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Mijn naam is Freek Wiltenburg, een 

drieëntwintig jarige student aan de 

Avans Hogeschool in Breda. Al sinds 

jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd 

in alles waar creatief denken bij komt 

kijken. Vanaf mijn middelbare school 

droomde ik om fotograaf te worden 

maar na mijn studie Animatie & 

Audiovisuele vormgeving ontdekte ik 

mijn interesse voor design thinking. 

Wanneer ik met mijn handen aan de 

slag kan gaan verlies ik deels de wereld 

om me heen. 

Naast mijn studie geniet ik ervan 

om mezelf uit te dagen door nieuwe 

dingen te proberen. Al sinds het begin 

van mijn studie hoopte ik opgeslokt 

te worden in het studentenleven. 

Sinds 2 jaar geleden heb ik de stap 

genomen om op kamers te gaan in de 

grote studentenstad Utrecht. De begin 

periode van mijn avontuur op mijn 

studentenkamer is de basis geweest 

voor mijn afstudeeronderzoek. Want 

het was toch iets minder rooskleurig 

dan verwacht.
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Deze onderzoeksvraag heeft mij en mijn 

omgeving in de afgelopen periode aan het 

denken gezet. Eenzaamheid heeft vaak een 

negatieve ondertoon en de angst voor extreme 

eenzaamheid is door de jaren heen enorm 

gegroeid. Maar als we een moment nemen om op 

onze eigen ervaringen te reflecteren merk je dat 

allemaal wekelijkse eenzaamheid ervaren. Dus is 

deze angst wel terecht? 

Het aantal onderzoeken naar eenzaamheid 

groeit snel. In elke doelgroep wordt er steeds 

meer onderzoek gedaan naar de gevolgen voor 

bijvoorbeeld gezondheid of studieprestatie. Er 

wordt echter maar weinig onderzoek gedaan 

naar de positieve bijdrage die het gevoel van 

eenzaamheid kan opleveren. 

In mijn onderzoek probeer ik in te gaan op 

de bijdrage die eenzaamheid kan leveren aan 

onze persoonlijke groei. Dit onderzoek zegt 

niet dat het ervaren van eenzaamheid fijn is 

en gestimuleerd moet worden maar het geeft 

inzicht in dat we eenzaamheid kunnen zien als 

methode die gebruikt kan worden voor scherpe 

zelfreflectie.  De uitdaging is om deze gedachten 

met een CMD perspectief aan te pakken en te 

komen tot een kritische blik op het onderwerp. 

Tijdens mijn eerste jaar als uitwonend student 

in Utrecht heb ik meermaals eenzame periodes 

gehad. Om dit soort momenten te voorkomen 

probeerde ik me in deze periode zo min mogelijk 

afhankelijk te maken van mijn omgeving. Ik zocht 

minder contact met mensen in mijn omgeving en 

probeerde me vooral zelfstandig te vermaken. S 

’avonds ging ik vaak de stad in om een rondje te 

lopen. Ik genoot van de spontane interacties die 

mensen daar veel hadden. Op een avond sprak ik 

met een meisje die ik er vaker zag zitten. Ze zat 

op het bankje vlak voor haar huis te kijken naar 

de passerende mensen. We raakte aan de praat 

en ze vertelde me dat ze wekelijks op die plek zat 

omdat haar gevoel zei dat ze dat moest doen. Ze 

luisterde naar haar eenzaamheid. 

Mijn visie op gangbare eenzaamheid is misschien 

niet alledaags. Gangbare eenzaamheid zie ik als 

het waren als de pijn bij het oppakken van een 

hete kop thee. Deze pijn verteld je iets over de 

gezondheid van je lichaam. Wanneer je de pijn 

niet zou ervaren zul je de kop thee vast houden 

en zullen er brandwonden ontstaan. Je hebt 

een reacties van je lichaam nodig om je gedrag 

te kunnen verbeteren. Je kunt het zien als een 

evaluatie moment.

Mensen zijn sociale wezens. Of ze nu grote 

sociale kring hebben of niet. We zijn allemaal 

opzoek naar een vorm van interactie. Door 

corona wordt deze behoefte van sociale 

interactie niet minder. Sterker nog, de behoefte 

lijkt enkel te zijn toegenomen. [1.1]

In een periode van onduidelijkheid krijgen we het 

liefst steun van de mensen om ons heen. Nu we 

allemaal op onszelf aangewezen zijn ontdekken 

we wat voor rol eenzaamheid kan spelen in onze 

individuele samenleving. 

Maar eenzaamheid is een begrip van alle tijden en 

speelt onder elke bevolkingsgroep binnen onze 

maatschappij. Al jaren doen we onze best om het 

gevoel van eenzaamheid te onderdrukken door 

onszelf zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. 

[1.3]

In mijn onderzoek hoop ik meer in te kunnen gaan 

op de rol van eenzaamheid. Je kunt het gevoel 

van eenzaamheid vergelijken met een voor van 

angst of pijn. Met het gevoel van eenzaamheid 

geeft je lichaam een signaal af waarop jij als 

individu kunt reageren. Het vormt ons in ons 

doen en laten. 

Hoe maak ik net uit-huis-wonende studenten er van 
bewuster maken dat gangbare eenzaamheid een methode 
kan zijn van persoonlijke groei?
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// De illusie van de studentenkamer



Het gevoel van eenzaamheid verteld je veel over 

je behoeftes en gebreken. Door het gevoel van 

eenzaamheid analyseren geef je jezelf de kans om 

te ontwikkelen. Voel je je onbegrepen of ervaar 

je sociale afstand van leeftijdsgenoten dan is het 

goed om opzoek te gaan naar de kern van het 

probleem [1.4]. Door een interventie te plegen 

bij de bron van je eenzaamheidsgevoelens geef je 

jezelf de ruimte om te groeien.  

In mijn afstudeerwerk hoop ik studenten uit te 

dagen om bewust om te gaan met beginnende 

eenzaamheidsgevoels. Het gevoel te herkennen 

en door er vervolgens met een kritische kijk op 

te reflecteren de oorzaak te kunnen ontdekken. 

Mijn kijk op het onderwerp hoop ik studenten 

aan te sporen zelf kritisch na te denken over 

hun emoties en zo de onterecht angst van 

eenzaamheid weg te nemen. Door deze kant van 

dit veel besproken onderwerp te belichten denk 

ik de discussie nieuw leven in te kunnen blazen. 

“In momenten van onze 
eenzaamheid worden we 
gedwongen opzoek te 
gaan naar wat voor ons 
belangrijk is. Zo leer je 
enorm veel over jezelf.”

// Eenzaamheid als methode

Face Alone

Een instalatie waarin de 

gerbruiker uitgedaagd 

wordt om zijn eenzaam-

heid te onderzoeken. 



Fase 01Fase 01
“Het eenzaamste moment van de dag is wanneer ik merk dat ik 
inmiddels in een donkere kamer zit te werken en zelf naar het 
lichtknopje moet lopen om de lamp aan te doen.”

Ik ervaarde in mijn begin periode op kamers 

wekelijks een gevoel van eenzaamheid. 

Achterafgezien een logisch gevolg van zo´n grote 

verandering in je dagelijks leven. Door in de 

beginfase van mijn onderzoek in gesprek te gaan 

met mijn doelgroep heb ik meer inzicht kunnen 

krijgen in de actualiteit van het vraagstuk. 

Tuurlijk, we ervaren allemaal op regelmatige 

basis een eenzaamheidsgevoel. Maar hoe open 

zijn we hier over naar elkaar en hoe gaan we hier 

allemaal op onze eigen manier mee om?

Door in een Focusgroep het gesprek aan te 

gaan met diverse studenten (thuis- en uit-huis-

wonend) heb ik een andere kijk op het onderwerp 

proberen vast te leggen. Als snel ontdekte de 

landing die het onderwerp met zich mee neemt. 

Het taboe op eenzaamheid is grotendeels 

verdwenen maar uitkomen voor je eigen 

eenzaamheidsworstelingen is toch een ander 

verhaal. In derde persoon vertellen de studenten 

makkelijk over eenzaamheidservaringen maar 

wanneer ze gevraagd wordt om het meer op 

zichzelf te betrekken blijf het een ingewikkeld 

onderwerp. Door achteraf anoniem nog iets 

dieper op de ervaring van eenzaamheid in te gaan 

ontdek ik de worsteling die iedere student in 

deze periode ervaart en de angst die ze hebben 

voor het ingewikkelde onderwerpen zoals 

eenzaamheid. 

De beladenheid van het onderwerp is voor mij 

een aanleiding om nogmaals dieper in gesprek te 

gaan met sommige studenten. Door een discussie 

te starten over mijn visie op het onderwerp heb ik 

iets meer inzicht kunnen krijgen in de gedachten 

gang van studenten. Mijn visie heb ik hierin als 

volgt verwoord: ‘Gangbare eenzaamheid helpt je 

te reflecteren op je eigen tekortkomingen’. 

Het belangrijkste aanknopingspunt van wat 

uit dit gesprek naar voren is gekomen is de 

relevatie van de angst om eenzaam te worden. 

Veel studenten ervaren op regelmatige basis 

een gevoel van eenzaamheid maar verschuilen 

zich dan snel in alle mogelijke oppervlakkige 

interacties om hen heen. Op deze manier 

proberen ze zichzelf te beschermen voor de nare 

associatisch die bij het onderwerp eenzaamheid 

naar boven komen. 

In mijn gesprek ontdekte ik dat veel studenten  

bang zijn om gevangen te worden in de 

eenzaamheid zonder zicht op een eenvoudige 

uitweg. Eenzaamheid lijkt van een afstandje 

een bodemloze put. Maar is dit wel zo? Is 

eenzaamheid niet juist een signaal van het 

lichaam om jezelf te ontwikkelen. 

Het gesprek gaf studenten aanleiding om 

na te denken over de oorzaak van veel 

eenzaamheidsgevoelens. Door het innemen van 

een nieuwe visie heb ik geprobeerd de studenten 

uit te dagen eens op zichzelf te reflecteren. 

// De kracht van een focusgroep

// Diepte interview



Jeannette Rijks is na haar studie psychologie 

gespecialiseerd op het gebied van eenzaamheid. 

In een gesprek met haar heb ik mijn visie 

vergeleken met haar kijk op het onderwerp

“Eenzaamheid is een gevoel van alle tijden en 

zal ook altijd blijven bestaan.” zegt Jeannette. 

Mensen zijn sociale wezens en hebben 

fundamenteel behoefte aan contact met 

anderen, en ons lichaam waarschuwt als de 

sociale banden die we nodig hebben om te 

overleven verbroken lijken te worden. Als we ons 

‘geïsoleerd’ voelen, switcht je lijf als het waren 

naar overlevingsmodus.

“Het lichaam interpreteert eenzaamheid als een 

bedreiging. Mensen die lange tijd eenzaam of erg 

angstig zijn voor eenzaamheid gaan zichzelf in de 

toekomst proberen te beschermen. Dit doen ze 

door zich bijvoorbeeld van niemand afhankelijk 

te maken.” Deze onafhankelijkheid beperkt men 

in hun doen en laten. Daarnaast demotiveert 

het sociale interactie en zorgt het zo voor meer 

sociale isolatie. Volgens Jeannette is de oorzaak 

van eenzaamheid niet relevant. Het belangrijkste 

is dat degene die eenzaamheid ervaart het 

signaleert er op reageert. Dit sluit aan op de basis 

van mijn onderzoek. 

De angst van Jeannette ligt vooral bij het 

probleem dat we allemaal steeds minder 

makkelijk alleen durven te zijn. “De momenten 

van alleen zijn laten ons zien wat we belangrijk 

vinden binnen onze sociale interacties.” Het 

aantal personen wat kampt met beginnende 

eenzaamheid groeit de afgelopen jaren enorm. 

Volgens Jeannette ligt de oorzaak hiervan niet bij 

de mogelijk tot sociale interactie maar meer bij 

onze individualistische mindset. [1.7] 

De angst voor eenzaamheid is groot binnen onze 

samenleving. Als reactie op deze angst probeert 

men zich steeds minder afhankelijk te maken 

van de mensen om zich heen. Door minder 

hechte verbintenissen aan te gaan hopen we ons 

makkelijker individueel te kunnen ontwikkelen. 

Doordat mensen zich steeds meer de focus 

op zichzelf leggen en angst voelen andere te 

betrekken bij hun interne worstelingen zien we 

dat eenzaamheid snel steigt. 

De angst voor eenzaamheid vergroot de 

eenzaamheid zelf. 

“Een deskundige kan 
eenzaamheid herkennen 
maar Het belangrijkste 
is dat degene die 
eenzaamheid ervaart 
het signaleert er op 
reageert.”

// Eenzaamheidsexpert

Jeannette Rijks

Eenzaamheidsexpert



Veel mensen assorteren eenzaamheid met alleen 

zijn. Maar klopt deze associatie wel wanneer je ook 

eenzaam kan zijn in gezelschap? Het is makkelijk om 

bij eenzaamheid een beeld van een worsteling met 

jezelf te vormen maar eenzaamheid is wel degelijk 

heel anders dan alleen zijn. 

Bij alleen zijn gaan we vaak in op het aantal fysieke of 

digitale personen om jou heen, terwijl eenzaamheid 

meer gaat om het mentale gevoel van isolatie. Dit 

gevoel kan in elke situatie ontstaan en de oorzaak 

ligt lang niet altijd bij het aantal sociale interacties 

die je hebt maar meer bij de waarde van deze sociale 

interacties. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat alleen 

zijn een manier kan zijn om te ontstressen van de 

drukke wereld vol prikkels. Iedereen is regelmatig 

blij om even alleen te kunnen zijn en de drukte te 

kunnen ontvluchten.

Bij eenzaamheid wordt daarintegen de aanmaak 

van stresshormonen gestimuleerd. Mensen die 

eenzaamheid ervaren hierdoor vaak een gevoel van 

stress.  

//Alleen zijn of eenzaamheid

In mijn onderzoek focus ik me op de verborgen 

kracht die eenzaamheid kan hebben wanneer 

je er op de juiste manier mee om durft te gaan. 

Hierbij probeer ik de doelgroep uit te dagen het 

proces van het lichaam te analyseren en hiervan 

te leren. Maar hoe reageerd het lichaam op 

beginnende eenzaamheid? 

“Eenzaamheid is een waarschuwingssysteem,” 

zegt psychologe Louise Hawkley in de psychology 

today.  [1.9]

Doormiddel van dit waarschuwingssysteem 

probeert je lichaam een signaal af te geven. 

Wanneer we dit signaal weten te ontcijferen 

krijgen we de mogelijkheid om veel over onze 

behoeftes te leren. Zo kan eenzaamheid een 

methode zijn voor persoonlijke groei.  



In de eerste maanden dat studenten op zichzelf 

komen te wonen ervaren ze eenzaamheid in 

verschillende vormen. Een belangrijke oorzaak 

van deze eenzaamheid kan de vernieuwing zijn. 

Ettema schrijft onderandere in zijn essay over de 

existentiële dimensie van eenzaamheid dat een 

onzekere en onstabiele omgeving zorgt voor een 

mentale onbalans. Deze onbalans kan vervolgens 

beginnende eenzaamheid als gevolg hebben. 

[1.11]

 De studenten zijn omringt door allerlei 

onzekere factoren. In hun oude vertrouwde 

omgeving waren ze op de hoogte van de 

rituele en gewoontes waaraan ze zich aan 

konden spiegelen. Een nieuwe omgeving 

neemt heel veel onzekerheden met zich mee. 

Dit veranderingsproces gaat niet vanzelf en 

is ook persoonsafhankelijk. Als student ga je 

opzoek naar een veilige omgeving. Het voelt in 

de eerste situatie veilig om jezelf af te sluiten 

van je omgeving. Deze sociale isolatie lijkt je 

een makkelijke uitweg uit een onvoorspelbare 

onbekende situatie. Maar door jezelf te 

verdiepen in andere gewoontes en opzoek te 

gaan naar conecties geef je jezelf te ruimte voor 

sociale ontwikkeling.

Naar de omschakkeling naar nieuwe 

patronen spreekt Ettema ook over het 

verwachtingspatroon van je omgeving. 

Wanneer je gaat studeren denk je vaak direct aan 

het sociale aspect wat er rond de hogescholen 

en universiteiten heerst. Iedereen is nieuw in 

een stad en maakt zich klaar om er de beste 

tijd van zijn of haar leven van te maken. Deze 

verwachting neemt heel wat druk met zich 

mee die vaak in eerste instantie flink anders 

uit zal pakken. Wanneer je als student  besluit 

te verhuizen naar een grote studentenstad 

spelen deze verwachtingen weer een grote rol. 

Deze steden nemen namelijk een hoge sociale 

verwachting met zich mee. Je bent er omringt 

door leeftijdsgenoten die allemaal opzoek zijn 

naar het zelfde gevoel van studeren. Maar is deze 

plek wel zo sociaal als we verwachten? 

Om snel je weg te kunnen vinden in een grote 

studenten stad wordt er van je verwacht dat je 

actief opzoek gaan naar interactie. Voor veel 

studenten is dit anders dan verwacht en een 

flinke tegenvaller. Deze tegenvaller kan een grote 

bron van beginnende eenzaamheid zijn.

// Nieuwe gewoontes en patronen //Hoge verwachtingen

Eenzaamheid heeft niet altijd wat te maken met 

het aantal sociale interactie wat je hebt. Ook 

mensen met hele grote sociale kringen kunnen 

dagelijks eenzaamheid ervaren. 

Sterker nog, Somige studenten gaven aan dat is 

zich soms het meest eenzaam voelde wanneer in 

zich in een groot gezelschap begaven. 

Het kan hierbij gaan om het gevoel van onbe-

grepenheid. Doordat veel studenten graag grote 

diverse groep concentie willen onderhouden lukt 

het niet altijd om genoeg waarde volle connecties 

te ontwikkelen. De mensen om hen heen zijn niet 

voldoende betrokken om de behoefte aan sociale 

betrokkenheid te vervullen. De desbetreffende 

persoon kan zich op z’n moment bijvoorbeeld 

onbegrepen of ongezien voelen. 

Doordat de kern van eenzaamheid soms zo kan 

verschillen is het belangrijk kritisch na te gaan 

welke vorm van eenzaamheid je ervaart. Op deze 

manier kun je er zelfstandig het best uit komen. 

Als student ben je erg gevoelig voor de mening 

van andere. In sommige gevallen bepaald het 

je volledige doen en laten. Je hoopt zeker in de 

begin periode een goede indruk te maken om zo 

met een frisse start aan de beste tijd van je leven 

te beginnen. Bij veel studenten loopt dit toch 

anders dan vooraf gedacht en dit kan zorgen voor 

een negatief zelfbeeld.

Onderzoek wijst uit dat mensen met een laag 

zelfbeeld aanzienlijk vaker eenzaamheid ervaren. 

Dit komt voornamelijk omdat je je in onzekere 

situaties graag afsluit van je omgeving en opzoek 

gaan naar de meest veilige plek om jezelf te zijn. 

Doordat mensen met een negatief zelfbeeld 

zich vaker afsluiten van hun omgeving ervaart 

hun lichaam geregeld een te kort aan sociale 

interactie. Dit tekort aan sociale interactie wordt 

omgezet in een gevoel van eenzaamheid zoals 

aangekaart door Jeannette Rijks. 

// onbegrepen//Negatief zelfbeeld



In de afgelopen jaren is eenzaamheid een steeds 

relevanter onderwerp geworden. Natuurlijk 

heeft de verplicht zelf isolatie van de huidige 

coronacrisis hieraan bijgedragen maar ook 

voorafgaand aan de coronacrisis groeide de 

eenzaamheid snel. Voornamelijk door onze 

steeds individualistischere maatschappij is 

momenten 87% van de mensen tussen de 16 en 

90 jaar regelmatig eenzaam. 

Door de actualiteit van het probleem gaan ook 

steeds meer ontwerpers aan de slag met het 

onderwerp. Iedereen vanuit een eigen visie of 

met een eigen plan van aanpak. In mijn onderzoek 

ben ik opzoek gegaan naar beweegredenen van 

een aantal van dit soort ontwerpers

Heavy Duty Love for Future Sensitive Humans 

is een installatie van Lucy mcrae. In deze 

installatie gaat Lucy in op de steeds individuelere 

maatschappij. Door een pak te ontwerpen die 

de menselijke knuffel kan vervangen probeert 

ze opzoek te gaan naar de ethische grenzen van 

digitaliseren. Wanneer worden onze gewoontes 

te veel beschadigd en wanneer we geen intimiteit 

meer willen ervaren met elkaar, verdwijnt dan 

niet het gene wat ons menselijk maakt. 

//Kunst van eenzaamheid

De film LUCID speelt in op het gevoel van 

eenzaamheid. In dit project van het Duitse duo 

Tarek Mawad en Friedrich van Schoor (ook wel 

bekend als 3hund) speelt in op het gevoel wat 

sommige eenzame ervaren. Ze gaan uit van 

een gevoel waarbij je je niet begrepen voelt in 

je omgeving. Doormiddel van licht installaties 

ontwikkeld het ontwerp duo een contrast tussen 

de natuurlijke omgeving en de industriële gevoel 

van de installaties. Met dit contrast proberen ze 

het gevoel van eenzaamheid aan te stippen. 

´Alone Together´ is een doorlopend project 

van Aristotle Roufanis, waarvoor de in Londen 

gevestigde fotograaf foto’s maakt van grote 

metropolen op een manier dat alleen kleine, 

individuele appartementlichten zichtbaar zijn. 

Allerlei steden ,Nauwelijks herkenbaar in het 

donker, zoals Londen, Parijs, Miami en Athene 

worden omgevormd tot bronnen van anonimiteit, 

waar talloze mensen hebben besloten te komen 

wonen maar nauwelijks met elkaar verbonden 

zijn. Het project neemt dit fenomeen van 

sociale vervreemding in stedelijke centra als 

uitgangspunt en voegt er een optimistische 

draai aan toe. Indirect verteld het veel over de 

eenzaamheid binnen grote steden. De steeds 

individuelere stedelijke samenleving is steeds 

minder met elkaar verbonden. De kans op in een 

grote metropool te verdwijnen is vandaag de dag 

nog reëler dan ooit te voren. 

Naast al deze kritische ontwerpen zijn er ook veel 

designers die een  functionele bijdrage hebben 

geleverd aan het bestrijden van eenzaamheid. 

Zo is bijvoorbeeld www.eenzamejongeren.

com opgericht. Een platform wat eenzame jong 

volwassenen bij elkaar brengt en ze motiveerd 

om met elkaar in gesprek te gaan. 

Deze manier van bestrijding wordt veel gebruikt 

binnen de context van dit probleem. Vooral bij 

ouderen is dit een veel gebruikte methode. 

Persoonlijk ben ik kritisch tegenover deze 

methode van bestrijding. Door mensen met een 

negatief zelfbeeld bij elkaar te brengen gaan 

ze het gesprek aan waarin ze hun levens met 

elkaar gaan vergelijken. Voor sommige geeft dit 

een andere kijk op het probleem maar voor veel 

mensen zorgt het ervoor dat ze hun leven nog 

negatiever gaan beoordelen. In de vergelijking 

met andere ga je kritischer kjken naar je eigen 

leven en dit versterkt je negatieve zelfbeeld. 

Naar mijn mening dus niet de oplossing.  [1.13] 

“Eenzaamheid is een van de emotie die ons menselijk 
maakt, Zijn wij nog mensen wanneer we dit van ons wel 
laten nemen?”



Fase 02Fase 02
Tijdens mijn Focusgroep ontdekte ik dat veel 

studenten nog niet kritisch durfde na te denken over 

de bron van hun eigen emoties. In een cultural probe 

heb ik geprobeerd een beter beeld te krijgen van het 

analytische vermogen van de doelgroep. 

Door de doelgroep een week lang te laten evalueren 

op verschillende emoties heb ik ze uitgedaagd 

opzoek te gaan naar de oorzaak hiervan. In sommige 

gevallen is dit makkelijker dan anders. Een gevoel 

van trots is makkelijker te herleiden dan het gevoel 

van leegte maar uiteindelijk zegt het beide veel over 

je behoeftes. Door ze deze behoeftes op te laten 

schrijven zullen bewust moeten omgaan met hun 

gedachten. Ook eenzaamheid was een besproken 

onderwerp tijdens de probe. 

In twee andere opdrachten ben ik meer specifiek 

ingegaan op het gevoel van eenzaamheid. Zo heb 

ik de doelgroep uitgedaagd op opzoek te gaan naar 

fragmenten in hun omgeving die een gevoel van 

eenzaamheid bij hun oproept. Op deze manier heb ik 

een beter beeld van de diversiteit van eenzaamheid 

kunnen creeren. Als laatste heb ik geprobeerd een 

beter beeld te krijgen over de gedachten gang van de 

doelgroep in specifieke situaties. Hiervoor heb ik de 

doelgroep een aantal situaties laten beoordelen. De 

resultaten hiervan zijn gevisualiseerd in de bijlage.

//Cultural probe

//Sociaal experiment

Tijdens dit sociale experiment heb ik besloten 

mijn eigen emoties te onderzoeken. Door 4 dagen 

in volledige isolatie te gaan zonder contact met 

de buitenwereld. Door opzoek te gaan naar een 

gevoel van eenzaamheid en verveling hoopte ik 

mezelf beter te kunnen begrijpen.  

De tweede en derde dag voelde het zwaarste. De 

ruimte waar ik me in bevond was klein en leek 

elke dag kleiner te worden. Het geluid van mijn 

huisgenoten die zich door hun kamers bewogen 

leek elke dag harder te worden. Door mijn raam 

genoot ik steeds meer van de bewegingen die ik 

zag. Door mijn gedachtengang uit te schrijven 

kreeg ik zicht in de verschillende fases van 

eenzaamheid . Door hier deze data met elkaar te 

vergelijken heb ik een stappen schema gemaakt 

die bij mij van toepassing was. 

in dit onderzoek ging ik in op een  specifieke vorm 

van eenzaamheid. Deze vorm van zelfisolatie is n 

methode om je  af te sluiten van de buitenwereld. 

hierdoor ervaar je een gebrek aan sociale 

interactie. Deze vorm is vergelijkbaar maar toch 

erg verschillend van een vorm van eenzaamheid 

door onbegrepenheid. 

Toch heeft dit experiment mij inzicht gegeven 

in de fases die persoonlijk doorloopt bij het 

evalueren van mijn gedachtes.



Tijdens mijn onderzoek stuiten ik op het boek: ‘mag 

een mens eenzaam zijn?’. In dit boek legt Ton Jorna 

uit wat zijn essentie van eenzaamheid is.  [1.3]

Voor mij is bij het lezen van dit boek de 

gedachtengang over de functie van eenzaamheid 

gestart. Ondanks dat wij het als een nare emotie 

beschouwen is het niet per definitie iets negatiefs. 

De negativiteit is volledig afhankelijk van hoe wij er 

als persoon op reageren. Laten we ons meeslepen 

door het beknellende onbegrepen gevoel of grijpen 

we het duidelijke signaal van ons lichaam aan om 

onszelf te herpakken? 

De emoties worden in het boek uitgelegd als een 

supercompensatie tabel die ook binnen de topsport 

wel bekend is. Door kleine peroides van daling in 

onze mentale gesteldheid geven we het lichaam de 

ruimte zich te ontwikkelen. Of te wel compenseren.

Door onszelf steeds uit te dagen krijgen we de 

ruimten om te groeien. 

//Mag een mens eenzaam zijn?

“Eenzaamheid is een heerlijk 
gerecht zolang je het maar niet 
elke dag eet”



Wanneer je emoties ervaart lijkt je hoofd soms 

een dolhof van gedachtes. Het is lastig om 

te kunnen ontcijferen wat je precies voelt of 

ervaart. In sommige gevallen wordt je als ware 

geleefd door je emoties. Hiermee wordt bedoelt 

dat je het gevoel hebt dat je  je lichaam niet 

bewust bestuurt maar dat je pad bepaald wordt 

door de emoties die je ervaart. 

In mijn gesprek met een psychomotische terapist 

bespraken we een methode die veel binnen 

psychomotische terapie gebruikt wordt om grip 

te krijgen op je emoties en er vervolgens iets 

mee te kunnen doen. Dit is hetzelfde proces wat 

ik met mijn visie op eenzaamheid probeer te 

bereiken. In mijn visie ga ik er vanuit dat je door 

het analyseren van je eenzaamheidsgevoels 

jezelf kunt ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk 

om de gevoelens te begrijpen en je gebreken te 

herkennen. 

De methode die ook gebruikt wordt bij 

psychomotirische terapie kan gelden als een 

guideline in mijn prototype. 

In deze guideline gaan we uit van een leerproces 

van 4 verschillende fases of stappen. 

//het mentale leerProces 1. Face emotions
In deze fase is het doel om je emoties onder ogen 

te durven komen. Onze emoties geven sturing 

aan ons leven en vandaar dat we ze ook graag 

onderdrukken. Door ze te onderdrukken geef je 

jezelf het gevoel  grip te houden je eigen doen 

en laten. Als je extreme angst ervaart reageert 

je lichaam hier automatisch op. Het schiet 

bijvoorbeeld in de aanval modus of kies er juist 

voor om volledig te bevriezen. Dit zijn natuurlijk 

extreme voorbeelden maar ook bij allerdaagse 

emoties probeert je lichaam je gedrag aan te 

passen. Het zorgt bijvoorbeeld dat je je onzeker 

gaat voelen en je afzijdig houd van de mensen om 

je heen. Of geeft je juist een trots gevoel wat er 

voor zorgt dat je juist contact zoekt met andere. 

Vaak proberen we negatieve emoties uit te weg 

te gaan of te onderdrukken. in deze eerste fase 

van dit leerproces is het juist de bedoeling dat je 

je emoties ervaart, Door je emoties zijn gang te 

laten gaan geef je jezelf de mogelijkheid inzicht te 

krijgen in deze emoties. 

2. Seek Clarity
Door in fase 1 je emoties een kans te geven 

om te groeien creer je een goede basis om in 

fase twee  opzoek te gaan naar welke emoties 

je precies ervaart. In de deze emoties zitten 

namelijk bepaalde behoeftes verscholen. Door 

grip te krijgen op je emoties geef je jezelf de 

mogelijkheid opzoek te gaan naar je behoeftes. 

3. Search Value
In fase 3 ga je opzoek naar de waarde van de 

emoties die je ervaart. Door je eigen gevoelens 

te analyseren creer je een overzicht van de 

behoeftes die je hebt. Een emotie kan vaak 

meerdere oorzaken hebben en vandaar dat 

het belangrijk is om opzoek te gaan naar de 

juiste oorzaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

eenzaamheid. Je kunt eenzaamheidsgevoelens 

ervaren omdat je te weinig sociale interactie 

ervaar maar de oorzaak kan ook liggen bij de 

waarde van de sociale interactie. Je voelt je 

bijvoorbeeld juist onbegrepen. 

In deze fase ga je opzoek naar deze onderliggende 

oorzaken en dit neem je mee naar fase 4. 

4. Keep learning
In fase 4 gaat het voornamelijk om de kopeling 

die je maakt.  Door grip te hebben op de oorzaak 

van je emoties kun je hier een aanpassing in doen. 

Nadat je deze aanpassing gemaakt hebt start het 

hele proces weer vanaf voor af aan. 

“In de emotie van het 
moment lijkt het hoofd 
een eindeloos dolhof. 
Maar als je naar de goede 
bordjes opzoek gaat vind 
je de juiste weg.”



Fase 03Fase 03
Tijdens een onderzoeksessie met de doelgroep 

hebt ik geprobeerd meer inzicht te krijgen in hoe 

deze  fase momenteel van toepassing zijn op de 

doelgroep en waar de gebreken liggen. Op deze 

manier probeer ik mezelf  inzicht te geven in de 

werking van het huidige reflectie systeem om zo 

een moment te kunnen kiezen waarbinnen in het 

best een interventie kan plegen.  

Je kun de onderstaande 4 fases zien als een 

machine, de ervaringen uit fase 1 worden 

meegenomen in fase 2 ect. Wanneer je een 

//Huidige situatie

aanpassing maakt binnen fase 1 heeft dit invloed 

op fase 2, 3 en 4. En zo dus ook op de evaluatie 

van je emotie. 

Na aanleiding van mijn gesprek met de doelgroep 

heb ik een visualisatie kunnen maken met 

mijn ondervindingen. Door kritisch naar de 

visualisatie te kijken is het mogelijk gebreken te 

ontdekken. 

Onderaan elke fase zie je een aantal van de 

genoemde associatisch van de doelgroep. 

Zoals je kunt zien in bij de eerste fase (Face 

emotions) is het kopje vluchten uitgelicht. De 

assosatie ‘vluchten’ zegt veel de angst voor 

onze emoties. Onze emoties ervaren we als 

iets onvoorspelbaars en gaan we daarom ook 

graag uit de weg. Dit zorgt er echter voor 

schijnveiligheid. Onze emoties vertellen veel over 

onze behoeftes. Door ze juist te ervaren geef je 

jezelf de mogelijkheid verder te gaan naar Fase 2. 

In Fase 2 ervaar je je emoties en ga je over naar 

de herkennen van de emotie die je ervaart. 

Wanneer je met jezelf in de knoop zit lijkt je 

hoofd soms een wirwar van gedachtes te zijn. 

In fase 2 probeer je deze wirwar te begrijpen en 

zo de emoties te ontcijferen. In deze fase is het 

gevaar dat veel mensen hun eigen ervaringen 

gaan proberen te vergelijken met hun omgeving. 

Dit is een makkelijke manier om je emoties juist 

uit te vergroten of te verkleinen! Op deze manier  

is het voor de doelgroep niet mogelijk om een 

realistisch beeld te vormen over de omvang van 

de emotie. Uiteindelijk gaat zou het voornamelijk 

moeten gaan over vorm van de emotie en niet de 

ernst of omvang ervan. 

Fase 3 is een fase die in het huidige systeem 

vaak wordt vermeden. Maar juist door de tijd te 

nemen om opzoek te gaan naar de bron van je 

emotie is het mogelijk om persoonlijke groei door 

te maken. Zie het als een oefenexamen. Door 

het het examen na te kijken en te noteren wat 

er fout gegaan is geef je jezelf inzicht aan welke 

onderdelen je moet werken. 

Het is een fase waarbij nieuwsgierigheid 

belangrijk is! Wanneer je hongerig bent naar het 

begrijpen van je situatie geef je jezelf de tijd om je 

emoties echt te begrijpen. 



Mijn doel met mijn afstudeerproject is een 

vernieuwen van de kijk op eenzaamheid. 

Door inhoudelijke vragen te stellen over het 

onderwerp hoop ik de doelgroep te laten 

nadenken over het onderwerp. Ik hoop dat dit 

proces van nadenken ze helpt bij het omgaan met 

hun onzekerheden. 

Door ze inzichten over eenzaamheid te geven 

hoop ik een beetje angst voor de eenzaamheid 

weg te kunnen nemen. Deze angst is namelijk 

een groot obstakel voor de ontwikkeling van 

sommige studenten.

 In mijn onderzoek heb ik veel geleerd over het 

persoonlijke ontwikkelingsproces. Door een 

kritische visie in te nemen op het onderwerp 

eenzaamheid probeer ik studenten te stimuleren 

hier op een betere manier mee om te gaan en 

zo gedurfde stappen te nemen. Op deze manier 

hoop ik dat studenten hun eigen grenzen durven 

te verleggen. 

Daarnaast vind ik het interessant om de 

negatieve lading van eenzaamheid wat luchtiger 

te benaderen. Door mijn positiviteit door te 

geven hoop ik andere te kunnen inspireren. Dit 

kan zijn in vergelijkbare onderwerpen maar deze 

kritische blik kan je ook inzicht geven in hele 

andere onderwerpen. 

//Doel //Kritisch ontwerper

In mijn afstudeer project heb ik geprobeerd een 

kritische en persoonlijke visie op te bouwen 

rond een actueel en veel besproken onderwerp. 

Door deze scherpe blik te onderzoeken en te 

onderbouwen hoop ik een discussie te kunnen 

starten onder de doelgroep. 

Deze discussie staat symbool voor mij als 

ontwerper. Als onderzoeker ben ik nieuwsgierig 

en filosofies. Door het ontdekken van nieuwe 

aanknopingspunten ontdek ik nieuwe vragen. 

Deze vragen bieden mogelijkheid tot dieper 

onderzoek maar kunnen ook een discussie 

teweeg brengen. 

In dit project heb ik mijn best gedaan een 

gangbaar onderwerp aan te grijpen en deze 

scherp onder de loop te nemen. Eenzaamheid is 

een onderwerp wat aansluit op mijn interesses 

als ontwerper. Als ontwerper heb ik een focus op 

mensgericht ontwerp met een enorme interesse 

voor de stadse beleving. Ook is een eenzaamheid 

een actueel onderwerp binnen de grote steden. 

Als het waren is de stad een bron van gezamelijke 

eenzaamheid door het onpersoonlijkere karakter. 

Dit onpersoonlijke karakter van de stad is een 

vertakking die mijn triggert voor projecten in de 

toekomst. 

“Eenzaamheid verteld je 
veel over je eigen sterktes 
en zwaktes. Wanneer je je 
eigen eenzaamheid weet te 
doorgronden geeft het je 
de kans voor persoonlijke 
ontwikkeling.”



Pr
ot

ot
yp

e
Wanneer je terug denk aan de tijd van je middelbare 

school ziet dat er voor veel uit als een mooie tijd. 

Tijdens je jaren dat je daar studeerde waren er nog 

volop zekerheden. Je woonde bij je ouders dus geen 

zorgen over wat er gekookt ging worden, de omgeving 

kende je uit je hoofd en al je vrienden woonde in de 

buurt dus je kwam eigenlijk zelde voor echt grote 

verassingen te staan.  

Na je middelbare school is het tijd om verder te gaan 

studeren. Vaak moet je voor de  studie bij je pas naar 

een andere stad. Soms relatief dichtbij maar voor 

sommige een hele reis. Hogescholen en universiteiten 

zijn daarnaast aanzienlijk groter dat de middelbare 

school waar je het grootste deel van de studenten wel 

herkende.

Pr
ot

ot
yp

e //Ben jij je bewust?

Allerlei grote veranderingen die onzekerheden 

met zich mee brengen. En dan hebben we het 

nog niet eens over het maken van de juiste 

studiekeuze. Al deze onzekerheden maken je 

kwetsbaar en voelen daarom lang niet altijd 

even fijn. In deze kwetsbare periodes speeld ook 

het gevoel van eenzaamheid een grotere rol. En 

daarom is dit de plek waar ik wil ingrijpen. 

Door in deze kwetsbare zoektocht studenten 

inzicht te geven in de belangen van eenzaamheid 

hoop ik ze te kunnen inspireren tot nadenken. 

Nadenken over wat hun bezicht houd en door 

welke gedachtes ze belemmerd worden in hun 

doen en laten. 

Door ze kennis te laten maken met de reflectie 

op het gevoel van eenzaamheid probeer ik een 

eerste stap te zetten in de nieuwsgierigheid 

naar het eigen gevoel. Door tijdens de 

introductieperiode en open dagen studenten mee 

te nemen in een instalatie probeer ik ze uit te 

dagen op zich zelf te reflecteren. 

Met behulp van verder begeleiding aan de 

hand van uitdagende challeges en inhoudelijke 

informatie hoop ik studenten te kunnen laten 

inzien dat eenzaamheid een leerproces is die je 

jezelf kun aanleren en niet bang voor hoeft te zijn. 



In mijn eerste protype fase ben ik gaan 

verkennen welke mogelijke richtingen ik op zou 

kunnen gaan. Door drie mogelijke concepten 

te bedenken heb ik drie richtingen verkend om 

vervolgens een keuze van te kunnen maken. 

In het eerste concept ’critical gaming’ kies 

ik voor een methode om kritiek te geven op 

het onderwerp. Bij dit concept probeer ik de 

gebruiker bewuster te maken van de negatieve 

lading die op het onderwerp eenzaamheid rust. 

Dooreen spel applicatie te ontwikkelen waarbij 

in verschillende mini-games de bronnen 

van eenzaamheid onder studenten worden 

gevisualiseerd hoop ik mensen inzicht te geven 

in het mentale proces van eenzaamheid. 

De spellen ogen eenvoudig, vrolijk, speels en 

voorspelbaar maar gaandeweg ontdekt de 

speler dat de spellen een diepe lading hebben. 

Het spel oogt soms wat extreem doordat de stijl 

botst met de actie van de game. Denk hierbij aan 

kinderspel met een agresief karakter.

//concepten ontdekken

De oplossingen van de spellen zijn wel vindbaar 

maar niet eenvoudig. Door jezelf ruimte en tijd 

te geven krijg je de mogelijkheid om stappen te 

zetten. Denk hier bijvoorbeeld aan dat wanneer 

je enkele minuten wacht de oplossing vanzelf 

naar je toe komt. 

Het tweede concept heet ‘Closed’. Dit prototype 

probeer ik de deelnemers gedwongen te laten 

reflecteren op het alleen zijn. Door ze op te 

sluiten in een cocon ervaren ze een gevoel even 

echt alleen te zijn. 

De audio die ze mee dragen geeft de gedachten 

sturing. Door te reflecteren op de ervaring 

daagt de instalatie ze uit om na te denken over 

hun behoeftes. 

Met deze installatie hoop ik een gesprek te 

kunnen starten over het gevoel wat mensen 

ervaren wanneer ze alleen op hun kamer zitten. 

De worstelingen die ze wekelijks of dagelijks 

meemaken ervaren we namelijk allemaal. Door 

het bespreekbaarder te maken hoop ik een 

streep te kunnen zetten door de angst voor 

eenzaamheid. 

De installatie geeft je als het waren een 

verplichte kijk in je persoonlijke eenzaamheid. 

De laatste concept richting is meer een kritsche 

campagne  waarin het taboe op alleen zijn wordt 

aangekaart. 

Veel studenten ervaren de angst om eenzaam 

te worden. Om dit te voorkomen vermijden ze 

diepe connecties en proberen ze zo min mogelijk 

alleen te zijn. Het leven van de meeste uit-huis-

wonende studenten lijkt vaak overvol gepland. 

Met deze drukke planning hopen ze zichzelf te 

beschermen. Veel studenten geven aan zich niet 

makkelijk alleen te kunnen vermaken. Door nooit 

alleen te zijn geven ze zichzelf niet te ruimte hier 

stappen in te maken. 

In mijn gesprek met Jeannette Rijks ontdekte 

we dat worsteling die studenten in de begin fase 

ervaren. Wanneer ze alleen zijn lijkt alles om hun 

heen sneller te gaan bewegen. In je hoofd ga je elk 

gemist sociaal contact af en op deze manier breng 

je jezelf langzaam in een negatieve spiraal. 

 

Hoe maak ik net uit-huis-wonende studenten er van 
bewuster maken dat gangbare eenzaamheid een methode 
kan zijn van persoonlijke groei?



Face alone is een ervaring voor studenten die op 

het punt staan een nieuwe omgeving in te stappen. 

De start van een nieuwe studie is een kwetsbare 

periode. Er zijn veel onzekerheden die het grote rol 

spelen bij jouw eenzaamheidsgevoel. 

In de ervaring ‘Face Alone’ probeer ik student 

uit te dagen opzoek te gaan naar het gevoel van 

eenzaamheid. Het gevoel van eenzaamheid lijkt 

gevaarlijker dat het in veel gevallen is. Daarom is het 

belangrijk dat je jezelf traint in de omgang met dit 

gevoel. 

Zoals in het eerdere tijdschema weergeven is zie je 

dat veel jongeren zichzelf proberen te beschermen 

voor het gevoel van eenzaamheid. Ze hebben al 

moeite op stap 1 (face emotions) in te gaan en te 

ervaren. Door ze in deze instalatie uit te dagen 

opzoek te gaan naar het gevoel van eenzaamheid 

probeer ik de doelgroep te forseren de eerste stap te 

namen in het reflectie proces. 

//Face alone

Tijdens de ervaring wordt ingespeeld op 2 

verschillende momenten van eenzaamheid. 

De ene vorm is de eenzaamheid die je voelt in 

een omgeving waarin je je niet betrokken of 

onbegrepen voelt. Hierbij kom je in een visuele 

ruimte waarin je het gevoel hebt niet te worden 

gezien. Je bent als het waren onzichtbaar voor 

je omgeving.  Deze eerste ervaring wordt gevolg 

door een andere situatie waarbij het gevoel 

van eenzaamheid opgewekt kan worden. In de 

tweede situatie gaat het vooral om het gevoel van 

alleen zijn. Door voorledig afgeloten te zijn van 

alle ervaringen om je heen geef je jezelf de tijd om 

te reflecteren. In dit moment van rust wordt de 

gebruik door audiobegeleiding gestimuleerd te 

reflecteren op zijn of haar gevoelens.  



Tijdens de eerste prototype fase ben 

ik opzoek gegaan naar het opwekken 

van het eenzaamheidsgevoel. Op vrij 

eenvoudige manieren heb ik geprobeerd 

met thuisopdrachten studenten uit te dagen 

eenzaamheid op te zoeken. Door ze achteraf 

hierbij aan te laten geven hoe duidelijk ze deze 

eenzaamheid ervaarde heb ik geprobeerd een 

juiste vraagstelling te formuleren om in  latere 

fase van het prototyperen de eenzaamheid 

sneller te kunnen uitlokken. 

Tijdens dit prototype werden de studenten 

meegenomen door 3 verschillende opdrachten. 

Alle 3 de opdrachten hadden een andere manier 

van uitlokken van eenzaamheid. Opdracht 1 ging 

vooral in op het afzonderen van je omgeving:

Pak een kookwekker en zet deze op 10 minuten. 

Sluit alle digitale apparaten om je heen. Ga 

op je bed zitten en kijk recht naar voren! Blijf 

10 minuten zitten zonder het gebruik van je 

omgeving. Je mag je gedachten laten gaan! 

Neem 1 vraag met je mee: ‘Voor wie maak jij 

echt het verschil?’

//Schetsen van eenzaamheidsgevoelens

In deze eerste oefening gaf ik de studenten de 

mogelijkheid om in een vertrouwende omgeving 

na te denken over een gevoelig onderwerp. Het 

gevoel van eenzaamheid is vaak verbonden 

met het gevoel van nutteloosheid of verschil 

maken. Door een moment te nemen om hierop 

te reflecteren ontdek ik of ik hiermee mensen 

bewust kan maken van hun persoonlijke 

denkproces.   

In de tweede oefening ging ik meer in op het 

ongezien en ongehoord voelen. Hierbij is de 

opzet van het experiment hetzelfde maar de 

vraagstelling en de omgeving anders:

Ga naar buiten en zoek een plek aan een druk 

plein of straat. Zet nogmaals een wekker op 

10 minuten. Sluit alle digitale apparaten om je 

heen. Ga op zitten en kijk om je heen! Blijf 10 

minuten zitten zonder interactie te zoeken met 

je omgeving. Probeer te kijken en te ervaren! Je 

mag je gedachten laten gaan! Neem 1 vraag met 

je mee: ‘Wordt jij als persoon echt gezien in deze 

omgeving?’

In deze oefening voelt de student zich zoals veel 

studenten zich voelen in een onbekende situatie 

op een nieuwe studie of nieuwe omgeving. 

Ze missen een waardevolle conceptie in hun 

omgeving. Door deze emotie te ervaren hoop ik 

ze uit te dagen de ervaring goed te analyseren. 

Dit zorgt voor een mogelijk van persoonlijke 

groei.

De tekeningen liggen veel uit elkaar omdat de 

gedachtenstroom van iedereen natuurlijk erg 

verschillend is. Wel zijn er een aantal interessant 

aanknoppingspunten waarop we de doelgroep 

kunnen insturen om de juiste gedachtenstroom 

op gang te brengen. 

Door de vrijheid die de deelnemers kregen 

tijdens dit experiment is het lastig te vergelijken 

maar je ziet bij meerdere uitwerkingen dat de 

negatieve assosaties de voorgrond krijgen en 

dat de positieve meer in de achtergrond gedrukt 

worden. Ook zie je bij enkele dat ze hun eigen 

gedachtes op hun eigen wijze proberen te 

sorteren. 

“DEZE ERVARING ZORGT VOOR EEN CHAOS IN MIJN HOOFD WAARBIJ 
IK NOG NIET DIRECT WEET WAT HET BETEKEND. EIGENLIJK BEST 
GOED TE VERGELIJKEN MET EENZAAMHEID.”

Conclusie van dit onderzoek is dat het mogelijk 

is om de doelgroep een licht gevoel van 

eenzaamheid te laten ervaren. De 10 minuten 

focus op niks anders dan je gedachten is 

ingewikkeld en daarom uitdagend. Het geeft 

je een licht gevoel van nutteloosheid wat bij 

eenzaamheid ook een belangrijke factor is.  Dit 

gevoel is vaak enkel een fractie van de echte 

ervaring maar het kan een begin zijn van het 

leerproces die ik ze graag bij wil brengen. 



Tijdens deze test face ben ik iets meer ingegaan 

op het creeren van een afsluitbare ruimte in 

een openbare omgeving. Door middel van low-

key prototyping heb ik geprobeerd een box te 

ontwerpen waarbinnen je niks meemaakt van 

de omgeving om de box heen. Je wordt hierin 

als het waren afgesloten van de buitenwereld.  

Door te zorgen voor een omgeving waar je uit te 

comfortzone getrokken wordt zorg ik dat je open 

staat voor een nieuwe ervaring. Het reset als het 

waren je verwachtingen. 

In de ervaring word de desbetreffende 

proefpersoon meegenomen in twee verschillende 

ervaringen. Er wordt eerst een situatie 

geschetst waarbij de persoon een gevoel van 

onbereikbaarheid en onbetrokkenheid zal 

moeten ervaren. De persoon hoort zijn omgeving 

druk in gesprek maar kan er zelf niet mee 

interacteren. Deze ervaring is vergelijkbaar met 

de ervaring van eenzaamheid. Jouw stem wordt 

dan als het waren niet gehoord. 

De tweede (opvolgende situatie) Probeert 

je juist af te sluiten van contact met andere. 

Hierin wordt je meegenomen naar een eenzame 

vertrouwelijke omgeving zonder prikkels van 

buiten af. Dit zorgt voor een goede mogelijkheid 

tot reflectie. Deze reflectie wordt aan de hand 

van vragen gestimuleerd. 

Deze box is een lowfi prototype maar werkt in 

essentie het zelfde als de prototypes waar ik op 

door wil itereren. Doormiddel van het gebruik 

van een afgeloten box zorg ik voor een donkere 

en onherkenbare omgeving. Daarnaast helpt 

foom om de omgeving geluidsdicht te maken. 

In het foom zit een speaker verwerkt die geluid 

door de box produceerd om een ervaring mee te 

geven. 

//LONELY SPACE //GELUIDSTESTEN

In mijn huidige prototypes staat audio 

centraal. Hiermee probeer ik de deelnemers te 

motiveren te reflecteren op hun eigen gedrag 

en gedachtenstroom. In deze A-B testing ben ik 

opzoek gegaan naar het effect van verschillende 

geluiden. Hierbij gaat de test voornamelijk om 

het eerste gedachtenproces wat iemand ervaart. 

De antwoordtijd is daarom erg gelimiteerd. 

Hiermee hoop ik de studenten te motiveren uit te 

gaan van hun eerste ingeving. 

Doormiddel van welk type audio kan ik 

studenten het best motiveren te reflecteren op 

hun persoonlijke gedachtestroom. 

Tijdens deze testfase heb ik doormiddel van een 

online test studenten verschillende audiostukken 

voorgelegd. Iedere keer in een a of b situatie 

begeleid door een centrale vraag. 

Uit de verschillende reacties van het onderzoek 

kreeg ik de mogelijkheid conclussies te trekken 

over de verschillende soorten audio. Door 

de meest geschikte geluiden met elkaar te 

vergelijken heb ik een goede basis gecreerd om 

uit door te werken. 

De kortere tonen kwamen veelal goed uit de test 

doordat ze heel indringen en direct over kwamen. 

Het nadeel van deze tonen is echter dat het 

doelgroep weinig ruimte gaf voor vrije invulling. 

De lagere tonen voelen erg abstract en geen veel 

al een angstig gevoel. Sommige deelnemers gaven 

aan een gevoel van onderwater te ervaren bij 

sommige van de lage tonen. Dit is een interessant 

aankopingspunt voor de verdere onderzoek naar 

mogelijk te gebruiken audiofragmenten. 



De richting en doel van mijn eindwerk is bepaald 

en met mijn afstudeerwerk hoop ik de doelgroep 

te kunnen inspireren verder na te denken over hun 

gevoel van eenzaamheid. Hierdoor geef ik ze de 

mogelijkheid om te ontdekken wat de kracht va deze 

eenzaamheid kan zijn en hoop ik op deze manier een 

stuk van de angst weg te nemen. 

Maar om dit doel te bereiken zal ik de komende fase 

nog een aantal test trajecten moeten doorlopen. 

Door deze hier al in te benoemen geef ik mezelf de 

een stabiele basis om uit door te werken. Daarnaast 

is het een goede methode om achteraf op te kunnen 

reflecteren. 

Allereerst wil ik meer ingaan op het creeren van 

eenzaamheid doormiddel van abstract beeld en 

geluid. Door audio uit mijn vorige expirementen 

te combineren met de vergelijkbare grafische 

beelden hoop ik de impact van het gevoel te kunnen 

versterken. 

//Vervolg stappen

Daarnaast wil ik meer inzoomen op context 

waarin deze ervaring plaats vind en de totaal  

ervaring die de  gebruiker in deze situatie zou 

moeten ondergaan. De ervaring vind plaats in de 

introductie/kennismakensperiode van studenten 

met de universiteiten of hoge scholen. Voor de 

meeste studenten een erg kwetsbare periode. 

Ze belanden in een nieuwe omgeving met allerlei 

onbekende factoren. In veel situaties kan dit een 

bron van beginnende eenzaamheid zijn. Door ze 

in deze fase bewuster te maken hoop ik dat ze 

verassende stappen durven te nemen. 

De ervaring moet dus passen bij de omgeving 

waar studenten zich in bevinden en moet ze 

helpen bij de eerste stap in dit reflectie proces. 

Maar ook na deze eerste stap hoop ik de 

studenten te kunnen begeleiden doormiddel van 

verdere uitdagingen die ze eventueel aan kunnen 

gaan. Door een handout te ontwikkelen geef ik 

ze een houvast om op terug te kunnen grijpen. In 

deze handout worden ze uitgedaagd met diverse 

proefje maar vertel ik daarnaast mijn visie op het 

onderwerp eenzaamheid. 

Want  hoe maak ik net uit-huis-wonende 

studenten er van bewust dat gangbare 

eenzaamheid een methode kan zijn van 

persoonlijke groei?
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VISUALISATIE VAN MIJN INTERESSES



VISUALISATIE VAN ONTDEKKINGENFOCUSGROEP

BELANGRIJKSTE ONTDEKKINGEN INTERVIEW DOELGROEP



VISUALISATIE VERGELIJKING VAN ALLEEN ZIJN EN EENZAAMHEID



KUNST VAN MENTAL HEALTH EN EENZAAMHEID FOTOOPDRACHT



FOTOOPDRACHT ANALYSE SITUATIEOPDRACHT



MAG EEN MENS EENZAAM ZIJN?

Ervaren Herkennen Begrijpen Handelen

1. Face emotions 2. Seek Clarity 3. Search value 4. Keep learning

Evalueren
Zelfstandig proces

- Na de examens. (moment van 
afsluiting) 
- Voor de vakantie. (Nieuwe 
omgeving met andere gewoontes)

Uitdagen (challenges)

- Begin van studie. (Nieuwe 
omgeving met veel onzekerheden) 

Bevragen (eerst individueel en 
daarna in gesprek)

- Persoonlijk moment (vertrouwde 
omgeving)

Zelfstandig reflecteren 
(guidelines)

- Persoonlijk reflectie 
(Persoonlijke invulling)

Angstig 

Bescheiden

Vluchten

Trots
Bijstellen van verwachtingen

Ontdekken

Smoesjes
Zelfstandig

Uitzoeken 

Vergelijken

Experimenteren

Beschermen
Ontwijken

Valkuilen in kaart brengen

Accepteren

Bespreken

Onderzoeken

Emoties controleren

Nieuwsgierigheid

Durven te falen

Kopieren

Verbeteren

Testen

Controle verliezen

Oplossen

PROCES VAN EMOTIONELE ONTWIKKELING



SITUATIE SCHETS PROTOTYPE PROTOTYPE SCHETSEN



SCHETSEN FACE ALONE GEDACHTENSTROOM EXPERIMENT



ISOLATIE BOXGEDACHTENSTROOM EXPERIMENT



Bedankt voor het lezen


