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Inleiding
Voorwoord

Abstract

Toen ik startte met de opleiding Communication en Multimedia Design, was er maar één ding wat me echt bezig hield,
dat was grafisch ontwerpen. Tijdens de opleiding ben ik
ontzettend veel nieuwe manieren van ontwerpen tegengekomen, dingen waarvan ik dacht dat ik er nooit mee te maken
zou krijgen. Mijn kennis heeft op zoveel vlakken een boost
gekregen en er zijn zoveel meer dingen die ik heel tof vind
ik om te doen. Ook ben er ook achter gekomen dat mijn
krachten liggen in het baseren van mijn ontwerp op onderzoek, met name in het sociale gedrag van mensen (HUMAN). Waarin ik alle stappen in het proces met een glimlach
doorloop. De jaren zijn werkelijk voorbij gevlogen op CMD!

In December 2019 is er een nieuw virus ontdekt in de stad
Wuhan in China. Dit virus met de naam Covid-19 of Corona,
heeft zich in een mum van tijd weten te verspreiden over
bijna heel de wereld, waardoor het een wereld pandemie is
geworden.

Tijdens mijn afstudeerperiode bij Handpicked Agencies ben
ik erg geholpen door het bedrijf, de verschillende labels en
medewerkers. Zonder hen is dit project zeker niet gelopen
zoals het nu is gegaan, dus mijn dank hiervoor. Zonder hen
was dit niet gelukt.

Op Maart 2020 is het virus voor het eerst in Nederland
geconstateerd, en de eerste besmetting was een feit. Hierna
volgden er snel duizenden besmettingen, waardoor de
ziekenhuizen vol stroomden. Kort daarna kwam de maatschappij voor het eerst in een lockdown te zitten. Dit heeft
voor een ontwrichting gezorgd in de nederlandse economie
en werkstructuur. Mensen hebben na maanden in lockdown
gezeten te hebben moeten wennen aan het ‘’het nieuwe
normaal’’. Waar ook de werkplekken en kantoren in zijn mee
veranderd.

Tot slot wil ik Sjoerd van Oosten en Samet Yilmaz nog persoonlijk bedanken voor de begeleiding en hulp tijdens mijn
afstudeerperiode. Ontzettend bedankt hiervoor!

3

De ‘‘nieuwe realiteit’’
De laatste tijd verschijnen wereldwijd steeds meer
berichten over de blijvende impact van de pandemie op
kantoren en werkplekken. De manier waarop we met elkaar
samenwerken, elkaar ontmoeten en het werk uitvoeren
zal hierdoor niet meer hetzelfde zijn. Dit onderzoek gaat
over de impact van de Covid-19 pandemie op het bedrijf
Handpicked Agencies en de werknemers.
Door het virus hebben we heel snel weten te schakelen in
onze werkstructuur. Sommige aanpassingen zullen hierin
mogelijk blijvend zijn.[1][2] Hoe zou Handpicked Agencies
ingericht en gebruikt moeten worden, zodat het aansluit bij
de ‘‘nieuwe realiteit’’. Een realiteit waarin mensen gewend
zijn om thuis te werken en online contact te hebben met
elkaar. Maar ook een realiteit waarin mensen de sociale
interactie en het in teamverband werken blijven omarmen.
In dit onderzoek wordt er gekeken of het beste, van
voor en tijdens corona, gecombineerd kan worden in
een vernieuwde en aangepaste werkomgeving binnen
Handpicked Agencies.

Handpicked Agencies
De wereld is door Covid-19 op veel vlakken veranderd
en blijft steeds veranderen. Wat voor impact heeft dit op
onze kantoren, werkplekken, werkzaamheden en werkprivé balans? Deze situatie heeft ons nieuwe manieren van
werken laten ervaren en laten accepteren.[3][4] Verschillende
bedrijven en ondernemingen moeten hun werkzaamheden
en functies van kantoren en werkplekken opnieuw
vormgeven. Om zo veiligheid, productiviteit en plezier te
creëren voor de werknemers.

Handpicked Agencies is een bedrijf waaronder zeven
verschillende agencies (labels) in dienst zijn. Deze labels
bestaat uit: Bluebird Day, Boldly XR, E-sites, Fingerspitz,
Weekend, TDE en TwentySeven. Allen zijn zij gespecialiseerd
in hun eigen unieke krachten en werkstructuur, en fungeren
hierin ook los van elkaar. Hierdoor kunnen zij niet als één
gezien worden, maar als zeven lossen agencies onder
dezelfde Handpicked paraplu.[5]
In dit rapport zijn de belangrijkste onderzoeks- keuzes &
methodes, testen en prototypes toegelicht, die uiteindelijk
hebben geleid tot een proof of concept. Hierin is onderzoek
gedaan naar Handpicked en haar labels en hoe dit bedrijf
geraakt is door de Covid-19 pandemie. Waarin in de
wensen en behoeftes van de werknemers centraal staan.
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Vooronderzoek
Impact op kantoren
Het onderzoek startte met de hoofdvraag: Hoe zou het
Handpicked house of wonder ingericht en gebruikt moeten
worden, zodat het aansluit bij de ‘nieuwe realiteit’. Hiervoor is
eerst onderzoek gedaan naar de huidige trends bij bedrijven
wat betreft de Covid-19 pandemie. Ook is hier gekeken
naar wat de verwachtingen van de bedrijven zijn en hoe daar
de werkstructuur zal zijn, zo ook na de pandemie. Hierin
werd voorspeld dat afstandswerk blijvend zal zijn.[6] Het
thuiswerken is tijdens de Covid-19 periode deels als positief
ervaren. Kantoren zullen hierdoor blijvend anders ingericht en
gebruikt worden. Dat gebeurt nu al, maar dit zal ook zo zijn
wanneer het virus verdwenen is. Flexibel werken zal hierin
normaal gevonden worden. Gebouwen worden slimmer en
er komt meer focus te liggen op gezondheid en hygiëne op
de werkvloer.[7] Ook is gebleken dat een hybride werkvorm
de norm zal worden op de werkvloer. Hybride werken
staat voor het flexibel kiezen van een locatie waar het werk
plaatsvindt, waar de activiteit van het werk leidend is.

Hierin is niet de beschikbare locatie leidend, maar het
type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate
van interactie en de persoonlijke voorkeuren van de
medewerkers.[8]
Door de pandemie zijn er noodgedwongen beslissingen
genomen om thuis te werken. Dit heeft nieuwe kansen en
ontwikkelingen geboden.

Uit een onderzoek van het CBRE Is gebleken dat 72% van
de respondenten na de pandemie 1 tot 3 dagen thuis wil
gaan werken. Hiervoor was dit echter maar 34%.[9] Hier zie
je terug dat de meerderheid kiest voor een hybride werkvorm
na de pandemie. Deze cijfers zien we ook terug bij andere
bedrijven, zo ook in het buitenland.[10] Het kantoorwerk blijft
echter wel cruciaal om van elkaar te leren, collega’s te blijven
zien of simpelweg omdat je thuis niet goed ergonomisch
kunt werken.
Door de informatie die er nu is, zijn er 3 soorten scenario’s
geschetst voor het Handpicked kantoor. Hier zal door middel
van een intern onderzoek een keuze in gemaakt moeten
worden, om te kijken onder welke categorie het bedrijf valt.

Back to normal

Bron: PwC - US Remote Work Survey

Full Remote work
Hybride workflow
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Intern onderzoek
Handpicked kantoor
Uit de deskresearch is gebleken dat veel kantoorbanen
een verandering zullen ondergaan na de pandemie, dit op
verschillende manieren. Om erachter te komen waar de
wensen en behoeftes van Handpicked Agencies liggen, is
er een enquête opgesteld en verstuurd naar alle labels en
werknemers binnen het bedrijf. Deze enquête is bedoeld om
perspectief te creëren voor het onderzoek en het project.
De vragen van de enquête zijn opgesteld om te kijken hoe
het werk en de werkstructuur, voor en tijdens, de Covid-19
pandemie was. Ook zijn er vragen over waar de behoefte
en wensen na de Covid-19 pandemie liggen. De vragen
bestonden uit zowel meerkeuze als open vragen en hierin
hebben 101 respondenten meegedaan vanuit alle labels
binnen Handpicked Agencies.
Link naar de volledige enquête uitslagen: https://docs.
google.com/forms/d/1GILdXO-hm8NqeLzUsDP07J18UryWcfsdY1dOPCEX2oQ/edit?usp=sharing
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Hoeveel dagen per week zou jij het liefst op kantoor willen werken?
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Kern onderwerpen
De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn dat de meerderheid van respondenten, wanneer de pandemie voorbij is,
niet meer terug wil naar het oude normaal. Wel zie je terug
dat de wensen en behoeftes van de labels hierin erg van
elkaar verschillen. Dit heeft geleid naar verder analyses van
de enquête per label, zodat de cijfers aangetoond en gepresenteerd konden worden aan alle labels individueel. Ook zijn
er uit de enquête uitslagen 3 kern onderwerpen geformuleerd die bij de respondenten sterk naar voren kwamen en
daarom van belang waren bij het vervolgonderzoek.
De volledige brainstorm en analyse van de enquête is in de
bijlage te vinden op pagina 38-39.

Hybride werken

In de enquête uitslagen kwam naar voren dat de respondenten na de pandemie graag verder willen werken in een
hybride werkvorm. De productiviteit en focus die zij thuis ervaren, in combinatie met het sociale aspect op het kantoor.
Fysiek werk is hierbij ook cruciaal om goed samen te kunnen
werken en om van elkaar te leren.

Geluidsoverlast

Samenwerken

Online samenwerken is niet als heel positief ervaren tijdens
de lockdown. Dit is dus een belangrijk onderdeel om te onderzoeken. Fysiek contact is regelmatig erg gewenst tijdens
het samenwerken. Hoe gaat dit er uit zien in een Hybride
werkvorm? Niet alleen missen zij het contact onder de collega’s binnen hun labels, maar ook cross-label, het contact
met collega’s van andere labels.

De respondenten gaven aan dat geluidsoverlast de grootste
storende factor was op het kantoor, toen zij daar nog werkten. De reden hiervan; de grote open werktuin in het Handpicked kantoor. Hier was niet veel ruimte om jezelf te kunnen
afzonderen wanneer je bijvoorbeeld aan het telefoneren was.
Dit zorgde dus voor veel afleiding, minder focus en daarom
ook minder productiviteit.
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Handpicked labels

Resultaten

Door de uitslagen van de eerste resultaten uit de enquête en
de nadruk op de kern onderwerpen (hybride, geluidoverlast
en samenwerken) werd er gewerkt aan de volgende fase
van het interne onderzoek. Hier lag de focus niet op Handpicked in het algemeen, maar op de 7 verschillende labels
die onder Handpicked werken. De labels; Bluebird Day,
Boldly XR, E-sites, Fingerspitz, Weekend, TDE en TwentySeven, huren namelijk vierkante meters in de kantoren van
Handpicked en daarom vallen zij onder de doelgroep van
dit onderzoek en is het belangrijk voor hen. De uitslag van
enquête is voor alle labels individueel gesorteerd en gepresenteerd, zodat hierover gebrainstormd kon worden. Dit om
alle wensen en behoeftes per label goed in kaart te kunnen
brengen.

Tijdens het presenteren van de enquête cijfers, zijn de 3
kern onderwerpen ook benoemd aan alle labels. Deze onderwerpen waren de leidraad van het onderzoek wat hierna
gedaan werd door de labels. De brainstorm werd gedaan
door middel van context mapping en werd in samenwerking
gedaan met een ander project genaamd: digital Intimacy.

Hybride werken
De respondenten geven aan dat zij de vrijheid willen om zelf
te bepalen waar, wanneer en hoe lang zij op het kantoor
werken.

Geluidsoverlast
De respondenten geven aan dat zij behoefte hebben om
zich te kunnen afzonderen wanneer dit nodig is.

Samenwerken
De respondenten geven aan een hub of thema ruimte te willen hebben waar ze samen of met klanten kunnen werken.

Vaste uren op het kantoor beperkt de vrijheid.

Er is geen ruimte om jezelf ieder moment terug te
trekken.

Een hub of thema ruimte bevordert de
samenwerking.

Door deze manier van onderzoeken werden er inzichten verkregen vanuit de leefwereld, emoties en behoeftes van de
labels, zodat deze goed in kaart gebracht konden worden.
[11] Alle aanwezige van de labels hadden 10 minuten de tijd
gekregen om hun eigen associaties, gedachtes en behoeftes op post-its te noteren en te plaatsen bij één van de drie
onderwerpen.

Uit de context mapping brainstorm zijn ontzettend veel interessante resultaten gekomen. Na de onderzoeksmethodes
is er achteraf nog veel gesproken, waar ook ontzettend veel
informatie uit gehaald is. Deze informatie is in het programma Figma gezet, om hier een goed overzicht in te krijgen.
Hierin zijn inzichten gesorteerd op interessant, overlappend
met andere onderwerpen, interessant maar niet relevant en
niet relevant. Er is ook gekeken naar welke labels dezelfde
mening delen en waarin zij verschillen. De drie inzichten zijn
hier onder te vinden.
De volledige uitslagen van de context mapping zijn in de
bijlage te vinden op pagina 40-46.
De link naar analyse:
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Conclusie
Hoofdvraag

Deelvragen

Aanleiding

Vervolg

De onderzoeksvraag is ontstaan uit de gegeven inzichten
van de context mapping brainstorm met de verschillende
labels. Alle labels geven aan een plek of ruimte te willen
hebben waar zij samen kunnen werken met een klant of
elkaar. Zonder hier afgeleid te kunnen worden vanuit externe
factoren. De opdrachtgever gaf aan dat verder onderzoek
bij de medewerkers en de labels niet nodig zal zijn, omdat
de wensen en behoeftes al bekend zijn binnen de labels en
er daarom momenteel voldoende informatie is om naar de
volgende fase te gaan.

Met de informatie die er nu is, zal er meer gekeken worden
naar ideevorming en het intensief testen hiervan. Door de
wensen en behoeftes te analyseren van voorgaande onderzoek, is de conclusie getrokken dat er behoefte is aan een
hub, thema ruimte of war room waar teams samen kunnen
werken. Er zal gekeken worden naar digitale trends en technieken, die deze ruimte hierin kunnen kunnen ondersteunen.

Hoe kan in een hybride werkvorm de samenwerking en het
teamgevoel binnen Handpicked versterkt worden?

Welke digitale samenwerking tools zijn er?
Hoe past en functioneert een hybride werkruimte bij de labels?
Hoe kunnen de digitale tools het samenwerken optimaliseren?
Hoe ziet de optimale Handpicked samenwerkingsruimte er uit?

Ook zal er blijvend contact zijn met de labels en medewerkers, om hen op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen. Zij zullen ook blijvend betrokken worden tijdens

het onderzoek en het project. Hier wordt gekekn naar wat
zij belangrijk vinden, omdat zij de gebruikers worden van het
concept en daarom de doelgroep zijn voor dit project.
Verder zal het bedrijf wat het interieur van het Handpicked
kantoor ‘House of Wonder’ in Breda heeft ontworpen, genaamd Aces of Space, betrokken worden bij het project. Dit
om te kijken wat vanuit hun perspectief de inzichten uit het
onderzoek vertellen. Zij hebben al veel onderzoek gedaan
naar het bedrijf en de labels en is het belangrijk om deze
experts bij het project te betrekken.
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Research
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Concept
Handpicked projectruimte
Een belangrijk inzicht vanuit het vooronderzoek is dat er behoefte is aan een multifunctionele thema/project ruimte, die
voor nu de warroom wordt genoemd. Een plek waar je samen ten strijde gaat om de beste content te creëren. Maar
ook een plek die zowel fysiek als digitaal te benaderen is.
Om een begin te maken aan wat de projectruimte nodig
heeft, zijn er rechtstreeks quotes gehaald uit de context
mapping brainstorm met de labels. Hierin zijn een aantal
interessante antwoorden uitgekomen die helpen om een
eerste beeld te schetsen van de de projectruimte en hoe
deze eruit komt te zien.
Een opvallend gegeven is de behoefte in een samenwerkingsruimte waarin zowel fysiek als digitaal samengewerkt
kan worden, een hybride werkruimte. Iets wat goed past bij
deze tijd in een viruspandemie en daarom ook goed tot zijn
recht komt bij het project en de hoofdvraag.
Het moodboard van de projectruimte is te vinden in de bijlage op pagina 47-48

”Een stukje kantoor mee naar huis nemen en eens stukje huis mee naar
kantoor.”
“Team Ruimtes creëren waar je met alle labels kan werken, eventueel
binnen een bepaald project”
“Collab spaces fysiek en virtueel, bijvoorbeeld meetings met klanten
in virtual rooms.”
“Klanten meeting vervangen door een creatieve sessie.”
‘‘Samenwerken Doormiddel van Mozilla Hubs of Jam Board.’’
“Het kantoor opnieuw inrichten waarin er een plek is om je terug te
trekken/stiltezone, een plek voor creatieve uitspattingen en een plek
waar samengewerkt kan worden met je team of meerdere labels.”
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Bricks, Bytes & Behaviour
Om nog meer perspectief te krijgen in de projectruimte
en wat de labels willen, is de projectruimte opgedeeld in 4
aspecten (Technologie, Cultuur, Werkzaamheden en Functionaliteit. Deze aspecten worden meegenomen om een overzicht te creëren. Om hierin nog meer duidelijkheid te krijgen
zijn deze 4 aspecten weer heringedeeld in de 3 dimensies:
ruimtelijke dimensie (Bricks), digitale dimensie (Bytes) en de
sociale dimensie (Behaviour).[13]
Deze 3 aspecten zullen de rest van het onderzoek als
spreekwoordelijke fundering werken voor de projectruimte.
Op deze fundering gaat de projectruimte verder gebouwd
worden, zodat dit steeds groter en completer wordt. Belangrijk hierin is dat deze aspecten niet zonder elkaar kunnen en
zeer waarschijnlijk een overlappende rol gaan krijgen binnen
de projectruimte.
Door de samenwerking met het bedrijf Aces of Space, zal in
dit rapport alleen de Bytes & Behaviour behandeld worden.
Aces of Space zal het voortouw nemen in de Bricks en heeft
niet de prioriteit in dit project.
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Bricks

Bytes

Behaviour

De Handpicked projectruimte waar fysiek met klanten en labels samengewerkt kan worden.

Digitale & technische hulpmiddelen die de projectruimte & de hybride werkvorm ondersteunen. (Extended reality & Video)

Optimale werksfeer gecombineerd met een goede
mindset, in een Handpicked cultuur.

De war room is een plek waar labels met elkaar
en individueel aan projecten kunnen werken, zelfs
samen met klanten. Dit vergt een ijzersterke werkstructuur, waarin controle en planning ook ontzettend belangrijk zijn. Dit moet ook een plek worden
waar klanten en nieuwe medewerkers goed begeleid
kunnen worden. Zo ook in een hybride werkvorm.
De functionaliteit van de HP war room is ook een erg
belangrijk onderdeel. Het is niet de bedoeling dat het
‘zomaar’ een meeting ruimte gaat worden, maar het
moet een plek zijn waar mensen echt gebruik van
willen maken. Hoe gaat de war room eruit zien, zodat er meerdere projecten door elkaar kunnen lopen
en er van niemand werk verloren kan gaan en hoe
ziet deze werkstructuur eruit?

Dit aspect gaat over de technologie in de HP projectruimte. Er zijn vele grote ontwikkelingen in digitale
tools met betrekking tot de Covid pandemie. Ook
wordt er binnen Handpicked veel onderzoek gedaan
naar interessante trends hierin.
Ook wordt hier gekeken naar een nieuwe virtuele
wereld die de warroom kan ondersteunen, waar
medewerkers gezamenlijk kunnen meeten, brainstormen of socializen.

Er zijn verschillende labels onder Handpicked, maar
zij leven en werken onder dezelfde cultuur. Niet
alleen het nuchtere, brabantse gezelligheid, maar
ook het ondernemingsschap en de verschillende
expertises binnen het ‘’house of wonder’’.[17] Een
plek waar iedereen gelijk is, de juiste mindset heeft
en waar alles gezegd kan worden, zonder dat je je
daarvoor voor hoeft te schamen. Dit stukje gaat over
het sociale aspect in de projectruimte.
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Bytes
Glue

Collaboration tools
1 van de 3 dimensies voor de projectruimte is bytes, de
digitale dimensie. Hier is onderzocht welke digitale tools het
samenwerken kan bevorderen in een hybride werkvorm,
zodat de projectruimte ook virtueel optimaal benut kan worden. Door de pandemie zijn er grote ontwikkelingen gemaakt
in het samenwerken via virtual reality. Talloze tools zijn er
hiervoor ontwikkeld, waardoor gaming en entertainment niet
meer het hoofddoel van VR is, maar meetings, brainstorms
en presentaties ook hierin georganiseerd kunnen worden.

Binnen Handpicked zijn er al een 5-tal gratis tools onderzocht om te kijken hoe deze werken en welke er geschikt
zijn voor samenwerken. In de tools; Mozilla Hubs, Spatial.io
(beta), Glue, Altspace VR & VRChat, zijn in 5 dagen tijd de
stand-up meetings gehouden. Hierin zijn 2 tools gekozen die
de voorkeur hadden met betrekking tot samenwerken in VR,
Mozilla Hubs & Glue. Deze 2 tools zijn hierna verder onderzocht voor dit projct, om te kijken of deze ook echt geschikt
zijn voor samenwerken op afstand.

Glue is een veelbelovende collaboration tool van Noorse
komaf, gericht op samenwerken. Binnen Glue is er een
eenvoudige interface, de mogelijkheid tot bestanden delen
en zijn de omgevingen hier ook op gericht.
Als je echt samen wilt brainstormen in een virtueel verlengstuk van je kantoor, zou deze tool best wel eens goed
kunnen werken.[12]
Tijdens de eerste testen in deze tool, was de interface erg
lastig voor de desktop versie. Waardoor het niet optimaal
was om met een grotere groep, waar het merendeels geen
VR headset heeft, een sessie/brainstorm te organiseren.

Eerste testen in Glue VR
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Hubs by Mozilla
Mozilla Hubs is gratis te gebruiken en heeft een eenvoudige
interface. Het grote voordeel van Mozilla Hubs is dat het WebXR based is. En daarmee zowel via je browser op desktop
en mobile, als via de browser in een willekeurige VR bril te
openen is. Hiermee heeft het een gigantisch bereik.
Het is mogelijk om met de Mozilla Hubs Spoke builder snel
je eigen omgevingen te creëren of 3D modellen te importeren. En, omdat het open source is, is het mogelijk om je
eigen, aangepaste, versie te hosten op Amazon AWS.
Het nadeel van Hubs is het feit dat de tools die je kunt
gebruiken niet optimaal zijn om bijvoorbeeld een scrum of
brainstorm uit te voeren.[12]

Ruimtes creëren in Spoke by Mozilla
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Virtual brainstorm
Om erachter te komen wat VR voor functie kan gaan krijgen
in de projectruimte is er een brainstorm georganiseerd in
1 van de 2 tools, Glue of Mozilla Hubs. Het was lastig om
deelnemers te vinden die een VR headset hadden, dus is er
besloten om de deelnemers via de desktop versie mee te
laten doen.
Tijdens eerdere testen in Glue is de conclusie getrokken dat
deze tool ontzettend goed werkt om samen te werken voor
mensen met een VR headset, maar was het erg lastig voor
de deelnemers om het programma te installeren en te besturen op de desktop versie. Hierdoor is de keuze naar Mozilla
Hubs gegaan, waar je makkelijk een room kan joinen en je
hiervoor geen aparte programma’s hoeft te installeren. Alles
kan via de browser.

De 9 deelnemers die meededen werden in 2 groepen
geplaatst. Elke groep moest naar een andere Mozilla Hubs
room, waar de brainstorm over het specifieke aspect van
start ging. Hier kreeg iedere deelnemer de tijd om zijn wensen die zij voor de toekomst hebben uit te lichten en hier
wat kleine ideeën te generen. Hierna werden de groepen
omgedraaid en werden de stappen opnieuw doorlopen,
maar dan voor het andere aspect. Bij deze stap kregen ze
ook gelijk de kans om elkaar ideeën aan te vullen en verder
te bespreken.
De volledige uitslagen van de VR brainstorm zijn in de bijlage
49-51.

Behaviour room in Mozilla Hubs

Het doel van de VR brainstorm was om te testen of brainstormen in VR werkt binnen Handpicked en om achter de
wensen en behoeftes komen van de verschillende lagen
van de piramide binnen het bedrijf. De wensen en behoeftes
waren hierin wel gelinkt met de 2 aspecten: Bytes & Behaviour. Dus wat de wensen en behoeftes zijn op digitaal en
sociaal vlak.

Verzamel room in Mozilla Hubs

Bytes room Mozilla Hubs
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Bytes
Bij een sessie moet je fysiek aanwezig zijn (relevante digitale
calls voor of na de sessie plannen).
Digitale en fysieke sessies moet van elkaar gescheiden zijn.

Inzichten
Uit de VR brainstorm zijn een aantal erg interessante inzichten gekomen, met betrekking tot de 2 aspecten Bytes &
Behaviour en de brainstorm in VR op zich.

Behaviour
Goede groepsdynamiek is het recept voor een goede
sessie.

Tijdens het analyseren zijn er ook een aantal interessante
inzichten voor de Bricks uitgekomen. Zoals al eerder in het
onderzoek is aangegeven, overlappen de aspecten elkaar.
Deze inzichten zijn vertaald naar aanbeveling die gebruikt
worden door Aces of Space.

Het werk is bepalend voor de sfeer en setting van je
werkplek.

De volledige analyses van de VR brainstorm zijn in de bijlage
te vinden van dit rapport op pagina 52-54.

Bricks (aanbevelingen)
Er is behoefte aan een afgezonderde ruimte waar je je vrij en
veilig kan voelen, zonder dat andere daar last van hebben.
Een plek zonder externe stoorfactoren, waar meters
gemaakt kunnen worden.

VR brainstorm
Er liggen kansen in de virtuele warroom, zoals inspiratie,
brand storyteller of informele hub, maar voor samenwerken
is het niet ideaal.
De virtuele projectruimte moet geen gimmick worden, het moet echt een functie gaan krijgen en
meerwaarde geven.
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Behaviour
Groepsdynamiek
Vóór de virtuele brainstorm, was het sociale aspect, het beoogde doel in de projectruimte, het creëren van de optimale
werksetting voor de werknemers. Een ruimte die aansluit op
de persoon en het werk. Echter was dit erg lastig om uit te
werken. Voor de setting van de ruimte is namelijk het soort
werk, zoals groep- of solowerk, ontzettend belangrijk en
eigenlijk leidend. Hierdoor was het niet relevant om hiermee
door te gaan, omdat in de projectruimte vooral in groepsverband gewerkt gaat worden.
Wat wel een erg interessant inzicht uit de VR brainstorm,
met betrekking tot het sociale aspect, is het stukje groepsdynamiek. Dit is een belangrijk onderdeel voor een sessie,
wat goed moet zijnvoordat deelnemers aan een sessie of
meeting gaan beginnen. Tijdens de VR brainstorm hebben

de deelnemers regelmatig aangegeven dat zij groepsdynamiek belangrijk vinden in een projectruimte. Het gevoel dat
iedereen in de ruimte één is en iedereen kan zeggen wat hij
of zij wilt. Simpelweg een ruimte waar iedereen gelijk is, een
juiste mindset heeft en er geen hiërarchie heerst. Dat is wat
de Handpicked projectruimte nodig heeft. Een innovatieve
oplossing om dit te kunnen creëren in de nieuwe hybride
werkruimte. Hierin is het ook belangrijk om de negatieve
factoren op tijd te kunnen detecteren en te peilen, zodat hier
snel ingegrepen kan worden.
Dit is waar ik zelf als ontwerper een kans zie om mijn krachten en expertise als ontwerper te uiten voor het project. Dit
zal in het hoofdstuk prototype en de proof of concept verder
toegelicht worden.
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Prototype
Aanleiding
Een belangrijk onderdeel vanuit eerdere resultaten en vanuit
de opdrachtgevers van Handpicked Agencies is de virtuele
wereld die de projectruimte ondersteund. Tijdens de virtuele
brainstorm zijn hiervoor ook erg interessante resultaten
gekomen vanuit de medewerkers van de labels. Hierin werd
aangegeven dat de virtuele projectruimte niet als samenwerkingstool optimaal werkt, maar het zeker kan werken als
inspiratiebron, brand storyteller en/of informele hub. Vanuit
deze inzichten kwam er verzichting een beeld van hoe de
virtuele wereld kan functioneren in de projectruimte. Hieruit is
vervolgens het idee ontstaan om een virtuele projectruimte te
creëren als extensie van de fysieke projectruimte.

3 vergaderruimtes zijn genaamd: Boardroom, Classroom en
Livingroom. Een andere locatie was lastig met verbouwen,
omdat dit veel lastige praktische problemen met zich mee
bracht, zoals electra, lucht doorvoering en temperatuur van

de open werktuinen. De voorkeur ging naar de Livingroom,
omdat deze ruimte beter aansloot op de wensen van de
medewerkers. Dit betekende dus ook dat de VR wereld in
deze omgeving een rol moest gaan spelen.
Verder is er tijdens deze workshop een meeting geweest
met een medewerker van Boldly XR. Zij werken veel met
virtuele tools en konden veel vertellen over de ontwikkelingen hierin. Hierin is de conclusie getrokken dat de beste
tool voor de virtuele wereld Mozilla Hubs is, omdat je hierin
makkelijk je eigen werelden kunt bouwen en omdat je eigen
GTLF bestanden kunt importeren in Spoke by Mozilla. Ook
werden hier de verdere mogelijkheden besproken, wat
uiteindelijk eindigde op een brainstorm. Waarin de eerste
ideeën en gedachten tot leven kwamen die in de virtuele
wereld geïmplementeerd konden worden. Al deze ideeën
zijn uiteindelijk meegenomen in het prototype wat hiervan
gemaakt is.

Tijdens een workshop georganiseerd in het Handpicked
kantoor, is er samen met Aces of Space een analyse gemaakt van het pand. Hier besproken wat de optimale plek
is voor de nieuwe projectruimte. De conclusie die hieruit
getrokken is dat de beste locatie voor de projectruimte in de
‘‘big top’’ is, de bovenste verdieping van het kantoor waar nu
Workshop samen met Aces of Space
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World of Wonder
De virtuele wereld zal als extensie functioneren van de fysieke projectruimte. Een plek voor inspiratie, brand storytelling
of gewoon een plek om samen met collega’s en klanten op
een informele manier. Deze wereld zal, naar aanleiding van
het Handpicked ‘‘House of Wonder’’ en de ‘‘Wonderbar’’,
de Handpicked ‘‘World of Wonder’’ gaan heten. Een wereld
waar niets te gek en alles mogelijk is. Kleine interactieve
easter-eggs zullen je hierin door portals meenemen naar
vreemde maar leuke en inspirerende omgevingen.
Verder is het ook mogelijk om gewoon in de virtuele ‘‘big
top’’ te blijven en ontdekken wat daar allemaal te zien is. In
het prototype hiervan zijn deze kleine elementen er al zoveel
mogelijk in te verwerkt. Ook zijn hier alle testen in gedaan die
uiteindelijk vertaald worden naar het proof of concept.

The Livingroom digitaal & fysiek

De link naar het prototype: https://hubs.mozilla.com/LfXfDy3/loud-perfumed-place#

Bron: Simone Pullens - Handpicked
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Het virtuele prototype
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Virtual break
Om de world of wonder ook echt een functie te gaan geven,
zoals een inspiratiebron of informele hub, moest er eerst
getest worden of medewerkers nog motivatie hadden om
weer aan het werk gaan, nadat ze in de virtuele wereld
waren geweest. Het is niet de bedoeling dat deze wereld
het energie als het waren uit je zuigt. Om dit te testen is de
‘‘virtuele break’’ georganiseerd. Een korte pauze van een
kwartier waar even een informeel momentje gehouden werd
tussen de collega’s. Om het ook informeel te houden, werd
er een onderwerp in de groep gegooid waarop een dialoog
begon te ontstaan.
Vervolgens moest er aan het eind van de dag gekeken
worden hoe de medewerkers de dag hadden ervaren na de
virtuele break, doormiddel van een korte vragenlijst. De keuze van een vragenlijst lag het meest voor de hand, omdat er
hierdoor snelle data binnen gehaald konden worden en het
ook moeilijk te plannen was om met de deelnemers nog een
interview af te nemen.
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Inzichten
De deelnemers gaven aan dat de break geen negatieve
invloed had op hun werk, in sommige gevallen was zelfs de
motivatie omhoog gegaan. Ook werd aangegeven dat zij
een pauze in een nieuwe wereld erg interessant vonden. Bij
één geval kwam het voor dat hij eventjes geprikkeld was,
nadat hij weer aan het werk ging. Echter had dit uiteindelijk
geen negatief effect op het werk.
Wel kwam er een praktische probleem aan bod waar
rekening mee gehouden moet worden. Dit heeft te maken
met de audio in de Mozilla Hubs room, waardoor sommige
mensen af en toe minder verstaanbaar waren.
Al met al was de test geslaagd en hebben de deelnemers
geen negatieve effecten gehad op hun werk, in sommige
gevallen werd hun werk juist als positiever ervaren. Deze
uitslagen zullen uiteindelijk ook meegenomen worden naar
de volgende test.

‘‘Het opgang komen ging prima. Na een korte pauze kan ik mezelf vaak
beter concentreren.’’
‘‘Mijn motivatie was wat hoger na de break.’’
‘‘het is wel interessant om in verschillende omgevingen even uit het
werk te stappen.’’
‘‘Een virtuele break heeft Een goed effect, krijg ik er wel energie van.’’

Link naar de vollledige vragenlijst uitslagen: https://docs.
google.com/forms/d/1KMGxLcKmLDsc6d2o_WZjHFS4SysSvskj8VqeqDi9jqA/edit?usp=sharing

24

Virtual distraction
Een belangrijk doel van de World of Wonder is iemand laten
verwonderen en even uit het echte leven halen. Negatieve
invloeden komen vaak voor op de werkvloer en dit zorgt er
niet alleen voor dat een persoon niet lekker in zijn vel zit, dit
kan ook collega’s beïnvloeden. Dit is de belangrijkste reden
dat deze test is georganiseerd, om te kijken of de virtuele
wereld de negatieve mindset dusdanig kan laten verdwijnen,
zodat er gefocust kan worden op dat waar de deelnemer op
dat moment mee bezig is en niet wordt afgeleid van andere
negatieve factoren.

Hogescholen naar afstudeerders die negatieve factoren erg
ervaren in hun afstudeerperiode, zoals stress.

Om de test uit te voeren is er gezocht naar een deelnemer
die veel negatieve invloeden ervaart. Binnen Handpicked is
dit een erg persoonlijk onderwerp en daarom lastig om de
juiste persoon te vinden, daarom is er gezocht op Avans

Tot slot wordt er een korte brainstorm gehouden met de
deelnemer. Dit om te testen of dat de afleiding lang genoeg
blijft aanhouden, zodat de persoon zich op iets heel anders
kan focussen dan op de zijn negatieve mindset.

De bedoeling van de test was om de deelnemer mee te
nemen in het concept van de World of Wonder. Hierna
moest de persoon een dier kiezen die precies bij hem past,
door middel van een 3D object in Mozilla Hubs. De reden
van deze opdracht is om een doel te geven aan de test en
de virtuele wereld. Hier wordt verder nog niet verteld aan de
deelnemer wat het echte doel is van de test.

3D objecten plaatsen in Mozilla Hubs
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Inzichten
De deelnemer van de test was een CMD afstudeerder die
op het moment van de test veel stress ervoer. Ook had deze
persoon last van faalangst. Tijdens de test viel als snel op
dat de deelnemer erg bezig was met de virtuele wereld om
zich heen en niet met externe factoren, dit gebeurde ook
tijdens de opdracht en de brainstorm.
Nadat alle stappen doorlopen waren werd het echte doel
van de test toegelicht aan de deelnemer, waardoor het
kwartje bij hem viel. Hierop gaf hij aan dat dit een erg goede
manier is om mindfulness te creëren. Waar je eigenlijk hetzelfde creëert maar dan op een heel laagdrempelige manier.
Hierin was hij helemaal niet meer bezig met de negatieve
factoren door de virtuele wereld. Hij gaf aan dat hij helemaal
in de wereld opging en dat dit super goed kan werken in de
praktijk, waarmee de focus en positieve mindset meegenomen wordt in een sessie of brainstorm.
Echter waren er wederom wat problemen met de audio van
Mozilla Hubs. Hier moet zeker een oplossing voor gevonden worden om het optimale uit het eindproduct te kunnen
halen.
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Virtual meeting
De georganiseerde test ‘‘virtual meeting’’ was bedoeld om
onbekende mensen met elkaar kennis te laten maken via
de World of Wonder. Dit om te testen of de virtuele wereld
ook kan bijdragen aan het creeëren van een band tussen
mensen die elkaar niet kennen.
om de eerste stap voor elkaar te krijgen zijn er minstens 3
deelnemers nodig die elkaar niet kennen. De deelnemers
worden hierna kort door het concept geleid worden, maar
hier wordt verder niet gesproken over het doel van de test.
De tweede stap is om de deelnemers kennis te laten maken
doormiddel van een 3D collage in Mozilla Hubs. In de test
‘‘virtual distraction’’ moest de deelnemer zich uitbeelden in
een dier. Bij deze test wordt dit gedaan doormiddel van 3

3D objecten in de catogorie: food, people & een willekeurig
object. Op deze manier moeten de deelnemers in het kort
uitbeelden wie zij zijn en kennis maken met de rest van de
deelnemers. De 3 categorieën zijn gebaseerd op de 3D catalogus in Mozilla hubs. Dit om de keuze die zij hebben in de
gigantische 3D collectie van de Mozilla hubs gemakkerlijker
te maken. Dit moet namelijk niet teveel tijd kosten
Tot slot moest er een kort gesprek ontstaan waarin de
deelnemers een toelichting geven op de gekozen objecten.
Hier aansluitend wordt ook de vraag gesteld of zij het gevoel
hebben gehad dat zij dichter tot elkaar zijn gekomen en of er
een soort van band is ontstaan.
3D catalogus van Mozilla Hubs
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Inzichten
De deelnemers van de test waren 3 willekeurig gekozen studenten die elkaar niet kenden. Voor de test ging het er dus
vooral om dat het onbekende van elkaar waren en maakte
het niet uit of het studenten waren of medewerkers binnen
Handpicked. Ook was het niet relevant of het echt in VR
gedaan werd of op de browser van Mozilla Hubs.
Nadat de stappen doorlopen waren, begon het dialoog
tussen de deelnemers. Al snel werd er opgemerkt dat er
leuke gesprekken onstonden tussen de deelnemers en ook
een paar overeenkomsten waren met betrekking tot hobby’s
en interesses. Zij gaven dat dit een ongemakkelijke drempel
weghaalt om als onbekende mensen met elkaar in gesprek
te gaan en elkaar te leren kennen. Dit kwam vooral omdat de
3D objecten als ondersteuning functioneerde. Het maakte
een gesprek dus veel makkelijker.
Wel gaf een deelnemer aan dat het uitzoeken van een 3D
object mogelijk te langdradig wordt, omdat de keuze nog
steeds erg groot was. Hierdoor kan er mogelijk toch een
ongemakkelijke situatie ontstaan. Ook moet het gesprek niet
te gezellig worden, waardoor er veel tijd verloren kan gaan.
De conclusie was dat de deelnemers de test als positief
ervaren hadden en dit een erg leuke oplossing en manier is
om met elkaar in verbinding te komen.
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Concept
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Proof of concept
Aanleiding
Uit het onderzoek is de conclusie getrokken dat de setting
van een ruimte erg belangrijk is voor de mindset van iemand.
Hier ontstonden de eerste ideeën om een ruimte te creëren
die als het ware kan veranderen naar jou gewenste omgeving. Later in het onderzoek bleek dat het soort werk en
activiteit daarin erg bepalend is. Wat dus ontzettend moeilijk
is in een ruimte waar voornamelijk in groepsverband gewerkt
wordt en waar iedereen een andere mindset heeft.
Wel was het interessant om verder te onderzoeken wat de
ideale werkplek is. Hierin is het belangrijk dat je jezelf kan zijn
en de kans krijgt om je sterke kanten te laten zien.[15] Echter
geldt dit vooral voor de gehele werkvloer en niet perse voor
een specifiek projectruimte. Daarom was het lastig om dit
ook goed te kunnen implementeren in de projectruimte.

Tijdens de VR brainstorm gaven de deelnemers aan dat zij
groepsdynamiek erg belangrijk vonden, wat ook erg afhankelijk is van iemand zijn mindset. Wat toch weer terug
reflecteert naar de eerste ideeën. Wanneer iemand een
slechte mindset heeft, door bijvoorbeeld stress of irritaties,
beïnvloedt dit de hele groep. Dus wat houdt een goede
groepsdynamiek in? Hierin is het belangrijk om de fasen:
forming, storming en norming, te doorlopen.[16] Hier liggen
de kansen bij de fase forming. Wanneer je deze fase goed
doorloopt en alle negatieve energie kan elimineren, is er al
een grote stap gemaakt naar een goede groepsdynamiek.
Hierna is het aan de facilitator van de sessie om dit intact te
houden.

Tijdens een meeting met de facilitator van de brainstorms en
sessies binnen Handpicked werd aangeven dat het stukje
kennismaken (forming) een belangrijk onderdeel is van het
creëren van groepsdynamiek. Ze vertelde dat ze ook kansen
zag in een korte introductieronde in virtual reality, omdat zij
ook niet altijd de mindset van medewerkers kan lezen. Zij
vertelde dat ze nu een voorstelrondje houden en daar een
leuke vraag aan koppelen, om op deze manier een vertrouwensband te creëren.
Ook gaf ze aan dat medewerkers die later een sessie betraden, moeite hadden om zich goed in de groep te mengen
en vaak een negatieve houding hadden bij deelname.

Hoofdvraag

Hoe kan de virtuele ‘‘World of Wonder’’ bijdragen aan het
creëren van groepsdynamiek en een juiste mindset voor een
sessie, waar de focus bij de sessie moet liggen en niet bij
externe factoren?
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Ideevorming
Tijdens de virtuele brainstorm vertelde een deelnemer over
een digitale collaberation tool, genaamd Mibo, waarin gezamelijk een spel gedaan moet worden om aan de controls
van de tool te wennen. Dit is dus een soort introductie van
de tool en hoe het werkt. Hier begonnen de eerste gedachtes te onstaan. Waarin de projecruimte als collaberation
tool wordt gezien, die ook een soort introductie nodig heeft.
Niet om aan de controls te wennen, maar om aan elkaar te
wennen. Dit doormiddel van een virtuele introductie in de
World of Wonder. Waar een groep gezamenlijk voor een
sessie 5 tot 10 minuten induikt. Langer dan dit kan misselijkheid veroorzaken en kost te veel tijd voor de sessie zelf.

Op deze manier moet er groepsdynamiek gecreerd worden,
door middel van een gezamenlijk challenge of game, zoals
het spel; wie ben ik. Dit is om het ijs te breken, aan elkaar te
wennen en vertrouwen op te bouwen.
Ook is het belangrijk om de negatieve factoren op tijd te
peilen. Niet zodat de facilitator weet wie mogelijk een gevaar
vormt voor de groepsdynamiek, maar om erachter te komen
of het nodig is om gezamenlijk de World of Wonder te betreden. De introductie moet er namelijk ook voor zorgen dat
iedereen focus en positieve mindset krijgt .Het zou zonde
van de kostbare tijd zijn om de virtuele wereld te betreden,

terwijl dat iedereen een juiste positieve mindset heeft. Op
deze momenten is het verstandig om gelijk van start te gaan
met de sessie.
Om hierachter te komen is er gekeken naar oplossingen om
onbewust mensen te kunnen peilen op een negatieve mindset, zoals de persoonlijke agenda’s van de medewerkers
koppelen aan de projectruimte. Zodat de facilitator op de
hoogte is van een overvolle agenda en iemand dus mogelijk
bijvoorbeeld stress ervaart.
Schetsen die hebben geleid tot de eerste ideevorming zijn te
vinden in de bijlage op pagina 55-61
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Virtual introduction
De uiteindelijk virtuele introductie in de World of Wonder gaat
iets anders worden dan de eerste ideevorming en schetsen
die ervoor gemaakt zijn. De virtuele introductie begint als het
ware al bij de uitnodiging van de sessie.

agenda te sturen met de korte vraag: ‘‘omschrijf je dag in 2
woorden’’. Wanneer op deze vraag bijvoorbeeld ‘‘erg druk’’
wordt gereageerd. Is er al een kans aanwezig op negatieve
factoren in de groep. Hierin bepaald de facilitator vervolgens
of het nodig is om de World of Wonder te gaan betreden.

Check-in Deelnemers krijgen een uitnodiging, via de mail,
met een link naar de World of Wonder. In deze mail krijgen
zij ook een gerichte opdracht mee, waarin zij al kort moeten
omschrijven wie zij zijn en wat hen bezig houdt. Hier krijg je
ook de eerste indruk met de World of Wonder en de controls in Mozilla Hubs.

World of Wonder Je laten verwonderen. Door de deelnemers in de World of Wonder te zetten zal de focus snel bij
de sessie en de deelnemers komen te liggen. Hier wordt
dan voor genoeg afleiding gezorgd van externe negatieve
factoren.

Laatste Check-in Peilen wat de mindset is voordat ze
de room inkomen. Het is zonde van de tijd om de World
of Wonder te betreden, terwijl iedereen al de juiste mindset heeft. Dit wordt gedaan door hen een reminder in de

3D collage Beeld jezelf uit door middel van 3D assets in de
World of Wonder, een 3D collage en/of poppetje van jezelf
maken. Hierin gaan de deelnemer zichzelf presenteren en
omschrijven (wat bij de ‘‘check-in’’ is voorbereid). Hierdoor

creëer je een waardevolle eerste indruk aan de rest van de
deelnemers, waardoor de deelnemers de persoon zien en
niet de functie.Op deze manier wordt er een band gecreëerd
wat leidt tot een goede groepsdynamiek.
Rolverdeling Bepalen van de verschillende rollen in de
World of Wonder. Deze rolverdeling komt na de kennismaking, omdat het belangrijk is dat deelnemers elkaar eerst op
een informele manier spreken. De functies; procesbewaker,
facilitator, marketing en de verschillende vertegenwoordigers,
worden bepaald door de verschillende avatars in Mozilla
Hubs. Elke avatar krijgt dus een aparte functie. De vertegenwoordigers worden bepaald aan de hand van het project.
Start sessie De facilitator neemt de leiding over en start de
fysieke sessie.
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Conclusie
Het concept
Het concept zal bestaan uit twee onderdelen. Het eerste
onderdeel zal bestaan uit een werkende virtuele wereld
(World of Wonder) als extensie van de fysieke projectruimte.
Het tweede onderdeel zal een uitgewerkte virtuele introductie
worden. Waarin de deelnemers voor een sessie gezamenlijk
de world of wonder in stappen om groepsdynamiek en juiste
mindset te creëren, die essentieel zijn voor een sessie.
De gemaakte keuze om tijdens de laatste check-in de mindset te peilen op een iets primitieve manier, komt doordat het
erg moeilijk is om dit via de agenda van een medewerker te
peilen. Het komt namelijk erg vaak voor dat medewerkers
volle agenda’s hebben en dat is daarom heel normaal. Ook
maak je op deze manier alleen een aanname van een mogelijke stress factor en niet over andere negatieve factoren,
zoals frustratie of concentratieproblemen. Door de simpele
vraag te stellen: ‘‘omschrijf je dag in 2 woorden’’, kan dit
beter gepeild worden. Ook wordt dit nu al gedaan tijdens

Conclusie
de sessies, waarin de facilitator op de dag van de sessie
een laatste vraag stelt aan de deelnemers, om alvast in de
stemming te komen voor de sessie.
Ook is de keuze gemaakt om niet meer met een minigame
verder te gaan. Dit komt door het feit dat dit veel tijd in beslag kan gaan nemen. Een voorstel rondje op een interactieve manier was hier veel toepasselijker, ook omdat dit nu
al gedaan wordt binnen het bedrijf en de werking hiervan
getest is bij de ‘‘virtual meeting’’. Hierin heeft de ‘‘nieuwe’’
introductie toch nog elementen van de ‘‘oude’’ introductie.
Hoe de virtuele introductie verder zal gaan werken zal verder
getest moeten worden om het concept te verfijnen. Hier zullen de testen zich volledig richten op VR en de projectruimte,
waarin samen met de medewerkers getest gaat worden. Dit
zal ook ook gedaan worden in combinatie met de verdere
ontwikkeling van de World of Wonder.

Door de eerder uitgevoerde testen, is de conclusie getrokken dat VR van grote waarden kan zijn voor de introductie.
Waardoor verschillende aspecten, positieve mindset en
kennismaking, hierin opgevangen kan worden. Waardoor de
facilitator deze last ook niet meer hoeft te dragen en op zich
moet nemen. Wel is het de taak van de facilitator om dit in
goede banen te leiden. De testen in het prototype hebben
bewezen dat de virtuele wereld voor genoeg afleiding kan
zorgen voor negatieve factoren en dat er op een leuke interactieve manier groepsdynamiek gecreëerd kan worden.
Vanuit deze conclusies krijgt de virtuele wereld ook echt een
functie in de nieuwe projectruimte. Waarin de virtuele wereld
geen negatieve effecten heeft op de sessie zelf waar de
focus op mijn liggen.
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Reflectie

Nawoord

De eerste twee fases van het afstuderen zijn voorbij gevlogen. De eerste 5 weken ging ik met mijn onderzoek als
een raket. Het doel van de onderzoeksvragen waren op dat
moment erg duidelijk. Na de vijfde week begon ik als het
ware te zwemmen en was er al ontzettend veel informatie,
waardoor ik niet meer wist welke kant ik op moest.

Echter had ik al wel het gevoel dat de richting die ik op wilde
niet aansloten op de verwachtingen van de opdrachtgevers.
Daardoor werd ik ook onzeker in mijn ontwerpkwaliteiten en
wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik kreeg namelijk geen
duidelijke signalen en feedback, waardoor ik toch door bleef
gaan met datgene waar ik me goed bij voelde.

Waarna ik me herpakt had wilde ik verder met het binnenhalen van info wat ik nog miste. Uiteindelijk had ik dit niet meer
gedaan, nadat ik met de opdrachtgevers had besloten om
te beginnen met testen met de digitale tools. Toch wilde ik
de informatie die ik nog miste binnen halen. Hierin kwam ook
de eerste test uit voort, waarin er een usability test en intern
onderzoek gecombineerd werden.

Uiteindelijk bleek mijn gevoel inderdaad gelijk had en
ontstond er een botsing tussen mij en de opdrachtgevers.
Waarna we een goed gesprek hadden en alles besproken
hebben. Hierin hebben we ook de keuze gemaakt wat heeft
geleid tot het proof of concept en de twee onderdelen die
ik ga realiseren. Ik zat door de situatie soms niet heel erg
goed in mijn vel, maar ik ben uiteindelijk blij met de keuzes
die ik heb gemaakt en het gesprek wat we uiteindelijk gehad
hebben.

Na deze uitslagen had ik een beter perspectief van wat ik
wilde en waarin ik mezelf als ontwerper kon positioneren.

De opdracht zelf was voor mij op het begin nog een erg
onbekend gebied, maar daaruit haal ik juist mijn energie.
Onbekende terreinen verkennen is een goede drijfveer voor
mij en hierdoor is mijn motivatie ook hoog gebleven.
Dagelijkse contact met andere afstudeerders vanuit verschillende opleidingen en een tweewekelijkse demo presentatie
aan dit afstudeergroepje heeft er ook voor gezorgd dat
mijn motivatie en productiviteit hoog bleef. Hierdoor was ik
gebrand om vooruitgang te blijven boeken, ook al was dit
soms erg lastig.
Ik wil de opdrachtgevers Sjoerd en Samet nogmaals bedanken voor de begeleiding en ik kijk uit naar de realisatie van
World of Wonder en de introductie!

34

Bronnen & Bijlage

35

Bronnen
1.

Aces of Space, Handpicked House of Wonder - The
Covid Conversation

2.

CNBC - How post-pandemic office spaces
could change corporate culture,
https://www.cnbc.com/2020/05/18/how-post-pandemic-office-spaces-could-change-corporate-culture.html

3.

4.

5.

6.

12.
Gartner - Future of Work Trends Post-COVID-19,
https://www.gartner.com/en/human-re			
sources/trends/future-of-work-trends-post-covid-19

7.

CRBE - The Office Reset,
https://www.cbre.nl/nl-nl/diensten/oplossingen-huurders-gebruikers/werkplek-strategieen/kantoren-na-covid-19

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid,
8.
https://www.kimnet.nl/actueel/				
nieuws/2021/01/12/bijna-helft-van-thuiswerkers-verwach-na-coronacrisis-vaker-thuis-te-werken
9.
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid,
Artikel - Notitie+thuiswerken

Handpicked Agencies - Aanpak,
https://www.handpickedagencies.com/nl/over-ons#onze-aanpak

Handpicked Labs blog - VR collaboration,
https://labs.handpickedagencies.com/work1/2020/6/26/vr-collaboration-tools

13.

Activity-based work guide,
Boek

14.

Simone Pullens - Handpicked Agencies,
https://www.simonepullens.nl/handpicked

Managment Impact - Hybride werken,
https://www.managementimpact.nl/			
15.
artikel/wat-is-hybride-werken/

Management Impact - ideale werkplek
https://www.managementimpact.nl/artikel/zes-voorwaarden-voor-de-ideale-werkplek/

CBRE, CBRE voor DDA,
Artikel -De toekomst van hybride werken
PWV - Work survey,

16.

10.

Fijbes - fases van groepsvorming,
https://fijbes.nl/fasen-groepsvorming-forming-storming-norming-performing/

PWC - Remote work survey,
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html

17.

11.

Handpicked Agencies - Cultuur,
https://www.handpickedagencies.com/nl/over-ons#cultuur

TU Delft, Rich insights,
Artikel - Contextmapping in de praktijk

36

Bijlage

Enquête
Analyse

37

38

Context mapping

39

Bluebird Day

40

Boldly XR

41

Boldly XR

42

E-sites

TwentySeven
43

TDE

44

Weekend

45

Moodboard

46

47

VR brainstorm
Resultaten

48

Behaviour 1

Bevhaviour 2
49

Behaviour 3

Bytes
50

VR brainstorm
Inzichten

51

Bytes

Behaviour
52

Bricks

VR brainstorm
53

Schetsen

54

55

56

57

58

59

60

