
 
 

Verslag van de eerste interactieve workshop van Terra Mosana 

Door Eslam Nofal (MACCH, Universiteit Maastricht – 22 mei 2020) 

Om burgers te betrekken bij het ontwikkelen van de Terra Mosana-verhaallijnen, worden 

er in de verschillende steden van de Euregio Maas-Rijn (EMR) diverse participatieve 

ontwerpworkshops georganiseerd. Op 6 februari 2020 namen tweeëntwintig 

masterstudenten van de internationale masteropleiding Arts and Heritage en de 

Nederlandstalige opleiding Kunst, Cultuur en Erfgoed (Faculteit der Cultuur- en 

Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht) deel aan de eerste workshop, die 

plaatsvond in Maastricht. Daar kwamen de studenten bijeen met achttien Terra Mosana 

partners uit Maastricht, Luik, Aken, Tongeren, Leopoldsburg en Jülich bijeen. De 

projectpartners traden op als mentor of namen deel aan de activiteiten van de workshop. 

  
Posters met de projectthema’s. Deelnemers discussiëren over de thema’s voordat ze 

ze gaan rangschikken in een template. 

Nadat alle deelnemers welkom waren geheten door de organisatoren Eslam Nofal 

(MACCH/Universiteit Maastricht) en Jolien Vanschoenwinkel (KU Leuven), werden de 

doelen, de verwachte resultaten en de partners van het Terra Mosana-project 

geïntroduceerd. Alle deelnemers tekenden een formulier waarmee ze toestemming gaven 

voor video- en audio-opnames die later gebruikt zullen worden voor onderzoek. 

Vervolgens kregen de deelnemers uitleg over de dertien thema’s die binnen het Terra 

Mosana-project centraal staan, zoals ‘talen’, ‘politiek’, en ‘ambacht’. De participatie-

workshops zijn ontwikkeld om input en ideeën te generen voor de verhaallijnen die rond 

deze kernthema’s worden uitgewerkt. Aan de deelnemers werd bijvoorbeeld gevraagd om 

de thema’s te rangschikken naar prioriteit en er vonden groepsactiviteiten plaats om te 

ontdekken wat de deelnemers in het thema van hun voorkeur aanspreekt, en om de 

onderlinge relaties tussen deze thema’s bloot te leggen. Daarna werd er in kleine groepen 

een storyboard gemaakt over hoe het gekozen thema op een interactieve manier met het 

publiek gedeeld kan worden. De deelnemers ontwikkelden eerst een personage als 

representant van een specifieke doelgroep, waarna een scenario van de interactieve 

ervaring getekend werd. Tijdens de laatste activiteit werden deze scenario’s uitgebeeld 

met gebruikmaking van allerlei ‘bouwstenen’ zoals karton, LEGO-blokken en Play-Doh, om 

de deelnemers te stimuleren om hun ideeën over interactie ook fysiek vorm te geven. Elke 

groep presenteerde vervolgens hoe ze hun thema’s hadden gerangschikt, wie hun 

personage is, en wat het scenario van de door hen verwachte publiekservaring is. 

   
Rangschikken van de thema’s. Een persona creëren en visualiseren op een storyboard. 



 
 

  
LEGO en Play-Doh voor het bouwen van de modellen. 

Een groep had bijvoorbeeld een jonge, mannelijke student uit Maastricht, die 

geïnteresseerd raakte in een specifieke plek in Luik die met de Eerste Wereldoorlog te 

maken heeft; vervolgens bezocht hij de locatie en gebruikte een augmented reality-app 

om te zien hoe de locatie er in het verleden had uitgezien. Een andere groep had een 

vijftigjarige vrouw uit Luik, die door haar kind bevraagd werd over haar mes, wat haar 

ertoe aanzette om zich in het Wapenmuseum te verdiepen in vakmanschap. Bij het 

rangschikken van de thema’s bleek dat de deelnemers een voorkeur hadden voor thema’s 

als immaterieel erfgoed, migratie en talen, terwijl mobiliteit, belangrijke plaatsen, en 

religieuze infrastructuur het minst populair waren. De deelnemers aan deze eerste 

workshop waren Nederlandse en internationale studenten, en het is interessant om te zien 

op welke (andere) manier de lokale inwoners van de Euregio tijdens de komende 

workshops de thema’s rangschikken. 

De meeste projectpartners die de workshop bijwoonden waren onder de indruk van de 

output van iedere groep. Omdat de groepen allemaal vanuit een ander startpunt 

vertrokken, leverde dat veel inzichten op voor het schrijven van de verhaallijnen, wat 

weer nieuwe ideeën genereert voor de manier waarop de Terra Mosana-verhaallijnen met 

het publiek gedeeld kunnen worden. De partners spraken ook hun waardering uit voor de 

manier waarop er vanuit concrete doelgroepen werd gedacht. Na de workshop werd aan 

alle deelnemers gevraagd of ze een online enquête wilden invullen, waarin ze hun 

feedback over de workshop en suggesties voor verbeteringen kwijt konden. Over het 

algemeen vonden ze de workshop boeiend, leuk en speels. In hun antwoorden gingen ze 

in op verschillende aspecten als participatief ontwerpen, samenwerken en het ontwikkelen 

van ideeën, waarbij ze de nadruk legden op hun waardering voor de kwaliteiten van 

participatief ontwerpen. 

 

  
De relevantie van iedere activiteit met betrekking tot 

de doelen van de workshop. 
De mate van plezier die de deelnemers in de 

verschillende activiteiten hadden. 

De inzichten die tijdens deze pilot-workshop zijn verkregen, worden gebruikt bij het 

schrijven van de verhaallijnen en het organiseren van toekomstige workshops. Neem voor 

meer informatie over de workshops en hoe je eraan kunt deelnemen contact op met Eslam 

Nofal (e.nofal@maastrichtuniversity.nl). 
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