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Project	  titel:	  METAHUB	  
 

Achtergrond	  
Machiel Oskam is design director en eigenaar van ‘ Online Department’ een Rotterdams 
bureau voor user experience design.  
 
At Online Department we design unforgettable experiences for all your digital products & 
services. Our mission is to humanize the computer screen and make it better for your users 
and customers.	  
 
Machiel is initiatiefnemer van een bottom up initiatief om startups/ startende ondernemers snel 
en effectief te bedienen via principes van ‘urban mapping’. Dat wil zeggen de creatieve 
industrie in kaart brengen vanuit de behoefte van de startende ondernemer. Dit om te 
voorkomen dat ondernemers uit 010 vertrekken en ook om nationaal en internationaal zicht te 
krijgen op de feitelijke ‘start up cultuur’ van steden. 	  
	  
	  

De	  opdracht	  
Als	  user	  experience	  designers	  ziet	  Online	  Department,	  gevestigd	  in	  het	  bedrijfsverzamelgebouw	  
Creative	  Factory	  in	  Rdam,	  	  dat	  veel	  'incubator'	  initiatieven	  in	  Rotterdam	  stranden.	  Hoe	  interessant	  zou	  
het	  zijn	  om	  puur	  vanuit	  de	  gebruikers	  redenerend,	  met	  een	  succesvolle	  online	  incubator	  te	  komen	  
voor	  start	  ups?	  Gedacht	  wordt	  aan	  een	  platform;	  een	  visuele	  kaart	  van	  Rotterdam	  gericht	  op	  het	  
stimuleren	  van	  een	  levensvatbare	  start	  up	  cultuur	  voor	  jonge	  ondernemers	  die	  relevante	  info	  simpel	  	  
en	  snel	  inzichtelijk	  maakt.	  Geredeneerd	  vanuit	  vragen	  als:	  
	  
-‐	  waar	  moet	  ik	  zijn	  voor	  de	  hubs?	  
-‐	  waar	  moet	  ik	  zijn	  voor	  investeerders?	  
-‐	  waar	  moet	  ik	  zijn	  een	  open	  aanbod	  van	  diensten	  voor	  entrepreneurs?	  
-‐	  waar	  moet	  ik	  zijn	  voor	  coaches?	  
-‐	  waar	  moet	  ik	  zijn	  voor	  creatieve	  bedrijfsverzamelpanden?	  	  
	  
Van	  belang	  is	  dat	  voor	  een	  mogelijk	  ontwerp	  goed	  wordt	  nagedacht	  over	  de	  vraag:	  hoe	  kan	  een	  
platform	  waarde	  toevoegen	  voor	  startups?	  	  Online	  Department	  wil	  succesvolle	  startups	  een	  podium	  



geven.	  De	  nieuwe	  SoundCloud	  van	  Rotterdam	  en	  deze	  Rotterdamse	  innovators	  koppelen	  aan	  
investeerders.	  
	  
Het	  idee	  is	  om	  te	  gaan	  werken	  met	  3	  stappen	  1.	  visueel	  inzicht	  bieden	  2.	  activeren	  van	  ondernemers/	  
start	  ups	  en	  3.	  Valoriseren.	  Er	  zou	  een	  soort	  METAHUB	  redactie	  team	  moeten	  zorgen	  voor	  interviews,	  
maar	  er	  moeten	  ook	  vormen	  denkbaar	  zijn	  dat	  starters	  zelf	  data	  aanleveren.	  Bijvoorbeeld	  over	  
groeicijfers,	  nieuw	  personeel	  uploaden	  businessplannen	  enzomeer.	  
	  
Online	  Department	  kijkt	  niet	  alleen	  naar	  creatieve	  steden	  in	  NL	  maar	  willen	  ook	  internationaal	  
vergelijken	  met	  Berlijn	  e.a.	  steden	  omdat	  ze	  veel	  creatieve	  professionals	  ook	  weer	  zien	  vertrekken.	  

Gewenste	  resultaten	  
• Het	  ontwikkelen	  van	  interessante	  concepten	  	  over	  hoe	  zo’n	  platform	  of	  virtuele	  incubator	  

eruit	  zou	  kunnen	  zien.	  	  	  
• Zodanig	  gepresenteerd	  dat	  er	  investeerders/	  kapitaalverstrekkers	  bereid	  zijn	  om	  te	  gaan	  

investeren	  in	  de	  realisatie	  van	  dit	  concept.	  	  
• Clickable	  demo/	  prototypes	  

	  

Overige	  bijzonderheden	  
 
Studenten	  die	  kiezen	  voor	  deze	  opgave,	  krijgen	  input	  vanuit	  zowel	  het	  succesvolle	  User	  Experience	  
design	  agency	  Online	  Department	  als	  vanuit	  lector	  Paul	  Rutten.	  	  
	  
Paul	  Rutten	  is	  lector	  Creative	  Business	  bij	  de	  Hogeschool	  Rotterdam	  en	  werkt	  zowel	  voor	  het	  
kenniscentrum	  Creating	  010	  als	  voor	  het	  kenniscentrum	  Innovatief	  Ondernemerschap.	  Zijn	  
specialiteiten	  zijn	  het	  combineren	  van	  onderzoek	  naar	  media,	  de	  creatieve	  economie,	  cultuur	  en	  
innovatie	  in	  combinatie	  met	  strategie	  en	  bestuurlijk	  advies.	  In	  samenwerking	  met	  de	  gemeente	  
Rotterdam	  werkt	  hij	  aan	  de	  voorbereiding	  van	  een	  onderzoek	  waarmee	  de	  creatieve	  industrie	  in	  kaart	  
wordt	  gebracht	  	  door	  het	  koppelen	  en	  verrijken	  van	  bestaande	  data	  over	  steden	  met	  user	  generated	  
data	  en	  vernieuwende	  vormen	  van	  mapping	  onderzoek.	  Paul	  Rutten	  kan	  data	  kan	  aanleveren	  
waarmee	  prototypes	  getest	  kunnen	  worden.	  
	  
Er	  is	  een	  inspirende	  keynote	  van	  Machiel	  Oskam	  van	  Online	  Department	  beschikbaar,	  maar	  het	  design	  
daarvan	  is	  een	  mockup.	  Er	  is	  nog	  geen	  identity	  ontwikkeld,	  maar	  de	  ambitie	  is	  om	  op	  korte	  termijn	  te	  
starten	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  huisstijl.	  	  
	  
Let	  op:	  alle	  door	  studenten	  ontwikkelde	  concepten	  zijn	  dienend	  aan	  het	  initiatief	  van	  	  Online	  
Department	  en	  bovenal	  het	  stimuleren	  van	  een	  cultuur	  van	  ondernemerschap	  en	  start	  ups	  in	  
Rotterdam!	  	  
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