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Over de hele wereld hebben mensen kinderen, en over de hele wereld 
spelen deze kinderen. Een middag knutselen met vriendjes, of hele dagen 
de meest ingenieuze bouwwerken maken van bijvoorbeeld Lego.
Hoe gezellig zo’n middag ook is, het eind laten veel kinderen liever 
schieten: het opruimen van alles wat op de grond terecht gekomen is en 
de hele tafel leegmaken. Als het even kon liet ik zelf dit laatste over aan 
mijn moeder, en met mij vele anderen. Het probleem dat hiermee rijst is 
het volgende:

Kinderen weigeren hun kamer op te ruimen, waardoor dit klusje terecht 
komt bij ouders die hun tijd liever ergens anders aan besteden.

Om ouders met die met dit probleem te maken hebben te helpen, is 
Treasure Tidy ontwikkeld. Treasure Tidy is een spel, gericht op kinderen 
van vier tot acht jaar. Door in te spelen op de nieuwsgierigheid van deze 
leeftijdsgroep, en een schat als motivator te gebruiken, moet het ervoor 
zorgen dat het voor kinderen leuk wordt hun kamer op te ruimen en ou-
ders met kinderen van deze leeftijd hun tijd inderdaad ergens anders aan 
kunnen besteden.
Het spel wordt aangeboden in de vorm van een schatkist, die verschil-
lende lagen bevat. Elke laag bevat een opdracht, zoals “Doe alle kleding in 
je kast” of “Maak je bed op”. Onderin (of eventueel tussen twee lagen in) 
bevindt zich een schat die de ouders zelf kunnen bepalen.
Omdat zowel de schat als de volgende opdracht onzichtbaar is voor de 
kinderen, zal nieuwsgierigheid hen ertoe brengen de opdrachten goed en 
zo snel mogelijk uit te voeren. Ook kan er, wanneer meerdere kinderen 
aanwezig zijn, een competitie-element worden toegevoegd (bijvoorbeeld 
“Wie is het eerst bij zijn schat”). Het enige wat de ouders hoeven te doen 
is controleren of de opdracht goed uitgevoerd is voordat zij de volgende 
opdracht onthullen, en een schat plaatsen.
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WAARDE PROPOSITIE

Hoewel het Treasure Tidy gericht is op kinderen van vier tot acht jaar, is 
het een probleemoplossing voor ouders met kinderen in deze leeftijd. 
Daarom zijn de ouders de hoofddoelgroep, en de kinderen een belangrijke 
subdoelgroep. Verder wil ik in deze waarde propositie de belangrijkste 
stakeholer, kinderspeelgoedfabrikant Jumbo, behandelen.

Hoofddoelgroep: Ouders met kinderen van vier tot acht jaar
Voor deze doelgroep heeft Treasure Tidy vooral een functionele waarde, 
door gedeeltelijke customization en het klaren van de klus. Ik noem cus-
tomization hier gedeeltelijk omdat het spel afgestemd is op de subdoel-
groep, maar hierdoor indirect een oplossing vormt voor het probleem van 
de hoofddoelgroep. Verder helpt Treasure Tidy de klus te klaren door werk 
als het ware over te nemen: door het gebruik van Treasure Tidy wordt de 
taak doorgeschoven naar de kinderen in plaats van de ouders.
Ook emotionele en economische waarden kunnen door deze doelgroep 
worden toegekend aan het product; emotionele waarde omdat het leuk 
kan zijn de kinderen bezig te zien, maar ook omdat de tijd die men door 
het gebruik van Treasure Tidy overhoudt voor andere dingen op een leuke 
manier besteedt kan worden. En met dit laatste komen we bij de even-
tuele economische waarde: omdat ouders niet meer op hoeven te ruimen 
besparen ze tijd, die ze kunnen besteden aan andere verplichtingen.
De belangrijkste eindwaarde voor deze doelgroep is Comfort.

Subdoelgroep: Kinderen van vier tot acht jaar
Voor deze doelgroep heeft Treasure Tidy voornamelijk een emotionele 
waarde, en een kleine functionele waarde.
De emotionele waarde wordt verkregen uit het plezier dat ze beleven 
aan het gebruik van Treasure Tidy, doordat het volledig op hun karakter-
trekken, zoals nieuwsgierigheid, is afgesteld (customization). Functionele 

waarde vind men in het feit dat Treasure Tidy het opruimen leuker maakt, 
en dus vaak ook makkelijker.
De belangrijkste eindwaarde voor deze doelgroep is Plezier. 

Stakeholder: Speelgoedfabrikant Jumbo
Treasure Tidy heeft voor een speelgoedfabrikant als Jumbo vooral econo-
mische waarden. Dit omdat het spel relatief goedkoop kan worden gepro-
duceerd, maar het probleem wel zo groot is dat mensen er voldoende geld 
voor willen neertellen om winst te kunnen maken.
De belangrijkste eindwaarde voor deze stakeholder is Winst. 
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RUBEN DIJKSTRA

Leeftijd 
6 jaar

Gezinsomstandigheden
een jonger broertje van 5

Woonomstandigheden
Rijtjeshuis in een rustige wijk in Zwolle

Schoolniveau
Zit in groep 3, kan enkele woorden lezen

“Ik moet van mama altijd mijn kamer 
opruimen als ik liever wil spelen. Blegh.”

Over Ruben

Ruben is dol op school en heeft veel 
vrienden; zowel op school als bij hem in 
de straat. Hij zit net in groep 3, kan en-
kele woordjes lezen en kan niet wachten 
meer te leren. 
Hij houdt van spanning en avontuur, 
speelt dan ook het liefst piraatje en 
maakt voor zichzelf van veel dingen een 
wedstrijd. 
Als hij thuis is speelt hij het liefst buiten 
met vriendjes, hoewel hij zich ook best 
een middag kan vermaken met lego. Met 
zijn jongere broertje speelt hij niet veel; 
die is “veel te klein en dat is stom”.

Rubens pijnpunten:

 ͳ Hoewel hij graag overal wedstrijdjes 
van maakt, kan hij niet goed tegen zijn 
verlies.

 ͳ Hij is ongedurig, leeft en speelt van de 
hak op de tak. Dit is tevens een van de 
redenen dat hij zijn speelgoed nooit  
opruimt: hij heeft dan al een nieuw doel 
voor ogen en focust zich daar volledig 
op.

 ͳ Hij luistert niet altijd direct naar zijn 
ouders.

Ruben en Treasure Tidy

Wanneer Rubens moeder hem naar binnen roept om zijn kamer op te ruimen, gaat hij met 
tegenzin naar binnen. Hij speelt veel liever buiten dan zijn kamer op te ruimen! Deze keer gaat 
het echter anders: zijn moeder heeft een schatkist! Om bij de schat te komen, moet hij ech-
ter wel eerst opdrachten uitvoeren. Nieuwsgierig naar de volgende opdracht, en naar wat de 
schat zal zijn, begint Ruben gauw met het uitvoeren van de opdrachten. Wel in één keer goed, 
want zijn moeder komt het controleren. Wanneer hij de laatste opdracht heeft volbracht komt 
de schat in beeld: een zakje dropjes! Helemaal voor hem alleen! Zo wil hij zijn kamer iedere 
keer wel opruimen!







MARIANNE BOS

Leeftijd 
36 jaar

Gezinsomstandigheden
Getrouwd, een dochter van 7 en een zoon 

van 4

Woonomstandigheden
Woonboerderij  even buiten Middelburg

Werk
Deeltijd verpleegster in een 

bejaardentehuis

“Mijn kinderen beginnen wel keurig netjes met 
het opruimen van hun kamer, maar ik moet 
al-tijd-weer de puntjes op de i zetten.”

Marianne en Treasure Tidy

Wanneer Marianne bij een vriendin gaat koffiedrinken valt het haar op hoe netjes de kamers 
zijn; waren haar kinderen maar zo! Als ze hier een opmerking over maakt, laat de vriendin 
haar nieuwste aanwinst zien: Treasure Tidy. Aan gezien het goed lijkt te werken en niet duur is, 
koopt ook Marianne het spel. Nadat zij voor haar kinderen een schat heeft uitgezocht, roept 
ze hen bij zich en legt het concept Treasure Tidy uit. Het voruitzicht van een schat werkt, en 
binnen de kortste keren zijn de kamers opgeruimd. Omdat Marianne echter niet wil dat het 
opruimen van een kamer standaard beloond moet worden, beloofd zij haar kinderen dat zij in 
het vervolg elke laatste zaterdag van de maand Treasure Tidy zullen gebruiken. 

Over Marianne

Marianne is dol op haar werk. Ze houdt 
van omgaan met mensen en is dan ook 
prima op haar plek in het verzorginste-
huis waar ze werkt. Nadat haar jongste 
zoon geboren werd besloot ze meer tijd 
te besteden aan haar gezin, en deeltijd 
te gaan werken. Sinds kort woont ze in 
een oude boerderij bij Middelburg, en in 
hun vrije tijd bouwen zij en haar man dit 
om tot hun droomhuis. 
Vanwege haar drukke leven heeft ze 
regelmatig behoefte aan ontspanning; 
dit vindt ze in het lezen van boeken en 
gezellig koffiedrinken met vriendinnen. 

Mariannes pijnpunten:

 ͳ Omdat het huis groot en nog niet af 
is, moet zij meer tijd besteden aan het 
huishouden dan zij eigenlijk wil.

 ͳ Zij kan behoorlijk ongeduldig zijn als 
het aankomt op het opruimen van           
kamers; zowel tegenover haar kinderen 
als tegenover haar man.

 ͳ Hoewel zij dol is op gezelligheid, hecht 
zij ook grote waarde aan een sociaal 
leven of even kunnen ontspannen. DIt 
gaat soms ten koste van haar tijd met de 
kinderen. 





IVY JOHNSON

Leeftijd 
8 jaar

Gezinsomstandigheden
Enig kind

Woonomstandigheden
Flat in Chicago

Schoolniveau
Zit in groep 4, leesniveau 5

“Ik hou ervan als al mijn boeken op een rij in 
de kast staan en mijn bureau leeg is, anders 
vind ik niets terug.”

Ivy en Treasure Tidy

Na een middag knutselen in de klas is het tijd om op te ruimen. Deze keer gaat het echter 
anders dan normaal: juf heeft Treasure Tidy meegenomen. Hoewel alle kinderen benieuwd 
zijn naar de schat, ruimt niet iedereen even snel op; en de volgende opdracht wordt pas 
voorgelezen wanneer iedereen klaar is. Iedereen moet elkaar helpen de rommel op te ruimen, 
en hoewel het Ivy erg tegenstaat (zíj heeft ten slotte al die rommel niet gemaakt) moet zij 
leren in groepsverband te werken en samen alles op te ruimen zonder ruzie te maken. Geluk-
kig blijkt de schat het waard te zijn! Zij besluit haar ouders te vertellen over Treasure Tidy, als 
zij een schat krijgt wil ze haar kamer ook wel stofzuigen en haar bed opmaken!

Over Ivy

Ivy is thuis vaak alleen, maar heeft hier 
geen problemen mee. Zij is dol op lezen 
en dat kun je nou eenmaal het beste 
in je eentje! Haar ouders zijn wel eens 
bang dat haar sociale leven er onder lijdt 
en regelen dan ook vaak een middagje 
spelen bij andere kinderen.
Ivy is erg ordelijk, en heeft een hekel aan 
rommel op haar bureautje of in haar 
kamer. Zij ruimt dan ook vaak uit zichzelf 
haar kamer al op, alleen stofzuigen en 
het opmaken van haar bed laat zij liever 
aan haar moeder over.

Ivy’s pijnpunten:

 ͳ Omdat Ivy gewend is alleen te zijn houdt 
zij niet altijd rekening met anderen, 
bijvoorbeeld haar klasgenootjes.

 ͳ Ivy is in groepssituaties vaak een beetje 
onzeker van zichzelf, en verbergt dat 
door een dominante houding aan te 
nemen.

 ͳ Hoewel zij vaak goed naar haar ouders 
luistert, kan ze af en toe erg koppig zijn.





ROLE-PLAY IDEATION

Ruben
- Misschien zit er een schat in die ik helemaal 
niet wil

- Ik wil mijn schat altijd zo snel mogelijk heb-
ben maar mama vindt dan heel vaak dat ik 
mijn kamer niet goed schoon maak. Dan is het 
niet leuk meer.

Marianne
- Ik wil niet dat het opruimen van een kamer 
iets wordt waarvoor kinderen standaard be-
loond worden; het is ook iets wat zij gewoon 
moeten dóén.

- Niet al mijn kinderen zijn al in staat alles heel 
goed schoon te maken, bed opmaken of stof-
zuigen wil nog wel eens te lastig zijn en dan 
moet ik het alsnog zelf doen.

- Omdat ik tussen de opdrachten door moet 
kijken of de voorgaande opdracht goed uit-
gevoerd is kan ik me niet aan één stuk door 
concentreren op mijn boek.

- Het principe van een onbekende schat en 
verschillende opdrachten kan ik ook nadoen 
met bijvoorbeeld een powerpointpresentatie. 
Misschien minder leuk voor de kinderen, maar 
wel goedkoper.

Ivy
- Ik heb al heel vaak dezelfde schat gekregen, 
nu is het niet spannend meer

- Als we Treasure Tidy in de klas doen vind ik 
het echt niet leuk de rommel van een ander op 
te ruimen, maar ik wil ook niet wachten tot zij 
eindelijk klaar zijn


