdekte 
plekjes willen bezoeken. Hiermee zijn wij als concept uniek omdat er nog weinig 
wordt gefocust op de onontdekte plekjes bij tours. 

De combinatie met muziek wordt nu nog niet gedaan in Rotterdam. Wat wel al 
bestaat zijn tours voor kroegentochten, hierbij draait het niet om de muziek maar 
meer om alcoholconsumptie en het leren kennen van mensen (sfeerhoreca, 2019). 
Wat wij wel kunnen doen is het kijken naar welke kroegen zij gaan en wat hier te 
doen is.

Wat ook uit ons eerdere onderzoek naar voren kwam was dat mensen graag op de 
hoogte willen worden gehouden van wat er te doen is in de stad. Hiervoor bestaat 
al de app Nocto. Deze app laat zien wanneer er dingen te doen zijn in het 
nachtleven. Deze app zouden wij kunnen koppelen om zo te laten zien aan 
mensen als er iets in de avond te doen is op een bepaalde plek. 

Daarnaast gaan er veel tours door de haven, bijvoorbeeld met de Spido (spido, 2019). 
Als mensen dit willen bezoeken moeten ze echt apart kiezen om op zo’n boot te gaan 
(bijlage 15, p23). Wij willen de haven betrekken in het concept zonder dat je een aparte 
rondvaart hoeft te boeken. 

Er is een tour die erg interressant is, “The secrets of Rotterdam”, deze tour laat 
verborgen plekjes zien maar deze hebben niets met muziek te maken (secret-
trails,2019). Dit gat kunnen wij opvullen met ons concept. 

Conceptbeschrijving 

MoSCoW methode
Alle uitkomsten hebben we samengevoegd door gebruik te maken van de 
MoSCoW methode tijdens een workshop (bijlage 16, p24). Hierin maak je vier 
categorieën waarin onderscheid gemaakt wordt met wat er in het concept 
meegenomen moet worden en waar nog kritisch naar gekeken moet worden. 

Zo kwam er naar voren dat er een tablet moest komen waaruit geluid kan komen 
en waar GPS in zit. Ook zal er automatisch muziek moeten worden afgespeeld als 
de plek in het systeem wordt bereikt. 

Ook kwam naar voren dat het interessant is om de juiste intresse van te voren te 
vragen, waardoor machine learning wordt gestart. Wat zou moeten voorkomen is 
architectuur, kunst, info over de stad, haven, secrets of Rotterdam, en events op 
andere tijdstippen. 

Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met andere bedrijven en wordt 
machine learning geïmplanteerd. Wat zou kunnen worden toegevoegd is een 
recap, een community en spraakbesturing. 

Wat we niet meenemen is AR en een puntensysteem. Omdat dit afleide van de 
kern van het concept. We wilde geen gamification factoren gebruiken waardoor 
de focus op het spelelement zou liggen in plaats van het ontdekken van 
Rotterdam.
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Ik ben hierna aan de slag gegaan om het concept uit te schrijven zoals hieronder 
is te lezen. 

De gast zal een unieke ervaring krijgen door deze tour te doen. Niet alleen de high-
lights van Rotterdam zoals de Markthal of de Erasmusbrug zullen worden getoond 
maar juist de onontdekte plekjes van Rotterdam komen hierin naar voren. In deze 
tour zal muziek centraal staan en zal zal de gast Rotterdam als local ervaren (P.8).

De gast kan bij het Ibis hotel een tablet ophalen waarmee de tour kan worden 
gestart. Hierin zullen eerst een aantal vragen over de interesses van de gast 
worden gesteld. Op deze manier zal een persoonlijke tour worden samengesteld 
waarin de gast langs zijn leukste plekjes van Rotterdam komt. In de tablet zit een 
speaker waardoor ook muziek klinkt, wanneer de gast een interessante plek heeft 
bereikt. De muziek is uitgekozen bij de locatie (P.8 & 12).

Tijdens de tour zal een route worden aangegeven die de gast kan afleggen. Er 
zullen verschillende thema’s worden getoond waarnaar de gast kiest welke kant 
hij oploopt. Door middel van machinelearning en de eerder opgegeven interesses 
wordt de tour op de gebruiker afgesteld (P.12). 

Rotterdam is bekend door verschillende aspecten waarvoor de gasten naar Ibis 
Rotterdam komen. Deze zullen dan ook terugkomen in het concept, key elements 
die naar voren komen over Rotterdam zijn; architectuur, kunst en de haven (P.8). 

Architectuur is erg belangrijk voor Rotterdam en de grote imposante gebouwen 
zullen hierdoor ook zeker voorbijkomen in de tour. Kunst is ook belangrijk zo zijn 
er verschillende musea en is er veel streetart en kunst te vinden op straat. Zo is 
er veel streetart die te maken heeft met muziek, deze muziek zal dan afgespeeld 
worden. De haven van Rotterdam mag niet vergeten worden, het is de grootste 
haven van Europa en is van groot belang voor Europa (P. 22). 

Bij het bereiken van een nieuwe locatie zal er informatie worden getoond over wat 

de gebruiker ziet hierbij zal ook muziek worden afgespeeld die past bij de locatie. 
Verder zal info over locaties worden gegeven en over de leukste verborgen 
plekjes in de stad. Ook zal er bij het passeren van locaties waar evenementen 
worden georganiseerd een agenda getoont worden met de juiste data en 
tijdstippen van het gehouden evenement. 

Omdat Rotterdam een stad is waarin veel te zien is kan er gekozen worden om de 
tour over meerdere dagen te verspreiden. Hierin zal de tour worden opgedeeld 
en zullen er meerdere plekken getoond worden van Rotterdam over meerdere 
dagen.

Er kan ook gekozen worden voor een samenwerking met andere Rotterdamse 
bedrijven. Zo zou de tour op de fiets kunnen worden afgelegd. Hierin kan worden 
samengewerkt met een fietsverhuur- bedrijf, waarin het verhuurbedrijf Ibis 
aanprijst voor de tour en Ibis fietsen verhuurt bij het verhuurbedrijf. 

Ook bezienswaardigheden waar langsgelopen wordt kunnen partners worden. 
Hierin kunnen zij de tour verkopen waardoor er meer tourafnemers langs hun plek 
komen. 

Aan het einde van de tour zal er een recap worden gevormd waarin de muziek die 
afgespeeld op die dag teruggeluisterd kan worden en ook de route zal te zien zijn. 
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Moodboard
Om een look and feel over te brengen wat wij met het concept willen bereiken 
heb ik een moodboard gemaakt (figuur 12). Hieruit kan worden afgeleid wat voor 
gevoel en sfeer wij willen overbrengen met het concept bij de gebruiker. 

Ik heb ervoor gekozen om de warme tinten van Ibis terug te laten komen. De 
kleuren die erin terugkomen zijn rode, blauwe en bruine tinten. Met dit 
moodboard wil ik het gevoel van een echte urban explorer weergeven die van 
muziek houdt. Met de moodboard kunnen we als team verder om de look and feel 
van het concept echt vorm te geven.

Figuur 12: Moodboard
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Styleguide
De styleguide is hierna opgesteld door Lorenzo (figuur 13). Dit is om aan te geven 
hoe ons product visueel weergegeven gaat worden. In de styleguide zijn de 
kleuren uit het moodboard meegenomen en is een pakkend en stijlvol font 
gekozen dat past bij het product. Hiermee kunnen wij de styleguide als houvast 
gebruiken voor het ontwerpen van het product zodat er dezelfde stijl wordt 
gebruikt en vastgehouden.

Figuur 13: Styleguide
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Wireframes
We zijn als team de wireframes gaan schetsen en hebben we de flow bepaald. 
Tijdens het schetsen liepen we al snel tegen problemen aan waardoor de app niet 
goed zou werken. Deze problemen hebben we er direct uitgehaald. Dit proces 
hebben we niet opgenomen of gedocumenteerd en ik weet daardoor niet precies 
meer welke aanpassingen we hebben gemaakt. Voor in de toekomst hebben we 
hier van geleerd om zo het eindproduct beter over te kunnen dragen aan 
eventuele opdrachtgevers.

Ook kwamen we soms op ideeën die niet aansloten bij de wensen van de 
gebruiker of van de opdrachtgever. Zoals dat we teveel focus legden om de tour 
langs alleen maar restaurants te laten gaan. We kwamen er al snel achter dat we 
het doel uit zicht verloren en hebben een stap teruggenomen. 

Nadat de schetsen af waren hebben we feedback gevraagd aan ZsaZsa, deze 
feedback is ook verwerkt (bijlage 17, p25). 

Ook is er onderzoek gedaan naar bestaande apps die richtingen gebruiken 
(bijlage 18, p28). Hierin hebben wij ervoor gekozen om indicators te gebruiken 
zoals in het spel Destiny wordt gebruikt (figuur 14). In de app zijn iconen nodig om 
de richtingen aan te geven die de gebruiker kan kiezen om te lopen. De iconen die 
wij in onze app gaan verwerken zijn gemaakt door Lorenzo en Vincent (figuur 15 
& bijlage 19, p32).

Figuur 14: indicators A - B 

Figuur 15: Voorbeelden van iconen
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Figuur 16: Introscherm

Figuur 17: Icon collect

Prototype 1
Nadat de wireframes geschetst waren en de goede flow was bepaald die de 
verschillende schermen moesten gaan opvolgen, kon het eerste clickable 
prototype gemaakt worden. Dit clickable prototype hadden wij nodig om testen 
te kunnen uitvoeren bij de doelgroep. Voorbeelden van het prototype zijn te zien 
in figuur 16 & 17. In bijlage 20, p35 en op https://xd.adobe.com/view/7cf9d4ca-
11b8-4593-5031-7cc51fab2ae4-0ac8/ zijn alle schermen te zien.
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Testplan
Nadat het digitale prototype af was is Lorenzo aan de slag gegaan om een 
testplan op te stellen om het product te testen. Deze hebben Djigo en ik nog aan-
gescherpt. Hierin wilde we weten van de doelgroep wat ze van het concept en het 
prototype vinden. Daarnaast werd de vraag gesteld wat ze zouden willen veran-
deren of verbeteren. Ook was de vraag of de app hun zou kunnen helpen en of ze 
de app zouden willen gebruiken in Rotterdam. 

We hebben hierna ervoor gekozen om toeristen bij Ibis of op straat aan te spreken 
omdat dit onze doelgroep is en we hierbij willen testen. De Markthal is een locatie 
waar veel mensen komen en dus ook een grote kans om de doelgroep tegen te 
komen. Het voornaamste doel van de test is hierbij om fouten uit de applicatie te 
halen en te 
testen wat de doelgroep ervan vindt (bijlage 21, p43). 

Hiervoor zijn Djigo en ik naar het Ibis hotel gegaan om de test af te 
nemen. Hier was het helaas heel erg rustig en hebben we er daarom voor gekozen 
om naar de Markthal te gaan. Hier vonden wij veel toeristen die ons wilde helpen 
met het uitvoeren van de test. Toch was het lastig om veel informatie uit ze te 
krijgen omdat ze het wel mooi vonden en weinig feedback gaven. 

Om de test zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen hebben we de gebruiker zo 
min mogelijk verteld en hebben we geprobeerd om de respondent het zelf uit te 
laten zoeken.

Usertest resultaten
Het zelf laten uitzoeken door de gebruiker hoe de app werkte pakte goed uit. Zo 
konden wij zien hoe de gebruikers hierop reageerde. Dit zal namelijk ook 
gebeuren als de gasten de tour gaan doen vanuit het Ibis hotel, dat scheelt het 
hotel extra uitleg en maakt het product 
gebruiksvriendelijk.

Na de usertest kwamen er best wat punten naar voren die verbeterd konden 
worden. Iteraties die we hieruit hebben doorgevoerd zijn dat de app nog wat 
saai was, de tekst op pagina 1 ingekort, Iconen beter uitgelijnd, korte uitleg op de 
schermen, recap toegevoegd, kruisjes weggehaald en de lege vakjes verwijderd 
(bijlage 22, p44).

Na het afnemen van de usertest hebben wij ons prototype kunnen verbeteren 
naar een nieuwe versie. Na het doorvoeren van deze iteraties hebben we een high 
fidelity prototype kunnen ontwikkelen.

Afbeelding 2: Usertest
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Prototype 2
Het ontwerpresultaat is de verbeterde versie van prototype 1. De verbeterede 
versie is tot stand gekomen door het itereren binnen sprint 2. Het eerste clickable 
prototype is getest aan de hand van het testplan. Hierin stond beschreven wat we 
uit de test wilde halen. 

Door het uitvoeren van deze test is er een verbeterd product ontstaan. Om het 
slagen van dit product mogelijk te maken zullen er nog veel testen moeten volgen 
en zullen er ook nog iteraties volgen. Hier is helaas voor ons te weinig tijd voor. 

De extra wens van de opdrachtgever is in het concept ook goed door te voeren. Zo 
zou hij samenwerkingen met andere bedrijven in Rotterdam interessant vinden. 
Dit is goed te doen omdat de route hierop aangepast kan worden. Ook dit is iets 
wat wij aanraden om doortevoeren bij het implementeren van het product.

De aanpassingen na de usertest zijn dat de tekst op pagina 1 is ingekort (bijlage 
23, p46), Iconen beter uitgelijnd (bijlage 23, p49), korte uitleg op de schermen 
(bijlage 23, p50), recap toegevoegd (bijlage 23, p54), kruisjes weggehaald (bijlage 
23, p50) en de lege vakjes 
verwijderd (bijlage 23, p51).

In figuur 18 & 19 staan voorbeelden van het prototype. Op in bijlage 23, p46 en ht-
tps://xd.adobe.com/view/4833b250-3dbc-405c-45d4-400595b7091f-3e02/?fulls-
creen staat het clickable prototype. 

Om duidelijk te maken welke knop wat doet in de app staan er in bijlage 24, p55 
de pagina’s met annotaties. 

Figuur 19: Locatie om te bezoeken op een ander tijdstip

Figuur 18: Locatie bereikt
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Conceptvideo
Om het concept op een duidelijke manier over te laten komen hebben wij een 
productvideo gemaakt. Hier heeft Vincent gefilmt en het editen gedaan. Ik zelf 
was hoofdpersoon heb zowel het presentatiewerk als de regie voor de video 
gedaan. Daarnaast heb ik de voiceover ingesproken en tekst geschreven. Ook heb 
ik van te voren een shotlist gemaakt welke beelden we gingen schieten. 

Deze video hebben we gemaakt om het concept extra kracht bij te zetten en 
duidelijker over te kunnen brengen. Ook tijdens de presentatie zullen we deze 
video tonen om zo op een leuke manier het concept makkelijk over te brengen. 
De video is te zien op: https://youtu.be/sCP8SwYX6mw 
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Conclusie
Sprint 2 heeft ervoor gezorgd dat het gekozen concept naar een hoger niveau is 
getild en nog beter aansluit op de wensen en behoeftes van de doelgroep en de 
opdrachtgever. In deze sprint hebben we ons gericht op het verbeteren en 
uitwerken van het concept door testen uit te voeren en iteraties door te voeren. 
Door het maken van een prototype en het verbeteren ervan aan de hand van user-
tests is er een goed concept neergezet. De Rotterdam music discovery tour is hier-
uit gekomen. Deze tour bied een experience voor de gebruiker die Ibis Rotterdam 
meeneemt buiten het hotel en hiermee de stad leert ontdekken.

Tijdens dit proces hebben we de stijl van het product bepaald door een mood-
board te maken en een styleguide op te stellen. Hiermee hebben we ervoor 
gezorgd dat de look and feel van het product gewaarborgd blijft en om het 
makkelijker over te brengen aan de opdrachtgever.

Om erachter te komen of dit product ook echt zal werken zullen er nog iteraties 
nodig zijn en veel tests. Hiervoor is helaas de tijd te kort om een concept in zo’n 
korte tijd vorm te geven. Toch denken wij als team dat dit een product is wat 
potentie heeft voor Ibis in Rotterdam en in andere steden waar zij gevestigd zijn.

Hoe kunnen we gasten van Ibis Wijnhaven, door middel van muziek zich meer 
verbonden laten voelen met het hotel? Door muziek als experience buiten het 
hotel aan te bieden door middel van een tour zullen de gasten het hotel ook 
buiten ervaren. Zij zullen plekken ontdekken in Rotterdam die zij normaal 
gesproken niet zouden tegenkomen. Ook kunnen mensen van buiten het hotel 
de tour volgen waardoor het voor iedereen te gebruiken is.
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Reflectie
Na sprint 1 wisten we welke richting we op moesten. Toen is ergekozen uit twee 
concepten maar was nog niet precies duidelijk wat voor concept hieruit zouden 
ontstaan. 

In sprint 2 hebben wij hard gewerkt om het concept zoveel mogelijk vorm te 
geven. Aspecten die voortkwamen uit het onderzoek zijn mee genomen in het 
verbeteren van het concept. Door de ontwerprichtlijnen erbij te houden zijn we 
op de goede weg gebleven en hebben we met zijn allen een mooi concept 
kunnen neerzetten. 

De onderzoeken gingen over het algemeen goed. Een aandachtspunt was dat 
mensen soms niet echt kritisch waren en het vooral een “leuke app” vonden. Dit is 
voor ons leuk om te horen maar met tips kunnen we meer dan met tops voor het 
verbeteren van ons concept. Hiermeezouden we bij volgende onderzoeken meer 
rekening kunnen houden om mensen meer een kritische richting op te sturen. 
Door het maken van een high fidelity prototypes is het nu wel mogelijk om deze 
tests uit te voeren. 

In deze fase heb ik mijzelf opgesteld als leider en hierin agendapunten en taken 
opgesteld die we af moesten hebben en heb deze gewaarborgd. Hierbij het ik er 
ook voor gekozen om in de herfstvakantie door te gaan om zo nog een extra slag 
in het product te kunnen maken. Een voorbeeld van de maand agenda is te zien 
in bijlage 27, p76.

Sterke punten die ik heb kunnen verbeteren binnen dit proces zijn het leiding 
geven en het bewaken van het proces. Mijn zwakte is het ontwerpen zelf, dit weet 
ik van mijzelf en hierin wil ik mijzelf gaan ontwikkelen (bijlage 28, p77). 

Het team was ook over mij te spreken hierin komt ook vooral procesbewaking 
naar voren en het houden van een helicopterview tijdens het proces (bijlage 29, 
p81). 

Door goede communicatie zijn er binnen onze groep ook geen problemen 
ontstaan. Hier ben ik erg tevreden over. 

Zelf ben ik erg tevreden met het uiteindelijke concept en hoe het project is 
verlopen. Er waren binnen ons team geen problemen en dit heeft bijgedragen aan 
een leuke en leerzame tijd. Ook de kritische noot die was over het op tijd komen 
en plaatsen op de blog heb ik kunnen aanpassen en er waren geen negatieve 
punten vanuit het team over mij.
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Aanbeveling
Als Ibis hotels ervoor kiest om dit product, Rotterdam music discovery tour, op de 
markt te brengen dient er eerst nog onderzoek te worden gedaan. Ook zal er meer 
informatie in de app moeten worden toegevoegd om zo zoveel mogelijk 
verschillende routes en opties aan te kunnen bieden aan de gast. Dit zal per stad 
verschillend zijn en hiervoor zal samenwerking moeten worden gezocht met 
andere apps die over deze informatie beschikt zoals Tripadvisor, Nocto of Google 
maps. 

Bij het invoeren van de Rotterdam music discovery tour is het mogelijk dat Ibis 
veel nieuwe gasten trekt en een betere customer experience zal bereiken. Ook kan 
er worden ingezet op klantenbinding zodat klanten minder prijsbewust kiezen 
maar juist voor Ibis gaan. Door het samenwerken met andere Rotterdamse 
bedrijven zal Ibis ook meer naamsbekendheid krijgen waardoor mensen sneller 
zouden kunnen kiezen voor Ibis.

Figuur 20: Rotterdam music discovery tour
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