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ONDERZOEKSPLAN 

 
Als onderzoeksplan voor mijn bachelorproef ‘BOKs’ gaan er verschillende dingen 
bekeken moeten worden. Aangezien het een concept is dat van 0 moet opgebouwd 
worden en niets vastligt, zijn er verschillende dingen waar rekening mee moet 
gehouden worden zodat het eindproduct mooi afgewerkt en afgesteld op de gebruikers 
wordt.  

 

P R O B L E E M S T E L L I N G  

België is een land zeer geliefd om zijn bieren. Tegenwoordig geniet iedereen 
weleens af en toe van deze verschillende bieren en durft zich ook wel bierkenner 
te noemen. Met mijn concept ‘BOKs’ wil ik een soort spel/bierproeverij maken 
voor al de bierliefhebbers. Mijn concept bestaat eruit om een doos te laten 
creëren met verschillende soorten bieren met blanco etiket waar enkel 
noodzakelijke informatie op staat. Na het proeven/drinken van het bier kan de 
gebruiker de naam raden op de achterkant van etiket of eventueel met 
app/website. 

Ik ga kijken hoe ik een mooi concept met een unieke branding ga uitwerken, zodat 
het geliefd en gegeerd is door velen. Er zullen meerdere onderzoeksvragen zijn: 

• Hoe ga ik de app interessant en boeiend houden voor de vele 
bierliefhebbers?  

• Welke technologieën ga ik gebruiken? 
• Wat is noodzakelijk in de app? Enkel gamification, of ook info voor 

de vele bieren? 
• Is het beter om een standalone product te maken, of om samen te 

werken met eventuele brouwers? 
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O N D E R Z O E K S O N T W E R P  

In dit onderzoek ga ik me vooral richten op de bierliefhebbers en op 
bierproeverijen. Ik ga nakijken wat iedereen juist graag zou willen en hoe deze het 
graag zou willen. Eén van de belangrijkste analyses die ik ga moeten doen is een 
concurrentieanalyse. Er zijn al vele apps over bier en ik ga zeker moeten bekijken 
wat de goede en slechte dingen zijn. Kwalitatief onderzoek, waarbij ik klanten 
verschillende prototypen laat zien/testen, hun mening vraag en daar achterna op 
ga verder werken, is ook zeer belangrijk. 

Omdat dit een concept is dat van 0 opgebouwd gaat worden gericht op de 
gebruikers gaat een AT-ONE analyse en customer journey mapping ook zeer 
handig zijn 

 


