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VOORWOORD
DANKWOORD

Graag wil ik de mogelijkheid nemen om een aantal mensen te bedanken
voor de hulp bij mijn afstudeer onderzoek.

Allereerst wil ik paraDIGMA groep bedanken, het marcom team, Nicki
Ackermans, Denise van Geest en mijn begeleider Joost Belonje voor
alle hulp en steuntjes in de rug wanneer ik het nodig had. Voor het
vertrouwen in mij en mijn onderzoek en voor de ervaring die ik daar heb
op mogen doen.

Ten tweede wil ik alle testpersonen en ondervraagden bedanken voor de
tijd die zij voor mij hebben vrijgemaakt en voor de antwoorden die zij mij
gebracht hebben.

Als derde wil ik mijn begeleidend docent Ria van Ooijen bedanken voor
haar begeleiding tijdens dit gehele proces, de beterschapswensen en de
feedback die ze mij heeft meegegeven.

En als laatste wil ik mij vader en moeder bedanken voor de opbeurende
woorden wanneer ik het even niet meer zag zitten en voor alle steun
tijdens dit proces.

In dit document is het volledige proces van mijn onderzoek en ontwerp in
kaart gebracht, inclusief gemaakte prototypes en onderzochte informatie.
Dit exploratie verslag zal een kijkje geven in mijn zoektocht naar het
antwoord op de vraag; Hoe kan ik de drempel bij werkhervatting verlagen
voor cliënten van PSION door middel van virtual reality?

YANNIC VAN DE
KLUNDERT
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Bij het zoeken naar een passend vraagstuk heb ik me
vooral gefocust op het vinden van vraagstukken die
aansluiten bij mijn passies en fascinaties. Laten we daarvoor terug gaan naar waar het allemaal begon, jaar 1 van
Communicatie & Multimedia design op Avans Breda. Maar
dat had zomaar een andere opleiding geweest kunnen
zijn. Voordat ik voor CMD koos, heb ik heel lang getwijfeld
om toch de zorg in te gaan. Het helpen en verzorgen van
mensen is voor mij als klein kind altijd al heel belangrijk
geweest. Toen ik ouder werd kregen opa en oma beiden
Alzheimer, verloor ik mijn nicht aan een hersenbloeding
en een andere naaste aan kanker. Het feit dat deze ziektes
ongecontroleerd een persoon ‘kiezen’ blijft knagen bij mij
en het liefst zou ik die ‘pijn’ voor anderen op een of andere
manier verzachten of verminderen. Dit heeft mij toch
doen kiezen om voor CMD te kiezen, terwijl dit misschien
klinkt als een onlogische keuze. Toch wilde ik mijn creativiteit blijven gebruiken en deze inzetten om mijn passie te
kunnen voeden.
Gedurende mijn opleiding heb ik deze passie doorgevoerd
in onder andere het ontwikkelen van een VR ervaring om
psychoses beter te begrijpen. Ook koos ik tijdens mijn labs
weer voor de geestelijke gezondheidszorg en pakte ik een
ingewikkeld vraagstuk aan dat dicht bij mij lag. Het communiceren met Alzheimer patiënten in tijden van lockdown, specifiek het communiceren met mijn opa. Geen
licht onderwerp om over te praten natuurlijk. Maar dat is
juist wat mij interesseert, het ontwikkelen voor ingewikkelde, gevoelige onderwerpen om zo het een andere kijk
te geven, een CMD kijk.

Dit brengt mij tot de daadwerkelijke zoektocht
naar een vraagstuk, het liefst in combinatie met
een stage. En dat was nog niet zo makkelijk te vinden in de zorg, tijdens corona. Na meerdere malen
nee te horen bij ziekenhuizen, oncologische centra
en instellingen doofde mijn vuurtje beetje bij beetje. Totdat ik de gouden tip kreeg van een vriend die
mij in contact bracht met Joost Belonje, marketing
communicatie manager bij paraDIGMA groep.
paraDIGMA groep is een trendsettend bedrijf dat
zich bezig houdt met het duurzaam inzetbaar
maken van heel Nederland! En dat klinkt natuurlijk super vaag, geloof me, voor mij ook toentertijd.
Een korte uitleg: paraDIGMA groep helpt andere
bedrijven met alles rondom hun personeel, denk
hierbij aan interne opleidingen, coaching trajecten,
arbodiensten, re-integratie trajecten en ga zo maar
door. Deze werkzaamheden zijn onderverdeeld in
de 8 labels die samen paraDIGMA groep vormen.
Mijn plek zou liggen bij paraDIGMA groep in zijn algemeen, maar ook specifiek voor PSION, het label
dat psychologische ondersteuning biedt.

Samen met Joost ging ik in gesprek met Denise van
Geest, directeur van PSION, om samen te kijken hoe
mijn interessen, vaardigheden en kwaliteiten konden
matchen met hun vraagstuk. Na het tonen van mijn
project met VR waren ze enorm enthousiast en wilden
ze graag een project met VR, om zo hun visie van een
andere blik creëren bij anderen letterlijk door te kunnen zetten. Dit paste goed bij mijn fascinatie voor VR
natuurlijk en al helemaal met die voor de geestelijke
gezondheidszorg. Zo kwamen we samen tot het vraagstuk; Hoe kunnen we de re-integratie van cliënten met
spanningsklachten makkelijker maken door middel
van VR?
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PROBLEEMSTELLING
Tot
Voordat we kunnen starten met het onderzoek,
ideation, testen en ontwikkelen is het van belang dat
de probleemstelling duidelijk is. De ontwerp vraag
vanuit de opdrachtgever is als volgt: Hoe kunnen we
de re-integratie van cliënten met spanningsklachten
makkelijker maken door middel van VR? Deze vraag
dient eerst onderverdeeld te worden in verschillende
deelvragen, deze zijn als volgt:
•

Wat zijn spanningsklachten / wat is een burnout?

is het van belang dat deze spoedig verloopt?
Wat zijn de hindernissen die bij cliënten 		
ontstaan zijn?
Waarom is VR een goede oplossing voor het
probleem?
Wat zijn de bestaande VR oplossingen?
Wat doen ze goed?

Op 4 augustus 1996 werd de eerste belangrijke aanzet
gemaakt naar meer aandacht voor welzijn op het
werk, de Welzijnswet. Deze verplichtte werkgevers
een inventarisatie te maken van de psychosociale
risico’s waaraan werkgevers werden blootgesteld. [14]
Het koninklijk besluit van 10 april 2014 creëerde een
verdere belangrijke aanzet waarin meer aandacht
specifiek werd besteed aan het de psychosociale
risico’s, hier kwam burn-out voor het eerst ten sprake.
Dit besluit maakte het een verplichting voor de
werkgevers om zich bewust te zijn van het risico op
burn-out binnen hun organisatie, zodat hiervoor
gepaste stappen ondernomen zouden worden. Niet
alleen ter preventie maar ook voor de mogelijke
re-integratie. Echter was er wel een gevalideerd
betrouwbaar instrument nodig om deze risico’s
correct in te schatten. Het bleek van steeds groter
belang dat eerstelijnshulpverleners op een juiste
burn-out

konden

stellen.

Zodoende zij op een passende manier kunnen
doorverwijzen naar juiste instanties voor verdere
behandelingen.

deze

eisen

voor

dergelijke

om burn-out te meten is de Maslach Burn-out
Inventory (MBI; Mas- lach, 1981), en zijn Nederlandstalige
equivalent de Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS;
Schaufeli & Van Dierendonck, 2000). Echter is deze al
inmiddels meer dan 40 jaar oud.
Maar wat is dan precies een burn-out en hoe is deze te
herkennen? Wanneer we in de literatuur kijken naar de

verschijnselen; Uitputting, cynisme en verminderde
persoonlijke bekwaamheid (Maslach, Schaufeli, & Leiter,
2001). Echter wordt deze visie slechts gedeeltelijk terug
gevonden in gesprekken en interviews met burnout patiënten. En wordt deze aangevuld door experts
met een aantal nieuwe aspecten waaronder de 4
kernsymptomen: Uitputting, cognitief controleverlies,
emotioneel

controleverlies

en

mentale

distantie.

psychosomatische spanningsklachten. Laten we deze

Wat zijn spanningsklachten / wat is een burn-out?

diagnose

aan

voegen: Depressieve klachten en gedragsmatige- en

Wat missen ze nog?

de

dat

doeleinden voldoet. Het meest gebruikte instrument

Daarbij zijn nog 3 bijkomende symptomen toe te

Wat doen ze minder goed?

manier

ontwikkeld

is er echter nog geen instrument

het volgende: Een syndroom van drie samenhangende

Hoe verloopt het re-integratie proces?
Wat maakt dit proces zo lastig en Waarom

•

heden

definitie van een burn-out wordt het vaak opgevat als

Wat is de oorzaak van een burn-out?
•

op

klachten eens beter bekijken.
Onder uitputting verstaan we een ernstig verlies aan
energie die resulteert in fysieke (je lichaam is moe), als
psychologische (je uitgeput en leeg voelen) uitputting.
Patiënten missen hierdoor vaak de energie om een
nieuwe werkdag te starten, ze voelen zich snel vermoeid
(zelfs wanneer ze minimale energie verbruiken) en
hebben geen energie meer aan het einde van hun
werkdag.
Met Cognitief contoroleverlies wordt onder andere
bedoeld;

Geheugenproblemen,

aandachts-

en

concentratieproblemen en bijvoorbeeld trager kunnen
werken en/of veel fouten maken in het werk. Patiënten
vinden het vaak moeilijk helder na te denken en zijn
vaak mentaal afwezig of vergeetachtig. Zo vinden ze
het moeilijk bepaalde dingen te onthouden of keuzes
te maken.
Emotioneel

controleverlies

verwijst

naar

heftige

emotionele reacties waarover de patiënten geen
controle hebben. Denk hierbij aan woede of huilbuilen.
Vaak gaat dit ook gepaard met het moeite hebben
met geduld, een lage tolerantiegrens dus. Vaak zijn
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deze patiënten gefrustreerd en geïrriteerd, ze voelen zich

is eerder een samenspel in privé en werkgerelateerde

overstuur zonder echt te weten waarom.

omstandigheden, de arbeidssituatie en met name de
privé-omgeving en de persoonlijke kwetsbaarheid van

Onder Mentale distantie verstaan we het mentaal afstand

de persoon.

nemen van het werk. In veel gevallen van burn-outs

Samenvattend is burn-out dus een syndroom dat zich

ervaren patiënten een sterke weerstand tegen het werk en

uit op het werk en in de overgrote meerderheid ook

trekken ze zich uit het werk terug. Vaak nemen ze daarbij

daar veroorzaakt wordt. Hierin lijkt de kern te liggen in

een cynische, onverschillige attitude aan, functioneren ze

een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende

op automatische piloot, vertonen ze minder enthousiasme

hulpbronnen op het werk. De kernoorzaak ligt dus bij

en interesse en vermijden ze persoonlijke contacten met

een belastende arbeidssituatie maar dit gaat in een

collega’s.

delicaat samenspel met de privé situatie.

Buiten deze kernsymptomen zijn er ook een aantal

Hoe verloopt het re-integratie proces?

bijkomende symptomen te noemen. Deze zijn niet

Ondanks het brede onderzoek naar burn-outpreventie

typisch voor burn-out, maar eerder een gevolg van de

blijft onderzoek naar arbeidsmarktre-integratie na een

opeenstapeling van stress. Vaak zijn deze symptomen ook

burn-out relatief beperkt. De definitie van re-integratie

een van de redenen om hulp te zoeken

is daardoor ook nog vrij onduidelijk waardoor een aantal
aspecten onderbelicht zijn.

Depressieve klachten, deze verwijzen naar schuldgevoelens
of een sombere stemming. Patiënten voelen zich soms

Zo wordt re-integratie niet alleen gedefinieerd als

betekenisloos of hebben schuldgevoelens. Sommigen

resultaat van het herstel maak ook als het einde van de

twijfelen zelfs aan de zin van het leven en vinden het moeilijk

arbeidsduurafwezigheid. Het complexe en dynamische

het plezier in het leven te vinden. Vaak wordt hierdoor

proces is onder te verdelen in verschillende fasen; Uitval,

burn-out nog wel eens verward met een depressie.

terugkeer, retentie en vooruitgang. [15]

Spanningsklachten

verwijzen

naar

allerlei

hart-,

Fase

1

(

uitval

)

start

bij

het

begin

van

de

ademhalings-, maag-, darm- of pijnklachten en algeheel

arbeidsongeschiktheid

gevoel van malaise. Gedragsmatige spanningsklachten

Fase 2 (terugkeer) begint wanneer men opnieuw de

verwijzen onder meer naar slaapproblemen, piekeren of

arbeidsmarkt gaat betreden

paniekaanvallen. [14]

Fase 3 (retentie) is wanneer de persoon in kwestie het
werk volgens vooropgestelde doelen voort te zetten met

Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?
De

cliënten

zullen

nog

last

kunnen

een stabiele re-integratie en mogelijks uitbreiding van
hebben

van

bovenstaande klachten, het is hierbij dus van belang dat

de verantwoordelijkheden met als uiteindelijk doel;
Fase 4 ( vooruitgang).

ze goed op de ademhaling blijven letten en dat de ervaring
niet te lang duurt omdat ze last kunnen hebben van

De voortgang van deze fases is geheel afhankelijk van

concentratieproblematiek. Wat we hieruit dus meenemen

de patiënt. [15]

als ontwerp-criteria:
•

Focus tussendoor terugleggen op ademhaling.

Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?

•

De ervaring mag niet te lang duren. ‘Te lang’ is een

De ervaring zal dus tussen fase 1 en twee zitten. Voordat

relatief vaag begrip, daarom gaan we hier uit van max.

ze de eerste stap zetten in de arbeidsmarkt re-integratie.

30 minuten.

Wat maakt het dat dit proces zo lastig is?
Om hier antwoord op te geven zijn de volgende

Wat is de oorzaak van een burn-out?

methode’s ingezet;

Burn-out word door praktijkexperts gezien als een

•

Survey

werkgerelateerd syndroom. Hierbij gaat het echter niet om

•

Deskresearch

de oorzaak van de burn-out maar de uitingsvorm ervan.
Een burn-out uit zich in de meeste gevallen op het werk

Het

en al is het vaak ook de oorzaak, is dat niet in alle gevallen

psychologe van PSION, zij vertelde mij dat het moeilijkste

expert

interview

werd

gehouden

met

zo. Er zijn honderden redenen die kans op een burn-out

voor deze cliënten vaak ‘de eerste stap’ is. Bij PSION zien

vergroten, of juist afzwakken. Hierdoor ontstaat er een

ze het namelijk een beetje hetzelfde als van een paard

samenspel van privé en werkgerelateerde factoren.

af vallen en er zo snel mogelijk weer op te stappen. Uit

Een burn-out is vaak niet ontstaan door een schuldige maar

onderzoek blijkt ook dat hoe langer deze cliënten thuis
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zitten hoe groter de kans op WAO [2]. Dit omdat

De methode die ik hiervoor gebruikte is was

de homeostatische krachten in het begin van

desk-research, hopende hiermee eerder gedane

deze re-integratie nog werken naar behoud van

onderzoeken te vinden met inzichten die bevorderlijk

het oude evenwicht, maar na een langere tijd

konden zijn voor mijn vraagstuk.

juist gaan werken voor behoud van het nieuwe
evenwicht, het thuis zijn dus.

Bij eerdere onderzoeken werd er gesproken over
twee verschillende vormen van VR in de geestelijke

Maar hoe komt het dan dat het voor deze

gezondheidszorg namelijk; eVR en rVR. EVR staat

mensen zo moeilijk is?

voor engaging VR, deze wordt vooral ingezet bij het

De psychologe vertelde mij dat deze cliënten vaak

overwinnen van angsten of het behandelen van

een aantal hindernissen in gedachten hebben

traumatische ervaringen. RVR staat voor relaxing

wat ze angstig maakt om weer terug te gaan naar

VR enwordt veel ingezet bij het behandelen van

werk. Denk hierbij aan de angst het nog niet aan

psychoses en bipolaire disorders.

te kunnen of het willen ontwijken van gesprekken

Met engaging VR stellen ze de patiënten bloot aan

met collega’s.

angstaanjagende stimuli, door dit te doen vergroot
de mentale paraatheid om deze angsten in de

Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?

realiteit te trotseren. Een goed voorbeeld hier van is

De hindernissen moeten duidelijk zichtbaar zijn

arachnofobie (spinnen angst), deze patiënten krijgen

in de ervaring, hierbij is de hindernis van groter

in VR een spin op hun hand. Door dit meerdere keren

belang dan de ruimte.

te zien en te merken dat ze het aan kunnen vergroot
de paraatheid om daadwerkelijk die spin op hun

Wat zijn de hindernissen die cliënten ervaren

handen te hebben.

bij het starten van de re-integratie?
Om hier antwoord op te krijgen is er een survey

Door VR te gebruiken kunnen we de cliënt in een

uitgezet die naar een aantal cliënten, maar

veilige omgeving kennis laten maken met de

ook naar alle psychologen van PSION. Uit deze

hindernissen die hen tegenhouden om de eerste stap

vragenlijst bleek dat de volgende 3 hindernissen

te zetten in het re-integratie proces. Waarom niet een

het vaakst naar voren komen;

video hier voor gebruiken? Dit omdat we door het

•

De angst het nog niet aan te kunnen

gebruik van een immersive ervaring de gebruiker/

•

Bang om collega’s weer onder ogen te komen

client een realistischer beeld kunnen geven van de

•

Angst voor stress/prikkels op de werkvloer

hindernis die zij mentaal voelen. Gebruik van VR
blijkt uit onderzoek [4], 3x effectiever dan gebruik

Zie uitslagen van surveys in bijlagen

van alleenstaande platte video’s. Waarom gebruiken
we niet role play? Dit omdat deze manier van

Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?

behandelen in praktijk moeilijk de faciliteren is, zo

Deze 3, of een aantal van deze 3 hindernissen

zou een psycholoog samen met een acteur of actrice

moeten gevisualiseerd worden in de ervaring.

een situatie na moeten bootsen op locatie. Dit is niet

Waarom is VR een goede oplossing voor het

altijd haalbaar. Door middel van VR kunnen we dit

probleem?

rollenspel virtueel maken en daardoor makkelijker
inzetbaar voor PSION.
Maar

wat

zijn

dan

precies

bestaande

VR

oplossingen?
Helaas zijn er nog maar weinig tot geen openbare VR
oplossingen voor burn-outs. Om toch te onderzoeken
wat er bestaat in de wondere werelden van VR, is er op
zoek gegaan naar VR ‘games’ die de gebruikers over
zijn angsten helpt te komen. Dit omdat de cliënten
van PSION bepaalde ‘angsten’, ook wel hindernissen
genoemd hebben die ze dienen te overwinnen om
zo het re-integratie proces te versoepelen.
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Tijdens mijn zoektocht kwam ik een aantal VR

Wat missen ze nog?

ervaringen tegen die zich focussen op angsten

•

Uitleg over de controls

als, arachnofobie en hoogtevrees. 2 VR ervaringen

•

Eventuele uitbreiding om hand-tracking te

spraken mij daarin het meest aan, desalniettemin

gebruiken en spinnen nog dichterbij te laten

hadden ze een heel verschillende aanpak. Het

komen.

gaat hierbij om de volgende 2 VR games; Fearless
VR en Richies plank experience. Na beide spellen

Bij Richies plank challenge ging dit iets anders.

één uur gespeeld te hebben viel het volgende op;

Als gebruiker begin je buiten, op de begane grond
naast de lift van een groot gebouw. Wanneer je in

Bij Fearless VR was de aanpak vooral heel

de lift stapt krijg je verschillende keuzes van rooftop

verrassend en interessant. De gebruiker zit bij

tot plank with cake. Maar de gebruiker weet hierbij

deze game namelijk stil achter een bureau ,vanaf

nog niet wat hij/zij precies te zien krijgt wanneer er

het eerste moment van de game, achter een

voor een van deze keuzes gekozen word. En dan

groot scherm. Op dit scherm kan de gebruiker

gaat de lift ineens weer open en kijk je als gebruiker

vervolgens de keuze maken in welke angst hij/zij

meteen de diepte in, met een smal plankje als

wil trotseren (denk hierbij aan; Spinnen, hoogte,

steun. De gebruiker word hierbij dus in plaats van

wespen en presentaties geven). Deze angst

geleidelijk aan meteen in het diepe gegooid. Echter

wordt daarna stap voor stap gevisualiseerd.

blijft het bij Richies plank challenge niet alleen bij

Eerst een foto van een kinderlijke tekening van

het bewandelen van een plank op enorme hoogtes,

een spin, vervolgens een realistischere tekening,

je kan er ook voor kiezen om met raketten door de

daarna een foto, helemaal tot aan het punt dat ze

lucht heen te vliegen. Deze game geeft hierin wel de

daadwerkelijke spinnen over het bureau hebben

controle volledig aan de gebruiker, wanneer hij of zij

lopen. Maar wat vooral opviel was dat tijdens

niet op de plank wil gaan staan is dit niet nodig.

deze ervaring er steeds van te voren aangegeven
werd wat er zou gaan komen als de gebruiker

Wat doet deze game goed?

op ‘verder’ zou klikken. Tijdens het zien van deze

•

foto’s, tekeningen en animaties werd continu
meer informatie gegeven over deze spinnen en

wat hij/zij wil doen.
•

herhaaldelijk gezegd dat spinnen kleiner zijn dan
de gebruiker en geen onverwachte bewegingen

De game biedt volledige vrijheid aan de speler in
Mooie graphics zorgen ervoor dat de ervaring
heel realistisch lijkt.

•

Verschillende ruimtes en levels.

zouden maken. Ook werd de gebruiker begeleid
in ademhaling en kregen zij complimenten

Wat doet deze game minder goed?

wanneer ze een stapje verder durfde te gaan.

•

De game laat niet van te voren zien wat de
gebruiker kan doen met zijn controls

Wat doet deze game goed?

•

De gebruiker weet van te voren niet wat hij/zij

•

Het continu benoemen van de volgende stap.

te wachten staat wat er voor kan zorgen dat de

•

De

gebruiker een afkeer krijgt en meer moeite heeft

voortgang

laten

bepalen

door

de

gebruiker zelf.
•
•

met zijn/haar angst.

Continu tips geven voor het trotseren van de
angsten.

Wat missen ze nog?

Meer informatie geven over de spinnen

•

waardoor er minder angst ontstaat.
•

Een start uitleg waarin de speler meer inzicht
krijgt in wat hem/haar te wachten staat

Laten zien wat de voortgang van de gebruiker
is.

•

De uitleg over de manier van controllers gebruik
voor beginnende gamers.

Wat doet deze game minder goed?

Samenvattend is het grootste verschil tussen deze

•

De controls zijn moeilijk te begrijpen wanneer

twee games de manier hoe de angst van de gebruiker

er geen eerder kennis is op game gebied.

getoond wordt en in welke gradatie/hoeveelheid.

De

Welke van deze twee manieren van aanpak zou

•

user

interface

is

daardoor

gebruikersvriendelijk voor iedereen.

niet

het beste werken voor mijn vraagstuk? Continu
begeleiden en aangeven wat er aan komt of juist de
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gebruiker meteen voor de leeuwen gooien (figuurlijk
gezegd natuurlijk).
Deze verschillen in aanpak zijn interessant en zullen
daarom voorgelegd worden aan de behandelend
psycholoog om te bevragen wat volgens haar de
beste manier van aanpak is. Natuurlijk is het ook van
belang dat dit vanuit de gebruiker duidelijker wordt,
om hier meer inzicht in te krijgen hebben ik mijn zus
(Daphne van de Klundert) met hoogtevrees beide
games laten testen. Door dit op deze manier te testen
is er kennis vanuit de expertise van een behandelend
psycholoog en die van een gebruiker.

Zie in de

bijlage de reactie van Daphne van de Klundert op
Richies plank challenge. En de tekstuele reactie van
de psychologe.
Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?
Uit de reacties blijkt dat het voor de gebruiker fijner
is wanneer er van te voren aangegeven wordt wat
de gebruiker te zien krijgt. Op basis hiervan is de
volgende ontwerp criteria opgesteld:
- De gebruiker moet ten alle tijden weten wat hem/
haar te wachten staat.
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Nu er meer duidelijkheid is over de probleemstelling

Opdrachtgever

is het van belang dat we weten wie precies
de opdrachtgever / stagebedrijf is en wat hun
positionering is ten opzichte van het vraagstuk.
Persoonlijk leiderschap

Wat is paraDIGMA Groep?
Wie zijn paraDIGMA groep en waar staan zij voor?
paraDIGMA groep is een innovatieve, trendsettende
groep van samenwerkende bedrijven (labels) met
expertise op alle deelgebieden van Duurzame
Inzetbaarheid.

Van

oplossingen

voor

verzuim,

vitaliteitsbeleid of strategisch personeelsbeleid tot
re-integratievraagstukken, psychische- of fysieke
begeleiding en opleiding en ontwikkeling.
Het doel van paraDIGMA groep is om organisaties
toekomstbestendig te maken. Ze maken daarbij,
samen met de opdrachtgever, werk van gezondheid,
betrokkenheid en ontwikkeling van de werknemers.
[1] paraDIGMA groep helpt organisaties inzicht te
krijgen in de rol die hun eigen bedrijfscultuur en
persoonlijk leiderschap speelt in het verzuim, de
productiviteit én het werkgeluk van de medewerkers.
Ook helpt paraDIGMA groep medewerkers grip
te krijgen op hun leven. Met als resultaat: meer
werkplezier en bevlogenheid, minder verzuim en een
hogere duurzame arbeidsproductiviteit. Voor nu en
Later. Dat is de kern van wat paraDIGMA groep doet.
[1]
De aanpak van paraDIGMA groep
De vitaliteit van de mens in organisaties staat bij
paraDIGMA groep bovenaan. En als een medewerker
even niet meer ‘de oude is’, dan gaan zij op zoek naar
de beste oplossing; voor de medewerker én voor de
organisatie. Vaak spreken zij helaas ook mensen die
in de kern niet ziek zijn maar zich ziek voelen. En die
het niet kunnen opbrengen om ’s ochtends uit bed te
komen. Heel vaak komt dit volgens paraDIGMA groep
door een combinatie van twee zaken: persoonlijk
leiderschap en bedrijfs- cultuur [2]
Een gezonde bedrijfscultuur
Een gezonde bedrijfscultuur zit bij bedrijven waar
medewerkers zinvol werk doen, vrijheid ervaren en
waardering krijgen. Helemaal wanneer medewerkers
elkaar eerlijke feedback geven door met elkaar in
gesprek te gaan over elkaars gedrag: successen, maar
ook waar het beter kan. Zo kunnen medewerkers
zich beter ontwikkelen. [2]

Heb je voldoende grip op je leven? Eet je gezond,
ga je op tijd naar bed, rook je? Maar ook: is je baan
nog wel je baan, neem je verantwoordelijkheid voor
eerder gemaakte keuzes, ben je bereid te veranderen
om een stap verder te komen? Mensen die geen grip
ervaren op hun eigen leven, verzuimen vaker. [2]
Hoe doet paraDIGMA groep dat?
paraDIGMA groep adviseert en prikkelt. Ze houden
een spiegel voor en stimuleren organisaties en
medewerkers naar zichzelf kijken, te reflecteren en
stappen te zetten. Stappen naar meer werkplezier
en bevlogenheid, minder verzuim en een hogere
duurzame arbeidsproductiviteit.
Verandering

wordt

niet

door

paraDIGMA

groep opgelegd maar komt van binnenuit. De
verantwoordelijkheid voor een sterke en goede
bedrijfscultuur ligt bij de opdrachtgevers van paraDIGMA groep zelf. Net als dat ‘de regie nemen’ de
verantwoordelijkheid is van de werknemers. Zo wordt
verandering blijvend, omdat niet paraDIGMA groep,
maar bedrijven en medewerkers de verandering in
gang zetten. [2]
Wat betekent dit voor ontwerp criteria?
paraDIGMA groep maakt de verandering niet zelf,
dat doet het bedrijf. Dit betekent dus ook dat het van
belang is dat de gebruiker zelf zijn/haar voortgang
in handen heeft. Dit vertaalt weer naar de volgende
ontwerp criteria:
- De gebruiker moet zelf de volgende stap maken in
de ervaring.
De positionering van paraDIGMA groep t.o.v. het
vraagstuk?
Bij paraDIGMA groep staat het hebben van een
nieuwe innovatieve kijk op vraagstukken centraal.
Buiten het feit dat ze graag trendsetters zijn in
nieuwe technologieën zien ze na het lezen van het
voor onderzoek wel degelijk een mooie kans in
het gebruiken van VR voor re-integratie trajecten.
paraDIGMA groep blijft natuurlijk een bedrijf en moet
zijn klanten kunnen aanspreken en enthousiasmeren
met dit soort vooruitgangen in de arbeidsmarkt.
Buiten dat het dus een promotionele toevoeging kan
zijn voor het bedrijf geloven zij er ook in dat het tot
grote impact kan zijn voor hun cliënten.
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IDEATION
Concluderend zijn we dus opzoek naar een tool

van de stappen in deze verschillende fases zal ik

die het re-integratie proces van de cliënten van

jullie meenemen in mijn ontwerp proces.

PSION vloeiender laat verlopen. Nu is de volgende
vraag, hoe?

De eerste fase: Pre-productie. Deze fase bestaat
uit de volgende onderdelen:

Hoe kunnen we door middel van VR (wat een

•

Ideation

juiste tool hiervoor blijkt volgens onderzoek)

•

Mind-maps

de re-integratie versoepelen. Uit de surveys en

•

Schetsen

gesprekken met psychologen bleek dat het het

•

Connecties leggen

grootste struikelblok bij de meeste cliënten de

•

Beoogde doelgroep

hindernissen zijn. Deze hindernissen zijn ook wel

•

Persona

te beschrijven als angsten die de cliënten hebben

•

Ideale gebruiker

voor wat zij gaan tegen komen wanneer ze weer

•

Definiëren van ervaring ontwerp en features

aan het werk gaan. Deze angst weerhoudt ze vaak

•

Wat gaat de gebruiker doen

tot het zetten van de eerste stap. Hieruit ontstond

•

Hoe gaat de gebruiker dit doen

het idee om deze angsten te visualiseren. Door het

•

Hoe word het verhaal (narratieve) verteld

visualiseren van de angsten leren de cliënten er in

•

Beweging

een veilige omgeving beter mee om te gaan, zoals

•

Locomotive

we al zagen bij de aanpak van Fearless VR. Zo zullen

•

Hand aanwezigheid en interacties

de angsten hoogstwaarschijnlijk verminderen en

•

Geluid (spatial sound)

is het zetten van de eerste stap gemakkelijker

•

VR user interface

waardoor de start van de re-integratie soepeler

•

Ervaring design document opbouwen

verloopt.

•

Ervaring overzicht

at is er allemaal nodig voor het maken van deze

•

Ervaring verloop

VR ervaring, hoe moet dit er uit zien, wat heeft de

•

Scope

gebruiker nodig, wat gaat de gebruiker zien. Zo

•

Art style

zijn er nog wel honderden vragen die opgeroepen

•

Spelers profielen verhalen

worden bij dit idee. Een VR ervaring maken is

•

Mijlpaal schema

een heel uitgebreid proces waar enorm veel
bij komt kijken. In eerste instantie was dit wat

Bij de ideation fase gaat staat het bedenken van

overweldigend en misschien zelfs angstaanjagend

ideeën centraal, om tot verschillende ideeën te

maar stap voor stap is er een design plan opgesteld

komen zijn er verschillende (tekstuele en visuele)

die beschrijft wat de game/ervaring inhoudt en

mind-maps gemaakt.

wat er allemaal bij komt kijken. Om dit proces voor
mijzelf zo gestructureerd mogelijk op te zetten
heb ik een plan van aanpak gemaakt met de
verschillende fasen van VR ontwikkeling. Op basis
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In deze mind-maps is zijn een aantal punten
omlijnt, deze punten brachten mij de meeste
ideeën en brachten mij tot het volgende idee:
De verschillende hindernissen zullen visueel
gemaakt worden in een kantoor pand.
Maar waarom een kantoor pand? Er zijn heel
veel verschillen tussen de cliënten van PSION,
de een werkt in een kantoor, de ander in een
ziekenhuis of vliegtuig. Daarom is het moeilijk
om één locatie te gebruiken die bij iedereen
aanslaat. Hierbij is dan ook het belang van
de ervaring van de hindernis groter dan de
ervaring van de locatie waarin deze zich
bevind. Hierom is er voor gekozen om de meest
voorkomende werklocatie te gebruiken. In het
geval van PSION is dit een kantoorpand.
Wat betekent dit voor de ontwerp criteria:
•

De ervaring moet plaats vinden in een kantoor pand.

Schetsen
Maar moet het wel een kantoor zijn zoals ik mij inbeeld? Om beter te kunnen visualiseren hoe deze werkplek
er uit moet komen te zien heb ik aan cliënten en collega’s gevraagd om mind-maps te maken en schetsen van
hoe voor hen een werkplek er uit zou moeten zien. Met als doel connecties te kunnen leggen een een algemeen
beeld te kunnen creëren van de werkplek.
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Connecties leggen
Dit zijn een aantal van de schetsen die aangeleverd zijn door de cliënten en collega’s. Opvallend om te zien was
dat vrijwel iedereen zonder dit te vragen een kantoorpand had getekend. Er waren een aantal werk-tekeningen
die vaker terug kwamen;
•

Een kantoor waarin bureaus achter elkaar in rijtjes staan

•

Een individueel kantoor

•

Een spreekruimte met een groot bureau waar iedereen aan zit.

Hieruit heb ik besloten om in de VR ervaring meerdere keuzes te bouwen, zo kan de gebruiker zelf zijn/haar
werkplek naar keuze kiezen. En maakt het zijn/haar ervaring persoonlijker. De mogelijkheden daarbij zullen zijn;
een kantoor met bureaus in rijtjes, een individueel kantoor en een spreekruimte met een groot bureau waar iedereen aan zit. Echter is dit nog niet realiseerbaar in de korte tijd van ontwikkeling die we nu hebben. Dit is een
onderdeel dat uitgebreid zal worden wanneer deze wordt ge-integreerd bij PSION. Daarom is er nu gekozen om
slechts een van deze drie kantoor locaties uit te werken. Zie de tekeningen van het kantoor in de bijlagen.
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Beoogde doelgroep
Voor het ontwerp proces is het natuurlijk ook van belang voor welke doelgroep we ontwerpen. Om hier een
beter inzicht in te krijgen is er in eerste instantie een persona gemaakt op basis van een template. Echter
kwam ik er al snel achter dat ik met deze informatie niet heel veel verder kwam. Wie gaat de gebruiker van de
ervaring zijn, wat weten zij al, spelen ze al spellen? Met andere woorden; Wie zou de ideale gebruiker zijn van
deze VR ervaring? Met de ideale gebruiker wordt iemand bedoeld die de algemene patiënt weergeeft. Er zijn
heel veel verschillende patiënten maar om een ontwerp te kunnen maken zijn we uitgegaan van het volgende standaard.

deale gebruiker - Sam

Op basis van deze informatie heb ik meer houvast

Basis Info

wanneer ik keuzes maak gebaseerd op de doel-

Naam: Sam

groep, zoals wat er te zien moet zijn in de game, hoe

Leeftijd: 37

lang hij mag duren etc.

Werk: Administratief medewerker bij een marketing
bedrijf.

Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?
De gebruiker weet niet veel over VR en zal dus uitleg

Game Interesses

moeten krijgen over de controls.

Gaming style: Speelt het liefste alleen

- Er moet een duidelijke uitleg zijn over de controls.

Aantal speeluren per week: 1
Gaming platformen: Weinig tot geringe ervaring
met VR, speelt soms console, PC of bordspellen
Favorite game(s): Richies plank challenge, Fearless
VR
Favorite game genre(s): Uitdagend

Entertainment interesses
Favoriete film: The climb, de notebook.
Social media platformen: Linked-in, Facebook
Likes: Uitvogelen hoe iets werkt, uitgedaagd worden.
Dislikes: competitieve spellen.

pagina 17

Exploratie verslag - Yannic van de Klundert

DEFINIËREN ERVARING
Het doel van de ervaring is dat de gebruiker zijn
hindernissen trotseert. Uit de surveys (te zien in de

angst hij/zij wil trotseren.
3.

bijlagen) kwamen al een aantal hindernissen naar
voren. Uit deze hindernissen zijn er twee gekozen

Speler wordt geplaatst achter het bureau in de
gekozen omgeving.

4.

Een voice-over in combinatie met tekst op het

voor development: Het communiceren met collega’s,

computerscherm vertelt wat de eerste stap is

het binnenkrijgen van te veel prikkels. Er is specifiek

van het visualiseren van deze angst. Tijdens iede-

voor deze twee hindernissen gekozen omdat dit

re stap is er begeleiding door voice-over.

twee van de meest voorkomende waren en omdat
er al meteen een idee ontstond bij het visualiseren

De vervolgstappen bij de hindernis: Communicatie

van deze twee. In eerste instantie is er een story-

met collega’s

board getekend met daarin een visualisatie van hoe

Tijdens de gehele game meld de Voice-over welke

een van deze twee hindernissen er uit zou kunnen

stap er gaan komen en moet de speler aangeven

komen te zien; Communiceren met collega’s.

door te willen gaan.
1.

Echter is hier na feedback van docenten en bespreking met psychologen in iteratie slag op gemaakt.

Computerscherm
2.

Wanneer er gekozen zou worden voor de bovenstaande verhaallijn en mogelijkheden zou het een

3.

Er komt een mailtje binnen met de vraag; Hoe
gaat het met je?

4.

van het afstuderen. De gebruiker zou namelijk op
deze manier talloze verschillende keuzes kunnen

De vraag; Hoe gaat het met je wordt gevraagd
door audio

enorm lang productieproces worden waar helaas
onvoldoende tijd voor is in de laatste ontwikkelfase

De vraag; Hoe gaat het met je verschijnt op het

Een collega stuurt een berichtje om te vragen
hoe het met de speler gaat.

5.

De speler krijgt een telefoontje, wanneer hij/zij

maken waardoor de programmering zeer uitgebreid

op neemt krijgt de speler een collega aan de lijn

zou moeten zijn. Daarom is er de keuze gemaakt om

die wil weten hoe de eerste dag gaat en hoe de

de gebruiker bij de start van de ervaring meteen te

speler zich voelt.

plaatsen achter het bureau. De ervaring start dan

6.

dus achter het bureau. Dit om zo de mogelijkheid tot
keuzes te verminderen en daarmee de productie tijd

Er komt een collega op de speler afgelopen
maar zegt nog niets.

7.

te verkorten.

De collega begint een algemeen gesprek over
het werk

8.

Collega stelt de vraag; Hoe gaat het met je?

Vervolgens is het volgende spelverloop opgesteld: zie

9.

De speler mag antwoord geven op de vraa

bijlage voor visuele ondersteuning

10. Meerdere collega’s komen er bij staan en een
van de collega’s stelt de vraag.

1.

Start het spel op met gebruik van de Oculus
Quest

2.

In het spelmenu kan de speler kiezen welke
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11.

De speler krijgt nog een keer de eerste stap te
zien.

12. Het spel sluit af.

De vervolgstappen bij de hindernis: Prikkels op de werkvloer die stres veroorzaken
Tijdens de gehele game meld de Voice-over welke stap er gaan komen en moet de speler aangeven door te
willen gaan.
1.

Persoon wordt geplaatst achter bureau in een leeg kantoor

2.

Omgevingsgeluiden worden iets luider

3.

1 persoon komt het kantoor binnen lopen en gaat op een afstand aan zijn eigen bureau zitten.

4.

Deze ene persoon krijgt een mailtje binnen

5.

Daarna komen er 2 nieuwe collega’s binnen die beide aan hun eigen bureau gaan zitten iets dichter bij
de speler.

6.

Het omgevingsgeluid gaat iets luider en de collega’s krijgen verschillende mails en berichten binnen

7.

Een mail komt binnen bij de speler

8.

Vervolgens komt een berichtje binnen op de telefoon die over het eerder binnengekomen mailtje gaat.

9.

De speler krijgt een melding dat er een taak toegewezen is aan de speler.

10. De telefoon van de speler gaat. (Speler kan zelf wel of niet de telefoon op nemen)
11.

Er komen meerdere meldingen binnen tegelijkertijd (berichten en mails)

12. Een collega loopt richting de speler.
13. De collega vraagt aan de speler of hij/zij zijn taak binnen heeft zien komen en wanneer hij denkt deze af
te krijgen.
14. De speler ziet weer de eerste stap en hoort hoe ver hij/zij gekomen is.
15. Spel sluit af

De verschillende verhaallijnen zijn gebaseerd op verhalen van ex-burn-out patiënten die vertelden hoe zij
deze hindernissen op de werkvloer hadden ervaren.
Hoe gaat de gebruiker dit doen?
Zoals eerder aangekaart zal de gebruiker de ervaring op een vaste plaats starten. Hoe de gebruiker de game
zal gaan gebruiken is vooral geïnspireerd door Fearless VR, met name het verloop van deze game. Echter zal
de locomotion en interactie anders zijn dan in deze game gebruikt. Dit omdat de controls als minpunt werden ervaren door de geteste gebruiker. Meer informatie hierover volgt in het onderdeel beweging.

De gebruiker zal dus door de game heen genomen worden en stap voor stap dichterbij de realistische hindernis komen. Zodat de gebruiker geleidelijk wordt blootgesteld aan de angstaanjagende stimuli die hun
paraatheid zal vergroten.

eerste versie storyboard

pagina 19

Exploratie verslag - Yannic van de Klundert

•

Het benoemen van iedere stap met daarop-

De gebruiker zal dus stap voor stap meegenomen

volgend de vraag; ben je klaar om naar de

worden waarbij bij elke stap de hindernis/angst re-

volgende stap te gaan, zo ja steek dan je duim

alistischer zal worden. Maar hoe gaat de gebruiker

omhoog.

hierin meegenomen worden, met andere woorden;

•

hoe wordt het verhaal verteld?

Om de 3 stappen; Probeer niet weg te kijken of
de focus te verleggen, weg van de prikkel, maar
ga deze aan, denk hierbij aan je ademhaling en

Er zijn een aantal mogelijkheden waarop de ‘narrative’ verteld kan worden;
•

Door gebruik van text

•

Door middel van verhaalbubbels

•

Door een verteller middels audio

probeer deze te verplaatsen naar de buik.
•

Om de 5 stappen: Jij bent in controle, wanneer
je verder wilt of wanneer je wilt stoppen.

•

Laatste stap: Wanneer je akkoord gaat met de
volgende stap: “Legt volgende stap uit” gaan
we aan de laatste stap beginnen, maar voor

Uit onderzoeken over VR [16] blijkt dat audio de

we dat gaan doen wil ik graag met je terug

impact van een ervaring kan vergroten omdat

kijken op waar je begon en waar je nu staat.

hierdoor een zintuig wordt toegevoegd. Na een ge-

“Verteld de eerste stap en de laatste stap” . Je

sprek met de psychologe is er gezamenlijk besloten

mag trots zijn op wat je tot nu toe bereikt hebt,

om voor de optie audio te kiezen, hiermee kunnen

je zult misschien al merken dat je met minder

de gebruikers ook meer gerust worden gesteld.

spanning naar de eerste stap kan kijken dan je
voorheen had.

Voice over tekst:

•

Na laatste stap: Je hebt alle stappen van jouw
hindernis voltooid! Proficiat! Hoe vaker je deze

•

Start: Tijdens deze ervaring zal je meegeno-

ervaring zult doorlopen hoe meer je zal gaan

men worden om jouw hindernis stap voor stap

merken dat de spanningen verlagen. Je hebt

te trotseren. Op ieder moment wordt je op de

een grote stap kunnen zetten vandaag!

hoogte gesteld wat er hierna gaat komen en
zal je zelf de keuze moeten maken of je verder
wilt gaan of juist niet. Dit doe je door je duim
omhoog te steken voor doorgaan en omlaag
voor pauze. Wanneer je de ervaring helemaal
wilt stoppen steek je jouw hand vooruit en
houdt je hem 5 seconden in zicht. De objecten
in het speelgebied kun je oppakken door met
een open hand er naar toe te gaan en vervolgens de hand te sluiten. Om knoppen aan te
klikken gebruik je jouw eigen vinger, klik met
je vinger op de keuze die je wilt maken. Als jij er
klaar voor bent gaan we beginnen met de eerste stap; “benoemd eerste stap”, steek je duim
omhoog als jij er klaar voor bent!

pagina 20

Beweging
Locomotive
Met locomotive wordt de beweging door het speelveld van de gebruiker
bedoelt. Het naar de andere kant van het speelveld verplaatsen bijvoorbeeld.
Zoals al eerder benoemd is er voor gekozen om de speler stationair te plaatsen
achter het bureau en niet door de ruimte te laten lopen. Wel zal de speler door
middel van beweging naar links of rechts kunnen verplaatsen aan het bureau
en zich naar voor of achter kunnen buigen. Hierom is er dus ook gekozen om
geen gebruik te maken van een teleportatie tool.

Wat betekent dit voor de ontwerp criteria?
- De gebruiker blijft op een plek zitten.
Hand aanwezigheid en interacties
Het spel is ingericht met hand-tracking en gestures als controls. Hiervoor is
aan meerdere mensen gevraagd hoe ze de de volgende dingen zouden uitbeelden; Ja, Nee en stop. Zie in de bijlage de video De volgende bewegingen
kunnen worden gebruikt.
•

Akkoord met stap verder: Duim omhoog

•

Stoppen met spel: Hand omhoog voor 5 seconden

•

Niet akkoord met volgende stap/pauze: Duim omlaag

•

Interactie met knoppen op mobiel: Aantikken met vinger.

•

Iets vastpakken: Vuist maken bij het object

•

Verplaatsen in de ruimte: Niet mogelijk, speler zit op een plek.
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Er is hiervoor ook nog een test gedaan op basis van rollen-

Hierna is er een audio fragment gemaakt met

spel. De gebruiker moest hierbij achter een bureau gaan

deze geluiden om zo de sfeer van een kantoor na

zitten en zonder instructies objecten pakken en gebrui-

te bootsen.

ken. Hieruit kon ik veel informatie halen over hoe de interactie met objecten moet zijn en welke hand bewegingen

VR user interface

hierbij gebruikt worden. Zie link in bijlagen.

De user interface moet makkelijk te gebruiken
zijn voor de gebruiker. Dit omdat uit de perso-

Geluid

na blijkt dat de gebruiker weinig ervaring heeft

Een heel belangrijk onderdeel in het maken van een VR

met VR waardoor er nog weinig kennis is over

ervaring het kan de ervaring namelijk enorm versterken of

de controls en hoe VR in het algemeen werkt.

het kan enorm afleiden. De eerste stap naar het ontwikke-

Daarom is de user interface zo simpel mogelijk

len van sound-design voor de game was het maken van

ingesteld. De ervaring zal door de psychologe

een tekening om bewust te bedenken welke geluiden er

worden opgestart door middel van de interface

allemaal nodig zouden zijn. De volgende geluiden kwa-

van Oculus. Daarna zal de gebruiker alleen een

men hierbij tot de aandacht:

keuze moeten maken in de hindernis die hij/zij

•

Typ geluiden

wil ervaren. In de toekomst komt hier ook nog de

•

Voetstappen

keuze van kantoorpand bij, waarbij de gebrui-

•

Tikkende klok

ker een keuze kan maken tussen verschillende

•

Rollende stoelen

kantoren. De gebruiker kan een knop aanklikken

•

Koffiezetautomaat

door daar met zijn vinger op te tikken, dit wordt

•

Gezoem van computer

vooraf uitgelegd aan de start van het spel.

•

Binnenkomende meldingen

•

Geklik van een pen

•

Pratende mensen

•

Wind van een blower of raam

•

Buiten geluiden als bladeren en auto’s

•

Radio op de achtergrond

•

Schrijf geluiden

•

Het geluid van een opengaande deur
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ONTWERPCRITERIA
Uit het vooronderzoek zijn al een aantal ontwerp criteria
gekomen maar tijdens de pre-productie fase nog een aantal
meer. Opsommend moet de ervaring aan de volgende ontwerp criteria voldoen.
•

Tijdens de ervaring moet de focus terug worden gelegd
naar ademhaling.

•

De ervaring mag niet te lang duren, circa max 30 minuten.

•

Hindernissen moeten duidelijk zichtbaar zijn en zijn van
groter belang dan de ruimte waarin ze zich bevinden.

•

De gebruiker moet ten alle tijden weten wat hem/haar
te wachten staat.

•

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de voortgang
in de ervaring.

•

De ervaring moet plaats vinden in een kantoorpand.

•

Er moet voorgaand een duidelijke uitleg zijn over de
controls.

•

Het verhaal wordt middels audio verteld.

•

De gebruiker blijft op 1 plek zitten, en zal dus geen
transportatie tool kunnen gebruiken.

•

De ervaring bevat omgevingsgeluid.
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BIJLAGEN
Survey hindernissen

BIjgevoegde tekst naar PSION psychologen:
Beste collega’s,
Voor mijn afstudeeronderzoek bij paraDIGMA ga ik mij richten op het maken van een tool ter verlaging van de drempel bij werkhervatting bij PSION’s cliënten. Deze tool zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit een virtual reality ervaring. Om dit te kunnen ontwikkelen
heb ik jullie hulp nodig! Het is van belang dat ik een zo duidelijk mogelijk beeld krijg bij wat er allemaal voor hindernissen worden
ervaren door cliënten bij het zetten van die eerste stap. Kunnen jullie mij hierbij helpen door het invullen van de volgende vraag?
Meerdere antwoorden mogen ingevuld worden. Bij voorbaat dank en hopelijk tot snel!
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Survey clienten
1 Wat is de reden of zijn de redenen waardoor je thuis bent komen te zitten?

Burn-out
Burn out, teveel stress
(2x) Corona
Depressief
Ik kon niet meer normaal functioneren. Ik sliep al een tijdje niet meer en was echt aan het overleven. De dag doorkomen voelde
als een hele opgave. Overspannen oververmoeid burnout
Samenloop van ongelukkige omstandigheden
Stress, emotionele overbelasting en werkdruk wat leidde tot extreme stress en paniekaanvallen

2 In hoeverre ben je al toe aan re-integratie?

Ben al weer bezig
Ben er al bovenop.. soort van.
Ben ik weer mee bezig
Ja ben er wel aan toe. Heb nog steeds begeleiding en zal deze begeleiding ook aanhouden.
Moeilijk. Soms heb je goede dagen en lijkt alles weer ‘normaal’ maar andere dag heb je gevoel 10 stappen terug te zetten Na
corona, zeker.
Nog niet.
Nvt
Zo snel mogelijk

3 Hoe ga je op dit moment om met de spanningen die je voelt?

Door begeleiding heb ik meer houvast wanneer er veel spanning is. En ik luister beter naar mezelf en mijn lichaam
Ik neem op tijd mijn rust
Ik zit bij een psycholoog om daar mee te praten
In houd ritme in de dag. Op tijd naar bed en op tijd opstaan. Veel bewegen en genoeg prikkelvrije momenten. Zodra ik spanningen voel schakel ik even uit, door rustgevende muziek te luisteren, te slapen of juist te gaan wandelen in het bos.
Merk dat ik veel eerder stress ervaar. Ik kan minder aan mijn hoofd hebben, en als het druk voelt merk ik dat ik het niet goed aan
kan. Minder door corona
Mindfulness tegen piekeren en paniekaanvallen
Praten met psycholoog en vooral goed naar je lichaam luisteren. Op tijd rust nemen
Wandelen, uitleggen aan partner

4 Wat zijn de tips die je mee hebt gekregen van de psycholoog en hoe gebruik je die in jouw dagelijkse leven?

De spanning of angst te accepteren, gaat deze eerder weg of zal deze minder worden. Zodra ik in paniek raak wordt het alleen
maar erger.
De tip die ik momenteel veel probeer te gebruiken is om leuke dingen te doen en er proberen ervan te genieten. Verder ben
ik nog met de psycholoog aan t werken om mijn gedachte gang aan te passen zodat ik makkelijker negatieve gedachte van
mezelf af kan zetten
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Geen tips. Ben er niet mee naar psycholoog gegaan.
Leef gestructureerd en denk aan de positieve dingen
Luister naar jezelf, uit je gevoelens en emoties op een voor jou fijne manier. Geen last van andere mensen op je schouders willen nemen. Door bewustwording van momenten waarop ik kwetsbaar ben en last heb van anderen wat voor mij
tot stress en spanning kan leiden voel ik het beter aankomen en kan ik er beter mee omgaan. Niet vechten tegen stress
maar het accepteren helpt ook veel
Momenten nemen dat je even helemaal niks doet.
Plannen, nee zeggen, dingen van je af zetten, regelmaat, minder aantrekken wat andere van je vinden.
Rust, regelmaat, ontspanning: ik probeer een dagindeling met balans in huishouden, activiteit en ontspanning. Vooral
rust nemen en aan jezelf denken en niet aan wat een ander er misschien van denkt

5 Wat zijn de grootste hindernissen die je nu voelt wanneer je denkt aan het terug gaan naar het werk?
Dat ik weer “moet” presteren. Presteren zoals ik deed lukt nu niet meer. Ben sneller moe en voel eerder aan als het even
niet gaat. Voorheen ging ik
altijd maar door. Gaf geen grenzen aan. Nu heb ik een grens.
Ik ben niet bang dat het nog eens gaat gebeuren.
Klachten zijn corona gerelateerd, ik zou graag weer normaal naar het werk kunnen. Maar doordat dat niet kan, heb ik
spannings klachten
Nu niks meer, eerst was dat de angst voor stress en paniek op het werk. En te weinig energie
Pure paniek! Ik wil daar niet zijn, durf niet eens de route ernaar toe af te leggen
Tress
Weer moeten vrolijk doen terwijl je het niet bent. Niet durven aangeven als je niet meer kan/te moe bent.
Werkdruk, afleiding, lange dagen, concentratie, interactie met collega’s
Werk is bij dan voornamelijk school. Maar ik vind het heel lastig om te concentreren en vind het heel lastig om zoveel
werk te doen voor school en dat is voor mij de grootste hindernis

6 Hoe denk je over het zo snel mogelijk re-integreren?
Dat zou voor mij averechts werken, te snel starten zorgt ervoor dat de klap nogmaals jomt waardoor je nog dieper wegzakt Goed gevoel bij.
Ik denk dat dat snel weer ‘normaal’ voelt
Ik denk echt dat dat per persoon verschilt of dat haalbaar is.
Ik moet nog veel lessen herkansen en doe erg mijn best maar dit is zeer lastig. Verder ben ik niet echt gestopt dus blijf ik
wel door gaan maar wel in mindere lessen dan de rest van de klas
Kan goed zijn, maar ook negatief. Beter goed dan snel.
Snel re-integreren is verraderlijk. Als je snel weer aan de gang gaat, terwijl je nog veel klachten hebt is niet aan te raden.
Je lichaam zal eerst weer tot rust moeten komen voordat je weer aan de slag kan gaan.
Zo snel mogelijk is voor iedereen anders. Ik denk dat er vooral gekeken moet worden naar wat wanneer mogelijk is en
dit op een constructieve manier vormgeven. Té snel is uiteindelijk niemand bij gebaat

7 In hoeverre denk je dat Virtual Reality een toevoeging zou zijn op jouw proces van re-integratie?

Alle beetjes helpen, zou eventueel kunnen helpen als voorbereiding.
Bij mij zelf denk ik minder. Bij mij gaat het er niet om dat ik het eng vind op werk, meer over situaties zoals stress en
communicatie Ik denk dat dat zeker zou helpen
Ik kan dat moeilijk inschatten. Omdat ik echt wel goede dagen heb maar ook vaak nog hele slechte
In mijn situatie zal het niet helpen maar zou wel kunnen begrijpen waarom het bij andere wel zou helpen
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Kan helpen bv route ernaar toe virtueel afleggen of werkruimte
Kan me bedenken dat dat zeker nut heeft omdat het een goeie voorvertoning kan zijn
Vind ik moeilijk in te schatten
Voor mij geen toegevoegde waarde.. Ik moest gewoon leren dingen los te laten

8 Wat zou jij fijn en nuttig vinden als hulpmiddel voor een vlottere re-integratie?

Dit is in mijn situatie niet echt van toepassing
Goed contact met werkgever. Maar dat werkgever de werknemer niet onder druk zet.
Goede psychologische begeleiding en realistische verwachtingen vanuit hulpverlening en werkgever. Maak het bespreekbaar
Iemand of iets die/wat optijd aangeeft als je te veel doet.
Niet pushen, maar telefonisch/whatsapp contact met werk en bv opnamen van natuur die je thuis kunt kijken om tot
rust te komen ( virtuele wandeling aan zee/door bos)
Ondersteuning
Persoonlijke begeleiding en terugkoppelingen.
Vooral geduld van werkgever en geen druk opleggen zodat je daar geen schuldgevoel over krijgt.
9 Wat heb je op dit moment het hardst nodig?
Tekst antwoord , Antwoorden 9 x, onbeantwoord 0 x
Een feestje (haha). Verder nu niet veel meer, begrip en begeleiding heb ik al gehad maar dat is wat ik het hardst nodig
had. Vertrouwen vanuit je
omgeving en ruimte om er open over te zijn zijn erg belangrijk
Hulp voor mijn gedachten en depressieve klachten maar dat krijg ik gelukkig al en sociale contacten maar dat kan nu
helaas niet zo goed Ik ben er zo als overheen, dus ik heb niks nodig.. tijd
Ik zou op dit moment weer willen kunnen sporten maar vooral buiten dat geen dingen ‘moeten’, eigen tempo
Regelmaat en rust.
Rust in mijn hoofd, tijd voor mezelf, niet meer voor anderen zorgen, achterhalen wat ik nidig heb
Rustmomenten

10 Wat heb je over een maand het hardst nodig?

Geen bijzondere dingen denk ik
Handvatten die ik van de psycholoog heb gekregen zodat ik zelf mijn problemen hopelijk kan verhelpen
Ik hoop dan weer gedeeltelijk aan het werk te zijn en als het niet gaat mijn werkgever daar begrip voor toont Meer energie
Na corona.
Ondersteuning in het weer aan het werk gaan.
Regelmaat
Sociale contacten
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Reactie Daphne
https://www.youtube.com/watch?v=2FG44HHahjo

3d tekeningen kantoorpanden
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Timelapse video scenario’s
https://www.youtube.com/watch?v=taRQcVkUJCM
https://www.youtube.com/watch?v=BM_SdDtgZsk

Interactie vraag video
https://www.youtube.com/watch?v=TyqLmPerOl8

Interactie bureau video
https://www.youtube.com/watch?v=C_rTa5LjJ2s

Geluid f ragment
https://www.youtube.com/watch?v=z0QO_7eoMDo

UI video
https://www.youtube.com/watch?v=n7Wg2BnJR_o
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Interview
Wat is de reden of zijn de redenen waardoor je thuis bent komen te zitten?
Eigenlijk heel veel redenen samen, ik ben mijn vader verloren, waar ik vroeger continu voor heb moeten zorgen. Ik heb een
tijd geleden een operatie moeten ondergaan. En dit heb ik eignelijk altijd maar onbedoeld weggestopt, toen de stress van
werk daar bij kwam knapte er iets en kon ik ineens niets meer.

In hoeverre ben je al toe aan re-integratie?
Op dit moment nog totaal niet, ik krijg er al de kriebels van wanneer ik er aan denk. Zelfs de weg er naartoe brengt me pure
paniek.

Hoe ga je op dit moment om met de spanningen die je voelt?
Ik probeer stukje bij beetje steeds meer prikkels aan te gaan, denk hierbij aan boodschappen doen of een keertje naar de
stad. Het is alleen nu zo dat het al heel snel te veel is, boodschappen doen geeft zo veel prikkels, al die piepjes, mensen,
wagentjes.. Toch probeer ik steeds wat meer te doen.

Wat zijn de tips die je mee hebt gekregen van de psycholoog en hoe gebruik je die in jouw dagelijkse leven?
Van mijn psycholoog kreeg ik mee dat ik vooral rustig aan moest doen, mijn nagels lakken, lekker een tijdschrifje lezen....
Maar dat is totaal niets voor mij, ik wil graag weer dingen doen, en heb handvatten nodig om dat te kunnen.

Wat zijn de grootste hindernissen die je nu voelt wanneer je denkt aan het terug gaan naar het werk?
Alles! Het idee dat ik in de auto moet stappen om daar naar toe te gaan maakt me helemaal ziek. De weg ernaartoe is te
spannend en al de prikkels die ik onderweg en daar zal tegen komen.

Hoe denk je over het zo snel mogelijk re-integreren?
Ik denk niet dat het zo snel mogelijk moet, maar ik ben wel van mening dat sneller beter is dan te langzaam. Maar je moet
het ook niet overhaasten, voor je het weet schiet je weer terug in een burn-out.

In hoeverre denk je dat VR een toevoeging zou zijn op jouw proces van re-integratie?
Oeh dat weet ik niet zo goed, ik heb nog nooit zo’n ding op mijn hoofd gehad. Ik denk dat het voor mij nuttig zou zijn om te
oefenen met de weg er naartoe en zo al die kleine stapjes te zetten. Maar het zou ook kunnen dat het te veel prikkels ineens
zijn, maar dat durf ik niet te zeggen.

Wat zou jij fijn en nuttig vinden als hulpmiddel voor een vlottere re-integratie?
Ik zou het fijn vinden om handvatten te krijgen voor het omgaan met paniek, angsten en stess. Hoe ga je met al die prikkels
om en hoe word je weer de oude?

Wat heb je op dit moment het hardst nodig?
Rust, rust en nog eens rust.

Wat heb je over een maand het hardst nodig?
Ik denk dat ik dan toe ben aan kleine stapjes vooruit, maar ik wil mezelf ook niet te veel druk op leggen dat het over een
maand stukken beter moet gaan. Ik neem het hoe het komt.
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