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Samenvatting
De cognitieve bias. Een cognitieve bias is een afwijking ofwel vertekening in de 
beoordeling, waarbij conclusies over andere mensen of situaties op een onlogische 
manier worden getrokken [1]. Dit gebeurt zowel privé als op professioneel gebied. Binnen 
dit onderzoek worden Bredaase CMD-ontwerpers onder de loupe genomen, omdat er 
bevestigd is dat zij veel vanuit hun bias ontwerpen. Dat is natuurlijk niet erg, want het kan 
ook positieve gevolgen hebben. Alleen wanneer men daar niet bewust van is, kan er geen 
eerlijk ontwerpproces ontstaan. Zodoende is de onderzoeksvraag ontstaan; 

“Hoe kan ik een Bredaase CMD-ontwerper bewustmaken van zijn of haar eigen Cognitieve 
Bias, zodat dit niet meer voor zal komen in zijn of haar ontwerptraject?”. 

Bij deze hoofdvraag zijn er drie deelvragen ontworpen die beantwoord zijn om tot een 
zo’n scherp en sterk mogelijk proof of concept te komen;

Hoe kan een Bredaase CMD-ontwerper zijn eigen bias in kaart brengen om daar bewust 
van te worden? 

Worden Bredaase CMD-ontwerpers sneller bewust bij beeldspraak of bij directe 
communicatie? 

Hoe reageren Bredaase CMD-ontwerpers wanneer ze vanuit een andere bias moeten 
werken en denken?

De keuze voor de doelgroep is afgeleid van het feit dat 
ik zelf, de onderzoeker, de doelgroep ben. Gaandeweg 
de CMD-opleiding heb ik diverse onderzoeken vanuit 
mijn eigen bias gedaan en daaruit zijn uiteindelijk dus 
vertekende uitkomsten uit ontstaan. Die bewustwording 
is gekomen tijdens mijn stage. Om ervoor te zorgen 
dat de nieuwe generatie Bredaase CMD-ontwerpers 
betrouwbaarder onderzoekt en uiteindelijk ontwikkeld, 
ben ik gaan onderzoeken of ik Bredaase CMD-ontwerpers 
bewust kan laten maken van hun eigen cognitieve bias. 
Dit heb ik gedaan door design research te doen wat 
tot een werkend Proof of Concept heeft geresulteerd. 
De volgende design research methodes zijn naar voren 
gekomen.



Lotus Blossom 
Ik heb deze methode gedaan omdat ik gaandeweg mijn onderzoek erachter kwam dat 
mijn hoofdvraag vanuit mijn eigen bias als ontwerper is ontworpen. Dat is natuurlijk een 
kwalijke zaak. Ik ging er automatisch vanuit dat mijn doelgroep met biases werkt. Om mijn 
hoofdvraag te bevestigen heb ik de Lotus Blossom methode uitgezet wat bevestigde dat 
mijn Bredaase CMD-ontwerper doelgroep zeerzeker ontwerpen vanuit een cognitieve 
bias. Dit heb ik gedaan door middel van beelden en woorden te geven met daarbij enkele 
vragen, die mijn doelgroep moest beantwoorden. Door de vragen te laten beantwoorden 
viel te concluderen dat mijn doelgroep niet op de hoogte is van hun eigen cognitieve 
bias. 

A/B Test
Ik heb deze methode gedaan omdat ik dieper de materie in wilde. Doordat ik voorgaand 
van deze design research methode, een methode zonder context had gegeven, was ik 
benieuwd hoe mijn doelgroep zou reageren als ik dezelfde beelden zou geven met daarbij 
een context. Zal men anders reageren of juist niet? Wat hier uitgekomen is, is dat de 
doelgroep heel anders reageerde wanneer ze de context van de beelden ondervonden. 
Dit gaf mij veel inzicht in de gedachtes van de doelgroep. 

Persona (niet methodisch)
Met deze methode heb ik persona’s 
gemaakt van mijn doelgroep. Hierdoor 
kreeg ik meer grip hoe op mijn doelgroep 
precies in elkaar zat en welke interesses 
ze hadden. Door dit te ontwerpen en uit 
te voeren werd mij gelijk duidelijk om wie 
mijn doelgroep nou specifiek ging, zodat 
daar geen foutieve gedachte over zou 
ontstaan. 

Focusgroep
Ik heb deze methode toegepast omdat ik 
meer inzicht wilde krijgen in de doelgroep. 
Door vragen te stellen over het thema 
bewustwording kwam ik tot interessante 
resultaten. Men gaf aan dat wanneer ze 
uit hun “bubbel” gehaald zouden worden, 
dat ze dan eerder bewust worden. Dit is 
dus een heel erg interessante conclusie 
wat voorkomt uit de focusgroep.

Crazy 8
Ik heb deze methode gedaan omdat ik vastliep met mijn onderzoek. Dit kwam doordat 
ik veel design research had gedaan, waarmee ik inzicht kreeg in de gedachtes van 
mijn doelgroep. Maar waar mijn onderzoek uiteindelijk omdraait is het krijgen van 
bewustwording van de cognitieve bias. Door de crazy 8 methode te doen met mijn (coach)
medestudenten, heb ik vanuit verschillende invalshoeken met verschillende perspectieven 
nieuwe design research methodieken gekregen, waarmee ik wel een bewustwording kan 
creëren, waardoor ik testend tot een werkend proof of concept kan komen. 

Persona 
Ik heb de persona methode ontworpen en toegepast om te kijken of ik door tekstuele 
uitwerkingen een bepaalde bewustwording kon creëren. Dit heeft gewerkt. Door de 
doelgroep over een bepaalde groep mensen een persona template in te vullen en daarna 
vijf feitelijke diverse persona’s van dezelfde groep mensen te laten zien, werd de doelgroep 
bewust dat ze de groep mensen niet eerlijk hadden omschreven. Dit concludeerde tot 
een bewustwording van de bias.

Personages
De personages methode heb ik uitgevoerd om te kijken of er verschil zou zitten in de 
tekstuele of de beeldende uitwerking. De bedoeling van de personages methode was 
dat de doelgroep een groep mensen moest gaan bouwen, niet wetend dat ze die zouden 
gaan bouwen met hun eigen bias. Door een terugkoppeling te doen met alle mogelijke 
opties werden ze bewust dat ze de groep niet eerlijk hadden gebouwd. Door dit 3 keer te 
doen werden ze bij de laatste keer bewust dat ze de eerste twee keren gebouwd hadden 
vanuit hun eigen bias. Deze methode valt dan ook het beste te herleiden uit de theorie 
vanuit deskresearch. 



Uiteindelijk is er een Proof of Concept ontwikkeld dat een verlengde is van het Personages 
methode. De personages methode is een methode waarbij men hun eigen bias moest gaan 
bouwen, zonder dat ze van tevoren weten dat ze hun eigen bias gaan bouwen. Dit deden 
ze met behulp van spelkaarten. Op die spelkaarten staan verschillende onderwerpen zoals 
leeftijd, geslacht, huidskleur, geloof, situatie enzovoort. De keuze voor deze thema’s is om 
structuur en houvast te bieden voor mijzelf in verband met de terugkoppeling. Daarnaast 
heb ik expres voor deze thema’s gekozen, omdat de doelgroep bij deze onderwerpen 
snel een bias kunnen creëren. Zo heeft het Proof of Concept altijd waarde bij de uitkomst. 
Door deze methode wilde ik men bewust laten maken van hun bias die ze zelf hadden 
gebouwd. Dit deed ik door middel van een terugkoppeling van alle mogelijke opties voor 
de groepen die men moest visualiseren.

Het spel wordt in 3 stappen gespeeld. In stap 1 van het spel zal men de groep die ze 
moeten bouwen onbewust erg met hun eigen bias bouwen. Op het moment dat de 
eerste terugkoppeling wordt gelegd, zal eerst ontkend worden dat ze vanuit hun eigen 
bias gebouwd hebben. Dit hoort bij de eerste fase van bewustwording. Vervolgens zal 
het spel overgaan in stap 2. Dit is de stap dat de doelgroep opnieuw een groep mensen 
moet bouwen wetende dat ze de eerste fase vanuit hun bias hebben gebouwd. Ze zullen 
dan automatisch in de erkenningsfase komen. Daarna zullen ze stap 3 van het spel gaan 
doen. Dat is opnieuw een groep bouwen wetende dat ze in stap 1 erg hebben gebouwd 
vanuit hun eigen bias en in stap 2 de eerste bewustwording hebben gehad. In stap 3 
zullen ze dan op de hoogte zijn van hun bias en zullen ze de groep van stap 3 eerlijk 
bouwen, zonder hun eigen bias. De doelgroep zal dan in de verkenningsfase komen. 
Deze verkenningsfase kan leiden tot stelselmatige gedragsverandering. De verandering 
van het ontwerpen en onderzoeken, in dit geval het bouwen van de specifieke groep, 
met het besef van de eigen cognitieve bias. Door dit spel zal mijn doelgroep dus bewust 
worden van zijn of haar eigen cognitieve bias.

Doordat dit spel in verschillende stappen wordt gespeeld, ontstaan er ook verschillende 
fases bij de doelgroep met betrekking tot bewustwording. Doordat men in de eerste 
fase van het spel ontkent dat zij vanuit een bias hebben gewerkt, erkent men dat ze het 
hebben gebouwd met een bias in fase twee van het spel wat in fase drie van het spel kan 
leiden tot verkenning, wat dan weer kan leiden tot stelselmatige gedragsverandering. Dit 
ligt in lijn met de theorie van P. Schriel [15].

Door het Proof of Concept in verschillende stadiums ontworpen te hebben is er een goed 
geoptimaliseerde versie ontworpen wat Bredaase CMD-ontwerpers gaat helpen met de 
bewustwording van de Cognitieve Bias.
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Inleiding
De reden waarom het onderwerp Bias zo interessant is, is omdat het onderwerp elke dag 
voorkomt. Of het nou op het werk is of in het privéleven, niet iedereen is op de hoogte 
van zijn of haar grijze vlek. Des te meer geeft dit mij de reden om dit te gaan onderzoeken 
en te kijken of ik een manier kan vinden waardoor die bewustwording wel plaats kan 
vinden, zodat men daar rekening mee kan houden.

Deze onderzoeksvraag is relevant en goed gefundeerd, omdat het zowel de Cognitieve 
Bias (onderwerp), als de Bredaase CMD-ontwerper (doelgroep) en de bewustwording 
(middel) bevat, zodat verschillende disciplines onderzocht kunnen worden. Er zijn al 
testen online waarbij je kan kijken hoe bewust je al bent van je eigen vooroordeel [2]. 
Zo geeft de bron aan (Npofocus.nl, z.d.) dat een vooroordeel schadelijk kan zijn voor de 
medemens. Daarom is het belangrijk die grijze vlek inzichtelijk te krijgen ofwel dat men 
zich daar bewust van wordt.

Uit onderzoek van The British Psychological Society [3] is gebleken dat interviewers 
schijnverdachten moesten interviewen, waarbij de interviewers er automatisch vanuit 
gingen dat de schijnverdachte schuldig waren, aangezien ze schijnverdacht waren. Dit 
kwam naar boven door de vragen van de interviewers geanalyseerd te hebben. Hieruit 
werd duidelijk dat ze meer schuld vermoedelijke vragen stelde, ondanks dat ze zelf de 
keuze hadden om de vragen op te stellen. Hieruit werd geconcludeerd dat de interviewers 
vanuit hun Cognitieve Bias werkte omdat ze opzoek waren naar antwoorden van hun 
eigen aannames.

De reden waarom ik het onderwerp Bias heb gekozen is omdat ik tijdens mijn stageperiode 
onderzoek naar mijzelf als ontwerper en persoon heb moeten doen. Hierbij werd ik met 
mijn neus op de feiten gedrukt over waar nou echt mijn zwakke en sterke punten lagen. Dit 
onderzoek werd gedaan door middel van een test met maar liefst meer dan 800 vragen. 
De test die ik heb gedaan gaat via de Gallup Strengh Finder Test [4]. Door in gesprek te 
gaan met collega’s die dezelfde test hebben gedaan, ben ik erachter gekomen, dat ik 
niet de enige was die sommige inzichten, voortkomend uit de conclusies van de test, niet 
had verwacht. Door die test te doen kwamen sommige biases, dingen die ik onbewust 
dacht of deed, naar boven.

Door inzicht te hebben in mijn eigen onwetendheden ben ik mijn collega’s gaan 
observeren. Wat heel interessant was om te zien, was dat collega’s niet op de hoogte 
van hun bias waren en daar onbewust heel open over spraken. Doordat ik die test had 
afgelegd kwam bij mij heel erg het besef dat iedereen handelt vanuit zijn eigen normen 
en waarden. Wat kan concluderen dat mensen geen zicht hebben op de bias van andere 
personen in tegenstelling tot die van hun zelf.

Wat ik hieruit gehaald heb is dat men zichzelf soms niet goed kent of bewust is van wat 
men doet. Wanneer iemand zichzelf niet goed kent, is het onmogelijk om een ander wel 
te kennen, wat kan leiden tot een foutief onderzoek of uitkomst.



Als ik terugdenk aan mijn ontwikkeling als CMD-ontwerper kan ik concluderen dat ik niet 
op de hoogte was van mijn eigen cognitieve bias als het aankomt op het onderzoek naar 
bijvoorbeeld een groep mensen voor een case. Door onderzoek te doen naar Bredaase 
CMD-ontwerpers is er geconcludeerd dat men heel erg vaak vanuit de cognitieve bias 
doelgroepen beoordeeld. Wij CMD-ontwerpers denken en ontwerpen heel erg vanuit 
een doelgroep. Als men dus standaard vooroordelen trekt over doelgroepen, zal er een 
niet eerlijk ontwerpproces ontstaan, omdat je de doelgroep niet eerlijk onderzoekt. Door 
de cognitieve bias in kaart te brengen zal men op de hoogte zijn en bewust worden, dat 
ze vooroordelen hebben over personen of groepen. Hier kan dan rekening mee gehouden 
worden voordat men een onderzoek begint. 



Probleemstelling
Ontwerpers bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, creëren en bouwen allerlei dingen. Deze 
dingen kunnen onder andere variëren van interactiviteit, impact en technologie. Wat men 
creëert wordt vanuit de eigen optiek van de ontwerper ontworpen. Deze optiek wordt 
ook wel de bias genoemd. Het hebben van een bias is niet erg, sterker nog, het is heel 
normaal om een bias te hebben. Alleen wanneer je niet op de hoogte van je bias bent, 
kan er een probleem ontstaan.

Tijdens mijn eigen studenten carrière als CMD-ontwerper heb ik meerdere cases ontworpen 
vanuit mijn eigen cognitieve bias. Dit wil zeggen dat ik vanuit mijn eigen aannames, over 
bijvoorbeeld de doelgroep van die case, ontworpen heb. Dit kan nooit eerlijk zijn, want 
aannames of ook wel vooroordelen zijn vaker fout dan goed. Door mijn doelgroep, de 
Bredaase CMD-ontwerpers door de jaren heen van dichtbij meegemaakt te hebben en 
zelf een CMD-ontwerper te zijn, ben ik erachter gekomen dat ze altijd aannames van de 
doelgroep hebben voordat ze überhaupt aan het ontwerpproces beginnen. Wanneer die 
vooroordelen niet aangekaart worden en men niet bewust wordt gemaakt van hun bias 
zullen ze op die gedachtes en aannames het gehele ontwerpproces verder borduren en 
zal het tot een niet eerlijk eindresultaat komen.

Dit is dan ook het probleem waar ik mijn onderzoek aan wil toewijden met de volgende 
vraag; “Hoe kan ik een Bredaase CMD-ontwerper bewustmaken van zijn of haar eigen 
Cognitieve Bias, zodat dit niet meer voor zal komen in zijn of haar ontwerptraject?”

Een side note; ik ben me ervan bewust dat enkele Bredaase CMD-ontwerpers af en toe 
bewust vanuit hun eigen cognitieve bias ontwerpen om bijvoorbeeld frictie te creëren bij 
een bepaalde groep mensen. Niet elke CMD-ontwerper is op de hoogte van zijn of haar 
eigen bias. Over het algemeen zullen de Bredaase CMD-ontwerpers vanuit hun eigen 
cognitieve bias ontwerpen. 

Het is daarom belangrijk om mijn afstudeeronderzoek in het thema bewustwording van de 
cognitieve bias te houden, om tot een conclusie en een uitkomst te komen waarbij men 
bewust gemaakt kan worden van hen eigen cognitieve bias. Dit wil ik doen zodat men 
op de hoogte kan zijn en bewust is van de vooroordelen die ze hebben over bepaalde 
mensen of groepen, zodat dit niet meer voor zal komen in zijn of haar ontwerptraject. 
Tenzij zij daar wel stelselmatig van op de hoogte zijn en bewust de keuze hebben gemaakt 
om vanuit een bias te werken.



Hoofd & Deel vragen
Om een onderzoek te starten heb je een doel nodig om naar toe te werken. Het doel 
is om antwoord te krijgen op mijn eigen geformuleerde onderzoeksvraag door middel 
van divers onderzoek. Door mijn eigen ervaringen omtrent het CMD-ontwerperschap en 
mijn affiniteiten als mens ben ik tot een goed gefundeerde onderzoeksvraag gekomen 
waarmee ik me tijdens mijn afstudeerfase van de opleiding Communicatie Multimedia 
Design bezig heb gehouden.

De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt; “Hoe kan ik een Bredaase CMD-ontwerper 
bewustmaken van zijn of haar eigen Cognitieve Bias, zodat dit niet meer voor zal komen 
in zijn of haar ontwerptraject?”

De drie belangrijkste items binnen mijn onderzoek zijn daarom ook;
De doelgroep: De Bredaase CMD-ontwerper
Het onderwerp:  De Cognitieve Bias
Het middel:   De bewustwording

Zodoende heb ik, gebaseerd op de drie belangrijke items 
van mijn onderzoeksvraag, deelvragen geformuleerd 
om mijn onderzoeksvraag in zijn volledigheid te kunnen 
beantwoorden. De deelvragen luiden; Wat is een bias?

Welke soorten Biases zijn er?
Wat is een Cognitieve Bias?
Wat is bewustwording?
Hoe maak je iemand bewust? 
Wat karakteriseert een Bredaase 
CMD-ontwerper?

Dit zijn overigens de eerste deelvragen die ik mijzelf gesteld heb. Door onderzoek gedaan 
te hebben naar bovenstaande deelvragen, heb ik deze vragen kunnen beantwoorden. 
Desondanks gaven deze deelvragen mij te weinig body om de hoofdvraag te kunnen 
beantwoorden. Vervolgens heb ik op mijn deelvragen geïtereerd en ben ik tot drie 
kernachtige deelvragen gekomen die beantwoord gaan worden in mijn onderzoek. De 
nieuwe deelvragen luiden als volgt;

Hoe kan een Bredaase CMD-ontwerper zijn eigen bias in kaart brengen om daar bewust 
van te worden? 

Worden Bredaase CMD-ontwerpers sneller bewust bij beeldspraak of bij directe 
communicatie? 

Hoe reageren Bredaase CMD-ontwerpers wanneer ze vanuit een andere bias moeten 
werken en denken?

Dit zijn de deelvragen waarmee ik, door verschillende soorten onderzoeksmethodes, tot 
een conclusie van mijn onderzoek ben gekomen. Door de exploratie door te nemen komt 
u als lezer erachter waarmee ik mijzelf bezig heb gehouden en welke keuzes en iteraties 
ik als ontwerper heb toegepast binnen mijn onderzoek.



Onderzoek
De methode Deskresearch gaf mij vooral theoretische inzichten en bevestigingen over 
het onderwerp bias. Door deskresearch te doen ben ik erachter gekomen dat er enorm 
veel verschillende soorten Biases zijn [5]. Uiteindelijk heb ik een keuze gemaakt voor een 
specifieke bias waarbij ik het meeste affiniteit heb. Deze affiniteit komt voort uit eigen 
ervaring als CMD-ontwerper. De keuze is gevallen op het cognitieve bias, omdat dit de 
meest voornaamste bias is. Door onderzoek te doen naar het Cognitieve Bias ben ik 
erachter gekomen dat zo’n bias wordt gestuurd door Heuristieken [6] en tot stand komt 
door emoties, individuele motivaties, tekortkoming van het verwerken van informatie en 
door sociale druk [7].

Deskresearch

Vervolgens heb ik, door het gebruik van Deskresearch, onderzocht wat bewustwording 
precies inhield en welke lagen dit heeft. Gezien het feit dat bewustwording het middel is 
om de cognitieve bias aan te kaarten, is het een belangrijk begrip binnen mijn onderzoek. 
Door onderzoek te doen concludeerde ik dat bewustwording twee lagen heeft. Bewust 
en onbewust. In het onbewuste blijkt veel van onze persoonlijkheid te liggen waar we 
als mens niet direct bij kunnen. Ondanks dat het een enorm belangrijk deel van ons is. 
Hierin liggen vooral herinneringen, aangeleerd gedrag of onverwerkte gebeurtenissen, 
angsten en trauma’s [8]. Dit komt vooral voort uit opvoeding. Vanaf jongs af aan leert men 
in hokjes te denken. Vanaf een jonge leeftijd leren we dus verbanden te leggen tussen 
bepaalde groepen mensen en hoe ze zich gedragen. Zonder dat we bewust zijn maken 
we gebruik van vooroordelen [9].

Het bewuste kan een creatieve beleving en een ruimtelijke ervaring zijn. Men kan 
doordenken, overdenken, nadenken, gedachtesprongen maken en opgaan in denken. 
Denken gaat bovendien niet altijd samen met bewustzijn [10]. Door bewust te worden 
help je jezelf beter te begrijpen en kan je je zelf zien groeien. Het kan een begin zijn om 
anders te gaan handelen of te leren van je “fouten” [11].

Door bewust te worden zijn zintuigelijke 
indrukken van natuurlijke omgevingen, mensen 
en voorwerpen van belang en reflecteer je op 
emoties, gedachtes en behoeftes. Door bewust 
te zijn heb je inzicht in wat er cognitief allemaal 
door je heen gaat en maakt het mogelijk om 
daar eventueel mee te communiceren [12].

Tijdens het verwerken van bewustwording in 
mijn processchetsboek en het onderzoeken 
naar bewustwording, heb ik een soort patroon 
gevonden en gevisualiseerd hoe men tot 
bewustwording komt en wat ervoor ligt én wat 
erna komt.



Zo ben ik erachter gekomen dat vóór bewustwording een belangrijk gegeven moet 
plaats vinden om tot bewustwording te komen. Je moet zelf kunnen reflecteren op je 
doen en laten om tot verandering over te kunnen en willen gaan. Het draait bij reflectie 
altijd om jezelf. Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je 
reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema 
waarbij je uitgebreid stil moet staan bij je manier van reflecteren. Vaak reageert men 
uit een eerste impuls op een situatie. Dat betekent dat je niet eerst nadenkt voor je iets 
doet, maar handelt op basis van je eigen emoties [13]. Daarom is bewustwording een 
belangrijk principe, zowel voor jezelf als persoon, als bewustwording van je gedachtes 
en je vooroordelen (biases), want die biases zijn vaak niet de realiteit. Door bewust te 
worden weet je wat je doet, hoe je het doet, waarom je het doet en wat de gevolgen van 
je handelen zijn. Je leert naar je aannames te kijken en bekijkt of je vooronderstellingen 
en perspectieven juist zijn. Als het blijkt dat het anders moet zijn, kan je bepaalde zaken 
veranderen [14].

Na de bewustwording kan je vallen in het 
gevolg; namelijk eventuele gedragsverandering. 
Gedragsverandering valt in vijf verschillende 
fases. Ontkenning, erkenning, verkenning, actie 
en volhouden [15].

Het is aan ieder om te kiezen om tot gedragsverandering over te gaan, ofwel iets te doen 
met de biases die je hebt. Door gedragsverandering in kaart te brengen heb ik gemerkt 
dat alle drie de thema’s; zelfreflectie, bewustwording en gedragsverandering heel goed 
in elkaar samensmelten. De tweede fase “erkenning” valt heel erg in het straatje van 
bewustwording. Door te erkennen dat je verkeerd hebt gedacht of vanuit een bias hebt 
gehandeld kan gedragsverandering ontstaan, als dat je doel is. Wanneer je bijvoorbeeld 
een frictie designer bent ontwerp je misschien juist vanuit je eigen bias en werk je bewust 
vanuit je eigen bias.

Omdat veel mensen zich niet of nauwelijks bewust zijn van hun interne belevingswereld. 
Ze leven op de automatische piloot en doen dingen omdat die nou eenmaal zo horen, 
omdat het ze zo geleerd is of omdat ze denken dat het de enige manier is waarop het 
kan. Bewustwording van die cognitieve bias is daarom enorm belangrijk [16].

Conclusie
Het belangrijkste waar ik achter ben 
gekomen met het deskresearch doen naar 
mijn onderzoeksvraag is dat er weinig tot 
geen connectie ligt tussen het hebben van 
een cognitieve bias en de bewustwording 
daarvan. Door naar een eindproduct te werken 
die een bewustwording creëert, hoop ik dat 
men op een interactieve en speelse manier 
tot een bewustwording van hen bias komt.

Een ander belangrijke conclusie die ik getrokken heb door het doen van deskresearch, 
is dat voor en na bewustwording ook twee belangrijke dingen plaats vinden. Het gaat 
dan over het reflecteren op jezelf en de eventuele gedragsverandering van de persoon 
in kwestie.

Bias

Cognitieve Bias

Bevestigings Bias

Door Heuristiek
Bewustwording

Gedrag Gevoel Gedachtes

Interne & Externe 
factoren

Vooroordelen Geen feiten

?



Lotus Blossom

Toen ik kritisch naar mijn onderzoeksvraag keek, kwam ik erachter dat er in eerste 
instantie een hele grote aanname in stond, namelijk mijn eigen cognitieve bias. Ik ben 
ervan uitgegaan dat Bredaase CMD-ontwerpers cognitieve Biases hebben, omdat ik daar 
vroeger ook automatisch vanuit handelde. Voor het belang van mijn onderzoek moest 
ik dus eerst duiden dat dit geen aanname was, om over te gaan tot het vervolg van 
mijn onderzoek. Om erachter te komen of mijn aanname een feit was, heb ik een Lotus 
Blossom Methode uitgezet.

De Lotus Blossom is een methode waarbij de testpersoon alles kan opschrijven wat hij of 
zij denkt. Bij deze manier van onderzoeken kreeg ik een beter inzicht in hoe de persoon 
denkt en wat er in het hoofd van de persoon speelt. In dit geval, hoe de persoon denkt 
over de beelden en woorden.

In de Lotus Blossom methode heb ik beeld en tekst gekoppeld aan een aantal vragen. 
Het beeld dat ik gekozen had, probeerde ik tweedelig te laten zijn. Wat ik hiermee 
bedoel is dat ik expres beelden heb gezocht die een soort van de bias zouden triggeren.  
Een beeld waar men sneller een oordeel over zou hebben. Zo kon ik snel zien of mijn 
doelgroep bepaalde oordelen en aannames (biases) had over de beelden en teksten die 
ze kregen. De vragen die ik heb gekozen (zie foto lotusblossom methode) zijn vragen om 
tot inzicht in de gedachtes van de doelgroep te komen. Om ervoor te zorgen dat ik een 
zo sterk mogelijke Lotus Blossom methode ontwierp, heb ik meerdere malen gekeken 
of er misschien nog sterkere beelden te vinden waren waarbij men een bias zou kunnen 
hebben. Uiteindelijk is er een sterke methode uitgekomen die tot interessante uitkomsten 
heeft geleid.



De test personen, allemaal CMD-ontwerpers van de opleiding in Breda, heb ik de 
methode laten invullen. Hieruit kwamen erg interessante uitkomsten. Door de uitkomsten 
geanalyseerd te hebben werd duidelijk dat CMD-ontwerpers zeker cognitieve Biases 
hebben (zie bijlagen voor alle uitkomsten). Dit werd mij duidelijk door te kijken naar 
de verschillende antwoorden die men gegeven had. Deze conclusie heb ik getrokken 
door alle ingevulde methodes naast elkaar te leggen en de interessante uitspraken te 
categoriseren per beeld en tekst. Dit heb ik dan weer allemaal verzameld op een plek om 
het meer visueel te maken.

Zo had ik in één overzicht alle uitkomsten van de methode, die mij een bevestiging gaf 
dat mijn onderzoeksvraag geen aanname is, maar een feit. Des te meer reden om te 
gaan onderzoeken hoe ik de doelgroep bewust kan maken van het feit dat ze vanuit hun 
cognitieve bias denken en werken, wat dus een start betekent van mijn afstudeeronderzoek.

Conclusie
Door de Lotus Blossom Methode is bevestigd dat mijn aanname in de onderzoeksvraag 
geen aanname is, maar een feit.

Professor

Transgender

Sinterklaas

 
!

Ze vluchten voor iets. Iets met politiek of 
oorlog. Ze dragen boerka’s dus ze 
komen denk ik uit het oosten. Misschien 
wel moslims? Geen huis, veel kinderen 
en ik zie geen mannen.

Ik vind het zo ontzettend zielig en de foto 
roept wel een soort empathie op. Je krijgt 
een kijkje in het leven van een vluchteling. 
En het is echt goed dat we dit af en toe te 
zien krijgen, ook al doet het pijn.

De vrouwen en kinderen zijn op de vlucht dit zou 
kunnen door hun mannen of door oorlog, waar 
hun Mannen zijn achter gebleven om hun 
terrein/land te verdedigen.

Verdriet, dat sommige mensen moeten 
vluchten of moeten reizen om ergens 
anders een beter leven te zoeken. Dat ze 
door die extra moeite heen moeten gaan.

Ik denk dat dit gaat over Syrische vluchtelingen zijn.  

Ik vind het een verdrietige foto, ze 
lijken hulpeloos en het lijkt erop of 
ze heel ver moeten lopen en niet 
weten waar ze heen gaan.

Ik denk dat deze mensen elkaar 
respecteren, om wie ze zijn, wat ze 
doen. Iedereen is goed. Respect is 
belangrijk. Normen en waarde. 

Ik zie een fijne sfeer tussen politie-
agent en burger. Dit zie je aan de 
box die ze elkaar geven. Ze zijn 
duidelijk met elkaar in gesprek.

De foto geeft mij een vredig gevoel, omdat 
het lijkt alsof ze elkaar helpen, respecteren 
en erkenning geven. Er is respect. 

Geïrriteerd door de blik die ik krijg. De 
grijns in combinatie met hoe de ogen 
kijken geeft een soort “ik sta boven jou” 
gevoel voor mij af. 

Ja, ik vind het een beetje aandachtsgeil lijken om zo net 
deze outfit en pose op de foto te gaan en dan op internet 
te zetten. Vind ik persoonlijk niet echt nodig. Maar ze zal 
er vast hard voor werken dus ik hoop dat ze er trots op is 
en het daarom online zet. Dat ze met hulp van wat 
artsen toch tevreden is met haar lichaam. Ze zet wel een 
standaard met een verbouwd lichaam voor jonge meiden 
maar ja dat gebeurt bij veel dingen op internet.

“Weer zo eentje” ik word een 
beetje moe van dit soort 
foto’s. Mensen die op deze 
manier poseren en vooral 
zichzelf geweldig vinden. 

Het laat me lachen dat een persoon 
zonder ook maar een bijzonder talent of 
carrière zo veel geld, haat, en liefde kan 
krijgen. Het zorgt er ook nog voor dat het 
bij mij ook begint te kriebelen om een 
sex filmpje op te nemen, je weet maar 
nooit miss heb ik net zo veel geluk. 

Ik voel niet veel, het ligt eraan wanneer deze 
foto is gemaakt. Als dit een recente foto is 
dan een soort van jaloezie en verwijt. Dat 
rijke mensen wel gewoon kunnen doen wat 
ze willen zonder harde consequenties en dat 
de gemiddelde burger van een land door 
corona bijvoorbeeld nu binnen moet zitten.

Ik vind deze foto aandacht vragend. 
Uitlokkend op reactie. Ik denk dat ze 
het verkeerde “standaard” laat zien 
voor een vrouwelijk lichaam. Dit is niet 
aannemelijk zonder plastic chirurgie. 
Echter wel een hele mooie foto en 
een mooie vrouw. 

De cultuur hieromheen vind ik verschrikkelijk. Hier denk ik 
gelijk aan als ik Kim Kardashian zie. Weinig talent maar wel 
constant schreeuwen om aandacht. Als mensen zoveel tijd 
en geld steken in het krijgen van het perfecte lichaam zeg je 
tegen meisjes dat dit zeer belangrijk is en dat het hierom 
gaat in het leven. Ook gebeurt dit met geld, mensen behalen 
hun status doormiddel van dure spullen etc. waardoor ook 
het krijgen van veel geld een groot doel voor mensen wordt.

Het voelt een beetje 
neppig en geforceerd aan: 
alles voor ‘the Gram’. Alsof 
het moet omdat zij Kim 
Kardashian is ofzo. 

Ik denk dat alle Kardashians graag hun luxe delen en ik heb niet 
eens het idee dat ze het doen om te pronken. Het is gewoon 
een rijke familie. Al weet bijna niemand waarmee ze nou echt 
geld verdienen. 

Aandachtstrekker… Geen idee, het is niet eens dat je 
die baard laat staan, prima joh als je dat leuk vind. 
Maar bij deze persoon is het zo het uithangbord waar 
ze steeds weer aandacht aan vestigen alsof het heel 
bijzonder en speciaal is dat je dat doet en durft?

Weet ook niet of hij/zij(?) dat zelf heeft bepaald maar 
de media maakt het wel het ding.

Ik krijg er een beetje een naar gevoel bij. 
Ik kan me totaal niet verplaatsen in deze 
mensen. Ik respecteer hun levenswijze 
wel, maar vind het vaak moeilijk wat de 
achterliggende gedachte bij dit soort 
mensen is. 

Ik denk dat als iemand zegt dat hij/zij professor is 
dan kijk ik wel tegen diegene op. Deze persoon 
heeft er hard voor gewerkt. Tegelijkertijd vind ik 
het vervelend van mezelf dat ik me gelijk een man 
voorstel. Het kan net zo goed een vrouw zijn.

Kennis is macht. Met kennis kun je 
mensen helpen, innoveren, vooruit 
gaan in plaats van achteruit

Het doet me denken aan een ouder 
persoon van middelbare leeftijd die 
experimenten uitvoert

Bij dit woord zie ik een persoon me die er alsnog 
qua uiterlijk vrij vrouwelijk uitziet, ondanks dat deze 
persoon geen vrouw of man is voor hun gevoel.

Damn m’n associaties zijn negatief geworden voor dit 
woord…… Overall: super leuk toch zo een feest voor 
kinderen echt top, dat mag niet verdwijnen. Maar 
kunnen volwassen niet gewoon normaal doen? Roet-
veeg piet is toch prima voor het verhaal? Iedereen stil 
en gelukkig en klaar. Ik snap het grote probleem niet 
waarom mensen zo hard kunnen vechten voor iets 
irrelevants als een zwarte piet.

Vroeger gaf sinterklaas mij een heel fijn gevoel en heel veel 
spanning, naarmate je ouder wordt veranderd dit natuurlijk, 
maar ik vind het geweldig om te zien hoe die kleine ervan 
genieten en er naar uit kijken. Het heeft nu natuurlijk wel een 
verandering met zich meegebracht waar de meningen over 
verdeeld zijn. Maar zolang dit de pret van de kinderen niet 
bederft kan het geen kwaad vind ik. 

Ik denk enorm terug aan mijn 
kindertijd en vind het zonde dat 
het feest zo’n negatieve smaak 
heeft gekregen in de volksmond.Het geeft mij een warm en fijn gevoel. 

Het doet mij denken aan vroeger.

Ja, helaas denk ik gelijk aan de zwarte pieten kwestie. Daar heb ik ook nooit echt een 
mening over gehad. Als de zwarte pieten weg zouden gaan prima, krijgen we pieten in 
verschillende kleuren, ook prima. Maar toch is het sinterklaasfeest altijd weer een leuk 
excuus om een klein feestje te organiseren en er een gezellige avond van te maken.
Als ik kijk naar vroeger vond ik sinterklaas echt het leukste feest van heel het jaar. Ik 
heb er als kind altijd van genoten.

Fantastisch feest, vroeger was het nog leuker 
maar nu is het ook nog steeds wel grappig. 
Jammer dat er zoveel gedoe bij is maar ik geloof 
echt dat we dit kunnen oplossen zodat iedereen dit 
feest ervaart zoals ik dat 18 jaar geleden deed.  



A/B Test

Als vervolg van de Lotus Blossom methode heb ik een A/B Test uitgezet voor mijn 
doelgroep. Doordat door de Lotus Blossom methode mijn onderzoeksvraag bevestigd 
werd was het tijd om meer de diepte in te gaan. De beelden die ik tijdens de Lotus Blossom 
methode heb laten zien waren allemaal zonder de context. Tijdens de A/B Test heb ik met 
dezelfde Bredaase CMD-ontwerpers gezeten die ook voor mij de Lotus Blossom methode 
ingevuld hadden. De A/B Test methode was in principe de Lotus Blossom methode 
maar dan met de context van de beelden. Hierbij heb ik nieuwe vragen gesteld om tot 
een verdieping te kunnen komen. Ik was benieuwd of men, mijn doelgroep, anders zou 
reageren op dezelfde beelden nu er wel een context bekend van zou zijn bij de beelden. 
Een voorbeeld van zo’n vraag was; “Verandert je gevoel bij het beeld nu je de context 
weet”. Dit resulteerde in boeiende uitkomsten.

Wat uit de A/B Test valt te concluderen is dat mijn doelgroep, anders reageert op de 
beelden als er wel een context wordt gegeven. De deelnemers gaven aan nu meer inzicht 
te hebben over de betekenis van de beelden en dat het hun mening of gevoel wel heeft 
veranderd. Enkele testpersonen “schrokken” van het eerste antwoord dat ze hadden 
geformuleerd. Ze gaven aan dat ze voortaan anders beelden zullen beoordelen, omdat ze 
nu met de neus op de feiten werden gedrukt. Diverse testpersonen gaven aan dat ze een 
bewustwording hebben meegemaakt van het verkeerd oordelen van de beelden. Wat ik 
hieruit opmaakte was dat er een verschil zit in beoordeling wanneer men iets wel of niet 
weet. Dat is interessant voor het vervolg van mijn onderzoek; hoe kan ik de ontwerper 
bewust maken van zijn/haar cognitieve bias. (zie bijlage voor alle uitkomsten van de A/B 
Test). Het is dus goed om te weten wanneer er een feitelijke terugkoppeling wordt gedaan 
dat men het snelst zijn/haar eigen bias inziet, wat kan leiden tot een bewustwording van 
die bias, de cognitieve bias.



Ik heb alles geanalyseerd op het moment dat alle testen, de A/B Testen, waren uitgevoerd. 
Dit ging op dezelfde manier als bij de Lotus Blossom methode. Door alle uitkomsten naast 
elkaar te leggen heb ik alle interessante antwoorden gecategoriseerd en alles gebundeld 
en gevisualiseerd op één groot vel.

Deze A/B Test was uiteindelijk een iteratie van de Lotus Blossom methode. Doordat ik 
bij de Lotus Blossom methode niet echt de diepte inging wilde ik dat juist wel met deze 
design research methode, om te kijken of die verdieping baat had.

Conclusie
Door deze methode toe te passen heb ik inzicht gekregen in de gedachtes van mijn 
doelgroep. Zeker omdat deze methode wel met een context werd gegeven en de 
Lotus Blossom methode niet. Ik kwam toen wel tot het besef dat ik niet genoeg mijn 
onderzoeksmethodes richtte op het creëren van bewustwording. Het inzichtelijk krijgen 
van de cognitieve bias was gelukt, alleen de bewustwording van die bias niet echt.

Veranderd de kijk op de foto nu je de context weet?
Mijn kijk is wel een beetje veranderd. Je ziet heel veel vluchtelingen richting de 
EU gaat, maar nu ik de context weet, weet ik dat het over vluchtelingen gaat in 
een oorlogsgebied. Hierdoor krijg ik meer een link met de slachtoffers. Je kan 
het dus op twee manieren interpreteren.

Veranderd je gevoel bij deze foto nu je de context weet? 
Als het een keuze is heb ik er minder medeleven mee. Als de vrouwen bewust 
waren van wat je gekozen hebben dan doet het me niet zo veel, voor de kinde-
ren vind ik het wel erg.

Niet echt. Stel dat de vrouw bewust was van dat ze schade aan de mens deed 
dan had ik er minder moeite mee, met mijn gevoel tot empathie. Voor de 
kinderen vind ik het wel zielig.

Ik vind het lastig om nu een goed gevoel bij de ouders te hebben, want zij 
hebben een keus. De kinderen hebben die niet. Daar heb ik veel medelijden 
mee, nog steeds. Ik heb dus minder medelijden dit keer voor de ouders.

Wat denk je nu over de foto nu je de context weet?
Ik vind het minder erg voor de vrouwen omdat zij een keus 
hebben gehad om mee te doen aan de start van de oorlog. De 
kinderen hebben die keus niet gehad. Dat vind ik verschrikkelijk. 

Heb je voor je gevoel nu een andere bewustwording meegemaakt? 
Ja, ik ka er automatisch vanuit dat het vluchtelingen zijn, alleen door de 
context te weten krijg je meer feiten over de foto en dus over de context wat 
kan concluderen als empathie.

Ja zeker, niet wetende dat het ISIS wat heb ik heel anders naar de foto geke-
ken. Het geeft een hele andere lading en zo zie je dat een foto een andere 
betekenis kan hebben.

Ik heb een verkeerde beoordeling gemaakt door de doelgroep niet 100% goed 
te weten. Het geeft wel een dubbele lading door het IS fenomeen.

Voor de kinderen heb ik wel een andere bewustwording gekregen, voor de 
ouders niet.

Zou je voortaan een foto anders beoordelen wanneer je eigenlijk niks van de 
context weet?
Ligt eraan. Hangt af van de doelgroep en welke associatie ik heb met die 
doelgroep. Dit komt uiteindelijk allemaal terug uit wat ik uit ervaringen 
meekrijg uit mijn leven. Het heeft veel te maken met associaties.

Met onderzoek verdiep ik wel me altijd in het kant het verhaal, er zijn altijd 
beide partijen.  

Ik zou het natuurlijk van beide kanten bekijken, of in zo’n volledige mogelijk-
heid. 

Als je iets ziet, hoort of denkt krijg je daar gelijk associaties bij. Voortaan 
wanneer iets niet duidelijk is wil ik eerst meer feiten weten wat ik dit geval een 
wake up call kan zijn.

Ik zou misschien hetzelfde doen maar voortaan het van uit een ander perspec-
tief te bekijken om een zo breed mogelijke idee van de foto te weten en zo 
eerlijk mogelijk alles te beantwoorden.

Ligt eraan voor wie het is. Het is wel interessant om zonder context iets te 
onderzoeken want daarmee ben je vrij van je eigen gedachtes. Met het onder-
zoek kan je zelf de diepte ingaan en alles concreet maken. Hierbij kan dus een 
doelgroep beter in kaart gebrachten worden zonder daar aannamens mee te 
krijgen.

Ik zou voortaan een foto wel anders beoordelen, omdat een context heel 
anders kan zijn dan dat er in eerste instantie van uit ging. En je ziet dus dat ik 
heel anders reageer nu ik de context weet.

Zou je kunnen benoemen waarom je eerst de foto anders had 
beoordeeld? 
Ik schrijf op wat ik denk, dus dat is lastig om van tevoren zo diep 
na te kunnen denken over een foto, zonder context.

Veranderd de kijk op de foto nu je de context weet?
Ja, doordat ik de context nu weet van de foto weet ik waar het over 
gaat. Maar ik vind de vriendschap van de community wel erg mooi, 
dat ze elkaar begrijpen en elkaar willen helpen.
Veranderd je gevoel bij deze foto nu je de context weet? 
Ja door de context te weten is deze foto ontstaat vanuit een negatieve 
context. Wat ik wel nu mooi vindt is dat ze samen “rouwen” over wat 
er gebeurt met hun community.

Doet deze foto nu iets anders met je dan voorheen nu je de context 
weet? 
Ja door de oorsprong van dit beeld te weten krijg je een heel ander 
gevoel bij heel dit beeld. Door de context te weten is het alleen maar 
een sterkere beeldtaal voor mij geworden.

Heb je voor je gevoel nu een andere bewustwording meegemaakt? 
JA! Zonder een bepaalde context is het lastig om te weten wat er 
voorafging. Het brengt dus een heel ander gevoel.

Zou je voortaan een foto anders beoordelen wanneer je eigenlijk niks 
van de context weet?
Ik zou voortaan een foto wel anders beoordelen, omdat een context 
heel anders kan zijn dan dat er in eerste instantie van uit ging. En je 
ziet dus dat ik heel anders reageer nu ik de context weet.

Zou je kunnen benoemen waarom je eerst de foto anders had beoor-
deeld? 
Je ziet wat je ziet, en dus denkt wat je denkt.

Veranderd de kijk op de foto nu je de context weet?
Bij deze wel, alleen het stukje van dat ze mensen vrij heeft gekregen 
geeft mij een mooier gevoel over haar, dan dat ik al over haar had. 

Veranderd je gevoel bij deze foto nu je de context weet? 
Ja, heel erg. Ik krijg er een positiever gevoel bij. Ik ben er aangenaam door 
verrast. Ondanks mijn bias over deze persoon heeft ze toch veel goede 
dingen gedaan. 

Iets wat positievere mening over haar inzet door haar fame en daarvoor het 
gebruiken van haar advocaat schap

Mijn gevoel veranderd wel want nu ga ik nadenken over de context en over 
haar. Wat ik in eerste instantie niet deed. 

Ja, ik wist niet dat ze iets goed deed met haar fame. Ik leg snel de link van de 
“top” cultuur maar ze denkt dus daadwerkelijk wel na over de gevolgen van 
haar daden.

Ik denk er nu wel anders over, want als je zoveel aanzien hebt moet je er ook 
nog wat mee doen. Dat heeft zij gedaan en dat vind ik goed.

Wat denk je nu over de foto nu je de context weet?
Deze foto roept natuurlijk eerst gevoelens op over vakantie en mooi 
lichaam. Maar als je naar haar als persoon kijkt kan het een hele 
andere landing krijgen waar ik goed van tevoren over na moet 
denken.

Door de context beter te weten weet ik dat het niet alleen over haar 
lichaam gaat.

Doet deze foto nu iets anders met je dan voorheen nu je de context 
weet? 
Ja zeker, nu ik dit allemaal weet heb ik meer respect voor haar 
gekregen dat zij daadwerkelijk iets met d’r leven heeft gedaan.

Ja, want ik wist niet alles over d’r. En door de context te weten weet 
ik nu meer over haar.

Heb je voor je gevoel nu een andere bewustwording meegemaakt? 
Door automatisch een oordeel veld te hebben krijg ik automatisch associa-
ties. Dit wetende dwing ik mijzelf de volgende keer meer van de persoon te 
weten. 

Ja, door snel een bias te hebben over personen die bekend zijn “die leeg” 
overkomen heb ik wel het besef gekregen dat niet meer te doen omdat Kim 
het tegendeel heeft bewezen.

Ja, door niet oppervlakkig te zijn krijg je een heel ander perspectief.

Zou je voortaan een foto anders beoordelen wanneer je eigenlijk niks van de 
context weet?
Ik zou misschien hetzelfde doen maar voortaan het van uit een ander 
perspectief te bekijken om een zo breed mogelijke idee van de foto te weten 
en zo eerlijk mogelijk alles te beantwoorden.

Ja ik zou voortaan meer van de foto of situatie willen weten voordat ik ga 
oordelen.

Wat denk je nu over de foto nu je de context weet?
Ik vind het alleen maar vetter. Ik wist niet dat ze een zanger 
was. Nu krijg ik een gevoel dat ze een boegbeeld van heel de 
movement wilt zijn. 

Professor 

Hoe is je gevoel tot stand gekomen bij dit woord?
Doordat ik nooit een positieve ervaring heb gehad met een professor komt dit 
gevoel zo tot stand.

Ik moet gelijk denken aan mijn nicht. Ik associeer een profressor met slimheid, 
maar iedereen heeft slimheid. Slimheid is niet alleen hersenen hebben. Profes-
sors hebben het niet altijd aan het rechte eind.

Doordat ik vroeger series keek dat professoren in een lab werken. Ik krijg wel 
altijd de associatie dat het mannen zijn van een bepaalde leeftijd. Hoe dit komt, 
weet ik niet. Het is gewoon een gevoel.Sinterklaas

Hoe is je gevoel tot stand gekomen bij dit woord?
Positieve associatie van vroeger, nu meer een negatieve lading door de zwar-
tepieten discussie.
Doordat ik vroeger genoot van het feest maar nu weet wat de oorsprong is en 
de andere kant van het verhaal weet heb ik mijn gevoel aangepast.
 
Het eerste is discussie en gezeur waar ik aan denk. Zo’n aandachtspunt is het 
geworden. 

Met context



Persona (niet methodisch)
Bij het onderzoek dat ik gedaan heb is er natuurlijk een doelgroep in kaart gebracht 
waarop mijn onderzoek gericht was. Met het inkaart brengen van de doelgroep heb ik 
verschillende design research methodieken en testen kunnen doen om tot een conclusie 
van mijn onderzoeksvraag te komen. Bij het inzichtelijk maken van de doelgroep heb ik 
van beide geslachten een persona gemaakt waardoor in één oogopslag duidelijk was wie 
ze zijn en waar ze voor staan.



Deze persona’s zijn tot stand gekomen uit gesprekken en observaties met en van mijn 
doelgroep. Vervolgens heb ik (hierdoor) de persona’s kunnen visualiseren. Door vaak 
tijdens mijn onderzoeksproces de How What Why vraag te stellen, heb ik steeds kritisch 
gekeken of de doelgroep nog paste bij de persona’s. Het is gebleken dat de persona’s in 
lijn liggen met mijn doelgroep.

De onderwerpen die omschreven zijn in de persona’s zijn hele algemene termen. Dit heb 
ik expres gedaan om de algemene CMD student/ontwerper te schetsen. Uiteraard zijn 
er CMD-ontwerpers die zich hoogstwaarschijnlijk niet kunnen inleven in de persona die 
ik voor hun geslacht heb gemaakt, maar om in de algemeenheid te blijven hanteer ik een 
gemiddeld profiel van de studenten.

Conclusie 
De data die ik uit mijn persona heb gehaald zijn nihil. Dit komt doordat mijn persona 
eigenlijk een uitwerking is van mijn gesprekken en observaties door de tijd heen met de 
doelgroep. De data die ik eruit heb gehaald dienen als houvast voor mijzelf om altijd een 
duidelijk beeld te hebben van mijn doelgroep. 



Focusgroep

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode 
“focusgroep”. Deze manier van onderzoeken heeft mij veel inzichten gegeven omtrent 
hoe de doelgroep zelf bewustwording ziet. Niets is belangrijker om te weten of de 
doelgroep zelf het fenomeen bewustwording kent om het uiteindelijk te gebruiken bij 
henzelf. Door een focusgroep uit te zetten heb ik inzicht gekregen in het denken over 
bepaalde onderwerpen van de doelgroep.

Conclusie
Men gaf tijdens de focusgroep aan dat mensen die in een “bubbel” verkeren een 
gedachtestroom hebben, die moeilijk andere meningen of feiten kunnen toelaten. Het is 
dus goed om men te wijzen op die bubbel, zodat ze alles vanuit meerdere perspectieven 
kunnen bekijken. Dit komt dus eigenlijk weer neer op een feitelijke terugkoppeling geven 
om men uit die “bubbel” te halen en zich hun bias te laten inzien.

Door alle uitkomsten, antwoorden op de vragen, genoteerd te hebben en het hele gesprek 
vast te leggen, heb ik conclusies kunnen trekken hoe de doelgroep zelf bewustwording 
ziet. Dit zal baat hebben voor het ontwerpen van mijn Proof of Concept en de iteratieslagen 
daarvan.

Tijdens de focusgroep heb ik diverse vragen gesteld aan verschillende personen uit mijn 
doelgroep, variërend in geslacht en studiejaar. Hieruit is gebleken dat ze zelf wel eens 
bewust zijn geworden van een bepaalde gedachte of manier van gedragen. Ook zijn ze zelf 
wel eens de aanstichter geweest van het bewustmaken van andere mensen. Men gaf aan 
dat door bepaalde denkpatronen men wel eens bewust is geworden, door heel kritisch 
te zijn naar eigen doen en laten. Dit is dus een interessant gegeven, door kritisch te zijn 
wanneer men wordt gewezen op zijn of haar bias kan er bewustwording plaatsvinden dat 
ze vanuit hun cognitieve bias hebben gewerkt. 



Crazy 8

De onderzoeksmethodes die ik gebruik heb in mijn afstudeeronderzoek hebben mij erg veel 
inzicht gegeven hoe de doelgroep denkt en wat ze in bepaalde contexten als gedachtes 
hadden. Maar om tot de kern van mijn onderzoek te komen moet ik meer dan alleen 
inzicht in de gedachtes krijgen van mijn doelgroep. Om uiteindelijk mijn onderzoeksvraag 
te beantwoorden moet het fenomeen “bewustwording” naar voren komen. Dit is echter 
nog niet duidelijk en concreet uit mijn diverse design research methodes voortgekomen. 
Omdat ik zelf vastliep met het bedenken van verschillende concepten van design research 
methodes heb ik met mijn medestudenten een Crazy 8 methode gehouden.

De crazy 8 (Eight) methode is een methodiek waarbij je in een design sprint met een 
team zo veel mogelijk schetsen op papier zet over een bepaalde probleemstelling. 
Zodoende heb ik met mijn medestudenten, de studentengroep van mijn begeleidster, 
deze methode toegepast. Hierdoor heb ik 5 verschillende perspectieven op papier 
verkregen die allemaal mijn onderwerp als de kern hadden; bewustwording. Na elke 
sprint moest men beargumenteren waarom de desbetreffende methode was geschetst 
of gevisualiseerd en waarom het relevant voor de probleemstelling zou zijn. Hieruit zijn 
nieuwe relevante concepten ontstaan waarmee nieuwe inzichten tot stand zijn gekomen, 
waar ik verder mee kan gaan naar de volgende fase van mijn onderzoek; het triggeren van 
de bewustwording. 

In de volgende hoofdstukken zijn twee concepten uitgelegd die voortkomen uit de crazy 
8 methode en waaruit uiteindelijk één daarvan tot het Proof of Concept is gekozen.



Persona (methodische onderzoeksmethode)

Dit was het eerste design research methode concept die voorkomt uit de crazy 8 
methode. Het was van belang dat na de crazy 8 methodieken bedacht werden om tot een 
bewustwording te komen bij de doelgroep over zijn of haar eigen bias. Dit was namelijk 
nog niet aan de orde gekomen. Er is wel inzicht in gedachtes gecreëerd door diverse 
onderzoeksmethodieken, alleen de bewustwording was nog niet ontstaan.

De persona methode is een methode waarbij 
de doelgroep, Bredaase CMD-ontwerpers een 
lege persona template kregen, waarbij ze een 
bepaalde groep moesten omschrijven. Hierbij 
kwamen verschillende thema’s aanbod zoals 
leeftijd, geslacht, geloof, huidskleur en situatie. 
Na het invullen van de persona zijn er uiteindelijk 
5 diverse feitelijke persona’s over dezelfde groep 
naast hen eigen ingevulde persona gelegd, 
waardoor er dus een tegenlegging ontstond. 
Hierdoor werd men uit hun eigen bubbel 
geplaatst wat tot een bepaalde bewustwording 
resulteerde. 

Er is expres gekozen voor de onderwerpen die ingevuld moesten worden op de persona 
template, zoals geloof, geslacht en opleidingsniveau. De onderwerpen zijn erg gevoelig 
voor vooroordelen en neigen dus op zichzelf al naar het aanwakkeren van een bias. Zo zal 
de terugkoppeling nog “schokkender” zijn, omdat er veel eerder een bias naar voren zal 
komen waarop terug gekoppeld kan worden door de vijf feitelijke persona’s.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de groep Terrorist; de gekozen doelgroep die 
omschreven moest gaan worden. Een groep waar, zelfs zonder een in te vullen persona 
methode, al veel aannames en vooroordelen over zijn. Die vooroordelen zijn niet zichtbaar, 
maar door het invullen van die aannames in de persona methode zullen de biases wel 
zichtbaar worden en zal de terugkoppeling een bewustwording creëren.

Over de groep terroristen is veel te vinden op het internet. Zo kon ik makkelijk vijf 
feitelijke diverse persona’s ontwerpen die allemaal erg variërend waren in onder andere 
geslacht, leeftijd en geloof, waardoor dus de ingevulde persona (met de bias) ontkracht 
kon worden. Men zal daarom dus bewust worden dat ze hun eigen persona erg met hun 
bias hadden ingevuld.

PersonaGeslacht

Leeftijd

Woonplaats

Geloof

Huidskleur

Opleidingsniveau

Levens situatie

Achtergrond

Interesses

Frustraties

Persoonlijkheid

PersonaGeslacht

Leeftijd

Woonplaats

Geloof

Huidskleur

Opleidingsniveau

Levens situatie

Achtergrond

Interesses

Frustraties

Persoonlijkheid

Man

17

Kansas, USA

Protestands

Blank

High school

Rustig, inzichzelf

Thuiswonend bij ouders

Gepest op school

Interesse in Vietnam oorlog
In muziek met controversiële titels

Aanhoudelijke pesterijen 

Bloedbad op Columbine High School op 20 april 1999
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Leeftijd

Woonplaats

Geloof

Huidskleur

Opleidingsniveau

Levens situatie

Achtergrond

Interesses

Frustraties

Persoonlijkheid

Vrouw

41

West-Berlijn

Niet gelovig

Blank

Hoog; Filosofie, pedagogiek, sociologie

Zorgend, intelligent 

Moeder van een tweeling, 
Gescheiden ouders

Opgegroeit met socialistische 

en pacifistische gedachtegoed

Tegen de staat

Bevrijden voorman RAF group   

(terroristen cel)

Diverse aanslag 1971 -1972
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64 jaar

California

Geen

Blank

Hooggeschoolt

Gokverslaafd en eenzaam

Geen vriendin, millionair

Hooggeschoolt en had vele

Vastgoed

Gokken, wapens, reizen, vastgoed

Vegas hotel shooting, 2017

Geen



Doordat de doelgroep de persona had ingevuld naar eigen geweten, heb ik een 
terugkoppeling gedaan met vijf feitelijke ingevulde persona’s over de groep mensen die 
mijn doelgroep moest invullen. Hieruit werd duidelijk dat mijn doelgroep hun persona, 
de groep mensen waar ik naar vroeg, heel erg in hun eigen bias hadden omschreven. Dit 
werd duidelijk toen de vijf feitelijk persona’s naast de ingevulde persona werd gelegd.

Om tot een bewustwording te komen moet je een aantal fases doorlopen. De eerste fase 
waarin iemand terecht komt is de ontkenningsfase. Men gaat eerst in de verdediging 
en beargumenteerd waarom ze dit, hun eigen bias, hebben ingevuld. Wanneer de 
terugkoppeling met deze methode gedaan wordt zal men automatisch in de tweede fase 
belanden. De tweede fase is erkenning. In deze fase zal men erkenning dat zij misschien, 
in dit geval door het invullen de persona (hun eigen bias), de groep die omschreven 
moest worden te kort hebben gedaan. Dit komt doordat er een feitelijke tegenstelling 
naast wordt gelegd. Wanneer men dit ziet, zullen ze dan ook erkennen dat ze misschien 
vanuit hun eigen aannames en vooroordelen (biases) hebben gehandeld. Wanneer men 
in de tweede fase is beland en bewust is geworden dat ze hebben gehandeld naar hun 
eigen bias, is het mogelijk dat ze naar de derde fase zullen gaan. Dit is wel per persoon 
verschillend. De derde fase is namelijk “verkenning”. In deze fase kan de eerste eventuele 
gedragsverandering plaats vinden. Dit komt doordat men op de hoogte is van dat zij 
vanuit hun eigen bias werken. Wanneer men ervoor open staat en er werk van wil maken 
zal een eerste stap tot gedragsverandering ontstaan.

Conclusie 
Voor deze methode was het belangrijk om tot een bewustwording te komen, dus dat men 
door fase één en twee liepen. Wat uit de methode geconcludeerd is, is dat men zeker 
tot een bewustwording is gekomen door hun eigen bias te zien door de tegenlegging te 
zien. De doelgroep gaf aan dat ze het “schokkend” om te zien vonden dat ze hun persona 
template zo erg vanuit hun eigen bias hadden ontworpen. Dit was in hun ogen een hele 
goede bewustwording van het hebben van een bias. 

Deze methode was tekstueel geconceptualiseerd om te gaan vergelijken met het tweede 
concept (Personages), die meer visueel was, kijkend welke manier van communicatie 
beter werkt tot het krijgen van een bewustwording. (zie bijlage voor de persona template 
uitwerkingen)



Personages

Dit was de tweede design research methode concept die voorkomt uit de crazy 8 
methode. Doordat de persona methode tekstueel was heb ik de personages methode 
met beelden ontworpen. Dit heb ik gedaan om te gaan kijken welk concept het beste 
werkt voor de doelgroep, wat uiteindelijk tot een keuze kan komen tot mijn Proof of 
Concept. 

De personages methode is een methode waarbij men hun eigen bias moest gaan bouwen, 
zonder dat ze van tevoren weten dat ze hen eigen bias gaan bouwen. Dit gaat door middel 
van het gebruik van spelkaarten. Op die spelkaarten staan verschillende onderwerpen 
zoals leeftijd, geslacht, huidskleur, geloof en situatie. De keuze voor deze thema’s is om 
structuur en houvast te bieden voor mijzelf in verband met de terugkoppeling. Daarnaast 
heb ik expres voor deze thema’s gekozen omdat de doelgroep bij deze onderwerpen 
snel een bias kunnen creëren. Wat dus ideaal is voor mijn onderzoek.

De opdracht die mijn doelgroep kreeg was om met die kaarten de groep te visualiseren 
die ik aangaf. Er waren diverse groepen die men kon maken. Denk bijvoorbeeld aan 
studenten, criminelen, vluchtelingen en terroristen. Door deze methode wilde ik men 
bewust laten maken van hun bias die ze zelf hadden gebouwd. Dit deed ik door middel 
van een terugkoppeling van alle mogelijke opties op basis van de realiteit voor de groepen 
die men moest visualiseren.

Wat interessant was om te zien was 
dat zij de eerste keer dat ik vroeg of 
ze een groep wilde bouwen het heel 
erg vanuit hun eigen bias bouwden. 
Toen de terugkoppeling werd gedaan 
werden ze geconfronteerd met hun 
eigen bias. Ze hadden namelijk niet alle 
opties gekozen voor het visualiseren 
van de doelgroep.

Fase 1



Ze deden dus de gebouwde groep te 
kort. Vervolgens heb ik ze gevraagd 
om een andere groep te visualiseren 
en daar kwam uit dat ze veel meer op 
de hoogte waren van hun cognitieve 
bias. Doordat ze de eerste keer heel 
erg hadden gebouwd vanuit hun eigen 
bias, waren ze in de tweede fase, het 
opnieuw bouwen van een andere 
doelgroep, er op de hoogte van dat 
ze verder dan hun eigen bias moesten 
denken. Ze werden dus letterlijk bewust 
dat ze een bias hadden in fase 1 en dat ze 
het beter en eerlijker konden bouwen 
in fase 2. Men gaf ook aan tijdens het 
bouwen van de tweede groep dat ze 
nu niet vanuit hun aannames van de 
groep moesten bouwen, maar in alle 
eerlijkheid moesten handelen.

Dit ligt wederom helemaal in het verlengde van het ontstaan van bewustwording. In 
de eerste fase waarin iemand terecht komt wanneer hij of zij bewust wil worden is de 
ontkenningsfase (dit is dan ook de eerste keer dat men een groep moest bouwen). Men 
gaat eerst in de verdediging en beargumenteerd waarom ze dit op deze manier hebben 
gebouwd. Ze proberen hun bias te verklaren met hun mening. Vervolgens wanneer de 
feitelijke en visuele terugkoppeling met deze methode gedaan wordt zal men automatisch 
in de tweede fase belanden. Dit komt doordat ze met de neus op de feiten worden 
gedrukt, doordat ze letterlijk zien wat ze hebben gemist tijdens het bouwen van de totale 
groep. De tweede fase is erkenning (dit is de tweede keer als men een andere groep 
moest bouwen. In deze fase zal men erkennen dat zij tijdens het bouwen van de eerste 
groep handelde vanuit hun eigen bias [15].

Doordat zij weten dat zij tijdens de eerste fase van het spel handelden vanuit hun bias, 
zullen ze de tweede groep veel eerlijker invullen en niet vanuit hun eigen optiek. Wanneer 
men in de gaten heeft dat ze niet in hun eigen bias moeten blijven hangen als het aan komt 
op het beoordelen van mensen, zullen ze kunnen over gaan tot eventuele stelselmatige 
gedragsverandering. De derde fase waarin een persoon zich zal bevinden binnen het 
spectrum van bewustwording is “verkenning”. In deze fase kan de eerste eventuele 
gedragsverandering plaats vinden. Dit komt doordat men op de hoogte is van dat ze 
vanuit hun eigen bias werken. Wanneer men ervoor open staat daar werk van te maken 
zal een eerste stap tot gedragsverandering ontstaan [15].

Fase 2



Conclusie 
Door de doelgroep achteraf te spreken heb ik gevraagd of ze bewust zijn geworden van 
de methode. Ze gaven aan heel erg bewust te zijn geworden kijkend naar het feit dat 
de terugkoppeling zo sterk was en door het opnieuw doen van het spel in fase twee. 
Ze gaven aan letterlijk uit hun denkpatroon gehaald te zijn om fase 2 eerlijk in te vullen 
zonder biases. Buiten de vraag en het contact met de doelgroep werd het tijdens het 
spel ook al duidelijk dat ze bewust werden van de bias, doordat ze in fase 2 van het spel 
minder de groep vanuit hun eigen bias bouwden.

Uiteindelijk is er een keuze gemaakt met welk concept ik naar een Proof of Concept wil 
gaan werken. Dit is uiteindelijk de personages concept geworden. Dit komt omdat dit 
een hele interactieve manier is om tot een bewustwording te komen. Ook heb ik gemerkt 
dat dit concept in vergelijking met andere concepten het meest tot een bewustwording 
kan leiden omdat het dus onder andere erg visueel is en daardoor ziet mijn doelgroep 
letterlijk eerder hun eigen bias!



Proof of Concept
Het Proof of Concept, de personages methode, heb ik volgens verschillende stadiums 
geïtereerd en geoptimaliseerd. Bij elk stadium wordt uitgelegd wat er gedaan is, wat er 
veranderd is, wat er geconcludeerd is en wat voor feedbackpunten er zijn, die verwerkt 
kunnen worden.

Stadium 1
Stadium 1 van het Proof of Concept zie ik als het stadium hoe het concept als 
onderzoeksmethode concept naar het Proof of Concept is veranderd. Binnen Stadium 1 
van het Proof of Concept is niks veranderd. Deze subkop zal dan ook gaan over wat het 
PoC is geworden en wat voor iteratieslagen ik wil gaan doen om tot stadium 2 te komen.

Uitleg PoC
De personages methode is een methode waarbij men hun eigen bias moest gaan 
bouwen, zonder dat de deelnemers het van tevoren weten. Dit deden de doelgroep 
met behulp van spelkaarten. Op die spelkaarten staan verschillende onderwerpen zoals 
leeftijd, geslacht, huidskleur, geloof, situatie enzovoort. De keuze voor deze thema’s is om 
structuur en houvast te bieden voor mijzelf in verband met de terugkoppeling. Daarnaast 
heb ik expres voor deze thema’s gekozen omdat de doelgroep bij deze onderwerpen 
snel een bias kunnen creëren. Wat dus ideaal is voor mijn onderzoek.

De opdracht was als volgt. De Bredaase 
CMD-ontwerpers kregen van mij, de 
verteller, een groep mensen die zij moesten 
visualiseren en bouwen door middel van 
de spelkaarten. Er waren diverse groepen 
mensen die mijn doelgroep kon visualiseren 
zoals; studenten, criminelen, vluchtelingen 
en influencers. Door het inzetten van 
deze methode wilde ik men bewust laten 
maken van hun bias die ze zelf hadden 
gebouwd. Dit deed ik door middel van een 
terugkoppeling van alle mogelijke opties 
vanuit de realiteit voor de groepen die de 
deelnemer moest visualiseren.

Testen PoC
Bij stadium 1 zijn spelkaarten gebruikt met 
de thema’s. Verder was ikzelf de verteller 
en regelaar van het spel. Ik legde uit wat 
de bedoeling was en kwam zelf met de 
terugkoppeling en vervolgens de tweede 
fase van het spel. Verder was er nog geen 
gedegen plan hoe ik het spel wilde gaan 
uitleggen en hoe de teruglegging precies 
in zijn werk zou gaan. Door het spel in twee 
fases te doen kwam ik erachter tijdens 
het testen dat bij fase 2 van het spel, mijn 
doelgroep bewust was geworden van hen 
eigen bias. 



Conclusie Stadium 1
Wat interessant was om te zien was dat ze de eerste keer dat ik vroeg of ze een groep 
wilde bouwen het heel erg vanuit hun eigen bias bouwde. Ze hadden namelijk niet alle 
opties gekozen voor het visualiseren van de doelgroep. Toen de terugkoppeling werd 
gedaan werden ze geconfronteerd met hun eigen bias.

Ze deden dus de gebouwde groep te kort. Vervolgens heb ik ze gevraagd om een andere 
groep te visualiseren en daar kwam uit dat ze veel meer op de hoogte waren van hun 
cognitieve bias. Doordat ze de eerste keer heel erg hadden gebouwd vanuit hun eigen 
bias waren ze in de tweede fase, het opnieuw bouwen van een andere doelgroep, op de 
hoogte van dat ze verder dan hun eigen bias moesten denken. Ze werden dus letterlijk 
bewust dat ze een bias hadden in fase 1 en dat ze het beter en eerlijker konden bouwen 
in fase 2. Men gaf ook aan, tijdens het bouwen van de tweede groep, dat ze nu niet vanuit 
hun aannames van de groep moesten bouwen, maar in alle eerlijkheid moesten handelen.

Door met de doelgroep achteraf te spreken heb ik gevraagd of ze bewust zijn geworden 
van hun cognitieve bias door middel van de methode. Ze gaven aan heel erg bewust 
te zijn geworden kijkend naar het feit dat de terugkoppeling zo sterk was en door het 
opnieuw doen van het spel in fase twee. Ze gaven aan letterlijk uit hun denkpatroon 
gehaald te zijn om fase 2 eerlijk in te vullen zonder biases. Men gaf wel aan om kritisch te 
kijken naar de beelden die ik gekozen had, omdat sommige beelden in hun optiek te veel 
sturing gaven of juist niet sterk genoeg waren.

Fa
se

 1

Fase 2



Onderbouwing 
De personages methode ligt helemaal in het verlengde van het ontstaan van 
bewustwording. In de eerste fase waarin iemand terecht komt wanneer hij of zij bewust 
wil worden is de ontkenningsfase; dit is dan ook de eerste keer dat men een groep moest 
bouwen. De deelnemer gaat eerst in de verdediging en beargumenteerd waarom dit op 
deze manier gebouwd is. Ze proberen hun bias te verklaren met hun mening. Vervolgens 
wanneer de feitelijke en visuele terugkoppeling met deze methode gedaan wordt zal 
men automatisch in de tweede fase belanden. Dit komt doordat de deelnemer met de 
neus op de feiten worden gedrukt. De tweede fase is erkenning, dit is de tweede keer als 
men een andere groep moest bouwen. In deze fase zal de deelnemer erkennen dat hij/zij 
tijdens het bouwen van de eerste groep handelden vanuit hun eigen bias [15]. 

Belangrijke punten stadium 1 
▪ Interactief concept.
▪ Triggeren bewustwording, hoe kan ik  
   dat meten?
▪ Doorlopen methode zonder knelpunten.

Iteratie PoC
▪ Gedegen plan, begin, het spel en           
   eind; terugkoppeling.
▪ Bekijk de beelden, wel of geen stock  
   foto’s?
▪ Argumentatie keuzes.



Stadium 2

Stadium 2 van het Proof of Concept is het stadium waarbij de eerste iteratieslag is gelegd 
omtrent het concept. In stadium 1 zie je de belangrijke punten en de iteratie die in stadium 
2 verwerkt moest gaan worden.

Iteratieslag 
Tijdens de eerste iteratieslag van het Proof of Concept, is er gekeken hoe het hele 
spelverloop verbeterd kon worden. Doordat de personages methode een autonoom spel 
moest gaan worden, moest er goed nagedacht worden over de introductie van het spel 
en het spel opzich. Immers ik mag er nu niet meer bij zijn om eventuele sturing te geven 
bij de eindfase, de terugkoppeling van het spel. 

Na mijn reflectie ben ik tot de conclusie gekomen dat er een uitleg infographic ontworpen 
moet worden met alle spelregels en dat er 3 soorten kaarten ontworpen moest worden. 
Het doel is natuurlijk dat de doelgroep het spel zelfstandig kan spelen. De nieuwe kaarten 
zijn als volgt;

Bouw kaarten. Dit zijn de kaarten waarmee mijn doelgroep het spel 
speelt en de bias mee bouwt. Het zijn de kaarten die alle onderwerpen 
hebben met de bijpassende beelden zoals leeftijd, geslacht enzovoort. 

Geheim kaarten. Dit zijn de kaarten die voor de terugkoppeling zorgen. 
De reden waarom ze geheim kaarten heten is omdat deze kaarten niet 
ingezien mogen worden voordat het spel begint. Anders wordt het 
doel van het spel niet behaald. 

Groep kaarten. Dit zijn de kaarten die mijn doelgroep moet gaan 
bouwen. Doordat ik er niet bij ben moet de doelgroep een groep 
kaart trekken om te weten welke groep zij moeten bouwen. Omdat 
het verschillende groepen mensen zijn, uiteenlopend van elkaar, heb ik 
ze de overkoepelende naam “groep kaarten” genoemd. 

Vervolgens heb ik gekeken naar de bouw kaarten, omdat deze kaarten een belangrijk 
onderdeel zijn van het spel. Er zijn enkele aanpassingen gedaan om te kijken of er een 
verschil ontstaat bij de conclusie van het spel van stadium 1. Zo heb ik ervoor gekozen 
om de huidskleur bouw kaarten anders te visualiseren. De aanpassing is gedaan om de 
doelgroep minder te laten oordelen op de persoon met de huidskleur, maar dat de focus 
vooral op de huidskleur alleen wordt gelegd. Zo is er gekozen om fictieve personen weer 
te geven met diverse huidskleuren. 

Stadium 1 Stadium 2



Zo bestaat het spel nu uit;
Een uitleg pagina met de spelregels en de uitleg van het spel.
3 verschillende kaarten; bouw, geheim en groep kaarten.

Testen
Door de iteratieslag, stadium 2, getest te hebben, zijn er interessante dingen naar voren 
gekomen. Kijkend naar de aanpassingen die gedaan zijn, heb ik gemerkt dat dit een 
positiever uitkomst heeft. Doordat ik de kaarten van huidskleur niet bias gerelateerd 
maakte, merkte ik dat mijn doelgroep minder naar de persoon op de kaart met het thema 
“huidskleur” keek en meer naar de kleur van de huid. Dit haalde niet weg dat er niet een 
bias gebouwd kon worden. Maar de keuze werd niet gemaakt door de persoon die ze 
zagen met de huidskleur, maar werd echt gedaan puur gebaseerd op de huidskleur. 

Ook heb ik gemerkt dat de uitleg van het 
spel duidelijk was, doordat alle deelnemers 
functioneel aan de slag gingen. Ik merkte 
wel dat een enkele testpersonen de 
volgorde waarin de uitleg geschreven 
stond als niet logisch ervaarde. Dat is 
dan ook mijn eerste iteratiepunt wat ik 
meeneem in stadium 3.

Wat ik zag tijdens het testen van stadium 
2 is dat bij de groep kaarten men snel 
dacht vanuit 1 persoon. Dit kwam doordat 
de groep in enkelvoud op de bouw kaart 
stond. Mijn test/doelgroep gaf aan dat ze 
dat misleidend vonden als je gaat kijken 
naar de geheim kaarten, die de volledige 
groep visualiseren.

Men gaf ook aan tijdens het kiezen tussen de bouw kaarten met de categorie leeftijd, dat 
ze het lastig vonden om in te schatten welke leeftijd hoort bij de foto’s. Ze zien liever dat 
er een indicatie van leeftijden bijstaat zodat ze niet mis kiezen.

Als laatste punt wat ik uit het testen gehaald heb is dat de terugkoppeling door middel 
van de geheim kaarten iets sterker moet. Wat ik heb gemerkt is dat men eerst moest 
kijken wat er gaande was voordat ze het besef krijgen dat ze een bias hebben gebouwd. 
Dit moet sneller in mijn optiek om de kracht van het spel te houden. Dit is dan ook een 
iteratiepunt wat ik wil tackelen in stadium 3.

Verder merkte ik dat de stockbeelden die ik gebruikt heb goed bias verwekkend werkten. 
Dus dat is zeker een punt waarmee ik doorga. De keuze is hierop gevallen omdat het niet 
gaat om welke foto ik nou wel of niet kies, het gaat om het creëren van een bias en de 
bewustwording ervan. De stockbeelden helpen mij en de doelgroep met het in kaart 
brengen van biases wat met de terugkoppeling van de geheim kaarten tot bewustwording 
kan leveren. Ze creëerde in fase 1 van het spel allemaal een bias van de doelgroep die ze 
moesten bouwen. In fase 2 werden ze meer bewust dat ze in fase 1 in een bias hadden 
gebouwd en in fase 3 waren ze helemaal op de hoogte van hun bias, doordat ze de laatste 
groep kaart helemaal correct hadden gebouwd. De essentie van het spel is dus duidelijk 
en het resultaat is er, alleen de fine-tuning van het Proof of Concept om het helemaal te 
optimaliseren is in volle gang.

Fase 1 Fase 2 Fase 3



Conclusie
Wat ik uit stadium 2 concludeer is dat de iteratieslagen die ik gemaakt heb werken en 
dus een beter en sneller resultaat leveren. Kijkend naar het uiteindelijke resultaat van het 
spel, de bewustwording van de (cognitieve) bias, is het zeker haalbaar en bereikbaar. 
Door stadium 2 te testen zijn er interessante nieuwe kansen ontstaan die ik in stadium 3 
kan tackelen. Denk bijvoorbeeld aan de genoemde volgorde van de uitleg, de aanpassing 
van de groep kaarten, het aanpassen of aanscherpen van de leeftijdscategorie bouw 
kaarten en de versterking van de geheim kaarten. 

Belangrijke punten stadium 2
▪ Interactief concept.
▪ Triggeren bewustwording.
▪ Doorlopen methode zonder knelpunten.
▪ Valkuilen in het spel vinden.
▪ Versterken van de bewustwording door aanscherping 
   en verbetering spel.

Iteratie PoC
▪ Aanpassen groep kaarten.
▪ Uitleg verbeteren.
▪ Leeftijdscategorie bouw kaart aanpassen.
▪ Geheim kaart aanscherpen.



Stadium 3

Stadium 3 van het Proof of Concept is het stadium waarbij de tweede iteratieslag is 
gelegd omtrent het concept. In stadium 2 zie je de belangrijke punten en de iteratie die 
in stadium 3 verwerkt moest gaan worden.

Iteratieslag 
Tijdens de tweede iteratieslag van het Proof of Concept is er gekeken hoe het spel helemaal 
geoptimaliseerd kon worden om de kracht van de bewustwording te behouden. Zo zijn er 
diverse kaarten aangescherpt. De leeftijdscategorie bouw kaarten zijn aangescherpt, de 
uitleg is verbeterd, de geheim kaarten zijn aangepast en verbeterd en de groep kaarten 
zijn aangescherpt. 

Bij de bouw kaarten zijn de leeftijdscategorie kaarten onder de loop genomen. Hier is de 
leeftijd toegevoegd aan de kaarten. Door dit te doen heeft de doelgroep meer houvast 
en zal de keuze sneller vallen welke kaart(en) ze pakken om hun bias te bouwen. Men is 
dan niet meer bezig met het bekijken over welke leeftijd het dan gaat, maar meer met het 
onbewust bouwen van zijn of haar bias.

De uitleg van het spel is ook aangescherpt. Door in stadium 2 achter de haken en ogen 
van de uitleg te komen, maak ik het mogelijk om dit in stadium 3 aan te scherpen om tot 
een zo goed mogelijke optimalisatie te komen.

Bij de geheim kaarten is er ook een aanpassing geweest. Hierbij moest de kracht van de 
teruglegging aangescherpt worden. Dit wil ik gaan doen door niet puur alle keuzes die 
men had kunnen kiezen te visualiseren, maar ook door bepaalde tekst erbij te zetten dat 
men gelijk zal gaan nadenken dat ze iets “fout” hebben gedaan. Denk dan bijvoorbeeld 
aan de zin ‘Alle opties voor (naam groep kaart)’ of ‘Het totale beeld van (naam groep 
kaart). Door dit te doen hoop ik dat mijn doelgroep sneller de bewustwording ervaart, 
doordat ze sneller de bedoeling van de geheim kaart en het doel van het spel snappen.

Bij de groep kaart zal er een kleine aanpassing plaatsvinden op het gebied van tekstuele 
vormgeving. De namen van de groep kaarten zullen in meervoud tekstueel gevisualiseerd 
worden. Dit doe ik doordat ik uit eerdere testen heb gemerkt dat men aangaf dat ze 
dachten dat er maar 1 persoon gebouwd moest worden.

Testen
Door de iteratieslag, stadium 3, getest te hebben zijn er interessante bevindingen naar 
voren gekomen. Kijkend naar de aanpassingen die gedaan zijn heb ik gemerkt dat dit een 
positiever uitkomst heeft. Door de groep kaarten aangepast te hebben heb ik ervaren 
dat de doelgroep niet meer neigt naar het bouwen van 1 specifiek persoon, maar naar het 
groter geheel. Desondanks bouwen ze nog steeds erg hun bias en dat is natuurlijk voor 
dit spel een goed teken. Het is niet zo dat door de aanpassing de kracht van het spel is 
verminderd. Deze aanpassing heeft er alleen voor gezorgd dat men het spel beter snapt 
wanneer de terugkoppeling gedaan wordt. 



De terugkoppeling van het spel, de geheim kaarten, werken nu veel sneller en beter door 
de toevoeging van de zin. Door de zin “Alle mogelijke opties (naam groep)” boven aan de 
geheim kaarten te zetten krijgt men sneller het idee dat ze de groep in hun bias hebben 
ontworpen. Nu is het wel zo dat ik vind dat het nog beter kan. Omdat de terugkoppeling 
gebaseerd is op onderzoek en feiten, is het essentieel dat dit terug komt op de geheim 
kaart. Deze letterlijke feitelijke terugkoppeling zal dan een extra lading moeten geven 
tijdens de uitvoering van het spel. Zo heeft de aanpassing voor de geheim kaarten samen 
met de uitvoering en het testen tot nieuwe inzichten gegeven voor de optimalisatie van 
het spel. Een voorbeeld van zo’n uitvoering kan zijn; ‘’Influencers, de realiteit op basis 
van onderzoek”.

De uitleg van het spel wordt beter begrepen. De uitleg heeft een nieuwe lay-out gekregen 
waardoor het overzichtelijker werd voor de speler, de Bredaase CMD-ontwerper. Men 
had minder vragen en konden het spel autonoom spelen. 

Stadium 2 Stadium 3

Bouw de doelgroep 

1Beste speler,

Hiervoor ligt het “bouw de groep” spel. De bedoeling is dat je 3 verschillende groepen 
gaat bouwen volgens hoe jij die specifieke groep ziet. Het bouwen van de specifieke 
groep doe je door middel van de spelkaarten. Er is één belangrijke regel; je mag 
NOOIT de geheimkaarten zien.

Er zijn drie verschillende 
soorten kaarten;
- De bouw kaarten
- De groep kaarten
- De geheim kaarten 

De volgende bouw kaarten 
zijn aanwezig in het spel;
- Leeftijd
- Geslacht
- Huidskleur
- Geloof
- Opleidingsniveau
- Situatie 

De volgende groep kaarten 
zijn aanwezig in het spel;
- Studenten
- Criminelen
- Vluchtelingen
- Influenceer
- Moslims
- Terroristen

2

UITLEG

De bedoeling is dat je 1 groep kaart pakt. De groep die op het kaartje staat ga je 
vervolgens bouwen met de verschillende bouw kaarten. Wanneer je klaar bent 
met het bouwen van de groep kaart pak je de geheim kaart die bij de groep 
kaart hoort. JE MAG DE GEHEIM KAARTEN VAN DE VOREN NIET ZIEN. Je 
legt de geheim kaart naast je gebouwde groep en kijkt en reageert wat je ziet. 

Dit doe je vervolgens nog 2 keer. Kies bij beide keren 2 andere groep kaarten 
die je met de bouw kaarten gaat bouwen.

HET SPEL (Duur: 5-10 minuten)



Door de leeftijdscategorie bouw kaarten aan te passen maakt mijn doelgroep sneller de 
keus tijdens het bouwen van de bias en kwam het sneller tot de terugkoppeling. Ik heb 
namelijk gemerkt in voorgaande testfases dat men minder goed reageert als het te lang 
duurt. Dit heeft alles te maken met de concentratie van de doelgroep. Wat uit stadium 3 
als feedback is teruggekomen is dat ook de opleidingsniveau kaarten gelabeld moeten 
worden. Hiermee geef je een duidelijker beeld en zal het makkelijker te begrijpen zijn 
voor de doelgroep. Dit alles om de concentratie van de speler te behouden.

Buiten de bovengenoemde punten is het bedenken van de vorm van het spel nu ook 
aangebroken. Hierbij moet nagedacht worden over de grote van de spelkaarten, hoe 
worden de kaarten en alle attributen opgeborgen, de kleur en lettertype van de kaarten, 
het soort papier dat gebruikt zal gaan worden en de volgorde van de kaarten in de doos.

Conclusie
De conclusie van stadium 3 is dat alle aanpassingen die verwerkt zijn in het spel tot nu 
toe baat hebben gehad. De aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat het spel beter en 
makkelijker speelbaar is. Vervolgens is gebleken uit stadium 3 dat de laatste optimalisatie 
slag voor het uiteindelijke opleveren van de Proof of Concept gemaakt moet gaan worden. 
Wanneer de boven genoemde aanpassingen, in het test hoofdstuk, verwerkt worden kan 
de ontwikkeling van het Proof of concept in gang gezet worden. 

Belangrijke punten stadium 3
▪ Interactief concept.
▪ Triggeren bewustwording.
▪ Doorlopen methode zonder knelpunten.
▪ Versterken bewustwording door aanscherping 
   en verbetering spel.

Iteratie PoC
▪ Opleidingsniveau bouw kaart 
   aanpassen.
▪ Geheim kaart aanscherpen.
▪ Vorm bedenken Spel.

Bouw kaart

Leeftijd

Bouw kaart

Leeftijd

18-20 jaar 

Stadium 2 Stadium 3



Definitief Poc

In dit deelhoofdstuk zal het Proof of Concept uitwerkt zijn met alle nodig informatie om 
te begrijpen hoe alles in zijn werk zal gaan.

Het Spel
Om te snappen wat het Proof of Concept nou eigenlijk is, gaan we naar de oorsprong van 
dit onderzoek. De essentie van het onderzoek was om Bredaase CMD-ontwerpers bewust 
te maken van hun cognitieve bias. Door het ontwikkelen van het Proof of Concept is er 
een concept gecreëerd die door spel bewustwording creëert bij de doelgroep, ofwel de 
spelers van het spel.

Het spel genaamd Bouw de Groep is een spel waarbij de speler of spelers verschillende 
groepen mensen moeten gaan bouwen met verschillende kaarten. In het spel zitten 3 
soorten spelkaarten en een uitleg;

Uitleg. Hierin staat kort beschreven wat de bedoeling is om de spelers autonoom het 
spel te laten spelen. 

Bouw kaarten. Dit zijn de kaarten waarmee mijn doelgroep het spel speelt en de bias mee 
bouwt. Het zijn de kaarten die alle onderwerpen hebben met de bijpassende beelden 
zoals leeftijd en geslacht. 

Geheim kaarten. Dit zijn de kaarten die voor de terugkoppeling zorgt. De reden waarom 
ze geheim kaarten heten is omdat deze kaarten niet ingezien mogen worden voordat het 
spel begint, want anders is het doel van het spel niet te behalen. 

Groep kaarten. Dit zijn de kaarten die mijn doelgroep moet gaan bouwen. Doordat ik 
er niet bij ben moet de doelgroep een groep kaart trekken om te weten welke groep zij 
moeten bouwen. Omdat het verschillende groepen mensen zijn, uiteenlopend van elkaar, 
heb ik ze de overkoepelende naam “groep kaarten” genoemd. 

De bedoeling van het spel is dat de doelgroep in 3 fases bewust wordt van hun bias die 
ze zelf aan het bouwen zijn geweest.

In fase 1 van het spel zal de doelgroep de groep kaart bouwen volgens hun eigen 
aannames. In deze fase van het spel zal men dan ook in de ontkenningsfase zitten, wanneer 
er teruggekoppeld wordt door de geheim kaart. Men zal eerst ontkennen dat de groep 
is gebouwd volgens zijn of haar eigen aannames. In fase 2 zie je gelijk dat de speler(s) 
bewust is geworden van het feit dat ze in fase 1 de groep via hun bias hebben gebouwd. 
Dit komt tot uiting door te zien dat ze de 2e groep veel completer bouwen. Desondanks 
zitten er nog wel enkele biases in. In fase 2 van het spel zal men dan in de erkenningsfase 
zitten. Ze hebben gezien dat ze in fase 1 een fout hebben begaan en herpakken zich in 
fase 2. Wanneer ze hebben gezien door middel van de geheim kaart van fase 2 dat ze 
bijna goed zitten, zullen ze in de 3e fase, de laatste fase van het spel, de groep bouwen 
zonder biases erin. Zo is de doelgroep in 3 fases bewust geworden van het feit dat ze 
hebben gehandeld vanuit hun bias en hebben ze ondervonden hoe het is om zonder een 
bias te handelen.



Onderbouwing
Het spel is gebaseerd op de 5 fases van gedragsverandering [15]. Binnen dit principe zal 
men over gaan tot een mate van gedragsverandering. Door conclusies van voorgaand 
onderzoek, deskresearch en design research is gebleken dat mijn doelgroep uit zijn of 
haar eigen “bubbel” gehaald moet worden om tot bewustwording over te kunnen gaan. 
Kijkend naar de 5 fases van gedragsverandering zijn hier veel overeenkomsten te vinden. 

Zoals in het hoofdstuk onderzoek/deskresearch is te vinden dat de 5 fases van 
gedragsverandering een tijdlijn is om tot gedragsverandering te komen. De 5 diverse 
fases van gedragsverandering zijn;
1. Ontkenning
2. Erkenning
3. Verkenning
4. Actie
5. Volhouden 

Bij mijn onderzoek gaat het niet over structurele gedragsverandering, want ik ben van 
mening dat de persoon in kwestie dat zelf moet bepalen, maar volgens de 5 fases van 
gedragsverandering zijn de beginfases gefocust op het vinden van die bewustwording. 
Het was heel interessant om te zien wat dit voor toevoeging was binnen mijn onderzoek. 
Al snel kwam ik erachter om tot bewustwording te komen dat er iets aan vooraf gaat. 
Want die bewustwording ontstaat niet zomaar. Zelfreflectie is daarbij een belangrijk 
begrip. Kijken naar jezelf om te snappen wat je fout doet. Kijkend naar de fases van 
gedragsverandering, vallen ontkenning, erkenning en verkenning binnen de belangen van 
mijn onderzoek. Ontkenning en een stukje erkenning vallen onder zelfreflectie. Erkenning 
en verkenning vallen onder bewustwording.



Zoals ik al eerder aangaf vind ik het aan de persoon zelf om te kiezen om zijn of haar 
gedrag te veranderen om niet meer vanuit een bias te werken, de laatste 2 fases van 
gedragsverandering (actie en volhouden) is dan ook aan de persoon in kwestie. Mijn 
onderzoek heeft de focus om de bewustwording te triggeren bij mijn doelgroep om 
bewust te worden van de bias van de doelgroep.

Uitwerking
De keuze voor de vorm van het spel, een kaart spel, is gekozen omdat het makkelijk 
meeneembaar moet zijn. Het spel moet overal speelbaar zijn. Wij CMD-ontwerpers krijgen 
wanneer we de opleiding beginnen een tekenpakket en een technisch pakket. Deze vallen 
binnen de pijler van Techniek van de opleiding. Wat we niet krijgen in het begin van de 
opleiding zijn hulpstukken voor de andere pijlers zoals Human, Void en Story. Daarbij komt 
mijn Proof of Concept om de hoek kijken. Mijn Proof of Concept kan de student helpen 
om bij elk project niet een onderzoek te beginnen vanuit zijn of haar eigen bias. Wanneer 
dit keer op keer opnieuw gespeeld wordt, tijdens het begin van een nieuwe module, zal 
de CMD-ontwerpers keer op keer op de hoogte gesteld worden van zijn of haar eigen 
bias, waardoor men steeds weer opnieuw er bewust van wordt gemaakt. Mijn Proof of 
Concept helpt daarbij bij de pijler Human. Wanneer dit in het begin van de opleiding in 
het lespakket wordt verwerkt zal niet alleen het technische aspect van de opleiding een 
hulpstuk hebben, maar ook het mentale stuk van de opleiding; Hoe help je de gedachte 
van een student?

Redenatie keuzes
De keuze waarom ik juist voor stockbeelden heb gekozen boven het maken van eigen 
beelden is als volgt. Bij mijn Proof of Concept gaat het niet over wat voor beelden men 
ziet, maar om het triggeren van die bias. Door onderzoek gedaan te hebben is gebleken 
dat stockbeelden juist goed werken om tot de kern van mijn onderzoek te komen. 
Stockbeelden zijn op zichzelf al mini biases. Zo versterken ze het creëren van een bias 
alleen maar. Op die manier kan er dus ook makkelijker naar de bewustwording gewerkt 
worden, omdat er dus sneller een bias gebouwd wordt. 

De keuze voor de vorm is bij de uitwerking al benoemd. Omdat het Proof of Concept 
makkelijk meeneembaar moet zijn is er gekozen voor een kaartspel. Het moet overal 
speelbaar zijn, zodoende is de vorm duidelijk.

Conclusie
Het Proof of Concept zet de doelgroep aan tot bewustwording en een eventuele 
gedragsverandering, wanneer de doelgroep dit zelf wil. Ik ben me ervan bewust dat 
enkele Bredaase CMD-ontwerpers af en toe bewust vanuit hun eigen cognitieve bias 
ontwerpen om bijvoorbeeld frictie te creëren bij een bepaalde groep mensen. Dit gaat 
over een klein percentage. Maar niet elke CMD-ontwerper is op de hoogte van zijn of haar 
eigen bias. 

Door het Proof of Concept is gebleken dat men bewust is geworden van zijn of haar 
eigen bias. Dit is geconcludeerd doordat gaandeweg het spel heel organisch men 
tot een bewustwording van zijn of haar eigen bias is gekomen. De terugkoppeling is 
daarbij van essentieel belang waardoor het zo organisch is gegaan. Er is gebleken dat 
de speler of spelers het spel autonoom kunnen spelen, waardoor ze echt zelf tot die 
bewustwording komen. Doordat het spel in 3 fases wordt gespeeld, die overeenkomen 
met de 3 belangrijkste fases van gedragsverandering, is gebleken dat de doelgroep zelf 
bewust wordt van zijn of haar eigen bias. Hierbij wordt men ook uit zijn of haar eigen 
bubbel gehaald wat in totaliteit de beste uitkomst biedt van het spel; de bewustwording 
van de cognitieve bias bij Bredaase CMD-ontwerpers.



Conclusie
Tijdens mijn onderzoek heb ik een hoofdvraag geformuleerd en daarbij deelvragen 
ontworpen om tot een antwoord te komen van mijn onderzoek. Door op verschillende 
manieren onderzoek te doen ben ik tot antwoorden gekomen van mijn vragen. Die duiden:

Hoe kan een Bredaase CMD-ontwerper zijn eigen bias in kaart brengen om daar bewust 
van te worden? 

Worden Bredaase CMD-ontwerpers sneller bewust bij beeldspraak of bij directe 
communicatie? 

Hoe reageren Bredaase CMD-ontwerpers wanneer ze vanuit een andere bias moeten 
werken en denken?

Om tot de conclusie van mijn onderzoek te komen en tot het antwoorden van mijn 
onderzoeksvraag, moeten de deelvragen beantwoord worden.

Hoe kan een Bredaase CMD-ontwerper zijn eigen bias in kaart brengen om daar bewust 
van te worden? 
Door continu op verschillende manieren onderzoek te doen en kritisch te blijven op het 
resultaat, heb ik door middel van design research een antwoord kunnen vinden op deze 
vraag. Doordat het begin van mijn onderzoek veel focus op de gedachtes van de Bredaase 
CMD-ontwerpers lag ben ik gaan nadenken hoe ik de bewustwording het beste kon 
creëren. Door middel van een focusgroep gekoppeld met informatie uit de deskresearch 
is het mogelijk deze vraag te beantwoorden.

Uit bijvoorbeeld deskresearch kwam dat wanneer 
iemand bewust wil worden, dat hij of zij op zichzelf 
kan reflecteren. Wanneer je niet naar jezelf kunt 
kijken en daarop reflecteert, is het moeilijk om 
tot een bewustwording over te gaan. Ook is 
gebleken door het testen van diverse concepten 
dat een feitelijke terugkoppelingen ook werkt 
met het versnellen van die reflectie. Vervolgens 
kwam uit de focusgroep dat de doelgroep 
aangaf dat ze bewust worden wanneer ze uit hun 
eigen “bubbel” gehaald worden. De doelgroep 
bedoelde hiermee dat ze eerder bewust worden 
wanneer ze uit de situatie worden gehaald of uit 
hun eigen gedachtepatroon gehaald worden.



Worden Bredaase CMD-ontwerpers sneller bewust bij beeldspraak of bij directe 
communicatie? 
Om deze vraag te beantwoorden heb ik twee concepten getest. Deze twee concepten 
staan in het hoofdstuk onderzoek beschreven. De twee concepten waarover het gaat 
zijn namelijk de persona methode en de personages methode. De persona methode was 
een methode die met directe communicatie ontworpen was. Met directe communicatie 
wordt tekstuele informatie bedoelt, met beeldspraak wordt beelden bedoeld. Door 
beide concepten te testen is geconcludeerd dat bij de doelgroep beeldspraak het beste 
werkt. Ze krijgen sneller een idee over wie het gaat en voor mij als onderzoeker is het 
makkelijker sturen en terugkoppelen. Zodoende werkte het concept van de personages 
bouwen het beste in het gehele verlengde van dit onderzoek. Kijkend naar welke manier 
het beste werkt tot het creëren van de bewustwording van de cognitieve bias. 

Hoe reageren Bredaase CMD-ontwerpers wanneer ze vanuit een andere bias moeten 
werken en denken?
Om eerlijk naar mijn onderzoek te zijn en dus ook naar de uitwerking van het 
exploratiedocument moet ik mededelen dat deze deelvraag is weggevallen doordat de 
focus van het onderzoek kwam te liggen op de inhoud van het Proof of Concept en de 
beargumentatie van de materie. Omdat deze deelvraag niet meer relevant was in mijn 
ogen, heb ik deze laten vallen. 

Waarom was deze niet meer relevant? 

De essentie van mijn onderzoek lag bij het bewust maken van de cognitieve bias van de 
Bredaase CMD-ontwerper. Doordat ik door design research een werkend concept heb 
gevonden heb ik daar mijn focus op gelegd. Kijkend naar de vraag heeft het geen zin om 
de doelgroep te bevragen hoe ze reageren wanneer ze vanuit een andere bias denken, 
wanneer ze zelf niet eens bewust zijn van hen eigen bias. 

Om tot de conclusie van mijn hoofdvraag te komen waarbij dus de conclusie van mijn 
onderzoek geformuleerd wordt is het handig om nog een keer naar de hoofdvraag te 
kijken;
“Hoe kan ik een Bredaase CMD-ontwerper bewustmaken van zijn of haar eigen 
Cognitieve Bias, zodat dit niet meer voor zal komen in zijn of haar ontwerptraject?” 

Kijkend naar het gehele onderzoek kan ik concluderen dat het beantwoorden van de 
hoofdvraag niet was gelukt als ik geen deskresearch en verschillend design research 
had gedaan. Door een combinatie is er een Proof of Concept ontstaan wat helpt bij het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag.

Als we ons gaan focussen op de Proof of Concept, het antwoord op de onderzoeksvraag, 
moet er gesproken worden over een bepaald model. Het model van gedragsverandering. 
Zoals eerder in dit document beschreven staat bestaat die gedragsverandering in 5 
verschillende fases. 
1. Ontkenning
2. Erkenning
3. Verkenning
4. Actie 
5. Volhouden 



De tijdlijn van bewustwording, het ontstaan van bewustwording, is een belangrijke 
uitkomst geweest binnen mijn onderzoek. Ik ben erachter gekomen dat voordat iemand 
bewust kan worden van zichzelf, de persoon in kwestie op zichzelf moet kunnen reflecteren. 
Dit kan gekoppeld worden met de 1e en 2e fase van het gedragsveranderingsmodel. 
Wanneer je eerlijk naar jezelf kunt zijn, zal je in eerste instantie ontkennen dat je vanuit je 
bias hebt gehandeld, maar vervolgens zal de erkenningsfase plaats vinden. Wanneer je 
erkent kan men gaan verkennen, fase 3, het bekijken of je wilt over gaan tot stelselmatige 
gedragsverandering, fase 4 actie.

Door design research gedaan te hebben wat over is gegaan in de verschillende stadia van 
het Proof of Concept is geconcludeerd dat door middel van een feitelijke terugkoppeling 
samen met de 3 fases van het spel, wat voortkwam vanuit het gedragsveranderingsmodel, 
de bewustwording van de cognitieve bias van de Bredaase CMD-ontwerper plaats heeft 
gevonden.

Aanbeveling 
Zoals ik al aangaf bij de conclusie van mijn Proof of Concept is het de bedoeling dat het 
Proof of Concept in het starter pack komt van de Bredaase CMD-ontwerper. De reden 
daarvoor is, is dat dit een mentale hulp gaat bieden bij de studenten die veel onderzoek 
moeten doen en projecten gaan uitwerken. Als er vaak onderzoek gedaan wordt zonder 
de bewustwording van de cognitieve bias, zullen er veel oneerlijke onderzoeken gedaan 
worden en dus niet kloppende resultaten gehaald worden. Wat het Proof of Concept 
gaat opleveren is ten eerste een eerlijk onderzoek en eerlijk resultaat, maar ook de 
bewustwording van de bias bij de Bredaase CMD-ontwerper.



Reflectie
Terugkijkend naar het gehele onderzoek ben ik tevreden hoe ik alles aan heb gepakt en 
wat eruit is geresulteerd. Ik ben ten alle tijden kritisch gebleven op de uitkomsten en 
iteraties om niet met het eerste resultaat akkoord te gaan.

Het is wel zo dat ik meer remote had willen werken, ofwel meer mensen had willen 
spreken. Ik geloof er namelijk in dat je met anderen veel kunt leren. Hoe meer personen je 
kunt testen, hoe meer data je hebt om te verwerken en te itereren. Gezien de tijd waarin 
wij nu leven heb ik expres ervoor gekozen om niet te veel andere mensen te spreken die 
ik voorheen sprak of veel nieuwe gezichten te ontmoeten. Omdat de Covid-19 situatie 
serieus genomen moet worden, ik heb het zelf ondervonden, heb ik daarom iets minder 
naar wens mensen gesproken. Desondanks heb ik wel een groot aantal mensen online en 
enkele offline gesproken en kunnen testen. Daar ben ik wel trots op!

Ik zou graag Sandra Oom willen bedanken voor de coaching tijdens mijn afstuderen. 
Dankzij haar ben ik gekomen waar ik nu sta. Door fijne feedback sessies heb ik veel kunnen 
groeien door de eerlijke en oprechte feedback. Door een altijd kritische blik ben ik kritisch 
geworden, op mijn eigen werk, wat heeft geresulteerd tot een mooi en vooral werkend 
resultaat. Door haar sturing tijdens alle contactmomenten zal ik zeker terug denken aan 
de manier hoe Sandra met de situatie is omgegaan. Bij deze wil ik u bedanken voor de 
goede sturing en coaching. Dank u wel.
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