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voorwoord
Voor u ligt de rapportage van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van mijn vierjarige studie kunst en economie 
aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. De kennis en ervaringen die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan 
op zowel mijn opleidingsinstituut  als daarbuiten, hebben gezorgd voor een enorme groei in mijn persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Dit was nooit mogelijk geweest zonder de steun en toeverlaat van mijn vrienden, familie, 
kennissen en docenten. Allereerst en in het bijzonder wil ik mijn ouders Peter Mulder en Ans Mulder bedanken. Dit 
voor alle warmte, steun en liefde die zij mij hebben gegevens tijdens het doorlopen van mijn studietraject en de fi-
nanciering hiervan. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. In het speciaal wil ik goede vriend en stakeholder 
Maurits Hagdorn bedanken voor zijn vertrouwen in mij, mijn afstudeerproject en zijn gulle aanbod om mijn startin-
vestering te financieren in de vorm van een lening zonder rente.Verder wil alle leden van mijn focusgroep bedanken 
voor hun intellectuele bijdrage en inzet tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek. 

Ook wil ik mijn scriptiebegeleider Tjaard Horlings enorm bedanken voor zijn hulp tijdens het schrijven van mijn 
scriptie omdat ik ten alle tijden bij hem terecht kon voor vragen, een goed gesprek of om gewoon eens te sparren 
over mijn onderwerp. Als eennalaatste wil ik Tim Nieuwenhuis van Midi-Amsterdam bedanken voor zijn interesse 
en behulpzaamheid als externe partij. Tot slot  wil ik Stijn Haring-Kuipers, Priscilla Haring en Gert Braakman bedan-
ken voor hun intellectuele bijdrage in aan mijn onderzoek. Naast iedereen die ik hierboven in het specifiek genoemd 
heb, wil ik al mijn overige kennissen en vrienden bedanken die tijdens mijn studie iets voor mij betekend hebben. 
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inleiding
In dit stuk ga ik opzoek naar het antwoord op de vraag die voort-
kwam uit mijn vooronderzoek, die luidt; “Als ik een product wil 
ontwikkelen voor de Eurorack gemeenschap, hoe moet deze 
er dan uitzien en welke functies moet deze hebben om een op-
rechte interesse te wekken die aansluit op de klantbehoefte?”. 
Het antwoord op deze vraag zal zich vertalen in mijn uiteindelijke 
meesterproef en de rapportage hiervan ligt nu voor u. Dit stuk 
is een combinatie van zowel mijn bevindingen, mijn leerpro-
ces, mijn audit trail en de rapportage van deze onderwerpen.
 
 
Na wat een bewogen jaar bleek te worden, wist ik niet ze-
ker of het doel wat ik mezelf gesteld had haalbaar zou zijn. 
Naast het volgen van een minor cognitieve neuroweten-
schappen aan de Universiteit Utrecht en een onvoorzien 
fietsongeval waarbij ik een hersenschudding opliep en mijn 
hand brak, was het voor mij een enorme uitdaging om mijn 
doel alsnog te behalen. Waar ik een aantal maanden gele-
den niet zeker wist of het allemaal nog wel ging lukken, ben 
ik nu enorm trots op het eindresultaat. Waarmee ik mijn ei-
gen verwachtingen meer dan te boven ben gegaan. Als ik dit 
jaar iets aan mijzelf bewezen heb, is het wel dat je met de 
juiste wilskracht en een gezonde dosis doorzettingsvermo-
gen onvoorstelbare dingen waar kan maken. Dit is dan ook 
een les waar ik de rest van mijn leven profijt van zal hebben.

Dit document focust zich strikt op de bevindingen die ik heb 
gedaan tijdens het doorlopen van de module ‘develop & de-
liver’. Als u de voorgaande stukken uit de ‘discover & define 
fase’ en het testplan nog niet onder ogen heeft gehad, raad 
ik u zeer aan om deze alsnog te lezen voordat u zich verdiept 
in dit document. Omdat Eurorack een complex en uitgebreid 
onderwerp is, voor zowel ervaren gebruikers als beginnende 
gebruikers, is enige inleiding in de materie een vereiste.

Het heldenteam
Tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek, 
heb ik erg veel gehad aan een select groep-
je mensen die mij hebben geholpen met 
verschillende complexe vraagstukken rond-
om mijn onderzoek. In de kern vormen zij 
de focusgroep, maar in de werkelijkheid 
waren zij veel meer dan dat. Waar ik met 
de één een hele dag bezig ben geweest 
met het werkzaam krijgen van een audioin-
terface voor de Raspberry Pi, heb ik met de 
ander meerdere dagen materiaal gescho-
ten voor mijn productvideo en de website. 
Kortom, zonder hen had ik dit alles niet 
kunnen doen. 

Ian MacLachlan
Vancouver, Canada
Eurorack designer

Kira Falticeanu
Amsterdam
Tech- en media ondernemer

Maurits Hagdorn
Utrecht
Ondernemer Media

Ward Nijman
Utrecht
Vierdejaarsstudent Muziek en 
Technologie

Randy  Meinderts-Hendriks
Den haag
Studio gear expert bij Keymusic

Naim Abu
Arnhem
Eurorack gebruiker, DJ en ondernemer 

Robin te Selle
Utrecht/Nijmegen
Eurorack gebruiker, DJ en ondernemer 
in de muziekindustrie

Paul verhoeven
Amersfoort
Vierdejaarsstudent HRM & Elektronische 
Muziek hobbyist 
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‘not all heroes wear capes’



pagina 8. pagina 9.

methode
designing the right thing designing things right

discover define develop deliver

ideate evaluate

idea 1 

idea 2

idea 3

idea 4

pr
ot

ot
yp

e, 
te

st
, a

na
ly

se

le
ar

n, 
ite

ra
te

, r
ep

ea
t

bu
ild

, t
es

t, 
fin

al
ise

re
le

as
e 

ou
t

methodiek
Tijdens dit onderzoek maak ik gebruik van verschillende 
methoden die mij zijn aangerijkt tijdens het voltooien 
van mijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten te 
Utrecht. In dit exploratieve onderzoek maak ik gebruik van 
verschillende iteraties om te komen tot het uiteindelijke 
eindproduct. Door het onderzoek op deze manier in te 
richten blijft er tijdens het voltrekken van mijn onderzoek 
ruimte om nieuwe bevindingen en aanpassingen toe te 
passen die het eindresultaat ten goede zullen komen. 
Voor het uitvoeren van mijn onderzoek heb ik een aan-
tal methodes met elkaar gecombineerd om zo tot een 
optimale methodiek te komen. De rode draad van mijn 
onderzoek wordt  gevormd door de zogeheten ‘Double 
Diamond’ methode van (British Design Council, 2016), 
met daar doorheen verweven de ‘Design Thinking’ me-
thode van (Ideo, 2003). Daarnaast maak ik tijdens mijn 
onderzoek gebruik van de ‘Lean Startup Cyclus’ (Ries, 
2011) die de kwaliteit van mijn ideeën zal bevorderen.
Vanuit deze methodiek zal een verdeling gemaakt 
worden in het ontwerpen van het product en het 
vormgeven van de onderneming. Waarbij een ieder 
van deze onderwerpen is verdeeld in 5 subcatego-
rieën die ik tijdens mijn onderzoek wil behandelen.  
Ook voor deze subcategorieën zal ik een aantal onder-
steunde methodes en modellen toepassen zoals bij-
voorbeeld het business model canvas (Osterwalder et al., 
2010). Zie bijlage  3 : ‘ Business model canvas’  en bijlage 
4: ‘ Value proposition canvas’  voor de uitwerking hiervan.

doelstelling
Het ontwerpen van een eurorack module die zoda-
nig aansluit op de klantbehoefte dat daarmee  een 
basis kan worden gelegd voor het starten van een  
succesvolle onderneming  in het eurorack landschap. 
Waarbij het product de basis zal vormen voor het voeren 
van de onderneming en waarbij de bedrijfsvoering zal zor-
gen voor een frisse wind, op een  ietwat traditionele markt.
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the product

Megaone
digital performance mixerΩ

Ik had een aantal verschillende ideeën voor het ont-
werp van mijn meesterproef. Omdat ik zeker wilde 
weten of deze ideeën in goede aarde zou vallen bij 
mijn doelgroep. Heb ik een aantal ‘paper prototy-
pes’ gemaakt en deze gepitcht bij mijn doelgroep en 
mijn focusgroep. Uit de verzamelde gegevens kon ik 
opmaken dat er het meeste vraag was naar ‘optie 1’ 
(een analoge naar digitale mixer). Vanuit hier ben ik 
verder gegaan met het ontwerpen van deze module.
Zie bijlage 1: ‘Paperprototype test’, voor de uitge-
breide resultaten en de testopzet.

CONCEPT | functie | layout | design | techniek

214 zielen, 1 gedachte

facebook 
poll 74%
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prototype
Bij deze module was echter 1 belangrijk 
aspect van belang wat niet bij de ande-
re modules van toepassing was. Waar de 
techniek van de andere modules volledig 
analoog is, is deze module een combi-
natie van analoge en digitale technolo-
gie. Aangezien ik totaal geen ervaring had 
met digitale ontwikkeling van modules en 
het programmeren van de chips en soft-
ware die hierbij komen kijken, wilde ik 
eerst nagaan of dit idee haalbaar    was 
als het ging om ontwikkeling en productie.
Omdat de werkzaamheid van de techniek 
achter deze module van erg groot belang was, 
moest ik dus  zeker weten dat deze module  
in de smaak  zou vallen bij mijn doelgroep.
Want als ik eenmaal koos voor dit ont-
werp, dan was er geen weg meer te-
rug gezien de gegeven tijd die ik nog 
had voor de ontwikkeling hiervan.

Daarom was  mijn eerste prototype voor-
al gericht op functionaliteit  en techniek. 
Na wat verdieping in de literatuur en onder-
zoek naar het ontwerpen van een digitale 
audio interface, had ik genoeg vertrouwen 
in mijzelf om deze kennis in een paar maan-
den tot mij te nemen en toe te passen. Om-
dat ik in de tussentijd niet stil wilde staan 
met het ontwikkelen van mijn module. Be-
gon ik parallel aan mijn zelfstudie een eerste 
prototype te bouwen. Omdat ik de kennis 

De Behringer U-Phoria is een audio interfa-
ce die 8 audio analoge audio kanalen omzet 
naar 8 digitale audio kanalen en dus door 
middel van een usb kabel aan de compu-
ter verbonden kan worden. De Roland Sys-
tem 500 531 MIX is een analoge 8 kanaals 
Eurorack mixer die gebruikt kan worden 
om de signalen van je Eurorack systeem 
mee te mixen en bewerken, met een ver-
sterkte stereo lijnuitgang die rechtstreeks 
kan worden aangesloten op je speakers.
De Behringer had geen modificaties nodig be-
halve acht keer een 3,5mm jack naar 6,35mm 
jack aansluiting om het signaal te ontvangen. 
Bij de Roland mixer moest ik twee aanpassin-
gen doen aan de printplaat om het signaal 
af te kunnen tappen en om te zetten naar 
8 analoge 3,5mm jack uitgangen. Door met 
een multimeter te zoeken naar de pinouts 
van de potentio sliders, kon ik bepalen 
waar ik het signaal precies moest aftappen.

Ik heb de signalen van de printplaat afgetapt 
vlak voordat ze naar de stereo lijnuitgang 
gaan, zodat alle bewerkingen die worden 
gedaan aan het signaal zoals volume, pan-
nen en mute mee worden gevoerd naar de 
Behringer audio interface. Hierdoor blijven 
alle signalen die worden opgenomen via 
de Behringer exact hetzelfde als de signa-
len die uit je speakers komen. Om ervoor te 
zorgen dat er geen signaalverlies plaatsvindt 
tussen de mixer en de audio interface, heb 
ik door middel van een buffered multiplier 
het signaal stabiel afgetapt van de mixer.

nog niet beheerste en ik wel wilde weten hoe 
dit product het zou doen bij mijn doelgroep, 
heb ik een Behringer U-PHORIA UMC404HD 
audio-interface en een Roland - SYSTEM-500 
531 MIX gebruikt om mijn prototype aan de 
achterkant te ondersteunen. Op deze manier 
kon ik het basale idee testen bij mijn doel- 
en -focusgroep. Zonder te veel tijd kwijt te 
zijn aan  de technische ontwikkeling hiervan. 

EERSTE TEST MET EEN ‘BUFFERT MULT’ OP BREADBOARD

CONCEPT | functie | layout | design | techniek CONCEPT | functie | 

analysetest
Naast dat dit prototype voor mij 
persoonlijk in kaart had gebracht 
wat de technische restricties wa-
ren wat betreft het design en de 
layout van mijn module. Kon ik nu 
een fysiek prototype presenteren 
aan mijn focusgroep. Wat betreft 
het algemene idee was iedereen 
zeer te spreken en de module werd 
in goede aarde ontvangen. Ook 
werd het eindproduct dat ik voor 
ogen had  hierdoor veel duidelijker 
bij mijn focusgroep en kwamen zij 
met nuttige feedback. Zij kwamen 
met de volgende aandachtspunten:

Het is logischer om een mixer te maken met 8 kanalen in plaats van 6.

Op dit moment is de Befaco Hexmix een van de koplopers op markt voor mixers, 
als ik met hen wil concurreren moet ik meer bieden dan alleen een audio mixer.

In verband met het formaat van de module zou ik faders kunnen vervangen door 
draaiknoppen om ruimte te besparen.

Op dit moment is nog niet iedereen overtuigd waarom deze mixer beter is dan 
een gewone tabletop mixer, anders dan het formaat.

aandachtspunten
1.

2.

3.

4.

Nu het globale concept werkzaam was 
en ik aan mijn stakeholders kon laten 
zien hoe ik mijn product voor ogen had. 
Kon ik mij gaan focussen op de verbe-
terpunten en deze verwerken in het 
ontwerp van mijn laatste prototype. 
Waarbij de Behringer audio interface 
en Roland mixer vervangen zullen wor-
den door mijn eigen ontwerp. Na een 
aantal gesprekken met mijn focusgroep 
kwam ik tot de conclusie dat ik nog 
meer uit deze mixer kon halen als ik er 
een performance mixer van zou maken. 
Dit werd tevens bevestigd door de doel-
groep toen ik hier navraag naar deed. FUNCTIE

design
TECHNIEK

layout

CONCEPT
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learn
Nu de keuze voor een hybride mixer defi-
nitief was en ik een basisconcept had om 
vanuit te gaan. Kon ik mij gaan focussen op 
functionele aspecten van de module zoals 
de layout, het design, en de achterliggende 
techniek. Met de feedback van het vorige 
prototype in mijn achterhoofd begon ik aan 
het ontwerp van de module. Omdat ik op 
dit moment nog steeds bezig was met het 
uitzoeken hoe ik de verbinding tussen ana-
loog en digitaal het beste kon verwezenlij-

iteratie 0 iteratie 1 iteratie 2 iteratie 3

ken, begon ik met de layout van de module. 
Ondanks dit slechts een cosmetische 
taak van aard lijkt, is niets minder waar. 
De plaatsing van onderdelen op de print-
plaat zoals de knoppen, connectoren en 
faders zijn van uiterst belang voor de ge-
bruiker. Als hier niet goed over nagedacht 
wordt, kan het zomaar gebeuren dat een 
module lastig te gebruiken is of zelfs on-
bruikbaar is. Omdat de patchkabels bij-
voorbeeld in de weg zitten doordat de 

CONCEPT | functie | layout | design | techniek
iteratie 0

iteratie 1

iteratie 2

iteratie 3

prototype 2

Iteratie 0 is de ruwe uitwerking van het concept zoals ik deze in mijn hoofd had tijdens het 
schrijven van mijn testplan. Dit prototype heeft 6 analoge audio ingangen, 6 mute knoppen, 
midi-in, midi-out, usb-in, usb-out, 6 x 3 EQ (High,Mid, Low), 2x Stereo out en 2x direct out.

toen ik begon met het uitwerken van het prototype voor iteratie 0, kwam ik er al snel achter 
dat ik geen rekening had gehouden met de afmetingen van sommige componenten. Waardoor 
de indeling zoals ik hem bedacht had niet ging passen op de printplaat. De stap van iteratie 0 
naar iteratie 1 is dus een behoorlijk drastische als het gaat om layout. Daarnaast   heb ik op 
aanraden van mijn externe partij gekozen om de EQ functie er uit te halen omdat dit nogal wat 
ruimte scheelt op de printplaat. Hierdoor werd het design wat compacter en overzichtelijker.

Na de eerste iteratie was mijn focusgroep zeer te spreken over de layout van de modu-
le. Hoewel er vrijwel geen aanmerkingen waren tijdens de beoordeling van de module, 
was er toch nog iets wat ik over het hoofd had gezien. Naim Abu werkt erg veel met modu-
laire apparatuur en vroeg zich af waarom ik de cv- en -audio ingangen onder elkaar had ge-
plaatst. Aangezien deze ingangen qua uiterlijk identiek zijn en onder elkaar zitten, kon dat 
volgens Naim verwarring veroorzaken. Vooral als je in een slecht verlichte ruimte staat  zoals 
bijvoorbeeld in een nachtclub. Ook kan dit het bedienen van de module lastiger maken om-
dat de kabels gecentreerd op 1 plek zitten, waardoor je minder makkelijk bij de knopjes kan.

Na het aanpassen van de module aan de hand van feedback vanuit mijn focusgroep, besloot ik om 
het resultaat te delen in de Eurorack DIY Facebookgroep om te kijken wat men er van vond. Hoewel het 
gros van de reacties positief was, vonden een aantal mensen het jammer dat ik de EQ had geschrapt. 
Gezien ik deze functie zelf ook graag zie op een audio mixer, besloot ik om een peiling te doen bij de 
leden van deze groep. Hieruit kwam met een duidelijke meerderheid naar voren dat er wel degelijk 
behoefte was aan een EQ functie op deze mixer, ongeachte de afmetingen van de module. Nadat ik dit 
had aangepast was eigenlijk iedereen zeer te spreken over de layout van de module en waren er geen 
aanpassingen meer nodig. Daarom besloot ik dat dit het definitieve ontwerp zou worden qua layout.

CONCEPT | functie | layout | design | techniek
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Nu de layout van de module vast stond en er 
geen aanpassingen meer gemaakt hoefde te  
worden in de plaatsing van de componenten. 
Was het tijd voor het grafische ontwerp van de 
mixer. Vanuit een persoonlijk oogpunt vind ik 
het grafische ontwerp van Eurorack modules 
vrijwel altijd erg teleurstellend en saai. Daar-
naast ben ik vaak veel sneller aangetrokken tot 
een product dat enige aandacht voor grafische 
vormgeving heeft ondervonden. En men zegt 
niet voor niets; ‘het oog wil ook wat’ en ‘sex sells’. 
Het ontwerp voor het frontpaneel heb ik 
gemaakt aan de hand van de plaatsing 
van de componenten op de printplaat. 
Met 3D-modelleersoftware heb ik het 
frontpaneel exact zo uitgewerkt als 
deze in de werkelijkheid moet worden. 

Na een aantal 3D-prints en wat kleine aan-
passingen in het model was het frontpa-
neel klaar voor de grafische vormgeving. 
In Adobe Illustrator heb ik een aantal verschil-
lende designs gemaakt voor het frontpaneel. 
Nadat ik tevreden was met het resultaat, heb 
ik deze designs voorgelegd aan de Eurorack 
Diy Facebookgroep om te kijken welk design 
het meest populair was. Al gauw werd duide-
lijk dat er een sterke voorkeur was voor een 
wat donkerder grafisch ontwerp. Ook kreeg ik 
een aantal bruikbare tips over hoe ik de tekst 
en het ontwerp zo goed mogelijk samen kon 
laten gaan. Toen het ik het definitieve ont-
werp af had, heb ik deze ter controle op ware 
grootte uit laten printen en nogmaals gecon-
troleerd op het ontwerp en de afmetingen. 

FUNCTIE

design
TECHNIEK

layout

CONCEPT
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Gelijk na het schrijven van mijn testplan ben ik 
aan de slag gegaan met het ontwerpen van de 
techniek achter mijn module. De techniek voor 
mijn module kon worden onderverdeeld in 
twee categorieën, namelijk; het analoge circuit 
en het digitale circuit. Aan de hand van verschil-
lende bronnen uit zowel de literatuur als online 
content (Circuitlib, 2013; K. Bjorn; Mufwiggler, 
2019; R. Wilson, 2017), en software om sche-
ma’s en printplaten mee te ontwikkelen (EAG-
LE). Kon ik al snel de benodigde schema’s voor 
mijn analoge mixer tekenen. Na enige verdie-
ping in het programma en een aantal hands-on 
testjes met getekende schema’s, was de basis 
voor mijn mixer al gelegd. Pas nadat de layout 
voor mijn mixer definitief was kon ik verder met 
het uittekenen van het schema tot in detail. 

Terwijl ik bezig was met het uitwerken van 
het design, de layout en het algehele concept 
voor de module. Heb ik mijzelf verdiept in de 
techniek achter een digitale audio interface 
en in hoe ik deze moet maken. Samen met 
Ward Nijman, vierdejaars student muziek & 
technologie heb ik een aantal tests gedaan 
met een raspberry pi 3 en een audio injector 
om het digitale gedeelte werkzaam te krijgen. 

Tijdens deze tests kwamen wij er achter dat 
dit niet de optimale manier was om mijn 
prototype werkzaam te krijgen zoals ik dat 
voor ogen had. Daarom heb ik in overleg met 
Ward Nijman besloten dat het slimmer was 
om gebruik te maken van een ‘integrated cir-
cuit’ die deze interfacing voor mij zou rege-
len. Omdat wij deze tests vrij in het begin van 
het schooljaar hebben gedaan, was er nog 
genoeg tijd om dit uit te zoeken. Zie ‘audioin-
terface tests’ voor meer informatie hierover. 

Na dit besluit ben ik opzoek gegaan naar de 
voor mij best passende oplossing. Omdat ik 
tijdens mijn eerste prototype gebruik maakte 
van een Behringer audio interface die eigen-
lijk precies deed wat ik wilde, besloot ik om te 
kijken welke chip Behringer hiervoor gebruik-
te. Nadat ik de audio interface had openge-
schroefd kwam ik erachter dat zij een Xmos 
audio interface processor gebruiken. Na wat 
speurwerk op internet en overleg met Randy 
Meinderts-Hendriks, werkzaam bij Keymusic 
en een expert op dit gebied, kwam ik uit op de 
XE216-512-TQ128 xCORE™ multicore micro-
controller als beste optie voor mijn module. 

Met de bijgeleverde documentatie van de 
chip en een beetje hulp van Randy, heb ik de 
chip verwerkt in het elektrische schema voor 
mijn module. Ook heb ik mijn schema door 
Jack W. Doyle en Ward Nijman laten nakijken 
op eventuele fouten en verbeterpunten. 
Na wat kleine aanpassingen was nu ook de 
techniek van mijn mixer klaar (op papier) en 
kon deze klaargezet worden voor productie. 
(zie bijlage 5: ‘ Technische specifica-
ties’  voor  de technische documentatie)

CONCEPT | functie | layout | design | techniek
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Nu alles voor de productie van mijn eurorack 
module klaar lag om besteld te worden, heb ik 
mijn BOM (zie bijlage 5c: ‘bill of materials’) naar 
een aantal verschillende bedrijven gemaild 
voor een offerte. Zodat ik kon vergelijken wel-
ke bedrijven het beste voldoen aan mijn eisen 
voor het product. Gekeken naar levertijd, prijs 
en kwaliteit sloten de volgende bedrijven het 
beste aan voor de productie van mijn module. 
Bij een enkele oplage zijn de totale pro-
ductiekosten €340,09 per module. Bij een 
oplage van 100 modules zijn deze kos-
ten al sterk gereduceerd naar een to-
tale kostprijs van €116,81 per module. 

Omdat er bij het produceren van 1 mo-
dule erg veel opstartkosten betaald moe-
ten worden is het slim om zoveel mogelijk 
modules in één keer te laten maken, om 
hiermee de totale kosten zo laag mogelijk 
te houden. Voor het frontpaneel moet bij-
voorbeeld een stans gemaakt worden die 
al €175,- kost, daarna komen pas de kos-
ten voor het materiaal en de productie. 
Daarom kies ik er ook voor om pas bij de 
daadwerkelijke productie het frontpaneel 
te bestellen in verband met de kosten. 

KOSTEN per MODULE

printplaat:
onderdelen:
Frontpaneel: 

bij een oplage van:      1 module         100 modules

€ 7,29
€ 81,28
€ 28,24

€ 32,67
€ 135,42
€ 172,-

(Zie bijlage 2 ‘Productiekosten’ voor een gede-
taileerd overzicht van onderdelen en prijzen.)

     €
 340.09

€ 116,81

build, test, finalise

prototype, test, analyse

learn, iterate, repeat

build, test, finalise

release

build, test, finalise
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the business
do it for the right reasons

missie

visie

Eurorack gebruikers voorzien van krachtige modules die 
een optimale workflow en creativiteit stimuleren, zodat 
zij zich volledig kunnen focussen op hun muziek.

Zoveel mogelijk muzikanten helpen om het beste uitzich-
zelf en hun creativiteit te halen, om de wereld te voorzien 
van nog meer mooie muziek.

Ondernemen zit in mijn bloed
Als sinds ik mij kan heugen zie ik overal kansen waar an-
deren problemen zien. Op mijn achttiende registreerde ik 
mijn eerste officiële onderneming bij de Kamer van Koop-
handel. Met een budget van nog geen €1500,- begon ik 
één van de eerste webshops gespecialiseerd in de ver-
koop van e-sigaretten in Nederland. Waarmee ik in een 
jaar tijd net iets meer dan €29.000,- omzet had gedraaid. 
Omdat ik ging studeren en omdat mijn hart niet ligt bij het 
verkopen van e-sigaretten besloot ik mijn onderneming te 
staken en mij te focussen op mijn studie. Dit voorproefje 
was voor mij de bevestiging dat ik wilde blijven onderne-
men en dat dit niet mijn enige onderneming zou blijven. 
Een andere belangrijke les die ik hiervan geleerd heb is, 
dat ik het belangrijk vindt om passie te hebben voor het 
hoofddoel van de onderneming. 

een kindje om voor te zorgen
Wat ik zelf vooral uit mijn onderneming hoop te halen is 
‘een kindje om voor te zorgen’. Daarmee bedoel ik dat ik 
hoop dat mijn onderneming een bedrijf wordt waar ik 
al mijn liefde en energie in kan stoppen en dat het een 
plaats wordt waar mijn volledige potentie tot uiting kan 
komen. En wat misschien nog wel het allerbelangrijkste 
is; dat ik ‘s ochtends opsta met een lach op mijn gezicht 
omdat ik kan doen wat ik leuk vind.

Passie is naar mijn mening iets wat je een leven lang bij 
je draagt en daarmee onverwoestbaar en onvoorwaar-
delijk is. Daarom denk ik ook dat een onderneming zon-
der passie, gedoemd is om te mislukken. Met mijn passie 
voor creatie, muziek en technologie denk ik dan ook een 
goede basis te vormen voor opzetten van een onderne-
ming in de Eurorack industrie. Waarbij de kern van het 
bedrijf bestaat uit de liefde voor muziek en de drang om 
te ondernemen. Van nature ben ik een oprecht en integer 
persoon met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, een 
realistische kijk op de wereld en een oog voor detail. Dit is 
dan ook precies wat ik als bedrijf wil uitstralen naar mijn 
doelgroep. Ook vind ik kwaliteit erg belangrijk en zie ik dit 
graag terug in alle aspecten rondom mijn onderneming. 

passie
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Het is natuurlijk fijn als de techniek werkt, maar als er 
geen aandacht voor het product is verkoop ik natuur-
lijk niets. Daarom was de volgende stap minstens net 
zo belangrijk als alles dat ik hiervoor gedaan heb, na-
melijk de bedrijfsvoering. Omdat de Eurorack gemeen-
schap zo’n hechte en betrokken groep is, heb ik er van-
af het begin af aan voor gekozen om alles wat ik doe 
met ze te delen via de Facebook groep Eurorack DIY. 
Hiervoor zijn drie redenen; 1. Zodat ik kan peilen wat 
de algemene opinie is over de dingen die ik upload op 
deze pagina (en deze informatie dus kan gebruiken als 
feedback vanuit de doelgroep). 2. Voor advies en kritiek 
op bepaalde onderwerpen waar ik niet zeker van ben, 
en 3. Nog veel belangrijker, betrokkenheid creëren. 

In een maatschappij waar alles steeds meer om au-
thenticiteit, integriteit, persoonlijkheid en waarde-
creatie draait, is het belangrijk om dit ook daadwer-
kelijk te zijn en uit te zenden naar je doelgroep. De 
tijd van je anders voordoen dan dat je bent is voorbij, 
mensen willen geen constante stroom aan ‘bullshit’ 
meer. De reden dat bedrijven zoals Facebook kam-
pen met problemen om hun doelgroep vast te hou-
den, ligt hem in het feit dat iedereen ondertussen 
wel door heeft dat wat iemand op zijn tijdlijn plaatst 
geen weergave van de realiteit is. Waar influencers 2 
jaar geleden geprezen werden alsof ze rocksterren 
waren, verschuift dit beeld nu langzaam naar luie, 
non-talentvolle en neppe personen die gebruikma-
ken van social media voor hun eigen gewin en elk 
beetje aan persoonlijkheid en integriteit verloren zijn. 

aanpak
1. opiniepeilingen
2. feedback
3. betrokkenheid creëren

Vooral in een nichemarkt zoals deze is het belangrijk om een connectie met je doel-
groep te hebben. Aangezien integriteit, oprechtheid en eerlijkheid bij mij hoog in 
het vaandel staan en er nu eindelijk een tijd aan lijkt te breken waarin mensen de 
nepheid van social media beginnen in te zien. Leek mij dit het uitgelezen moment 
om gewoon eens te laten zien wie ik nou ben. Geen onzin, geen gepronk en geen 
filter. Doordat ik dit vanaf het begin af aan heb gedaan bij mijn doelgroep, heb ik 
een hele belangrijke factor bij ze los gespeeld, namelijk; de gunfactor. Omdat ik in 
meerdere posts open ben geweest over het feit dat ik dit wilde doen zonder eni-
ge ervaring, zijn mensen mij heel erg gaan waarderen om wie ik ben en wat ik doe. 

De leden hebben de afgelopen 6 maanden als het ware met mij meegeleefd en we-
ten precies wat ik aan het doen ben. Ook dit mes snijdt aan twee kanten. Want waar 
mijn doelgroep precies op de hoogte is van wat ik aan het doen ben en wie ik ben als 
persoon, worden zij ongemerkt ook blootgesteld aan een eeuwenoud psychologisch 
fenomeen genaamd het ‘mere exposure effect’. Wat in de marketingwereld als sinds 
jaar en dag effectief gebruikt wordt. Deze theorie stelt; Des te vaker je een stimulus 
ziet (bewust of onbewust), des te meer voel je je aangetrokken tot deze stimulus, in dit 
geval dus het merk. Op deze manier heb ik dus al een behoorlijke achterban aan men-
sen die mij steunen en oprecht betrokken zijn met wat ik doe. Voor een bedrijf wat bij-
na al zijn activiteiten online uit zal voeren, is dit een erg waardevolle voor mijn bedrijf.

het imago
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Zoals ik al eerder benoemd had in mijn vorige stukken, zijn 
er nog veel Eurorack fabrikanten met een achterhaalde 
kijk op marketing en ondernemen. Wat op zijn beurt weer 
gunstig is voor mij, omdat er nog veel te halen valt op dit 
gebied. Zelf ben ik bijvoorbeeld al erg gevoelig voor alleen 
de layout van een website. Als een website niet makkelijk 
te navigeren is, er onverzorgd uitziet of niet goed werkt, 
ben je mij al kwijt als klant. In een wereld waar het maken 
van een website tegenwoordig ongeveer net zo moeilijk 
is als het maken van een goedgestyleerde powerpoint-
presentatie. Is het geen excuus meer dat websites duur 
zijn en alleen gemaakt kunnen worden door bedrijven 
die hier bakken met geld voor vragen. Zie mijn website 
https://waversaudio.com als het levendige bewijs, ik ben 
hier precies 1 zondagmiddag mee bezig geweest. Nu vind 
ik dit persoonlijk nog verre van af, maar voor nu volstaat 
het gezien het gaat om de presentatie en de functionali-
teit van de website. Dit geldt ook voor de productvideo op 
mijn website, de muziek en beelden die ik gebruikt heb in 
deze video heb ik zelf gemaakt en gemonteerd. Wederom 
ben ik geen expert in het regisseren, monteren en opne-
men van video’s en toch is deze video kwalitatief al be-
ter dan menig andere video’s van Eurorack fabrikanten. 
Het punt dat ik hier probeer te maken is vooral; dat als ik 
als 26 jarige student zonder geld, ervaring en de benodigde 
middelen zoiets als dit kan opleveren als eindproduct. Terwijl 
ik daarnaast ook nog bezig ben met het afstuderen van mijn 
studie, een minor volg aan de Universiteit Utrecht en in de 
tussentijd een gebroken hand en een hersenschudding heb 
opgelopen, waarom kunnen grote fabrikanten die het geld, 
de middelen en de tijd hiervoor wel hebben dit dan niet?

mijn voordeel
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Sinds de opkomst van het internet en de online verkoop via 
webshops zijn er talloze onderzoeken gedaan naar de invloed 
van het design en de layout op bijvoorbeeld het koopgedrag 
van de gebruikers. Verschillende bronnen (Gao & Chen, 2014; 
Nekić., 2015; Oğuz.,  2018; Lee & Wang, 2013) geven aan dat 
het design van een website van enorm belang is bij het koop- 
en -browsegedrag van de bezoeker. Volgens de blog ‘The 16 
Website Design Best Practices For Conversions in 2018.’ op 
Crazyegg.com (februari, 2019) zijn 94% van de eerste indruk-
ken op een website gebaseerd op design. Gewapend met 
deze informatie en het boek  ZAG, The number-one strategy of 
high-performance brands. van Neumeier, M. (2007), ben ik be-
zig gegaan met het (visueel)vormgeven van mijn imago/brand.

Omdat ik zelf van een minimalistische en abstracte stijl houd 
als het gaat om visuele vormgeving en een effectieve commu-
nicatie als het gaat om informatieverstrekking, heb ik dit aange-
houden als de centrale leidraad voor mijn visuele vormgeving. 
Na een niet zo vruchtbare brainstormsessie over de naam van 
mijn merk, vroeg ik Maurits Hagdorn om advies over de naam 
van mijn bedrijf. Ook hier kwam weinig vruchtbare input uit, toen 
ik Maurits probeerde uit te leggen wat ik nou precies voor ogen 
had met de merkstijl. Zei ik; “Ik wil gewoon een simpele, strakke 
en herkenbare naam die eruit springt tegenover de rest. Zoiets 
iets simpels als Waves en dan zo’n logootje van een golfje met 
een pakkende tagline zoals Making waves so you don’t have to. 
Maar dan iets wat een beetje toepasbaar is voor deze branche.” 
Waarop Maurits zei; “Ik weet het niet hoor, maar volgens 
mij heb je ‘m man. Kijk even hoe chill dit eruit ziet! En daar-
bij is dit juist heel erg toepasbaar op deze branche. Want 
waar bestaat geluid ook alweer uit? Precies ja, golven.” 

Toen ik de naam, het logo en de tagline in combinatie zag, wist ik 
100% zeker dat dit het moest zijn en dat dit precies sloeg op het 
imago wat ik uit wilde stralen. Vanuit hier viel eigenlijk alles me-
teen op zijn plek en was het ontwerp van de website, de grafische 
vormgeving en de stijl van video’s een fluitje van een cent. Het hele 
merk was plots zichtbaar in mijn verbeelding en ik moest het sim-
pelweg alleen nog maar uit werken. Nadat de website, de visue-
le vormgeving en de video afgestreept konden worden, was het 
tijd voor de laatste stap; het uitrollen van mijn merk. Na een laatste 
controle van mijn focusgroep en wat kleine aanpassingen, had nu 
ook mijn merk een fysieke vorm aangenomen en was ‘good to go’. 
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het merk

“94% van de eerste indrukken op 
een website gebaseerd op design”

brand

https://waversaudio.com
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€395,-
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Nu alles aan de achterkant van mijn bedrijf 
klaar stond om gelanceerd te worden, was 
het tijd voor de laatste stap; Het positione-
ren en implementeren van mijn merk op de 
markt en het binden van mijn doelgroep vol-
gens de hiervoor bedachte strategie. Omdat 
ik weinig liquide middelen tot mijn beschik-
king heb, is de financiering voor de eerste 
productierun van 100 modules niet haal-
baar vanuit mijn eigen vermogen. Daarom 
heb ik hier samen met Maurits Hagdorn een 
passende oplossing voor bedacht. Maurits is 
bereid mij het geld te lenen, mits ik van te vo-
ren kan aantonen dat ik genoeg pre-orders 
heb om de productiekosten mee te dekken. 
De kosten voor de eerste productierun be-
dragen €11.681,00,-  voor 100 modules. 
Daarnaast komen nog de kosten voor de 
verpakking en de kosten voor het drukwerk 
zoals een handleiding. Samen bedragen 
deze kosten ongeveer zo’n €950 ,- Waar-
mee het totaal van de kosten uitkomt op 
€12.631,00,-  Dat zou betekenen dat ik bij 
een verkoopprijs van €395,- per modu-
le, op zijn minst 32 pre-orders bevestigd 
moet hebben om break even te draaien.

kost dat?

kostrprijs omega one
productiekosten
verpakking
drukwerk
R&D
marketing
website

Totaal

€ 11.681,-
€ 892,-
€ 58,-
€ 2000,-
€ 5000,-
€ 2000,-

€ 12.631,-

CONCEPT | STRATEGY | IMPACT | brand | VALUE CONCEPT
strategy

brand
impact

Om zoveel mogelijk pre-orders binnen te sle-
pen heb ik de volgende strategie bedacht.
Door de lanceerdatum van mijn module vroeg-
tijdig bekend te maken bij mijn doelgroep kan 
ik op een veilige manier zonder grote financi-
ele risico’s genoeg pre-orders verzamelen om 
de kosten mee te dekken. Om ervoor te zorgen 
dat ik zoveel mogelijk pre-orders binnen krijg 
wil ik exclusiviteit creëren rondom mijn module. 
Dit wil ik doen door bij mijn doelgroep bekend 
te maken dat de eerste productierun uit 100 
modules bestaat en dat de eerste 100 aanmel-
dingen via de website, de unieke kans krijgen 
om deze module als eerste aan te schaffen.
Door middel van een grote counter op de web-
site kunnen mensen zien hoeveel modules er 
nog beschikbaar zijn om te pre-orderen. In de 
hoop dat dit de exclusiviteit en vraag naar mijn 
module vergroot naarmate de teller afloopt. 

Het zou natuurlijk zonde zijn als ik binnen een 
week 100 pre-orders heb en nog 2 maanden 
moet wachten tot de lancering. Ook daarvoor 
heb ik iets bedacht. Vlak voordat de counter op 
10 staat, zal ik de counter stoppen en een bericht 
plaatsen op mijn website en mijn vaste commu-
nicatiekanalen. Met de mededeling dat de aan-
meldingen veel harder gaan dan dat ik had ver-
wacht en dat bijna alle modules al gepre-orderd 
zijn, en dat ik daarom het besluit heb genomen 
om nog 50 extra modules aan de productierun 
toe te voegen, waarbij de laatste 50 modules op 

basis van een loting zullen worden verkocht. 
Zo heeft iedereen een gelijke kans op het be-
machtigen van een module. Natuurlijk is de 
achterliggende reden hier om inzicht te krij-
gen in hoeveel mensen er daadwerkelijk geïn-
teresseerd zijn in de module. Door de gewo-
ne counter tot van 100 naar 0 te laten lopen 
en bij 100 aanmeldingen de mededeling te 
plaatsen dat alle pre-order plekken helaas op 
zijn, maar dat er nog wel 50 modules beschik-
baar zijn via een loting waarvoor je je kan aan-
melden op de website. Hoop ik zoveel mo-
gelijk mensen uit de doelgroep te stimuleren 
om zich nog aan te melden voor een module. 
Een maand voor lancering zal ik de eerste 100 
aanmeldingen herinneren aan hun pre-or-
der en ze de optie geven om de bestelling 
daadwerkelijk te plaatsen en te betalen bin-
nen de termijn van twee weken, omdat hun 
pre-order anders komt te vervallen en wordt 
aangeboden voor de loting. Op datzelfde 
moment zal ik iedereen die zich heeft aange-
meld voor de loting via de website, een mail 
sturen met een felicitatie dat zij de winnaars 
zijn geworden van de loting. Waarbij ook zij 
de optie krijgen om de bestelling te plaat-
sen en te betalen binnen 2 weken en wan-
neer daar geen gebruik van gemaakt wordt 
ook hun pre-order komt te vervallen en deze 
wordt vergeven aan de volgende op de lijst. 

Op deze manier heb ik twee weken van te-
voren in kaart hoeveel modules er daad-
werkelijk besteld en betaald zijn. De reden 
dat ik ervoor kies om toch meer dan 100 
modules te maken heeft te maken met het 
feit dat mensen zich altijd zullen bedenken 
en dat niet iedereen die zich aanmeldt al-
tijd even serieus is in het doorzetten van 
de aankoop. Daarnaast zou het ook zonde 
zijn als ik 400 serieuze kopers heb, waarvan 
ik er maar 100 daadwerkelijk iets verkoop. 

only 
1 1
left 
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proof of concept

Nu ik alle iteraties  had gedaan voor het ont-
werpen van zowel het product als mijn on-
derneming, was ik klaar voor de ultieme test; 
mijn meesterproef. Was alles wat ik had ge-
daan, uitgezocht en beweerd ook daadwer-
kelijk zo? Ik kon eigenlijk geen betere manier 
bedenken om dit te bewijzen anders dan 
mijzelf maar gewoon in het diepe te gooien. 
Dat is dan ook precies wat ik gedaan heb en 
op 5 mei 2019 is mijn website https://www.
waversaudio.com online gegaan. Vanaf dit 
moment konden klanten de module online 
pre-orderen via een formulier op de website. 
In de eerste 24 uur na de bekendmaking 
van de releasedatum voor de Omega One 
Performance Mixer, had ik al 69 aanmeldin-
gen voor het bestellen van een module via 
mijn website. (Zie bijlage 6: ‘Pre-orderlist’) 

69+

NEW EMAILS

Het feitelijke doel van dit project is het schrijven van een valide bachelor thesis, om zo het beha-
len van mijn opleiding Kunst en Economie te verzegelen. Natuurlijk is dit niet de enige beweeg-
reden van mijn project. Mijn persoonlijke doelen spelen in dit project een veel grotere rol. Ik zie 
deze periode als een unieke kans om mijn doelen te verwezenlijken, want ik heb nu een school-
jaar lang om mij volledig te focussen op een onderwerp dat ik belangrijk vind. Die kans zal ik in 
de toekomst niet snel meer krijgen als ik een fulltime baan heb. Daarom wil ik deze periode ook 
gebruiken om het uiterste uit mijzelf en mijn studie te halen. Ik wil deze opleiding daarom ook 
verlaten met een solide basis om mijn eigen onderneming mee voort te kunnen zetten na het 
afronden van deze studie. Zij het in de vorm van een daadwerkelijk product, een prototype of 
een volledig onderzoeksrapport dat gebruikt kan worden voor de start van mijn bedrijf.

project missie

doelstellingen
Voor juli 2019, wil ik op zijn minst een werkend prototype hebben opgeleverd dat er al bijna 
uitziet als het eindproduct dat ik voor ogen heb. Dit kan zijn in de vorm van een fysiek product, 
of een volledig uitgewerkte concept versie op papier.

Ik wil dat het uiteindelijke eindproduct zo’n goede indruk maakt op de eigenaar van Midi Am-
sterdam dat hij het wil verkopen in zijn winkel. Om dit te bereiken zal ik een origineel en vernieu-
wend product van goede kwaliteit op moeten leveren, waar de eigenaar enthousiast van wordt.

Voor 1 januari 2020 wil ik een winstgevend eindproduct hebben dat klaar is voor de verkoop.

Voor 1 januari 2020 wil ik een productieketen/netwerk hebben opgezet, waarbij ik samenwerk 
met verschillende leveranciers, fabrikanten en distributeurs over de gehele wereld. Om zo mijn 
eerste lijn producten te kunnen uitrollen in de markt.

in het testplan schreef ik... Omdat er nu toch ineens best wel veel op het spel staat als het gaat om het succes van Wavers, is het belangrijk dat ik mij de komende 
maanden ga focussen op de valkuilen die er nog zijn. Door de strakke deadline die ik voor mezelf heb gecreëerd is het belangrijk dat 
alles betreft het product en alles hieromheen werkzaam is voor 1 augustus 2019. De belangrijkste punten heb ik hieronder genoteerd;

Het product
Met de hulp die ik van Stijn Haring-Kuipers krijg (zie volgende pagina), denk ik dat het wat betreft de productie, de kwaliteit en de vei-
ligheid van mijn module wel goed komt en ik mij hier verder niet druk over hoef te maken. 

De website
Op dit moment is mijn website nog maar een ruwe opzet waar nog veel aan moet gebeuren wat betreft functionaliteit, layout en bevei-
liging. Dit is vooral belangrijk als ik de modules wil aanbieden als een webshop en klanten dus online aankopen doen via mijn website. 
Omdat mijn kennis wat betreft de beveiliging van websites en betaalomgevingen gelimiteerd is. Kies ik ervoor om dit uit te besteden 
aan iemand die hier verstand van heeft. Zodat ik de online veiligheid van mijn klanten te allen tijde kan garanderen. De verloofde van 
een van mijn beste vrienden, Erik Weihs, is webdeveloper en gespecialiseerd in het maken van webshops en online betaalomgevingen. 
Omdat dit voor hem niet al teveel moeite is, en zijn vriend en ik al erg lang goede vrienden zijn, is hij bereid om mijn website te be-
veiligen en te optimaliseren voor commercieel gebruik. Mits ik, in zijn woorden; “Zorg voor een goede rode wijn die hij op kan drinken 
tijdens het lachen om de huidige beveiliging van mijn website”.

Naast de beveiliging en functionaliteit van mijn website wil ik ook kijken naar de online betrouwbaarheid en vindbaarheid van mijn 
website. Dit kan ik doen door mij bijvoorbeeld aan te sluiten bij een online keurmerk voor webshops en door mijn site te voorzien van 
de juiste zoekwoorden. Ook hier kan Erik mij mee helpen.

Wet- en regelgeving
Op het gebied van de wet- en regelgeving heb ik ook nog het één en ander uit te zoeken. Voor  Nederlandse en Europese wet- en 
regelgeving omtrent consumentenelektronica en de hiervoor gestelde algemene producteisen, is gelukkig alle informatie te vinden op 
de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Omdat mijn product ook buiten Europa verkocht zal worden is het belang-
rijk dat ik op de hoogte blijf van de wet- en regelgeving omtrent mijn product in de desbetreffende regio’s.

Langetermijnvisie
Alle bedrijven die op de lange termijn enigszins willen blijven bestaan en die de ambitie hebben om verder te groeien, kunnen niet 
zonder een langetermijnvisie en een plan om zich hieraan te houden. Gezien ik niet van plan was om het bij één productierun te laten, 
lijkt het mij raadzaam om een goede langetermijnvisie te bedenken en deze uit te werken op papier. Zodat ik mij hieraan kan houden. 

aandachtspunten
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Ondanks ik erg tevreden ben het resultaat, is er 
altijd ruimte voor verbetering en zal ik mij de ko-
mende maanden voor de volle 100% in moe-
ten zetten om Wavers tot een succes te leiden. 
Daarom is het erg belangrijk om een kritische blik te blij-
ven behouden. Dat gezegd hebbende wil ik beginnen 
met een reflectie op de tot nu toe genomen stappen.

Achteraf gezien weet ik niet helemaal zeker of het 
een goede zet is geweest dat ik mijn website zo 
vroeg online heb gezet. Ondanks het erg fijn is dat 
er nu bevestigd is dat er vraag is naar mijn module, 
moet ik mezelf afvragen of ik nog wel genoeg tijd 
heb om ervoor te zorgen dat mijn module 100% 
goed werkt en dat ik voor de start van de lance-
ring alles af heb zoals ik het voor ogen had. Door 
de module beschikbaar te maken voor pre-order 
ben ik een belofte aangegaan met mijn klanten om 
deze ook daadwerkelijk te leveren op de afgespro-
ken datum. Als alles gaat volgens plan is daar niet 
zoveel mis mee. Maar op het moment dat de pro-
ductie vertraging oploopt door onvoorziene om-
standigheden of op het moment dat mijn module 
bij levering toch niet 100% aan de kwaliteitseisen 
blijkt te voldoen, is dit erg slecht voor het imago 
van Wavers. Daarom was het misschien verstandi-
ger geweest om na afronding van mijn studie eerst 
nog het één en ander aan onderzoek te doen voor-
dat ik mijn product zou aanbieden op de markt. 

CRITICAL REVIEW
STIJN HARING-KUIPERS Aangezien dit niet de situatie is, heb ik een an-

der plan bedacht om ervoor te zorgen dat de 
lancering van mijn product alsnog een succes 
wordt. In een eerder interview met Stijn Ha-
ring-Kuipers, eigenaar van TINRS, had ik al een 
aantal tips gekregen wat betreft de productie 
en het ontwerpen van modules. Daarnaast gaf 
Stijn aan dat ik altijd bij hem mocht aanklop-
pen met vragen of om gewoon even met hem 
te sparren over ideeën. Gezien Stijn al meer-
dere succesvolle modules op de markt heeft 
gebracht, leek het mij geen slecht idee om bij 
hem om advies te vragen. Stijn gaf mij een aan-
tal tips mee over; de dingen waarop ik moest 
letten bij het lanceren van een module  en over 
hoe ik dit kon doen. Ook heeft hij aangeboden 
om samen met mij in zijn werkplaats de mo-
dule na te lopen op de gebruiksveiligheid van 
de module en eventuele verbeterpunten in 
het ontwerp. Omdat hij het zelf erg druk heeft 
met zijn eigen projecten kan dit helaas wel pas 
nadat hij deze projecten heeft afgerond. De 
verwachting is dat Stijn medio juni klaar is met 
zijn projecten en hij mij rond die tijd zal bellen. 
Hij raadde mij aan om in de tussentijd alvast na 
te denken over de tips die hij mij had gegeven;

Principal inventor, CEO of Void B.V.

Als ik de modules volledig wil laten produceren, kan ik dit het beste in China laten doen. Niet alleen 
kostentechnisch, maar ook gezien de levertijd. Als ik dit binnen Europa wil laten doen gaat het mij 
niet alleen veel meer geld kosten, maar ook veel meer tijd. Waar je vanuit China binnen een week je 
volledig geproduceerde module ontvangt, kan dit binnen Europa wel meer dan een maand kosten. 

Omdat ik had aangegeven dat ik kwaliteit en design belangrijk vond, moest ik eens naden-
ken over het extra stapje dat ik kon zetten voor mijn klanten. Wil ik tegen een hogere kostprijs 
zo’n compleet mogelijke module leveren aan mijn klanten door bijvoorbeeld patchkabels mee 
te leveren bij de module? En als ik dit doe, wil ik dan merkloze patchkabels meeleveren of pat-
chkabels met het Wavers logo erop gedrukt? Of wil ik in plaats van schroefjes om de modu-
le mee te bevestigen, Knurlies meeleveren om het de klant makkelijker te maken? (Knurlies zijn 
schroeven die met de hand kunnen worden vastgedraaid zonder het gebruik van gereedschap).

Naast dat mijn module aan de gestelde kwaliteits- en -veiligheidseisen moet voldoen, is het belang-
rijk dat de module lang meegaat en dat deze tegen een stootje kan. Daarom raadde Stijn mij aan 
om hier een ‘endurance and performance’ test voor te bedenken, waarmee ik de duurzaamheid van 
mijn module kon garanderen en optimaliseren waar nodig. Zo test Stijn al zijn modules persoon-
lijk, voordat hij ze opstuurt naar de klant. Dit doet hij bijvoorbeeld door alle modules minimaal 48 
uur onafgebroken aan te laten staan om te controleren of de componenten niet te heet worden. 

TIP 1

TIP 2

TIP 3
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terugblik
Als ik terugkijk naar het afgelopen schooljaar, zie ik een 
jaar waarin ik enorm veel heb geleerd. Niet alleen op het 
gebied van nieuwe kennis, maar ook op persoonlijk vlak 
heb ik erg veel nieuwe inzichten verkregen die mijn kijk 
op de wereld veranderen. Waar alle kennis die ik de afge-
lopen vier jaar heb vergaard tijdens mijn studie, opeens 
op zijn plek leek te vallen. En waar ik grenzen heb verlegd 
naar een nieuw niveau, waarvan ik het bestaan niet eens 
afwist. Durf ik te zeggen dat dit één, al dan niet de meest, 
vruchtbaarste jaren van mijn leven is geweest tot nu toe. 
Dit zeg ik natuurlijk niet zomaar en deze uitspraak ver-
dient daarom ook enige toelichting vanaf mijn kant. Daar-
om wil ik naast de reflectie van mijn afstudeerproject, ook 
kort reflecteren op de persoonlijke en professionele ont-
wikkelingen die ik het afgelopen jaar heb doorgemaakt. 

Tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek heb ik erg 
veel gehad aan het voorafgaande onderzoek in de li-
teratuur tijdens de ‘Discover & Define’ fase. Omdat ik 
veel bruikbare data had verzameld tijdens het uitvoe-
ren van mijn literatuuronderzoek, kon ik in de aanloop 
naar mijn meesterproef veel meer focussen op stra-
tegische en operationele kanten van mijn onderzoek. 
Hoewel ik in het begin van dit studiejaar een kritische 
houding had tegenover het theoretische kader dat 
ons is aangereikt, denk ik daar nu heel anders over. 
Tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek ben ik de-
sign thinking steeds meer gaan waarderen en toepas-
sen waar dit kon. Waar deze theorie eerst voelde als 
‘just another theory’, zie ik nu in dat design thinking 
een krachtige en effectieve tool is die ingezet kan wor-
den om complexe vraagstukken te beantwoorden.

het literatuuronderzoek

Wat betreft de gehanteerde onderzoeksmethodologie, denk ik dat ik de spijker 
op zijn kop heb geslagen. Omdat experimenteren en uitproberen in mijn aard 
zit, heb ik erg veel gehad aan de iteratieve en exploratieve manier van data 
verzamelen tijdens mijn onderzoek. Doordat ik iemand ben die snel nieuwe 
inzichten kan vergaren door ‘gewoon maar te doen’, was deze manier van on-
derzoek doen erg vruchtbaar. Ik heb meerdere en steeds betere prototypes in 
elkaar gezet aan de hand van de resultaten uit voorgaande iteraties. Omdat ik 
tijdens mijn vooronderzoek tot de conclusie kwam dat ik snel moest kunnen 
prototypen tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek. Heb ik vervolgens de juis-
te middelen aangeschaft, zoals bijvoorbeeld een 3D-printer, om aan deze con-
clusie te voldoen. Zonder deze kennis en middelen had ik nooit het hetzelfde 
eindresultaat kunnen behalen. Door het inzetten van mijn 3D-printer alleen al, 
heb ik op zijn minst 5 fouten in het design van mijn module kunnen voorkomen. 

Naast dat ik deze manier van onderzoek doen erg geslaagd vond, denk ik dat 
ik nog betere resultaten had kunnen behalen als ik mijn onderzoek wat dui-
delijker had afgebakend. Doordat mijn onderzoeksvraag vrij breed was, heb 
ik mij niet op alle onderdelen even goed kunnen focussen. In combinatie met 
mijn fietsongeval en het volgen van een minor aan de Universiteit Utrecht had 
ik daarom niet genoeg tijd om mijn onderzoek tot in de puntjes uit te werken. 
Als ik mijn onderzoeksvraag wat gerichter had gesteld en de focus meer op 
één aspect had gelegd, had ik kunnen voorkomen dat ik hiermee in het geding 
kwam. Echter gaan dingen zoals ze gaan en heb ik hiervan geleerd voor een 
volgend onderzoek.

Wat betreft de onderzoeksuitkomsten ben ik erg tevreden over het uiteindelij-
ke resultaat. Aan het begin van het jaar had ik niet voor mogelijk kunnen hou-
den dat dit het eindresultaat zou worden en al helemaal niet met de gebeur-
tenissen tussendoor. Ik denk dat ik erg trots mag zijn op wat ik uiteindelijk heb 
neergezet en dat ik met deze omstandigheden het best haalbare resultaat heb 
behaald. Hoewel de resultaten ver boven mijn vooraf gestelde verwachting uit-
komen, had ik zonder het volgen van de minor aan de Universiteit Utrecht veel 
meer tijd en energie in mijn onderzoek kunnen stoppen. Waardoor ik een een 
veel mooier resultaat had kunnen behalen en waardoor het fietsongeval in veel 
mindere mate van invloed was geweest op het eindresultaat. Desalniettemin 
ben ik erg tevreden over de uitkomsten van mijn onderzoek.

onderzoeksmethodologie

de onderzoeksresultaten

een bewogen jaar
conclusie
In de methodesectie van dit stuk staat heb ik het volgende doel geformuleerd; 

Het ontwerpen van een eurorack module die zodanig aansluit op de klantbe-
hoefte dat daarmee  een basis kan worden gelegd voor het starten van een  
succesvolle onderneming  in het eurorack landschap. Waarbij het product de 
basis zal vormen voor het voeren van de onderneming en waarbij de bedrijfs-
voering zal zorgen voor een frisse wind, op een  ietwat traditionele markt.

Ik denk dat ik mag concluderen dat ik deze doelstelling meer dan behaald heb 
gezien de resultaten van mijn onderzoek. Ondanks dit een goede basis is om 
na mijn studie mee verder te werken, denk ik dat het belangrijk is dat ik met 
een kritische blik blijf kijken naar de aandachtspunten die ik eerder in dit stuk 
geformuleerd heb. Daarnaast ga ik het de komende periode nog erg druk krij-
gen met de voorbereiding voor de release van mijn module en zal ik alle zeilen 
bij moeten zetten om van Wavers een succes te maken.
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Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik een enorme doorzetter ben en dat ik niet snel op 
zal geven. Zelf ben ik mij hier ook maar al te goed bewust van en ik weet heel goed waar mijn 
grenzen liggen wat betreft werkdruk en uithoudingsvermogen. Echter heb ik dit jaar nieuwe 
grenzen overschreden die ik zelf ook niet voor mogelijk hield. Tegen het advies van studieleider 
Paul van Amerom in heb ik ervoor gekozen om dit jaar niet alleen mijn afstudeerjaar te doen, 
maar daarnaast ook nog een minor cognitieve neurowetenschappen van 30 ECTS te volgen aan 
de Universiteit Utrecht. Paul van Amerom raadde mij dit sterk af gezien de werklast die dit met 
zich mee zou brengen. Ondanks het advies van Paul, had ik het volste vertrouwen in mijzelf en 
in mijn motivaties om dit jaar te behalen. Tot halverwege het jaar, net voor de inleverdatum van 
het testplan, verliep alles meer dan soepel en kon ik de werkdruk prima aan. Ik had de discover 
en define fase afgerond met een mooi cijfer en de eerste twee vakken van mijn minor aan de 
universiteit behaald met gemiddeld een 7.5. Vlak voor het inleveren van mijn testplan en twee 
dagen voor het tentamen van een minorvak, blokkeerde het voorwiel van mijn fiets en werd ik 
voorover van mijn fiets gelanceerd. Waarna ik tijdens de val met mijn hoofd op het asfalt terecht 
ben gekomen en daarbij een hersenschudding en een gebroken hand opliep. In eerste instantie 
wilde ik hier niet aan toegeven omdat het vrijdag was en de deadline voor het testplan op maan-
dag stond. Daarnaast had ik op woensdag het tentamen voor mijn minorvak. Zonder naar de 
huisarts te zijn geweest (wat achteraf niet heel verstandig bleek), heb ik datzelfde weekend nog 
met volle macht aan mijn testplan gewerkt. Toen ik mijn testplan had ingeleverd en de deadline 
verstreken was, besloot ik om toch even langs de huisarts te gaan gezien de pijn niet minder 
werd. Waarna ik werd doorverwezen naar het Diakonessenhuis te Utrecht om röntgenfoto’s te 
laten maken van de verwondingen aan mijn hand en aan mijn hoofd. Hieruit bleek dat ik een 
hersenschudding en twee fracturen in het middenhandsbeentje van mijn linkerhand had op-
gelopen en dat ik 4,5 week in het gips moest. Twee dagen later had ik het tentamen van mijn 
minorvak en helaas was deze niet te halen op wilskracht alleen. Doordat ik een 3.2 had gehaald 
voor dit tentamen en mijn hersenschudding nog verre van over was, liep ik een behoorlijke 
vertraging op voor dit vak. Gezien ik de studiepunten van de minor nodig heb voor het behalen 
van mijn studie, was het erg belangrijk dat ik dit vak zou afronden met een voldoende. Daarom 
moest ik na het herstellen van mijn hand en hoofd alle zeilen bijzetten om dit vak alsnog af te 
ronden met een voldoende. 

tot slot
Omdat ik mezelf niet graag laat en kennen en ik dit jaar van mezelf moest 
behalen, kosten wat het kost, was dit het moment om alles te geven wat ik 
had. Ik denk dat ik vanaf dit moment (medio februari) constant ‘aan stond’ 
en tot aan het inleveren van dit document geen moment minder heb ge-
geven dan de volle 100%. Ik weet van mezelf dat ik hard kan werken en 
dat ik mezelf ergens toe kan zetten als het nodig is, maar dit is iets wat ik 
nog nooit gepresteerd heb. Bijna vier maanden lang heb ik dag in, dag uit 
op volle toeren gedraaid en het uiterste van mijzelf gevraagd. Waarbij ik 
meerdere malen tot een punt ben gekomen dat ik zowel fysiek als mentaal 
helemaal uitgeput was. Ik voelde aan alles in mijn lichaam dat ik ver over 
mijn eigen grenzen heen aan het gaan was, met maar één doel voor ogen. 
Ik moest en zou dit jaar halen.

Na alle energie en moeite die ik in dit jaar had gestoken om dit jaar te kun-
nen afstuderen, ging het mij niet gebeuren dat ik niet zou halen door een 
stom spatbord dat tussen mijn voorwiel kwam. Hoewel ik mij niet wilde 
laten kennen tegenover Paul en ik zijn ongelijk wilde bewijzen. Denk ik dat 
hier een veel waardevollere les uit getrokken kan worden, namelijk;

waar een wil is, 
is een weg.

eind goed, al goed

(en als je fiets rammelt,  is het verstandig om hier iets aan te doen)
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bijlage 1 - Paperprototype test bijlage 1 - Paperprototype test
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bijlage 2 - productiekosten
inkomsten  

productiekosten 
printplaat   €729,-
Elektronica onderdelen  €8.128,-
Frontpaneel   €2.824,-
Productverpakking  €892,-
Drukwerk    €58,-

subtotaal   € 12.631,-
 
Gereedschap & apparatuur 
3D-Printer   € 250,00
Materiaalkosten prototypes € 241,35
Filamenten   € 100,00
Hostingkosten voor website € 60,00
Gereedschap   € 150,00
Raspberry Pi   € 40,00
Octo RCA sound card  € 90,00

subtotaal    €931,35

totaal  € 13.562,35

uitgaven

Lening maurits   € 12.631,-
Eigen vermogen   € 931,35,-

totaal  € 13.562,35
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costumer relationships costumer segmentskey partners key activities

channelskey resources

cost structure revenue streams
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bijlage 3 - business model canvas

PAIN RELIEVERS

PRODUCT

GAIN CREATORS
GAINS

PAINS

JOBs

costumerswavers

de oplossingen die er zijn, 
zijn te lomp of groot

Veel modules zijn niet “fool proof”

gebruikres willen zoveel 
mogelijk bezig zijn met 
muziek maken

gebruikers willen het 
liefst alles in 1 case veel modules zijn te duur

‘straight forward’ 
modules die makkelijk 
te gebruiken zijn

goede kwaliteit als het gaat 
om performance en levensduur

Een gebuikers interface 
waar over nagedacht is

goede en altijd beschikbare 
costumer support

Duidelijke uitgebreide 
product handleiding

tutorials en 
online content

functionaliteit
boven alles

Duidelijke uitgebreide 
product handleiding

te weinig informatie
vanuit de fabrikant

Duidelijke uitgebreide 
product handleiding

eerlijke prijs

makkelijk in gebruik 

online content beschiknaar

verbeterd de workflow

costumizable design grote modules kosten te 
veel ruimte in een setup

benaderbaar product
ook voor beginners

Zo effectief mogelijk 
muziek produceren

Analoge setup 
verbinden aan 
digitale omgeving

analoge input mixen 

audio uitvoeren naar 
speakers

zoveel mogelijk ruimte 
behouden in je setup

aparte tracks opnemen 
om te kunnen nabewerken

goede en duidelijke online 
content, extra informatie, 
tutorials en, handleidingemn 
en service zorgen voor een 
goede costumer experience

door de integratie van een 
analoge en digitale mixer, wordt 
er zowel een funcioneel als 
emotineel probleem opgelost

scheelt de gebruiker tijd en ruimte

voorkomt frustraties zoals het 
gedoe met extra apparaten, kabels, 
instellingen of onbruikebare muziek 
door kleine foutjes

het gebruik van een externe mixer 
of audio interface wordt overbodig

op deze manier wordt alle gemaakte 
muziek vastgelegd voor de gebruiker

gebruikers kunnen op deze manier 
maximaal focussen op hun muziek 
zonder zich zorgen te hoeven maken 
over de techniek erachter.

Makkelijk te adopteren voor 
zowel nieuwe/beginnende of 
professinele gebruikers

maakt niet-eurorack 
apparatuur ook 
integreerbaar

je muziek is altijd geback-upt

“fool proof” ontwerp

compact ontwerp

modules moeten simpel zijn
 maar wel genoeg functies hebben

bijlage 4 - value proposition canvas
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bijlage 5A - technische specifica- bijlage 5B - SCHEMATISCHE TEKENING
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bijlage 5C - BILL OF MATERIALS bijlage 6 - pre-order list


