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Mijn naam is Mila van der Linden en ik ben 22 jaar oud. Al van jongs 
af aan sta ik in de keuken om te bakken en te koken. Deze passie is 
begonnen door mijn oma te helpen in de keuken, tot aan elke avond 
te koken voor mijn gezin. 

Ik omschrijf mijzelf als: vrolijk, positief, hard werkend, doorzetter, 
energiek en een perfecte mix van chaotisch en neurotisch. 

Ik ben ook een creatieveling, dit is ontstaan vanuit mijn opvoeding. 
Creativiteit was een belangrijk onderdeel in mijn huishouden. Dit 
uitte zich in het maken van muziek, schilderen en tekenen. Oftewel ik 
ben een echte maker. 

Ik ben iemand die over de hele dag door geinspireerd raakt en daar-
door kleine concepten bedenk die te maken hebben met maatschap-
pelijke problemen. 

Toen ik de HAVO had afgerond stond ik voor een keuze: CMD of 
de koksopleiding. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om CMD te 
doen en ik heb hier geen moment spijt van gehad. Wel is koken en 
bakken altijd een passie van mij geweest, daarom is dit dan ook het 
startpunt geworden van mijn onderzoek. 

Daarnaast ben ik ook actief op Sociale Media. Dit is ontstaan vanuit 
mijn stage in jaar 3, waar ik stage liep voor drie YouTube kanalen. Nu 
ben ik zelf actief op Tiktok met een bereik van 46 duizend volgers. 
Hier plaats ik vooral video’s over: zelfacceptatie, kunst, zing ik lied-
jes en probeer ik ervoor te zorgen dat TikTok een positievere plek is. 

Over mij
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Sinds ik ben begonnen op CMD ben ik eigenlijk altijd zoekende ge-
weest wie ik  ben als maker.
Ik had al snel door dat programmeren niet iets is wat ik interessant 
vind. Daarnaast vond ik alle andere projecten op CMD wel leuk om 
te doen en dat was dan ook mijn valkuil. Ik vind al snel dingen leuk 
om te doen, hierdoor was ik altijd op zoek naar wat nou echt mijn 
specialisatie is. 

In jaar 2 ben ik voor het eerst in contact gekomen met Critical de-
sign, blok VOID ( ). Dit heeft mij zo geprikkeld dat ik ervoor gekozen 
heb om in het lab ook de pijler VOID te volgen. Ik had hier al snel 
door dat ik projecten wil maken vanuit mijzelf. Daartegenover wil 
ik wel een groot publiek aanspreken en een maatschappelijk thema 
aankaarten. Na mijn stage bij YouTube had ik een naar gevoel over 
gehouden aan Sociale Media. Op Sociale Media word eigenlijk alleen 
het mooie laten zien en praten over je mentale gezondheid is een 
taboe. Hier heb ik een autonoom project over gemaakt, die ik ver-
volgens mocht tentoonstellen. Mijn liefde en passie voor autonoom 
vormgeven is hier ontstaan. 
Als minor heb ik Arts & Humantiy gevolgd op AKV. Sint Joost. En 
mijn tijd daar heeft ervoor gezorgd dat ik weet wie ik ben als maker.

Ik ben een autonome maker die ervan houdt om grenzen op te zoe-
ken. Ik wil taboes doorbreken door middel van kritische ontwerpen 
maken. Ik wil positiviteit verspreiden maar ook vooral mensen laten 
voelen dat ze niet alleen zijn. 

Als ontwerper
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Hoe kan ik ervoor zorgen dat studenten vaker voor zichzelf koken, en 
dat de passie/ plezier/nut van koken terugkomt?

Dit is de onderzoeksvraag waarmee dit onderzoek gestart is. Vanaf 
jongs af aan heb ik al een passie voor koken en bakken. Vanuit erva-
ring kwam ik tegen dat veel studenten weinig tot geen kennis heb-
ben in de keuken. Aangezien koken en bakken voor mij ontspanning 
oplevert en een manier is om mijn emoties kwijt te kunnen, kon ik 
niet bevatten dat mensen hier anders naar keken. Ik vind dat ieder-
een voor zichzelf zou moeten koken. De doelgroep die ik hierbij heb 
geformuleerd zijn studenten die moeite hebben met koken. Vanuit 
dit principe ben ik het onderzoek gestart. 

Als ontwerper pas ik niet in mijn doelgroep. Hierdoor was het be-
langrijk om met mijn doelgroep in gesprek te gaan,om te leren hoe 
zij kijken naar dit thema. 
Wat ik vooral wilde weten was: Welke gerechten willen zij maken 
maar maken zij eigenlijk niet? Hierdoor zou ik de eerste struikelblok-
ken kunnen vinden. Daarnaast heb ik gevraagd welke associaties zij 
hebben met het woord koken. Wat zijn hun gevoelens hierbij? Wat 
vinden zij er nou echt van? 

De methodieken die ik hierbij heb toegepast zijn een enquête en 
interviews. Uit deze resultaten kan ik concluderen dat tijd wordt ge-
zien als een ontzettend groot struikelblok. Mijn doelgroep ontwijken 
gerechten vanwege de tijdsduur. Uitspraken van hun waren: “het kost 
gewoon teveel tijd” “het duurt te lang”. Ook geven zij aan dat ze vaak 
niet beginnen aan gerechten omdat ze denken dat het hun eigenlijk 
niet gaat lukken. 

Uit de interviews kwam naar voren dat mijn doelgroep ontspanning 
haalt uit koken/bakken. Zij zien dit als een rustmoment, zij hoeven 
hierbij niet na te denken over wat er gaat gebeuren en het is voor 
hen een moment om te ademen. Daar tegenover zien zij koken en 
bakken als obstakel wanneer het te maken heeft met de tijdsduur. Zij 
willen er zo min mogelijk tijd in steken. Ten slotte kwam sterk naar 
voren dat mijn doelgroep eigenlijk weinig problemen heeft met ko-
ken, maar dat bakken echt wordt gezien als obstakel. Bakken wordt 
geassocieerd met neurotisch zijn en omdat zij geen grip hebben op 
het eindresultaat vermijden zij het vaak. 

Hierna ben ik gaan reflecteren op de resultaten en analyses van deze 
methodieken, omdat ik me afvroeg wat de relevantie van het thema 
koken en bakken was. Dit ging gepaard met het gevoel dat ik geen 
doel voor ogen wat ik wilde bereiken met koken en bakken. Het is 
niet dat ik het belangrijk vind dat studenten moeten gaan koken en 
bakken, maar wat vind ik wel belangrijk?

Uit de voorgaande testresultaten kwam sterk naar voren dat mijn 
doelgroep koken en bakken definieert als ontspannend maar tege-
lijkertijd ook tijdverspillend. Hier vond ik de schuring, omdat ik zelf 
koken en bakken zie als complete ontspanning. Het is mijn emotio-
nele uitlaatklep. Nu ik op zoek was naar een nieuw focuspunt, ben ik 
ontspanning bij mijn doelgroep gaan onderzoeken.
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Hoe komt het dat mijn doelgroep ontspanning linkt aan tijdsverspil-
ling? Vanuit mijn eigen ervaring viel mij op dat veel mensen zichzelf 
geen rustmoment gunnen. Sinds de uitbraak van de corona crisis 
voelen veel mensen druk om te presteren. Continu word je geprik-
keld door video’s, reclame’s en sociale media, dat deze corona tijd 
gebruikt moet worden om productief te zijn. Er is een sterke drang 
om over te presteren. Dit is te herleiden naar de Amerikaanse altijd-
op-werk cultuur wat daar de hustle culture genoemd wordt. Deze 
mindset houdt in dat je elke seconde van je leven toegewijd moet 
zijn aan zelfverbetering en geld verdienen. Zeker voor millennials 
is de drang enorm hoog om continu productief te zijn. Het is: “Of je 
geeft op of je voelt je de hele tijd slecht.” [1]

Ik heb hierdoor dan ook besloten om mij vanaf nu te focussen op 
ontspanning. Mijn doelgroep is hetzelfde gebleven maar mijn focus 
is verplaatst van studenten die moeite hebben met koken en bakken 
naar studenten die te weinig ontspanningsmomenten pakken. 

Hierbij heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Hoe kan je ervoor zorgen dat je studenten in laat zien dat ze een 
ontspanningsmoment mogen pakken?

Mijn volgende stap is mijn doelgroep beter te begrijpen met als 
deelvragen: 
Waarom nemen zij geen ontspanning momentje? 
Hoe kijken zij tegen ontspanning aan?
Wat zijn mijn doelgroep hun prioriteiten?
Hoe belangrijk is sociale media voor hen?
Wat doet mijn doelgroep als zij zich verveeld?

Om deze vrageb te kunnen beantwoorden, wilde ik een diary stu-
dy uit voeren. Echter naarmate ik dit aan het ontwikkelen was en 
erachter kwam dat ik meer thema’s wilde behandelen heeft dit een 
vorm aangenomen van een Cultural Probe. Verder heb ik hiervoor 
ook interviews afgelegd, waarbij ik dezelfde thema’s behandelde als 
bij de Probe. Wel kon ik tijdens de interviews kon ik meer de diepte 
in gaan. 

Door deze methodieken toe te passen kwam ik achter de prioriteiten 
van mijn doelgroep. Deze prioriteiten heb ik vervolgens verwerkt in 
de piramide van behoeftes die gebaseerd is op Maslow. Hieruit is 
te concluderen dat mijn doelgroep ontspanning op de laatste plaats 
zet.

Prioriteiten piramide van mijn doelgroep
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Mijn doelgroep linkt productiviteit aan werk/school. Productief bezig 
zijn betekent dus goed presteren op werk of school en dit is het po-
sitieve onderdeel van de dag. Wanneer zij het gevoel hebben dat ze 
niet productief bezig zijn, denken zij dat ze hebben gefaald en voelen 
ze zich schuldig. Zij vinden dat zij ontspanning moeten verdienen en 
zien dit hierdoor niet in dat dit het moment is dat zij eigenlijk ont-
spanning het meeste nodig hebben. 

De overweging of zij gaan ontspannen hangt dus niet af of zij het 
nodig hebben of dit willen, maar of zij vinden dat ze het hebben 
verdiend.

Ook zijn ze er wel bewust van dat ze meer ontspanning nodig heb-
ben en staan ze er open voor. Echter is de stap naar ontspanning te 
groot, aangezien ze niet los kunnen laten dat dit niet productief is 
voor ze. Of zij vinden dat ze het niet hebben verdiend. 
Na mijn doelgroep onderzoek stond ik eigenlijk nog voor een T-split-
sing. Of ik laat mijn doelgroep zien dat ontspanning geen tijdverspil-
ling is, oftewel wel productief. Of ik laat mijn doelgroep zien dat je 
ontspanning niet hoeft te verdienen. Ik heb gekozen voor het kader: 
ontspanning hoef je niet te verdienen. Ik vind persoonlijk dit het 
meest schurend en als ik dit aan kan kaarten, kan het balletje gaan 
rollen waardoor mijn doelgroep ook inziet dat het geen tijdverspilling 
is om ontspanning te nemen wanneer je het nodig hebt. 

Mijn doelgroep ervaart een druk om te presteren, doordat zij zich 
vergelijken met andere mensen “want bij hen lukt het wel”. Een 
goed voorbeeld hiervan is social media. Sociale media gaat om het 
perfecte plaatje. Hier wordt alleen het beste en het mooiste van 
iedereen laten zien. Het is productiviteit opbied systeem geworden. 
Dit haakt in de hustle culture waar ik het eerder over had. Alles wat 
je doet moet productief zijn en niets meer mag gedaan worden uit 
plezier. Het moet of geld of een vaardigheid opleveren. Ontspanning 
doet geen van beide en wordt daarom gezien als tijdverspilling.
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Naar aanleiding van deze keuze heb ik een nieuwe onderzoeksvraag 
geformuleerd:

Hoe kan ik studenten in laten zien dat je ontspanning niet hoeft te 
verdienen?

Door het experimenteren met verschillende concepten ben ik geko-
men tot het concept escapism. Dit past het beste bij mijn doel en 
mijn doelgroep.

Mijn installatie bootst een versnelde versie van het leven van een 
overprikkelde student na. De deelnemer stapt de installatie in bij 
fase 1, waar zij middels diverse audio en beelden overprikkeling 
opbouwt. Wanneer zij haar maximum aan prikkels heeft bereikt, gaat 
zij op zoek naar een uitweg, die in deze installatie de vorm heeft van 
een touw. Wanneer zij aan dit touw trekt, zal een doek omhoog gaan 
wat haar leidt naar de volgonde fase. Voor het einde van fase 1 heeft 
zij letterlijk zelf de touwtjes in handen. 

Fase 2 staat in het teken van reflectie. Uit de doelgroep onderzoek is 
gebleken dat mijn doelgroep zich niet gehoord voelt. Daarbij zien zij 
ontspanning ook als een moment om te kunnen reflecteren en hun ei 
kwijt te kunnen. Dit zal de deelnemer ondervinden door samen met 
mij een gesprek aan te gaan over de prikkels die zij heeft ervaren 
in fase 1. Wanneer zij er klaar voor is, mag zij door naar de laatste 
fase. 

Fase 3 staat in het teken van ontspanning. Dit zal bereikt worden 
door de  persoonlijk visie van de deelnemer op ontspanning. Hier 
wordt dus wel naar haar geluisterd. Door middel van kleur, geur en 
muziek wordt er een vertrouwd gevoel gecreeërd. Door deze elemen-
ten en door middel van het reflecteren in fase 2 zal de deelnemer 
ontspanning ervaren. 

De extreme en versnelde ervaring van deze installatie laat de doel-
groep inzien dat zij niet hoeven te wachten tot zij ontspanning 
verdienen. 

Schematische weergave van het concept



10 02 In de eerste fase van mijn onderzoek heb ik mij bezig 
gehouden met het thema koken en bakken. 

Hoe kijken studenten naar koken en bakken?
Wat houdt hen tegen in de keuken?Or
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Hoe kan ik ervoor zorgen dat studenten vaker voor zichzelf koken, en 
dat de passie/ plezier/nut van koken terugkomt?

Met deze vraag ben ik mijn onderzoek gestart. De focus lag vooral 
op doelgroep onderzoek. Als ontwerper pas ik niet in mijn doelgroep. 
Hierdoor was het belangrijk om met mijn doelgroep in gesprek te 
gaan, zodat ik kan leren hoe zij kijken naar dit thema. De methode 
die ik daarom als eerste heb ingezet is een enquête. Hierdoor kreeg 
ik een eerste oppervlakkige peiling van mijn doelgroep, zodat ik ver-
volgens de diepte in kon gaan bij interviews die ik af wilde leggen. 

Wat ik vooral wilde weten was: Welke gerechten willen zij maken 
maar maken zij eigenlijk niet? Hierdoor zou ik de eerste struikelblok-
ken kunnen vinden. Daarnaast heb ik gevraagd welke associaties zij 
hebben met het woord koken. Wat zijn hun gevoelens hierbij? Wat 
vinden zij er nou echt van? 

Uit de enquête kan ik concluderen dat tijd wordt gezien als een ont-
zettend groot struikelblok. Ze ontwijken gerechten vanwege de tijds-
duur: “het kost gewoon teveel tijd” “het duurt te lang”. Ook geven zij 
aan dat ze vaak niet beginnen aan gerechten omdat ze denken dat 
het hen eigenlijk niet gaat lukken. 

Na aanleiding van de enquête kon ik de resultaten verwerken in een 
associatie map, zie afbeelding hieronder. Het komt er op neer dat 
mijn doelgroep koken ziet als:
+ Gezellig     - Moeite
+ Warmte en liefde   - Troep
+ Ontspanning    - Tijdrovend/tijdverspilling

[De complete analyse en resultaten zijn te vinden in bijlage 1]

Koken

Reflectie
Bij de enquête heb ik niet gevraagd waarom ze specifieke gerech-
ten wel of niet maken. Enkele hebben dat vanuit hun zelf geschre-
ven, bij de rest waren het vooral aannames die ik kon vormen. Dit 
had ik wel moeten doen omdat het relevant is om te weten wat 
hen tegenhoudt. Vandaar dat ik dit vervolgens wel heb gedaan in 
de interviews die ik later heb afgelegd. 

[De volledige analyse is te vinden in bijlage 2]
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Naar aanleiding van de resultaten van afgelopen methodieken heb ik 
vervolgens interviews afgelegd. Ik wilde dieper ingaan op de positie-
ve en negatieve aspecten van koken, want wat zijn deze aspecten?
Daarbij kwam er uit de resultaten van WIMK dat bakken ook niet 
wordt gedaan. Hier ben ik vragen over gaan stellen want wat vindt 
mijn doelgroep van bakken. 

Ook had ik een aanname vanuit eigen ervaring dat studenten, niet 
voor zichzelf koken omdat ze voor zichzelf geen moeite willen doen. 
Dit heb ik bevraagd door te vragen of ze liever voor zichzelf koken of 
voor andere. Uit de interviews is gebleken dat ik de mensen uit mijn 
doelgroep die van koken houden, liever voor zichzelf koken zodat 
zij zich geen zorgen hoeven te maken over de mening van andere. 
Daartegenover koken de bakliefhebbers liever voor andere, omdat zij 
voor zichzelf niet een half uur in de keuken willen staan. Ook al is dit 
vooral sociale druk die zij voelen.

Uit de interviews kwam naar voren dat mijn doelgroep ontspanning 
haalt uit koken/bakken. Zij zien dit als een rustmoment, zij hoeven 
hierbij niet na te denken over wat er gaat gebeuren en het is voor hen 
een moment om te ademen. 
Daar tegenover zien zij koken en bakken als obstakel als het te ma-
ken heeft met tijd. Zij willen er zo min mogelijk tijd in steken.

Ten slotte kwam sterk naar voren dat mijn doelgroep eigenlijk weinig 
problemen heeft met koken, maar dat bakken echt wordt gezien als 
obstakel. Bakken wordt geassocieerd met neurotisch zijn en omdat 
zij geen grip hebben op het eindresultaat vermijden zij het vaak. 
[De volledige analyse van de interviews is te vinden in bijlagen 4]. 

Bij de enquête wilde ik ook te weten komen of de voorraad een 
eventueel obstakel kan zijn voor mijn doelgroep. Doordat je een 
kleine voorraad heb zou dat er naar toe kunnen leiden dat je minder 
zou kunnen experimenteren in de keuken. Dit kon alleen niet via de 
enquête zelf, dus heb ik de methodiek What’s in my bag gebruikt. En 
deze omgezet naar: What’s in my kast. 

De resultaten wijzen uit dat de voorraadkast eigenlijk niet het pro-
bleem is, zie afbeelding hieronder. Mijn doelgroep heeft een normale 
voorraad. Bakken kwam naar voren, geen tot weinig producten in de 
voorraadkast, en dit heb ik meegenomen door hier vragen over te 
stellen in de interviews. Hiervoor heb ik mij vooral gericht op koken. 
Uiteindelijk heb ik niet veel gedaan met deze methodiek, wel heb ik 
deze methodiek gebruikt om mijn persona in te vullen, doordat ik 
wist welke producten mijn doelgroep gebruikt.
[De volledige analyse van deze methodiek is te vinden in bijlage 3.]

Koken en bakken
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Hoe kan je stressvrij bakken door middel van handvatten geven?
Is de nieuwe onderzoeksvraag die ik heb geformuleerd naar aanleiding van 
de vorige onderzoeksresultaten. 

Na de vorige resultaten heb ik een prototype uitgetest op mijn doelgroep. Dit 
prototype heeft geen resultaten opgeleverd die relevant zijn voor het onder-
zoek waar ik mee ben geëindigd. [De uitleg en de resultaten van dit prototype 
zijn te lezen in bijlage 5.]

Vervolgens heb ik persona’s gemaakt na aanleiding van mijn vorige test 
resultaten. Een persona over de bakliefhebbers en een persona over de kook-
liefhebbers. Aangezien ik nog informatie mistte om mijn persona volledig in 
te kunnen vullen, wilde ik hierna als volgende stap een cultural probe doen. 
Echter heb ik hiermee gewacht omdat ik eigenlijk niet voor ogen had wat ik 
wilde bereiken met koken en bakken. Aangezien ik hierna een nieuwe doel-
groep heb gekozen heb ik niks meer gedaan met deze persona’s. Wel hebben 
deze persona’s mij in laten zien dat ik mijn doelgroep beter moet begrijpen 
door middel van een cultural probe. [De persona’s zijn te vinden in bijlagen 6.]

Nadat ik terug keek naar mijn resultaten en analyses van de afgelopen me-
thodieken heb ik goed gereflecteerd naar waarom ik eigenlijk bezig ben met 
dit onderwerp. Ook had ik niet echt een doel voor ogen wat ik wilde bereiken 
met koken en bakken. Het is niet dat ik het belangrijk vind dat studenten 
moeten gaan koken en bakken, maar wat vind ik wel belangrijk?

Tussen	conclusie Reflectie
In de voorgaande testresultaten kwam sterk naar voren dat mijn 
doelgroep koken en bakken definieert als iets wat ontspanning op-
wekt en tegelijkertijd als iets wat tijdverspilling is. 
Hier vond ik de schuring. Waarom? Omdat ik koken en bakken zie als 
complete ontspanning. Het is mijn emotionele uitlaatklep. 

Vanuit mijn eigen ervaring, zie ik dat veel mensen zichzelf geen 
rust moment gunnen. Sinds de uitbraak van de corona crisis voelen 
veel mensen druk om te presteren. Continu word je geprikkeld door 
video’s, reclame’s en sociale media, dat je deze overige corona tijd 
moet gebruiken om productief te zijn. Er is een sterke drang om over 
te presteren en dit is te herleiden vanuit de Amerikaanse altijd-op-
werk cultuur. Deze mindset, vanuit hustle culture, is het idee dat je 
elke	seconde	van	je	leven	moet	zijn	toegewijd	aan	zelfverbetering	
en geld verdienen. Zeker voor millennials is de drang enorm hoog 
om continu productief te zijn. Het is: “Of je geeft op of je voelt je de 
hele tijd slecht.” [1]

Ik heb hierdoor dan ook besloten om mij vanaf nu te focussen op 
ontspanning, met mijn nieuwe doelgroep: studenten. 
Hierbij heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Hoe kan je ervoor zorgen dat je studenten in laat zien dat ze een 
ontspanningsmoment mogen pakken?

Mijn volgende stap is mijn doelgroep beter te begrijpen, want:
Waarom nemen zij geen ontspanning momentje? 
Hoe kijken zij tegen ontspanning aan?
Wat zijn mijn doelgroep hun prioriteiten?
Hoe	belangrijk	is	sociale	media	voor	hen?
Wat	doet	mijn	doelgroep	als	zij	zich	verveeld?

En dit wilde ik gaan doen door middel van een cultural probe af te 
leggen en door diepte interviews te houden. 13 
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Na een nieuwe formulering van mijn onderzoeks-
vraag was het tijd om in contact te komen met mijn 
nieuwe doelgroep, studenten. 

Tijdens fase 2 van mijn proces, doelgroep onderzoek,
stonden de volgende vragen centraal.

Waarom nemen zij geen ontspanning momentje? 
Hoe kijken zij tegen ontspanning aan?
Wat zijn mijn doelgroep hun prioriteiten?
Hoe belangrijk is sociale media voor hen?
Wat doet mijn doelgroep als zij zich verveeld?
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Hoe kan je ervoor zorgen dat je studenten in laat zien dat ze een 
ontspanningsmoment mogen pakken?

Met deze onderzoeksvraag ben ik deze fase ingegaan. Wat ik kan 
concluderen uit de vorige onderzoeksfase is dat ontspanning onder-
aan de prioriteitenlijst staat van mijn doelgroep. Maar wat zijn dan 
wel de prioriteiten van mijn doelgroep? 

Daarnaast wilde ik de definitie van ontspanning van mijn doelgroep 
weten. Hoe ervaart mijn doelgroep ontspanning? Wat doen zij om te 
ontspannen? Waarom specifiek deze activiteiten?

Naast ontspannen was ik ook benieuwd naar wat mijn doelgroep 
doet ter verveling. Waar reiken zij naar? Verveling in dit kader heb ik 
omschreven als echt verveling of als je niet weet wat je moet doen. 
Ik heb dit gedaan omdat er een negatieve associatie zit aan het 
woord verveling. Dit willen mensen niet graag toegeven. 

En als laatste wilde ik weten hoeveel mijn doelgroep bezig is met 
sociale media. Zitten zij veel online? 

De methodieken die ik heb toegepast om aan deze informatie te 
komen zijn: interviews en een cultural probe. De cultural probe was 
gestart als diary study. Echter naarmate ik de diary study aan het 
ontwikkelen was, kwamen er steeds meer thema’s naar voren. Dit 
heeft er toe geleid dat het een cultural probe is geworden. De onder-
werpen die ik wilde weten kwamen overeen in beide methodieken. 
Echter tijdens de interviews kon ik dieper doorvragen. 

De prioriteiten van mijn doelgroep heb ik verkregen door middel van 
interviews. Daarnaast heb ik een agenda probe toegevoegd. Hier 
hielden zij hun dagen bij, wat er goed ging, wat er niet goed ging, 
of zij stress ervaarde, of ze ook ontspande en wat ze de dag erna 
anders zouden willen doen. 

Wat opviel was dat wanneer mijn deelnemers veel stress ervaarde, 
zij ook veel uitgebreider die dag hun agenda hadden ingevuld.

Wat mij verbaasde was dat alle situaties waarover zij schreven die 
goed gingen, gingen over werk en/of school. Ook alle stress ele-
menten en minder goede elementen gingen over school en wederom 
werk.

Zelfs bij de vraag: Wat zou je morgen anders doen?
Kwam veel naar voren dat zij gelieve de volgende dag iets meer pro-
ductiever moeten zijn, iets harder aan school moeten werken maar 
ook juist iets meer ontspanning moeten opzoeken.

Hieruit kan je concluderen dat werk/school een van de belangrijkste 
prioriteiten is van mijn doelgroep. 

Deze informatie heb ik vervolgens verwerkt in een eerste schets van 
de prioriteiten piramide. Deze heb ik gebaseerd op de piramide van 
behoeften van Maslow [BRON].

Eerste schets prioriteiten piramide

PrioriteitenAanpak
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Uit de cultural probe is gekomen dat mijn doelgroep vrijwel elke keer 
als zij zich vervelen, reiken naar hun mobiele telefoon. Echter had-
den zij hier naderhand spijt van. Ze ervaarde dit als: tijdverspilling, 
onnozel en hersendodend. 

Andere activiteiten die zijn genoemd, die niks te maken hadden met 
hun telefoon, werden wel gezien als relevant en nuttig beschouwd. 
Dit waren activiteiten zoals: wandelen, eten, gamen en bloemen ma-
ken. Waarom deze activiteiten werden gezien als relevant is omdat 
het: afleidend is, het zorgde voor een leuk resultaat en het gaf hun 
rust.

Daarnaast heb ik mijn deelnemers gevraagd hoe zij verwachten dat 
hun schermtijd is VS wat hun schermtijd daadwerkelijk is. Zij schatte 
hun schermtijd gemiddeld 2 uur lager in dan het is werkelijkheid is. 

De grootst uitschieter is iemand die zelf inschatte dat die gemiddeld 
9 uur per dag, in een week, zijn telefoon gebruikt. De realiteit was 
eigenlijk dat diegene 15 uur en 40 minuten gemiddeld per dag op 
zijn telefoon zit. Dat is echt bizar hoog.

Vanuit de bovenstaande resultaten kan ik concluderen dat het 
gebruik van een telefoon niet ervoor zorgt dat men kan ontspannen. 
Hierdoor heb ik mijn eerste ontwerpcriteria geformuleerd: Het ont-
spanningsgedeelte moet analoog zijn. 

Aangezien de prioriteiten piramide wel is gebasseerd uit inzichten, 
maar het ook nog misschien te veel aannames konden zijn. Besloot 
ik om dit concreet af te maken door middel van een focusgroep.
[Uitgebreid te vinden in bijlagen 9]

Hier heb ik mijn doelgroep dilemma’s voorgelegd over welke zij 
belangrijker vinden. Hieruit is de onderstaande prioriteiten piramide 
het resultaat van geworden. En ook de uiteindelijke versie. 

Prioriteiten piramide

Sociale	media
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Ontspanning wordt omschreven als activiteiten die je vooral in je 
eentje doet en waar je creatief kan zijn.
Hun definitie van ontspanning is:
-  Niet geconfronteerd worden met dingen die er nog te doen   
 zijn in je omgeving
- Even niet met jezelf bezig zijn
- Compleet iets anders doen, dan ik aan mijn hoofd heb
-  Ei kwijt kunnen

Zij zien ontspanning als tijdverspilling, als niet productief zijn. Soms 
moeten ze zichzelf zelfs forceren om te gaan ontspannen. Daar-
naast zien zijn ontspanning als motivatie om wel aan het werk te 
kunnen gaan. Zij plannen dan een moment in zodat ze iets hebben 
om naar uit te kijken. Ontspanning moet je verdienen.

Om deze resultaten inzichtelijk te maken heb ik de methodiek: Empa-
thy map toegepast.Alle resultaten en inzichten die ik heb verkregen 
vanuit mijn onderzoek heb ik hierin verwerkt.  Bij deze empathy map 
stond deze vraag centraal:

hoe ervaart mijn doelgroep ontspanning?

[Voor een complete overzicht en analyse van de cultural probe zie 
bijlage 7]

[Voor een complete overzicht voor de interviews zie bijlage 8]

De empathy map, [Digitale uitwerking zie bijlage 10]
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Mijn doelgroep ervaart een druk om te presteren, doordat zij zich vergelijken 
met andere mensen, “want bij hen lukt het wel”. Een goed voorbeeld hiervoor 
is Social Media. Hier wordt men geprikkeld door filmpjes om geld te verdie-
nen, om zoveel mogelijk uit je dag te halen, zo productief mogelijk te zijn. 
En vooral het opbieden van de productiviteit.  Dit haakt in de hustle culture 
waar ik het eerder over had, doordat alles productief moet zijn en je nu niks 
meer mag doen uit plezier, want het geld moet opleveren. Wordt ontspanning 
gezien als tijdverspilling. 

Zij linken productiviteit aan werk/school. Productief bezig zijn betekent dus 
goed presteren op werk of school en dit is het positieve onderdeel van de 
dag. Wanneer zij het gevoel hebben dat ze niet productief bezig zijn, denken 
zij dat ze hebben gefaald en voelen ze zich schuldig. Dit is het moment dat 
zij eigenlijk ontspanning het meeste nodig hebben. Zij vinden dat zij ontspan-
ning moeten verdienen en zien dit hierdoor niet in. De overweging of zij gaan 
ontspannen hangt dus niet af of zij het nodig hebben of dit willen, maar of zij 
vinden dat ze het hebben verdiend.

Ook zijn ze er wel bewust van dat ze meer ontspanning nodig hebben, en 
staan ze er open voor. Echter is deze stap te groot, aangezien ze niet los 
kunnen laten dat dit niet productief is voor ze en daarnaast vinden ze ook 
niet dat ze deze ontspanning hebben verdiend.

Tussen	conclusie Reflectie
Vanuit de vorige testresultaten kan ik concluderen dat ik eigenlijk 2 
richtingen op kan gaan. 

-	Ontspanning	is	tijdverspilling/	niet	productief	
- Ontspanning moet je verdienen

Vanuit deze 2 richtingen en met de inzichten vanuit mijn vorige 
onderzoek is het tijd om de volgende fase in te stappen. De concept 
fase. 

Hier wilde ik met de data die ik heb verkregen beginnen met beden-
ken, schetsen en protoypen.  

18 
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Dit is fase 3 van mijn onderzoek. Waar ik mijzelf 
aan het begin vast pinde op een concept en waar ik 
moeite mee had om die dan ook los te laten. Tot ik 
later, door middel van iteratieslagen en goed terug te 
kijken naar mijn onderzoek, langzaam maar zeker de 
puzzelstukjes op de plaats kreeg en ik mijn uiteinde-
lijk concept kon ontwikkelen. 
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Na het houden van de interviews kwam ik op een eerste con-
cept uit. Ik zag voor mij dat het een hele ingewikkelde puzzel 
moest worden die mijn deelnemers moesten oplossen. 

De puzzel is de metafoor hoe mijn doelgroep kijkt tegenover 
ontspanning. Uit onderzoek is gebleken dat zij ontspanning 
zien als iets wat zij moeten verdienen. Dat is dan ook wat ik 
in dit concept wilde aanstippen. Het is een representatie van 
hoe zij omgaan met ontspanning in het dagelijks leven. 
Eerst moet je door een hel, vervolgens mag je pas ontspan-
ning. 

De beloning van het oplossen van de puzzel is de ontspan-
ning. 

Het doel van mijn installatie was om hem bewust niet af te 
maken. Dit staat symbool voor de perfectionisme die mijn 
doelgroep ervaart als het gaat om werk en school. Doordat 
ik het niet af zou maken, zouden zij zich ook niet volkomen 
kunnen ontspannen. Wat dus wederom een metafoor is naar 
hoe zij dit ook toepassen in hun dagelijks leven. Zij vinden 
niet dat zij de ontspanning verdienen als zij niet productief 
genoeg zijn geweest. 

Probleem zou kunnen zijn: Hoe houd ik de motivatie? Dit wil-
de ik doen door steeds tussendoor elementen van de oplos-
sing te geven, mijn statement die ik over wilde brengen, zodat 
zij geprikkeld blijven en benieuwd zijn naar het eindresultaat.

Ik heb voor dit concept veel prototypes bedacht en uitge-
werkt. Deze heb ik niet uitgevoerd, omdat ik eigenlijk niet 
goed wist wat ik ermee moest bereiken. [Nadere toelichting is 
te vinden in bijlage 11]

Concept	1:	De	puzzel

Reflectie
De iteratie slag die ik maakte was een oplossing voor haalbaarheid. Als de deelnemers de 
puzzel steeds moeten uit elkaar halen als het ware, zou ik hem na elke gebruiker zelf weer terug 
in elkaar moeten zetten. Dat is als concept eindproduct	niet	haalbaar. Daarbij liep ik vast op dat 
ik perse dit concept wilde maken. Ik had alleen nog geen duidelijk doel met dit concept en ik 
moest even het eindproduct los laten, vandaar dat ik hierna ben gaan brainstormen, oftewel ik 
ben terug gegaan naar de tekentafel. 

20 
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Brainstormen

Reflectie
Na aanleiding van deze brainstorm sessie ben ik geprikkeld geraakt om door te gaan met concep-
ten te bedenken. Ook heb ik hiernaar gekeken naar mijn vorige resultaten en concepten/prototy-
pes die ik heb bedacht. Ik heb hier besloten dat ik voor het kader: ontspanning moet je verdienen 
ga. Het kader van tijdverspilling laat ik weg. Waarom? Het verdien element zit meer schuring in, 
en als ik in laat zien aan studenten dat je het niet hoeft te verdienen. Kan de volgende stap zijn 
dat zij daardoor ontspanning ook niet meer zien als tijdverspilling.

Na aanleiding van het vastlopen bij het vorige concept heb ik 
de volgende methodiek toegepast: Brainstorming. Ik heb dit 
gedaan samen met Marley en Bryan, twee mede CMD afstu-
deer studenten. Zij hebben mij ondersteund naar aanleiding 
van een boek die zij hierover hebben gelezen. [6]. 

De vraag die tijdens deze brainstorm centraal stond was:
Hoe kan ik studenten in laten zien dat ontspanning geen 
tijdverspilling is?
Ik heb voor het brainstormen voor de tijdverspilling kader 
gekozen, omdat ik nog niet genoeg grip had op de inzichten 
dat mijn doelgroep vindt dat je ontspanning moet verdienen. 
En omdat ontspanning is tijdverspilling de leidraad was door 
het voorgaande onderzoek. 

Het doel van het brainstormen was om in zo’n kort mogelijke 
tijd zoveel mogelijk concepten te bedenken die te maken 
hebben met de bovenstaande onderzoeksvraag. Belangrijk 
was dat niks fout is en dat je alles op moest schrijven wat er 
in je opkomt. 

De resultaten die ik hier heb uitgehaald en heb meegenomen 
naar mijn volgende onderzoek is:
- Meer verschillende media mogelijkheden hoe ik mijn onder  
zoekvraag kan verwerken in een product. Ik heb hierdoor 
ingezien dat ik meer creatieve vrijheid heb dan ik in eerste 
instantie had gedacht. 
- Er kwamen concepten uit die meer te maken hebben met de 
zintuigen van de mens, hiervoor had ik mij hier niet op gefo-
cust. 
- Ook kwamen er concepten uit die gericht waren naar over-
prikkeling, het tegenovergesteld van ontspanning, dit heb ik 
meegenomen naar de concepten die ik later heb bedacht. 

Kamer maken
met super

veel prikkels

Vierkante zak
waar je in kan
staan om de

wereld te
vergeten

Confronteren
met super veel
dingen die ze
moeten doen.

Inplaats van
energy drank,
ontspannings-

drank.

Luisteren naar
de regen.

Dit zijn enkele post 
its die mij het meest 
hebben geprikkeld.

Het proces van het brainstormen

[Voor een complete analyse met protoy-
pes en uitgewerkte concepten zie bijlage 
12]

21 
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Concept	2:	Escapeism
We zetten onszelf nooit uit. Dat is de zin die heeft geleid 
naar het volgende concept. Want wat als er een knop zou zijn 
waardoor je jezelf uit kan zetten? Oftewel kan ontsnappen 
aan de werkelijkheid/realiteit. 

Het concept zelf houdt in dat de gebruiker in de ruimte komt. 
In eerste instantie ziet die alleen de knop. Zodra hij in de 
ruimte staat gaat er 1 scherm aan. Beelden die op het scherm 
worden getoont hebben te maken met waar mijn doelgroep 
zich zorgen over maakt. Denk aan: Sociale media, dagelijks 
leven etc. Elk scherm staat voor een ander probleem die zij 
ervaren. Doordat de schermen achter elkaar 1 voor 1 aan 
gaan, wordt de gebruiker overprikkeld waardoor hij wordt 
gedwongen om op de knop te drukken. Zodra de gebruiker op 
de knop druk, verandert de kamer naar ultieme ontspanning.

Overprikkeling wilde ik bereiken door middel van het gebruik 
van visuele elementen en audio elementen. (Inspelen op 
zintuigen).
Ontspanning wilde ik bereiken door middel van het gebruik 
van visuele elementen, audio elementen en geur. 

Wat ik mis in dit prototype is het doel. Wat wil ik hiermee be-
reiken? Welke ervaring wil ik mee geven aan mijn gebruiker?

[Voor een complete uitwerking en schetsen van dit concept 
zie bijlage 13]. 

Bovenaanzicht

Zij aanzicht
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Bovenaanzicht

Reflectie
Na aanleiding van het ontwikkelen van de vorige concepten heb ik 
een richting gekozen die ik op wil gaan. Ik stond als het ware nog 
voor een t-splitsing waarvan ik niet wist welke richting ik op wilde 
gaan. Of ik kaart aan dat ontspanning geen tijdverspilling is en 
dus	dat	het	wel	iets	productiefs	is.	Of	ik	kaart	aan	dat	je	ontspan-
ning niet hoeft te verdienen en dat je het mag doen wanneer het 
voor jou uitkomt. 

Ik heb besloten om voor het laatste te gaan. Ontspanning hoef 
je niet te verdienen. Als ik dit kan laten inzien bij mijn doelgroep, 
studenten, dan kan het balletje gaan rollen en is het aan hen om 
vervolgens in te zien dat het dus wel productief is. 

Aangezien ik ook richting de VOID concepten wilde gaan, omdat 
dat meer past bij wie ik ben als ontwerper, namelijk een kritische 
ontwerper, past het verdienen hier ook iets beter bij. Er zit meer 
schuring bij het verdienen dan bij het aankaarten dat het geen 
tijdverspilling is. 

Na terug te kijken naar mijn resultaten: 
- Focusgroep prioriteiten piramide 
- Empathy map

Deze had ik nog niet verwerkt in de vorige concepten, omdat ik 
toen eigenlijk nog niet wist hoe ik deze informatie moest verwerken 
in voorgaande concepten. 

Doordat ik terug keek naar de resultaten en omdat ik nu wel een 
kader	had	heb	ik	een	iteratieslag	gemaakt	op	concept	2:	Esca-
pism,	waardoor	ik	mijn	proof	of	concept	kon	ontwikkelen.	

Nieuwe aanscherping onderzoeksvraag:

Hoe kan ik studenten in laten zien dat je
ontspanning niet hoeft te verdienen?

23 
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Het concept bestaat uit 3 fases. De deelnemer begint in 
fase 1, deze fase staat in het kader van overprikkeling. 
Overprikkeling wordt bereikt door middel van de lagen, 
van de hiervoor genoemde prioriteiten piramide, op te 
bouwen door middel van geluid en projecties. 
Hierdoor wordt de gebruiker langzamerhand overprik-
keld.  
In deze fase hangt een touw. Als de deelnemer hier-
aan trekt, stopt de overprikkeling en wordt er een doek 
omhoog getrokken. Hierdoor wordt hij geleid naar fase 2 
van dit concept: de reflectie fase. 

In deze reflectie fase zit ik op een bank en ga ik in 
gesprek met de deelnemer. Tijdens dit gesprek stel ik 
vragen waarmee we de piramide af bouwen.  Het doel 
van dit gesprek is dat de deelnemers hun ei kwijt kunnen 
en hun hart kunnen luchten. 

Na fase 2 gaan zij, wanneer zij er klaar voor zijn, door 
naar de laatste fase. De ontspanningsfase. Deze fase 
is een ruimte die ontspanning opwekt. Dit wordt gedaan 
door middel van: licht, kleur, geur, geluid en gevoel. 
[Ontwikkeling prototype is te vinden in bijlage 14]

Ontwerpcriteria 
Voorafgaande en tijdens ontwikkeling van dit concept 
heb ik ontwerpcriteria geformuleerd die mijn product 
moet bevatten. Ik heb dit gedaan door het toe te passen 
van de MoSCoW methodiek. Deze criteria zijn gebas-
seerd op de resultaten van mijn onderzoek en zijn te 
lezen in bijlage 15.
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Fase 1: Overprikkeling 
Fase 1 staat in het teken van overprikkeling. Overprikkeling wordt 
bereikt door middel van het afgaan van elke laag van de prioriteiten 
piramide. 

De volgorde van de lagen die worden geprojecteerd is uitgetest door 
middel van een focusgroep.[Zie bijlagen 16]
Mijn aanname was dat je de overprikkeling kon bereiken door mid-
del van het opbouwen van de piramide. Je begint laag en je stapelt 
de prikkels op tot je op de bovenste treden komt. Echter is uit de 
focusgroep gebleken dat het afbouwen meer overprikkeling opwekt. 
Zie dit metaforisch als een ui, zie afbeelding hiernaast. De volgende 
laag die wordt geprojecteerd is een laag die steeds dichter bij het 
individu komt. Op deze manier worden dan ook de schermen laag 
voor laag zichtbaar. 

Uit een protoype test is gebleken dat ik overprikkeling kan bereiken.
[zie bijlagen 17 voor nadere toelichting]. Een verassend resultaat uit 
deze test is dat mijn deelnemers ook wilde ontsnappen aan deze 
prikkels. Ook al was dit niet het doel van mijn test, dit toont aan dat 
de doelgroep zodanig overprikkeld wordt, dat zij op zoek zijn naar 
een manier om hieraan te kunnen ontsnappen. Hier speel ik op in 
door middel van een touw. De plaatsing en vorm van het touw wordt 
nog geëxperimenteerd in de volgende fase

Voorbeelden van prikkels die zij te zien en horen krijgen zie je op de 
afbeelding hiernaast. 

25 
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Fase 1: Overprikkeling 
Deze ruimte in fase 1 staat als het ware gelijk aan de druk die stu-
denten ervaren. Voor de student zelf is deze ervaring fijn omdat zij 
zich gehoord voelen. Zie dit als een representatie van hun hoofd en 
wat zij doormaken, alleen dan veel sneller. Voor mensen die in mijn 
doelgroep zitten, kan het juist begrip opwekken naar de studenten 
toe. 

Zodra de deelnemer deze fase als te overprikkelend ervaart, zal 
deze op zoek gaan naar het touw en trekt hij hieraan. Dit touw staat 
symbool voor het feit dat jij altijd de touwtjes in handen hebt als 
het te veel wordt. Jij hebt de controle over de ontspanning. Het zou 
in eerste instantie een knop worden, maar na testen is deze aan-
schouwd als te opvallend en te letterlijk. Aangezien een touw ook 
als een metafoor kan worden gezien, past dit beter bij het concept. 

Look and feel van deze fase. Dan wel in het vierkant, dit is 
een driehoek. 
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Fase	2:	Reflectie
Fase 2 staat in het tekenen van reflecteren. Als de deelnemer aan 
het touw heeft getrokken, waardoor het doek omhoog gaat, wordt hij 
geleid naar deze fase. 

Uit de empathy map kan ik concluderen dat de doelgroep zich niet 
gehoord voelt. Hierom ben ik zelf aanwezig in fase 2, om hun te kun-
nen begeleiden van fase 1 naar fase 3. Tijdens dit gesprek zal ik wél 
naar hun luisteren en kunnen zij hun hart luchten. Dit gesprek wordt 
ondersteund middels een bakje thee en een stukje taart. Beide zijn 
genoemd als dingen die ontspanning opleveren en dit zal ook de 
aandacht van het gesprek afleiden, waardoor zij eerlijker zullen ant-
woorden dan bijvoorbeeld tijdens een interview waar mensen vaak 
het antwoord wat zij verwachten dat juist is geven.

Vervolgens als zij er klaar voor zijn mogen zij door naar de laatste 
fase. De ontspanningsfase.
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Fase 3: Ontspanning
Fase 3 staat in het teken van ontspannen. Dit is ook de laatste fase 
van de installatie. Na fase 2 mogen zij wanneer zij er klaar voor zijn 
deze fase betreden. 

Doordat zij in de fase hiervoor konden reflecteren, kunnen zij hun 
prikkels achter zich laten, waardoor zij in deze fase zo veel mogelijk 
waarde kunnen halen uit de ontspanning. 

De ontspanning wordt gecreërd door middel van: kleur, geluid, geur 
en gevoel. 

De ruimte is geïnspireerd op een slaapkamer. De doelgroep heeft in 
de probe laten weten dat deze ruimte voor hun ontspanning biedt.

Er is geen direct bewijs dat kleur een effect op de gemoedstoestand 
heeft. [10] Wel heeft elke cultuur wel hun eigen symboliek bij de 
diverse kleuren. [11] Rechtsboven op deze pagina staat een mood-
board die de kleurmogelijkheden van de kamer visualiseert. Deze 
kleuren worden straks in de kamer getoond door middel van licht.

Met het ontwikkelen van het prototype wil ik nog testen of ik de 
kleuren moet kiezen naar aanleiding van het gesprek in fase 2, zodat 
zij zich inderdaad gehoord voelen. Of ik geef hen de touwtjes in 
handen en zij mogen zelf de kamer maken die zij willen. 

De geluiden zijn gebasseerd op geluiden die mensen tot rust bren-
gen. Wederom net als met de kleur wordt dit afgestemd op de 
gebruiker. 

De geur wordt lavendel omdat dit direct in relatie staat met het ver-
minderen van stress. [12]
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De 3 fases

Hier boven is uitgebreide schets voor het concept. In bijlage 18 vind je de complete user journey 
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Conclusie
Mijn onderzoek is gestart vanuit koken en bakken. Mijn aaname 
hierover was dat mijn doelgroep niet de  moeite wilde doen  om voor 
zichzelf te koken

Na de eerste fase van mijn onderzoek kwam ik tot de conclusie dat 
mijn doelgroep koken en bakken ziet als tijdverspiling en tegelijker-
tijd ook hun ontspanning hier uit haalt. Hier zat voor mij de frictie 
die ik verder wilde onderzoeken. Vandaar dat ik fase 2 ben gestart 
rond het thema ontspanning. 

In deze fase heb ik de methodieken cultural probe en interviews af-
gelegd. Mijn doelgroep ervaart een druk om te presteren, doordat zij 
zich vergelijken met andere mensen. Zij hebben het idee dat ande-
ren productiever zijn dan dat zij zijn. Alles wat je doet moet produc-
tief zijn en niets mag meer gedaan worden uit plezier. Het moet of 
geld of een vaardigheid opleveren. Ontspanning doet geen van beide 
en wordt daarom gezien als tijdverspilling.

Zij linken productiviteit aan werk/school. Wanneer zij het gevoel 
hebben dat ze niet productief bezig zijn, denken zij dat ze hebben 
gefaald en voelen ze zich schuldig. Zij vinden dat zij ontspanning 
moeten verdienen, terwijl zij op dit moment eigenlijk ontspanning 
het meest nodig hebben. De overweging of zij gaan ontspannen 
hangt dus niet af of zij het nodig hebben of dit willen, maar of zij 
vinden dat ze het hebben verdiend.

Ik ben naar manieren gaan zoeken om studenten in te laten zien 
dat ze ontspanning niet hoeven te verdienen. Dit was dan ook mijn 
definitieve onderzoeksvraag. 

Aangezien ik door middel van dit onderzoek mij wil profileren als 
kritische ontwerper, heb ik ervoor gekozen om een kritisch ontwerp 
te maken met een sprankeltje van de human pijler erin. Middels een 
empathy map en een focus groep heb ik ontwerpcriteria kunnen 
opstellen die hebben geleid tot mijn eind concept. 

Mijn installatie bootst een versnelde versie van het leven van een 
student na. De deelnemer stapt de installatie in bij fase 1, waar zij 
middels diverse audio en beelden overprikkeling opbouwt. 
Wanneer zij haar maximum aan prikkels heeft bereikt, gaat zij op 
zoek naar een uitweg, die in deze installatie de vorm heeft van een 
touw. Wanneer zij aan dit touw trekt, zal een doek omhoog gaan wat 
haar leidt naar de volgonde fase. Voor het einde van fase 1 heeft zij 
letterlijk zelf de touwtjes in handen. 

Fase 2 staat in het teken van reflectie. Uit de doelgroep onderzoek 
is gebleken dat mijn doelgroep zich niet gehoord voelt. Daarbij zien 
zij ontspanning ook als een moment om te kunnen reflecteren en 
hun ei kwijt te kunnen. Dit zal de deelnemer ondervinden door sa-
men met mij een gesprek aan te gaan over de prikkels die zij heeft 
ervaren in fase 1. Wanneer zij er klaar voor is, mag zij door naar de 
laatste fase. 

Fase 3 staat in het teken van ontspanning. Dit zal bereikt worden 
door de  persoonlijk visie van de deelnemer op ontspanning. Hier 
wordt dus wel naar haar geluisterd. Door middel van kleur, geur en 
muziek wordt er een vertrouwd gevoel gecreeërd. Door deze ele-
menten en door middel van het reflecteren in fase 2 zal de deelne-
mer ontspanning ervaren. 

De extreme en versnelde ervaring van deze installatie laat de doel-
groep inzien dat zij niet hoeven te wachten tot zij ontspanning 
verdienen. 
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Plan van aanpak
Naar aanleiding van de voorgaande testresultaten heb ik een plan 
van aanpak opgesteld. 

Over de aankomende weken ga ik uittesten wat voor vorm het touw 
daadwerkelijk gaat worden. Er is uit de prototype test gekomen, 
dat het touw niet te moeilijk moet zijn. Hierdoor kan de deelnemer 
worden afgeschrikt, omdat ze anders bang zijn om de installatie 
kapot te maken. Daar tegenover wil ik het touw voor zichzelf laten 
spreken, zodat de deelnemer intuïtief door heeft wat de interactie 
inhoudt. 

Een ander onderdeel die ik uit ga testen is de duur van fase 1. Dit 
vooral om de haalbaarheid te bereiken. Iedere deelnemer ervaart 
prikkeling op zijn eigen manier. Door uit te testen hoe lang het 
ongeveer gaat duren gemiddeld, kan ik een marge uitwerken. Mis-
schien bereikt iedereen overprikkeling al na vijf minuten in fase 1, 
misschien pas na 30 minuten. 

Zoals ik eerder al genoemd heb moet ik nog testen of ik de ruimte in 
fase 3 creeër. Hierdoor speel ik in op het feit dat zij zich niet ge-
hoord voelen. Of dat zij controle hebben over de kamer door middel 
van bijvoorbeeld een ipad. Hier mogen zij dan voor dat zij in fase 3 
stappen, de kamer zelf inrichten hoe zij dat willen. Denk hierbij aan 
de kleur en het geluid. 

  

De vorm van fase 3 is nog niet definitief. Wat vast staat is dat het de 
sfeer van een slaapkamer moet overbrengen. Testen zal vast stel-
len hoe deze sfeer wordt overgebracht. Dit kan door een bed in de 
kamer te plaatsen of hangende doeken bijvoorbeeld.  

De vragen die in fase 2 worden gesteld staan nog niet vast. Door 
middel van testen over de aankomende paar weken, wil ik na gaan 
welke vorm deze vragen in gaan nemen. Ik wil eerst vertrouwen 
opwekken om vervolgens de diepte in te kunnen gaan. 

De naam van het concept is nog in ontwikkeling. Over aankomende 
paar weken neemik hier een beslissing over. 
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Bronnen: 
Bron 1: https://www.nytimes.com/2020/04/01/style/productivity-coronavirus.html

Bron 2:  https://www.house-of-control.nl/piramide-van-maslow-behoeftepiramide-motivatie-theorie.html

Bron 3: https://www.hellofresh.nl/pages/value-messaging?c=V3-GV5KG&gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9sztfSBxey-s1Wp-SM  
 SPIs5GDZ7VoE9JP-EdbLgVzxJCRTFaeu3FFleRoClO8QAvD_BwE

Bron 4: Persona is gebaseerd op de persona van Celine Lanting, 4e jaars CMD student. 

Bron 5: Ontspanning cultural probe is gebaseerd op de cultural probe van Lotje van Nispen, 4e jaars CMD student. 

Bron 6: Brainstorm boek. Brainstormen 2e editie 2015, Koen de Vos

Bron 7: https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw

Bron 8: https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM

Bron 9: https://digitalworks.union.edu/theses/2286/ 

Bron 10: Boek: Universal Principles of Design, Rockport. Pagina 48.

Bron 11: https://www.bsschilderwerken.nl/kalmerende-kleuren-om-u-te-helpen-ontspannen/

Bron 12: https://zentana.nl/blogs/posts/18-soorten-olien-waarmee-je-tot-rust-komt

https://www.nytimes.com/2020/04/01/style/productivity-coronavirus.html
https://www.house-of-control.nl/piramide-van-maslow-behoeftepiramide-motivatie-theorie.html
https://www.hellofresh.nl/pages/value-messaging?c=V3-GV5KG&gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9sztfSBxey-s1
https://www.hellofresh.nl/pages/value-messaging?c=V3-GV5KG&gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9sztfSBxey-s1
https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw
https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM
https://digitalworks.union.edu/theses/2286/ 
https://www.bsschilderwerken.nl/kalmerende-kleuren-om-u-te-helpen-ontspannen/
https://zentana.nl/blogs/posts/18-soorten-olien-waarmee-je-tot-rust-komt 
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Bijlage 1: Enquête
Vanuit mijn vooronderzoek is gebleken dat Thuisbezorgd een groot onderdeel 
is waarom mijn doelgroep niet vaak voor zichzelf kookt. Maar is dit eigenlijk 
wel echt het probleem? Daarnaast heb ik deze enquête gebruikt als eerste 
indicatie voor de mening en ervaring van mijn doelgroep. Ik als ontwerper val 
niet binnen mijn doelgroep, en mede daarom is het belangrijk om in contact 
te komen met mijn doelgroep en naar hen te luisteren. Doordat ik nu een 
snelle indicatie krijg, kan ik deze informatie nuttig toepassen als ik later mijn 
interviews af ga leggen. Mijn doelgroep is: 1-persoonshuishoudens/ studen-
ten. 

De deelvragen die bij de enquête centraal staan zijn:

Hoe vaak koken zij voor zichzelf en hoe vaak bestellen zij thuisbezorgd? 
 - Waarom? Zodat ik erachter kan komen of thuisbezorgd inderdaad   
 een probleem is, waardoor studenten niet voor zichzelf koken.

Waar haalt men inspiratie vandaan?
 - Waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar waar zij hun inspiratie van-  
 daan halen en of ze inspiratie zoeken. Mijn aanname hierover is dat   
 inspiratie vooral wordt gehaald van Sociale Media.  

Welke gerechten willen ze eigenlijk wel maken, maar doen ze niet? 
 - Waarom? Hierdoor krijg ik een indicatie over wat zij zien als obsta-  
 kels als het gaat over het maken en uitzoeken van gerechten. 

Wilt mijn doelgroep nog dingen leren in de keuken?
 - Waarom? Staat mijn doelgroep open voor kennis en/of    
technieken als het gaat om de keuken. 

Wat zijn associaties met het woord koken?
 -Waarom? Hierdoor kan ik een associatie map maken over de gevoe-  
 lens en gedachten die mijn doelgroep heeft als het gaat over koken.

Is thuisbezorgd echt een probleem?
Mijn aanname was dat thuisbezorgd ervoor zorgt dat veel  eenpersoonshuis-
houdens niet voor zichzelf kookt. Na de resultaten van mijn enquête kwam 
het er eigenlijk op neer dat dat eigenlijk niet het probleem is, zie figuren 
hieronder. En hier door had ik ook de conclusie gemaakt dat ik thuisbezorgd 
niet meer relevant vind.

Waar haalt men inspiratie vandaan?
Mijn aanname was dat inspiratie nu vooral wordt gehaald van Sociale Media. 
Denk aan: Facebook, TikTok, Instagram, Blogs. Maar wat uit de enquête voor-
al naar voren kwam is dat dat eigenlijk de laatste dingen zijn waar mensen 
inspiratie vandaan halen. Mijn deelnemers halen vooral hun inspiratie bij: Fa-
milie/vrienden, recepten, supermarkten en kookboeken. Zie figuur hieronder.

Hoe vaak per week kook jij gemiddeld voor jezelf? Hoe vaak per week bestel jij eten?

Resultaten
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Welke gerechten willen ze wel maken maar doen ze niet?
Mijn aanname hierover was dat veel mensen aan zouden geven dat ze veel 
gerechten niet maken vanwege de tijdsduur, en dat was inderdaad de groot-
ste factor. Mijn doelgroep vermijdt heel veel gerechten omdat het te veel 
tijd kost. Daarbij gaven ze ook aan enkele gerechten niet te kunnen maken 
vanwege de prijs, omdat ze producten (zoals biefstuk) niet elke keer kunnen 
betalen. Zie resultaten figuur hieronder.  

Wat zou jij graag nog willen leren op kookgebied?
Mijn aanname hierover was dat mijn doelgroep wel open staat om dingen te 
leren en ook ingewikkelde gerechten wil leren. Uit de enquête is gebleken dat 
dit ook het geval is. Ook is gebleken dat bakken wordt vermeden vanwege de 
preciesheid. Maar voornamelijk komt het wel naar voren dat ze wel interesse 
hebben in nieuwe kennis, maar ze doen er eigenlijk niks mee. Zie resultaten 
figuur hierboven. 

Reflectie
Ik heb bij de vragen over de gerechten niet gevraagd waarom ze deze specifieke gerechten wel of niet maken. Enkele hebben het wel uit hunzelf opgeschreven, bij 
de rest waren het vooral aannames die ik kon vormen. Dit had ik wel moeten doen omdat het relevant is om te weten wat hun tegenhoudt.

Bij de vraag: Hoe vaak per week bestel jij gemiddeld per week eten? Heb ik de optie 0 niet gegeven. Hierdoor zijn de resultaten niet 100% compleet. Omdat mensen 
aangaven dat enkele nooit eten bestellen, en nu het resultaat aangeeft dat iedereen 1-2 keer per week bestelt.
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Bijlage 2: Associatiemap
In mijn enquête had ik de vraag gesteld: Waar 
denk jij aan bij het woord koken? Ik wilde 
graag weten welke associaties mijn doelgroep 
had bij dit woord. Mijn verwachtingen waren 
dat ze koken zouden linken met ervaringen en/
of emoties. Hierdoor zou ik al enkele kaders 
krijgen, waardoor ik tijdens de interviews hier 
dieper op in kon gaan. Deze woorden heb ik 
vervolgens verwerkt in een associatie map/ 
mindmap. 

Resultaten
Positieve elementen die werden genoemd zijn:
- Gezelligheid
- Experimenteren
- Rust
- Creatief 
- Thuis
- Oma
- Lekker eten
- Warmte en liefde
- Ontspanning

Negatieve elementen die werden genoemd zijn:
- Gebrekkige keuken
- Rommel
- Tijdrovend
- Moeite

Reflectie
Doordat ik inzichtelijk maakte hoe mijn doelgroep dacht over koken, kon ik 
hierdoor tijdens de interviews over bepaalde onderdelen doorvragen. Ele-
menten die ik heb meegenomen zijn: Tijdrovend, ontspannend en moeite. 
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Bijlage 3: What’s in my kast
Vanuit mijn eigen ervaring toen ik nog op kamers woonde in Breda, had ik 
een aanname dat veel studenten weinig voorraad hebben. Denk aan: blik-
voedsel, groente, kruiden/specerijen en bijvoorbeeld graanproducten. Dit zou 
er naar kunnen leiden dat zij hierdoor minder zouden kunnen experimenteren 
in de keuken. Een reden voor de mindere voorraad is natuurlijk ook ruimte. 
In een studentenhuis heb je nou eenmaal iets minder ruimte voor voorraad 
als je dat vergelijkt met een gezin in een huis. Ook had ik verwacht dat hun 
voorraad veel bestaat uit open producten, vooral omdat supermarkten zich 
niet richten op eenpersoonshuishoudens.

Ik heb hierbij de methodiek toegepast: What’s in my bag. Waar je je doel-
groep vraagt om een kijkje te nemen in wat zij belangrijk vinden (in het 
oorspronkelijk geval hun handtas). Ik heb deze toegepast naar: What’s in my 
kast. Waarbij ik mijn doelgroep vroeg, door middel van een oproepje in mijn 
instagram story, om foto’s te sturen van hun voorraadkast. Hierdoor kon ik 
zien of mijn doelgroep veel voorraad heeft? En welke producten zij belangrijk 
vinden om op voorraad te hebben? Hebben zij veel open producten?

Resultaten
Wat mijn eigenlijk opviel was dat mijn doelgroep meer producten op voor-
raad heeft dan ik in eerste instantie had verwacht. Ontbijtproducten waren 
prominent het meest aanwezig daar tegen over waren bakproducten het 
minst aanwezig. Ook hebben ze mij verrast met de hun voorraad: kruiden en 
specerijen. Ook is mijn verwachting van vele open producten bevestigt. In de 
koelkast en in de voorraadkast staan veel open producten, wat er naar wijst 
dat supermarkten zich niet richten op 1-persoonshuishoudens.

Reflectie
Dat de voorraad NIET het probleem is waardoor mijn doelgroep niet voor 
zichzelf kookt. Ook kwam bakken naar voren dat dat wordt vermeden en 
heb ik dat meegenomen door me er meer op te focussen tijdens de inter-
views. Hiervoor ging het vooral over alleen koken. Uiteindelijk heb ik niet 
veel gedaan met deze methodiek, wel heb ik mijn persona later kunnen 
aanvullen doordat ik informatie had over welke producten mijn doelgroep 
interessant vinden.
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Bijlage 4: Interviews
Mijn voornaamste doel aan het begin van dit onderzoek was in contact 
komen met mijn doelgroep. Ik kende mijn ervaring en mijn gevoelens over ko-
ken en/of bakken, maar ik had geen idee hoe mijn doelgroep hierover dacht. 
Doordat ik voor de interviews een enquête had gehouden, en hierdoor een 
associatiemap kon maken. Had ik al enkele richtingen die ik op wilde gaan 
tijdens de interviews.

Ik wilde eigenlijk dieper ingaan op de positieve en negatieve aspecten van 
koken, want wat zijn deze aspecten? Daarbij kwam uit de resultaten van de 
enquête en de WIMK dat bakken eigenlijk wordt gezien als obstakel en/of 
eigenlijk niet echt wordt gedaan. Hier wilde ik meer over weten en ben ik op 
door gaan vragen tijdens deze interviews. Want wat vindt mijn doelgroep van 
bakken?

Ook wilde ik heel graag weten over ze liever voor zichzelf of voor andere ko-
ken. Ik had een aanname, die ontstond vanuit gesprekken en eigen ervaring 
in studentenhuizen, dat mensen niet heel veel moeite voor zichzelf willen 
doen. Dus kookt mijn doelgroep liever voor zichzelf of liever voor andere?

Resultaten
Door te vragen wat voor mijn doelgroep de leuke en minder leuke aspecten 
zijn van koken, weet ik voor welke obstakels zij staan maar ook welke ele-
menten er voor motivatie zorgen.
- Obstakels zijn: faalangst (niet weten hoe het er uit komt te zien,zorgen ma-
ken over de mening van andere), druk van het afmeten van alle ingrediënten 
(komt vooral naar voren met bakken), de duur van gerechten (tijdverspilling)
en heel veel standaard obstakels: denk aan: snijden is vervelend, cups (het 
afwegen), afwas —> Maar dit zijn eigenlijk allemaal problemen waar al oplos-
singen voor bestaan.

- Elementen die voor motivatie zorgen zijn: Beloning (Ze werken naar het 
eindresultaat toe, ze ervaren trots als het gelukt is, het proeven), de creatie-
ve vrijheid (Je kan alles aanpassen naar wat jij wilt, de mogelijkheid om te 
kunnen experimenteren en het uitwisselen van verschillende keukens met 
vrienden) en de ontspanning die wordt opgewekt (het is een rustmoment, je 
hoeft niet na te denken over wat er gaat gebeuren, moment om te ademen)

Wat vindt mijn doelgroep van bakken?
Wat ik kan concluderen uit de interviews is dat er een soort twee scheiding 
ontstaat tussen mensen die van koken en bakken houden. Mensen die 
aangaven dat ze van koken houden, vinden bakken verschrikkelijk. Zij vinden 
dit verschrikkelijk omdat je veel te precies moet zijn, het wordt geassocieerd 
met neurotisch zijn. Ook draait het bij deze mensen om het eindresultaat en 
proeven en dat kan niet bij bakken.
Mensen die koken juist haten, vinden bakken daar tegenover wel interessant. 
Zij passen dan bakken toe als tijdverdrijf en zien het niet (zoals ze koken 
zien) als overlevingsmechanisme.

Kookt mijn doelgroep liever voor zichzelf of voor anderen?
De mensen die koken haten geven aan dat ze liever voor andere koken dan 
voor zichzelf. “Want ik ga niet maar mezelf een half uur in keuken staan.” Zij 
willen wel de moeite doen voor ander maar niet voor zichzelf. Dat komt door 
de druk die zij voelen als zij voor anderen koken, omdat je wel MOET laten 
zien dat je moeite doet. “Je kan niet zomaar een zak soep geven.”
De mensen die wel van koken houden maar minder van bakken. Geven juist 
aan dat zij liever voor zichzelf koken. Zij ervaren vooral veel stress (faal-
angst) en maken zich vooral de druk: Vinden mensen het wel lekker?
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Interviews

Obstakels Ò Alles staat 
in cups.Ó

Ò Snijden is
echt kut.Ó

Ò Lange
wachtende
recepten.Ó

Ò Me heel precies
aan regels 

moeten houdenÓ

Ò Spullen zoeken, 
supermarkt
en tokoÕs.Ó

Ò Wat heb ik nodig?
Moet ik bood-

schappen doen?
Wil ik bood-

schappen doen?Ó

Ò De afwasÓÒ Koken is 
echt moeite.Ó

ÒMet bakken
moet je heel
precies zijn.Ó

Ò Losse
ingredienten
waar je niks
aan hebt.Ó

Ontspanning Ò Moment om 
te ademenÓ

Ò Ontspannend, 
om bezig te zijn.Ó

Ò Je hoeft niet na
te denken over

wat er is gebeurtÓ

Ò Je denkt niet na
over wat er nog
komen gaat.Ó

ÒRustmoment
dat je gewoon
even met jezelf

bent.Ó

Ò Losse vlodders:
gewoon ont-
spannen aan

de slag gaan.Ó

Faalangst

Ò Als ik bak dan
bak ik koekjes,

dan is het niet erg
als het mislukt.Ó

Ò Ik vind het fijn
om voor mezelf 

te koken. 
Dan ben ik niet bezig

of andere het 
lekker vindenÓ

Ò Voor mezelf
koken is fijner.  
Als het misgaat
is het niet erg.Ó

Ò Bakken is: Als
je koekjes verpest.

Dan zijn ze ook
verpest.Ó

Motivatie

Ò Ik houd van
experimenterenÓ

Ò Er zijn een paar
recepten, waarop

ik elke keer dingen
aanpas.Ó

Ò Automatische
piloot.Ó

Ò Veel kwaliteit
=

Weinig tijdÓ

ÒIk leid mezelf af
door: YT of TV.

Tijdens het kokenÓ

ÒIk houd
van het proevenÓ

Ò Je kan alles 
aanpassen

naar wat jij wilt.Ó

Ò Bedenken, bij
elkaar pleuren, dat

het werk, 
tussendoor
proeven.Ó

ÒAls het lekker is
denk je:

I can do
something?Ó

Ò Andere keukens
uitwisselen

met vriendenÓ
Ò Het gaat allemaal

op gevoel.Ó

Nostalgie

ÒKip madras, 
doet me denken
aan zwemlesÓ

Ò Vroeger, fijn 
om mama te

helpen.Ó

Ò Met mama 
vroeger in de

keuken staan.Ó
Observaties

ÒKoken is een 
pure overlevings-

mechanisme.Ó

Ò Uitvinden nu, zijn
omdat mensen lui
zijn. Om het leven

makkelijker te
maken.Ó

ÒIk zie studenten
nooit aardappels

schillen.Ó

Waardering

ÒMensen doen
minder moeite
voor zichzelf

dan voor andere.Ó

Ò Als ik voor andere
mensen kook. Doe

ik wel veel meer
mijn best.Ó

ÒJe voelt je meer
gewaardeerd als
je een 5-gangen-

maaltijd krijgt. Dan 
wanneer er een 

boterham naar je 
hoofd wordt 
gesmeten.Ó

Ò Je geeft een gast
geen soep uit een
zak. Je wilt laten
zien dat je er ook

tijd insteekt.Ó

ÒIn mijn eentje
ga ik echt niet een

half uur in de 
keuken staan.Ó

School
VS

Opvoeding

ÒKoken niet vanuit
school.

-> Beoordelings-
aspect.Ó

Ò Ik had wel gewild
dat het in mijn 
opvoeding had 

gezeten.Ó

Inzichten analyse
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Bijlage 5: Prototype 1
Na aanleiding van de vorige resultaten heb ik een prototype ontwikkelt waar-
in ik enkele problemen probeerde op te lossen om hierdoor de drempel te 
verlagen naar het bakken.

Deze inzichten waren:
“ Ik kijk altijd uit naar het eindresultaat.”
 —> Door middel van de gemaakte broodjes toe te voegen zien ze al   
 het eindresultaat en weten ze waar ze voor werken. Zorgt dit    
 voor motivatie?
“ Het proeven vind ik het leukste”
 —> Door middel van de doorgemaakte broodjes, kunnen ze dit keer   
 wel tussendoor proeven tijdens het bakken.
“ Het moet de goede maat hebben, en alles moet bij elkaar zitten.”
  —> Alles is al afgewogen en ze houden niks over.
“ Meer behoefte aan kennis en technieken”
 -> Op het recept zijn ook tips en tricks toegevoegd zodat men meer   
 kennis krijgt over koken en bakken. Zodat zij dat hopelijk ook   
 gaan toepassen in hun eigen keuken. En daarbij: Is een recept   
 voldoende informatie?

Ik heb dit aangepakt door een soort Hello Fresh box te maken [3], maar als 
iteratie zitten er ook 2 gemaakte producten bij. Ik wilde heel graag weten of 
dit mijn doelgroep zou stimuleren om daadwerkelijk ook te bakken. Ik heb 
hierover niks van te voren gezegd tegen mijn testpersonen, omdat ik wilde 
zien hoe zij er mee zouden interacteren.
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RESULTAAT
Alleen een recept is niet voldoende informatie. De testpersonen hebben 
nieuwe kneed methodes bedacht en gingen bijvoorbeeld rauw brooddeeg 
proeven. Ik kan er daardoor niet vanuit gaan dat er voldoende kennis is om 
de box goed uit te voeren.

Vooraf de producten erbij doen betekent niet dat ze het daadwerkelijk ook 
gaan proeven. Mijn testpersonen hebben wel geroken aan het broodje, gaven 
ook aan dat dat hun wel stimuleerde. Ze hebben het alleen niet geproefd.

De afgewogen producten erbij zorgde wel voor stres verminderingen maar 
daar tegen over zorgde het gemis van kennis ervoor dat de test personen wel 
stress ervaarde.

Ook gaven de testpersonen aan dat ze het wel heel leuk vonden om te doen. 
Ze zeiden enkele keren: “Dit lijkt net op de Great British Bake-off.” En ze de-
den broodjes met elkaar vergelijken. Daarmee kan ik de conclusie maken dat 
een eventueel: wedstrijd en/of spel element kan zorgen voor motivatie.

Reflectie
Zoals ik al had genoemd in het verslag heb ik uiteindelijk niks meer 
gedaan met dit prototype. Naast het feit dat ik het alsnog een goed idee 
vindt en dat ik dit best zou kunnen uitbrengen als product, is dit niet de 
richting die ik op wil. 

Dit is meer richting de human kant onze opleiding. Ik als ontwerper ben 
een kritische ontwerper en ik wil ook gewoon heel graag een kritisch ont-
werp gaan maken. Dit prototype is te commercieel voor mij. Collage van beelden van het testen 
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Bijlage 6: Persona
Nadat ik mijn vorige methodieken had toegepast en had geanalyseerd, vond 
ik dat de volgende logische stap was om mijn doelgroep in kaart te brengen. 
Dit wilde ik doen door middel van de methodiek: persona. Ik kon concluderen 
dat ik mijn doelgroep kon verdelen in 2 groepen: De kookliefhebbers (ge-
voelskokers) en de kookhaters (bakliefhebbers). De vraag die hierbij eigenlijk 
centraal staat is: Wie is mijn doelgroep?

Ik heb gekeken naar de resultaten van mijn vorige onderzoek en een voor-
beeld persona gepakt [4]. En met de hand geschreven welke elementen/in-
zichten waar konden worden geplaatst. Enkele elementen kon ik direct kwijt 
en direct neerzetten. Andere elementen zoals: Persoonlijkheid, kwam meer 
neer op een inschatting vanuit de resultaten. 

Reflectie
In eerste instantie wilde ik ook een empathy map hierbij maken. Alleen 
wist ik niet helemaal goed hoe ik deze moest toepassen zodat ik daar 
ook daadwerkelijk iets aan kon hebben. Daarom heb ik besloten om nu de 
empathy map uit te stellen en later in mijn onderzoek toe te passen. Deze 
persona’s hebben mij op dit moment in mijn onderzoek zeker geholpen 
om duidelijk in kaart te brengen voor wie ik aan het ontwerpen ben. Al heb 
ik er uiteindelijk niks meer mee gedaan, omdat ik een ander spoor in ben 
gegaan, dan waar ik op dat moment mee bezig was.
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Bijlage 7: Cultural probe
BEDENKEN
In eerste instantie heb ik deze methode aangepakt als diary study. Ik 
ben begonnen met kernwoorden op te schrijven, die ik wilde aankaar-
ten in deze methodiek. Daarbij heb ik vragen opgesteld die ik daar uit 
wilde halen.

Eerste uitwerking van ideeën  op kaarten. 

Verdiepende uitwerking in mijn werkboek 
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Digitale uitwerking 

1. Ontspanning:
- Welke activiteiten zorgen er voor ontspanning?
- Waarom specifiek deze activiteiten?
- Zijn ze tevreden met de tijdsindeling ontspanning vs inspanning?
-Waarom? Ik wil niet direct vragen wat de definitie is van ontspanning. Door 
te vragen waarom ze bepaalde specifieke activiteiten doen, krijg ik hopelijk 
bepaalde criteria waar een activiteit aan moet voldoen wilt het ontspanning 
opleveren.

2. Verveling:
- Wat doet mijn doelgroep als ze zich vervelen? Of als ze niet weten wat ze 
moeten doen?
 - Vinden ze deze activiteit relevant? Halen zij hier waarde uit?
- Waarom? Verveling wordt gezien als iets negatiefs en daarom heb ik er ook 
bij gevraagd: als ze niet weten wat ze moeten doen. Waarom ik specifiek 
om verveling heb gevraagd is omdat dat elke keer kleine tussenmomentjes 
kunnen zijn op een dag. Het overkomt je als het ware. Ontspanning wordt 
aangegeven dat je daar echt de tijd vrij voor moet maken en als iets wat je 
moet verdienen.

3. Eten:
- Wanneer eten zij?
- Wanneer doen zij boodschappen?  Hoe voelen zij zich hierbij?
- Waarom? Als ik heel eerlijk moet zijn heb ik dit vooral er nog in gestopt 
omdat ik koken en bakken nog lastig vond om los te laten. Ik wilde nog even 
informatie vergaren over hun voedsel gebruik. Maar na het houden van de 
probe heb ik dit element compleet geschrapt. 

4. Schermtijd:
- Hoeveel zitten zij op hun telefoon?
- Hebben zij door hoeveel ze erop zitten?
- Waarom? Naar mijn mening gebruiken mensen te veel hun telefoon. Ook 
zorgt de telefoon voor veel prikkels die ervoor kunnen zorgen dat we ons niet 
kunnen ontspannen. Maar zit mijn doelgroep ook daadwerkelijk veel op hun 
telefoon? Of valt dat eigenlijk wel mee? 

5. Prioriteiten:
- Wat houdt hen bezig op een dag?
- Wat gaat er goed?
- Wat bezorgt hen stress?
- Ontspannen zij op een dag?
- Waarom? Zodat ik de prioriteiten piramide verder zou kunnen invullen.Ook-
zou ik meer begrip kunnen hebben als ik er achter zou komen dat ze gewoon 
geen tijd hebben om te ontspannen.

Reflectie
Zoals ik hierboven al had gemeld, ben ik in eerste instantie begonnen met 
dit aan te pakken als een diary study. Maar naarmate ik de onderdelen uit 
aan het werken was. Kwam ik er al vrij snel achter dat het meer neigde 
naar een cultural probe met diary study elementen.
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Ik ben begonnen door middel van een groot vel op mijn muur te hangen. 
Daarboven heb ik mijn kaarten geplakt met de vragen die ik had. Ik heb per 
onderdeel gekeken: 
-Wat wil ik weten?
- Hoe kan ik dit te weten komen?
- Hoe gaat het eruit zien?
- Wat zijn mijn verwachtingen?

Hoe uiteindelijk mijn muur eruit zag na enkele iteratieslagen.

Uitwerking Cultural Probe
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Hoe ik de uitwerking van elke probe heb aangepakt. 
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Digitale uitwerking/ nadere toelichting

Probe 1: Ontspanning
 Ik wilde weten wat mijn doelgroep doet qua activiteiten als ze zich willen 
ontspannen. Bij deze probe ben ik geïnspireerd door de cultural probe van 
Lotje van Nispen [5] vorig jaar. Zij vroeg ook naar ontspannings momenten 
door middel van 15 activiteiten die je op moest schrijven en op moest plak-
ken. Van 1 tot 15 wat het meest ontspanning opwekte. Nu vond ik zelf per-
soonlijk dat 15 activiteiten te veel waren, dus heb ik daar persoonlijk 9 van 
gemaakt. En was het vooral voor mij interessant om te weten, waarom mijn 
doelgroep deze specifieke activiteiten doen. Daarom konden zij het opplak-
ken door middel van een openslaand papiertje. Op de bovenkant schrijven zij 
de activiteit en aan de binnenkant waarom specifiek deze activiteit. 

Aannames bij deze probe waren: 
 - Veel antwoorden vaker voorkomen, denk aan activiteiten en of waarom ze 
deze specifieke activiteiten doen. 
- Veel activiteiten zijn individu gericht

Digitale uitwerking/ nadere toelichting

 Ik had al vrij snel op het oog dat ik het als een klein dagboekje wilde maken, 
zodat mijn deelnemers deze gewoon heel de dag bij kunnen houden. En als 
zij zich dus verveelde, of niet wisten wat ze moesten doen, dat ze dat dan 
heel gemakkelijk in konden vullen. Ik ben begonnen met schetsen te maken 
over welke vragen ik wilde stellen aan mijn deelnemers. Hier heb ik tussen-
door foto’s van gestuurd naar jaargenoten om te vragen of zij nog tips had-
den. Na 5 prototypes is het uiteindelijk een klein dagboekje geworden.  
Mijn aannames bij deze probe waren: 
-Dat ze eigenlijk geen tijd heb om zich te vervelen.
-Dat mobiele telefoon en/of sociale media vaak wordt genoemd als activiteit. 

Het proces van het in elkaar naaien
van de dagboekjes. 

Hoe het boekje er van binnen uit zag

Hoe de probe eruit zag. 
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Digitale uitwerking/ nadere toelichting

Probe 3: Mealplanner
Ik was benieuwd naar mijn doelgroep hun eetgewoontes. Wanneer eten zij? 
Wanneer boodschappen? En daarom leek het mij een goed idee om dat te 
vermommen in een mealplanner. Op de voorkant konden zij gewoon hun 
eetplanning maken. Wat eten zij voor ontbijt, lunch, dinner? Wat zijn hun 
favoriete snacks?  

Probe 4: Schermtijd

Terwijl ik bezig was met het uitwerken van de probe die gaat over verveling, 
kwam ik op de aanname dat mobiel of sociale media vaak zou worden ge-
zegd als eerste onderdeel waar naar zou gereikt als men zich verveeld. 
Ik wilde hierbij eigenlijk ook vragen naar de schermtijd van de deelnemers, 
maar ik was bang als ik dat zou verwerken in het vervelingsboekje dat zij 
beïnvloedt zouden worden hierdoor. Vandaar dat ik besloten had om dit te 
vragen in een losstaande probe. 

Eerst heb ik mijn deelnemers gevraagd of ze de volgende vragen in wilde 
vullen voordat zij naar hun schermtijd hebben gekeken. 
 Waarom? Ik was benieuwd of mijn doelgroep zich bezig houdt met   
 de hoeveelheid tijd die zij spenderen op hun mobiele telefoon. Ook   
 was ik benieuwd of zij zichzelf goed konden inschatten in hun mobiel  
 gebruik. Mealplanner

Maandag

O:
L:
D:

O:
L:
D:

O:
L:
D:

O:
L:
D:

O:
L:
D:

O:
L:
D:

O:
L:
D:

Snacks

Leftovers

Ingredient

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Wanneer doe je meestal boodschappen? Voor de hele week? Meerdere 
keren per week?

Wanneer bedenk je meestal wat je gaat eten? Kijk je het met de dag?
Planning?

Wat vind je leuk aan koken? Waarom?

Wat vind je niet leuk aan koken? Waarom?

Welke gerecht (van deze week) ben je het meest trots op? En welke niet?
 Waarom?

Eet je meestal rond vaste tijden? Leg uit.

AchterkantVoorkant

Voorkant

Schermtijd

Kijk je wel eens naar je schermtijd? Leg uit.

(Voor het bekijken)

Ben je bewust bezig met hoeveel tijd je
spendeerd op je telefoon? Leg uit.

Voordat je je schermtijd kijkt, hoeveel denk je
dat je gemiddeld per dag op je telefoon zit?

Deze schermtijd kan je onderverdelen in cate-
gorieen, denk aan: werk, school, sociale media.

Hoeveel tijd ben jij denk je kwijt per categorie? 

Schermtijd

Kijk je wel eens naar je schermtijd? Leg uit.

(Voor het bekijken)

Ben je bewust bezig met hoeveel tijd je
spendeerd op je telefoon? Leg uit.

Voordat je je schermtijd kijkt, hoeveel denk je
dat je gemiddeld per dag op je telefoon zit?

Deze schermtijd kan je onderverdelen in cate-
gorieen, denk aan: werk, school, sociale media.

Hoeveel tijd ben jij denk je kwijt per categorie? 
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Achterkant

Voorkant

Daarna heb ik mijn deelnemers gevraagd om te kijken naar hun schermtijd en 
vervolgens de volgende vragen te beantwoorden.
 Waarom? Zodat ik deze informatie kon vergelijken met hun eigen   
 inschatting over hun schermtijd. Ook wilde ik weten hoe zij hierover   
 dachten en of zij dit eventueel anders zouden willen, zodat    
 ik hier mee zou kunnen onderbouwen dat ik een analoog product wil   
 maken. En dat sociale media/mobiele telefoon gebruik, ook    
 een obstakel is waarom mensen niet kunnen ontspannen.

Vervolgens heb ik mijn deelnemers gevraagd of zij foto’s konden sturen van 
hun schermtijd. Schermtijd van de afgelopen weken, een overzicht van het 
aantal keer hun telefoon oppakken en een overzicht van de aantal meldingen 
die zij krijgen. Met deze informatie zou er bewezen kunnen worden dat socia-
le media leid naar te veel prikkels.

Probe 5: Prioriteiten
Aangezien ik benieuwd was naar de prioriteiten van mijn doelgroep, was het 
vooral belangrijk om te weten wat mijn doelgroep bezighoudt op een dag en 
wat zij doen. Vandaar dat ik deze probe heb verpakt in een agenda die zij een 
week lang bij zich konden houden. Zoals je kan zien op de afbeelding hier 
rechts. Heb ik aan de linker kant gevraagd wat hun taken waren op een dag, 
onderverdeeld in: ochtend, middag en avond. En aan de rechterkant heb ik 
verdiepende vragen gesteld over die dag.
 Waarom? Door te vragen wat er goed en minder goed ging op een   
 dag zou ik inzichten kunnen krijgen waar mijn doelgroep, zich zorgen  
 over maakt of waar ze juist hun motivatie vandaan halen.Schermtijd

Wat was je gemiddelde schermtijd van deze week?

Wat was je eerste reactie toen je je schermtijd
zag?

Wat vind je van de hoeveelheid tijd die je erin
steekt? Veel? Weinig? Verklaar je antwoord.

Zou je het anders willen? Waarom?

(Na het bekijken)

Schermtijd

Wat was je gemiddelde schermtijd van deze week?

Wat was je eerste reactie toen je je schermtijd
zag?

Wat vind je van de hoeveelheid tijd die je erin
steekt? Veel? Weinig? Verklaar je antwoord.

Zou je het anders willen? Waarom?

(Na het bekijken)

Agenda Hoe voelde je je over het algemeen vandaag?

Ochtend

Middag

Avond

Wat ging goed? Waarom?

Wat ging er minder goed? Waarom?

Ervaarde je stress?

Heb je je ook ontspannen?

Wat zou je morgen anders doen?

Hoe de pagina’s van het boekje eruit zag. 
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Hoe de cultural probe er compleet uitzag.

Hoe de deelnemers de probe ontvingen
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De analyse van de probe heb ik aangepakt door alle probes stuk voor stuk te analyseren. Vervolgens heb ik per raam opgehangen om 
vervolgens de duidelijkere rode draad te zoeken tuusen alle probe. En dit is een perfecte representatie van wie ik ben als maker. 

Analyse Cultural Probe
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Probe 1: Ontspanning
Mijn aanname over dat er veel dezelfde activiteiten zouden worden genoemd 
is niet bevestigd. Er zijn enkele veel voorkomende activiteiten maar er zitten 
ook activiteiten tussen die mij hebben verrast. 
Daar tegenover is mijn aanname wel bevestigt dat mijn deelnemers veel de-
zelfde redenen geven waarom zij bepaalde activiteiten doen ter ontspanning.

-> veel activiteiten zijn inderdaad individu gericht. Wat wel opviel is dat maar 
een persoon activiteiten benoemde die wel te maken heeft met meerder 
mensen. Deze activiteiten stonden ook vrij ver bovenaan.

Ook zijn veel activiteiten die zij noemen, analoge doe activiteiten. Denk aan 
activiteiten waarbij je creatief kan zijn en waarbij je met je handen moet 
werken. 

Het komt erop neer dat mijn doelgroep bepaalde activiteiten doet:
Om te kunnen reflecteren.
- Na denken
- Weg dwalen
- Ei kwijt
- Concentratie want rust

Om de hersenen niet te gebruiken:
- Verstand op nul
- Rust in hoofd
- Hoofd leeg maken
- Niet nadenken over wat er nog moet worden gedaan

Enkele “ik” reden:
- Niet aan mezelf denken
- Eigen leven vergeten
- Moment voor mezelf
- Iedereen moet me met rust laten

En ten slotte zijn dit elementen die een activiteit moet bevatten wil het ont-
spanning opleveren: 
- Je stil laten staan bij al het moois
- het geeft energie
- Warmte
- Creatief zijn
- Vertrouwd geven
- Iets niet te serieus
 - Oplossing geeft

Reflectie
Als ontwerpcriteria wilde ik opstellen dat het product dat ik maak analoog 
moet zijn, vanuit deze resultaten heb ik de eerste onderbouwing, waarom 
het ook analoog moet zijn. 

Ook wilde ik weten hoe zij zich voelden over hun eigen tijdsplanning: 
inspanning vs ontspanning. Helaas kan ik hier geen resultaten uit halen 
want op 1 persoon na heeft niemand deze vragen ingevuld. 

Door deze resultaten kon ik eruit halen hoe mijn doelgroep kijkt tegenover 
ontspanning, dit heb ik vervolgens verwerkt in een empathy map. 
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Probe 2: Verveling
Mijn aanname dat mijn doelgroep snel neigt naar hun mobiele telefoon/ 
sociale media is bevestigt. De meeste reiken naar hun telefoon en geven 
hierbij aan dat ze hier achteraf wel spijt van hebben. Ze zagen dit toch als 
tijdverdrijf, als onnozel, hersen dodend en daarbij zouden ze veel liever willen 
praten.

Andere activiteiten die zijn genoemd, die niks te maken hadden met hun 
telefoon, werden wel gezien als relevant en nuttig beschouwd. Dit waren 
activiteiten zoals: wandelen, eten, gamen en bloemen maken. Waarom deze 
activiteiten werden gezien als relevant is omdat het: afleidend is, het zorgde 
voor een leuk resultaat en het gaf hun rust.

Probe 3: Mealplanner
Toen ik deze probe terug kreeg heb ik besloten om hier eigenlijk niks meer 
mee te doen. De resultaten zijn niet relevant.

Probe 4: Schermtijd
Mijn aanname dat de schermtijd hoger uitvalt dan dat zij in eerste instantie 
inschatte is vrijwel bevestigd. Een enkeling had het exact goed ingeschat, de 
rest van de deelnemers zaten er minimaal 2 uur vanaf.

De grootste uitschieter is iemand die zelf inschatte dat die gemiddeld 9 uur 
per dag, in een week, op zijn telefoon zat. De realiteit was eigenlijk dat
diegene 15 uur en 40 minuten gemiddeld per dag op zijn telefoon zit. Dat is 
echt bizar hoog.

Mijn aanname dat de enige man tussen mijn deelnemers de laagste scherm-
tijd zou hebben was een verkeerde inschatting. Hij had ironisch genoeg de 
een na hoogste.

De doelgroep geeft zelf aan dat ze aan hun schermtijd willen werken, dat ze 
hier verbetering in willen zien. Echter doen ze dit niet en weten ze ook niet 
hoe ze dit moeten aanpakken. 

Reflectie
Hieruit kan ik conluderen dat Sociale Media en/of telefoongebruik wordt 
gezien als iets wat niet ontspanning oplevert. En heb ik wederom bewijs 
om mijn product analoog te maken.  Dit is te concluderen vanuit de probe 
van verveling en de schermtijd probe. 

De mealplanner probe is niet relevant, omdat ik mij niet meer bezig houd 
met koken en bakken. Vandaar dat ik deze resultaten ook niet mee neem 
in mijn vervolg onderzoek.

Ingestuurde schermtijd
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Probe 5: Prioriteiten
Wat opviel was dat wanneer mijn deelnemers veel stress ervaarde, zij ook 
veel uitgebreider die dag hun agenda hadden ingevuld.

Wat mij verbaasde was dat alle situaties waarover zij schreven die goed 
gingen, gingen over werk en/of school. Ook alle stress elementen en minder 
goede elementen gingen over school en wederom werk.

Zelfs bij de vraag: Wat zou je morgen anders doen?
Kwam veel naar voren dat zij gelieve de volgende dag iets meer productiever 
moeten zijn, iets harder aan school moeten zitten maar ook juist iets meer 
ontspanning moeten opzoeken.

Hieruit kan je concluderen dat werk/school een van de belangrijkste prioritei-
ten is van mijn doelgroep. 

Reflectie
Door het afleggen van de cultural probe heb ik meer inzichten gekregen in de 
prioriteiten van mijn doelgroep. Deze heb ik vervolgens verwerkt later in een 
prioriteiten piramide. 

Ook heb ik hierdoor een specifiekere definitie kunnen omschrijven over hoe 
mijn doelgroep kijkt naar ontspanning. Dit heb ik later verwerkt in een empat-
hy map om hier nog meer grip op te krijgen. 

Helaas hebben mijn deelnemers de probes niet helemaal volledig ingevuld. 
De vragen die ik op de achterkant had staan bij de probes: ontspanning en 
de mealplnner, hebben zij gemist. Ik had dit wel duidelijk aangegeven in de 
uitleg per probe, maar zij hebben hier overheen gelezen. 
Hierdoor vielen enkele resultaten weg. 

Aan het einde van de cultural probe wilde ik eigenlijk nog een prototype 
uittesten. Dit was een iteratieslag op het prototype: de taste en bake box. Ik 
wilde dit prototype uitzetten om te bewijzen dat ik mijn eindproduct analoog 
wilde maken, dit wilde ik doen door middel van een A/B- test. Echter heb ik 
deze resultaten verkregen vanuit de probe resultaten en heb ik daarom beslo-
ten het prototype niet uit te testen meer. 

Een andere reden waarom ik heb besloten om dit prototype niet uit te testen 
is omdat ik mij niet meer bezig houdt met koken en bakken. Dit daarom ook 
los moest laten en mij vooral ging focussen op de ontspanning. 

Het uitgewerkt prototype is te lezen op de volgende pagina. 
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Prototype: Bakbox A/B test
Als iteratie slag op prototype nummer 1: De Taste- and bakebox, wilde ik nog 
enkele onderdelen testen.
Welke stresselementen ervaren zij tijdens het bakken? Wat gaat er door hun 
hoofd? Maar ook wilde ik een vergelijking maken tussen analoog en digitaal. 
En wilde ik uitzoeken of ze extra geprikkeld zijn/ stress ervaren als tijdens 
een activiteit op hun telefoon zitten.

Ik had een concept bedacht om een: Stressloos koken kookboek te maken. 
Daar staan recepten in waar alle “problemen”, die mijn doelgroep aangaf in 
mijn vorige onderzoek, zijn opgelost.
Ik wilde dit prototype testen door middel van een A/B test. Ik wilde een ana-
loge variant maken en een digitale variant.

Wat zijn de ingrediënten van dit prototype/test:
- 2 eindproducten, dus in dit geval 2 gemaakte Zeeuwse bolussen. 
 - Waarom? Uit onderzoek is gebleken dat ze het proeven enorm  
 missen tijdens het bakken. Ze weten niet zo goed hoe ze het eindpro  
 duct voor zich moeten zien. En de geur en de visie van het eindpro  
 duct zorgt voor extra motivatie, door middel van prikkeling    
 van de zintuigen en een wedstrijd element: Mensen     
 willen graag competitie. 

- Een doos met alle afgewogen producten.
 - Waarom? Vanuit mijn vorige prototype en WIMK is gebleken   
 dat men het heel frustrerend vindt als er producten overblij   
 ven. Hierdoor is dit probleem/obstakel opgelost. 

- Braindumpformulier
 - Waarom? Dit moeten de deelnemers invullen tijdens het   
 maken van de bolussen. Welke vragen gaan er door hun heen?   
 Stress? Wat vonden ze leuk? Ik wilde dit formulier gebruiken    
 om de analoge en de digitale test tegenover elkaar te zetten.   
 En het verschil in stress te meten. 

- 2 recepten van Zeeuwse bolussen. 1 analoog, dus een werkelijk   
uitgeschreven recept die ze fysiek krijgen. 1 digitaal, ze krijgen een   
filmpje opgestuurd van mij terwijl ik dus de bolussen maak. Hiermee kunnen 
ze tegelijk met mij bakken.
 - Waarom? Ik wilde kijken of er een verschil was in stresslevels 
 tussen de mensen die de analoge test uitvoeren en de mensen die de  
 digitale test uitvoeren. Mijn aanname was ten eerste dat de mensen
 meer stress ervaren door de digitale test vanwege de sociale media   
 prikkels die je krijgt, ze zouden het kijken op hun telefoon. Maar later  
 dacht ik: vanuit mijn vorige prototype is gebleken dat juist    
 alleen een recept kan zorgen voor extra spanningen, omdat zij niet   
 altijd alle handelingen weten. Ik hoopte uiteindelijk hiermee te   
 onderbouwen dat ik iets “analoogs” wilde maken. 

Hoe ik het prototype heb bedacht
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Bijlage 8: Interviews
Ik moest weer in gesprek gaan met mijn doelgroep. En dit wilde ik doen door 
een paar diepte interviews af te leggen. Ik had enkele vragen waar ik ant-
woord op wilde:
 - Wat doen zij ter ontspanning? Hoe vaak? Zijn ze hier tevreden  
  mee? Hoe zien zij ontspanning?
 - Wat doen zij als zij zich vervelen? Of als ze niet weten wat ze  
  moeten doen?
 - Wat zijn hun hobby’s?
 - Wat zijn hun prioriteiten? Wat houdt hun bezig?

Ook had ik nog vragen of koken en bakken gesteld tijdens deze interviews. 
Hierna heb ik ook pas echt het thema bakken en koken los gelaten. Ik heb 
dus uiteindelijk niks gedaan met deze resultaten. 

In eerste instantie wilde ik deze interviews houden terwijl ik met de deelne-
mers aan het bakken was, dit in verband met mijn vorige onderzoeksvraag. 
Na een feedback sessie en zelfreflectie, heb ik uiteindelijk toch besloten om 
het kookgedeelte te schrappen. Waarom? Ik hield me eigenlijk al te lang vast 
aan het koken en bakken in plaats van ontspanning en daarbij zag ik (geluk-
kig) niet de toegevoegde waarde ervan om tegelijkertijd te bakken. De vragen 
die ik ook wil weten hebben nu vrij weinig bakken te maken.

Ter ontspanning doen zij activiteiten die je vooral in je eentje doet en waar je 
creatief kan zijn.
Hun definitie van ontspanning is:
-  Niet geconfronteerd worden met dingen die er nog te doen zijn in je   
 omgeving
- Even niet met jezelf bezig zijn
- Compleet iets anders doen, dan ik aan mijn hoofd heb.

Zij zien ontspanning als tijdverspilling, als niet productief zijn. Soms moe-
ten ze zichzelf zelfs forceren om te gaan ontspannen. Daarnaast zie zijn 
ontspanning als motivatie om wel aan het werk te kunnen gaan. Zij plannen 
dan een moment in zodat ze iets hebben om naar uit te kijken. (Ontspanning 
moet je “verdienen”).

Als zij zich vervelen reiken zij het snelst naar hun mobiele telefoon. Dit kan 
zijn dat ze scrollen door sociale media of dat ze artikelen lezen. Wat opvalt 
hierbij is dat ze hier van te voren een overweging bij maken -> als zij taken 
hebben op die dag, gaan zij niet op hun telefoon, omdat zij weten dat ze dan 
in de avond zich niet productief genoeg hebben gevoeld. En daardoor kunnen 
ze zich dan niet 100% ontspannen tijdens het ontspanningsmoment.

Bij prioriteiten komt sterk naar voren dat zij zich op het moment enorm bezig 
houden met: school/werk, carrière,  corona, toekomst, familie vrienden en 
geld. Is absoluut geen prioriteit, om dit visueel te maken heb ik de prioritei-
ten verwerkt in de piramide die is gebasseerd op Maslow. [2] 

Reflectie
Na aanleiding van deze resultaten heb ik een eerste schets gemaakt van 
de prioriteiten piramide, van mijn doelgroep. Aangezien ik deze heb gebas-
seerd op de resultaten van mijn onderzoek, was mijn vorige stap om deze 
piramide te bevestigen door middel van het houden van een focusgroep. 
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Interviews 2
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Activiteit met 
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tijdens stress
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inplannen voor

motivatie
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1 ontspannings
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Ik moet me soms
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ontspannen, omdat
het niet ÒproductiefÓ

is.

Verveling Youtube kijkenA rtikelen lezen Scrollen
telefoon

Telefoon Boek lezen Sociale media

Meestal doe ik dan
dingen tot ik de 
knoop doorhak

-> wat ga ik 
echt doen?

Overweging:
Moet ik productief

zijn?
Dan ga ik niet

op mijn telefoon.

gevolg:
Als ik het wel doe
voel ik me in de 
avond schuldig.

Amerika
hustle
culture
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die je hebt

moeten ineens
geld opleveren

Betekent dat je
nooit meer iets zou
kunnen doen omdat

je het leuk vind, 
relaxend is of omdat

je er zin in hebt.

Prioriteiten Nieuwe vriend
van mijn moeder

Woningen Corona

Cariere Politiek Afstuderen

Verbetering:
Balans tussen

werk en 
ontspanning

betere verdeling:
meer ontspannen

voelen op de
momenten dat ik 

ontspan

Soms geef ik 
mezelf ont-

spanning als
cadeau

ÒIk heb heel hard
gewerkt dus nu mag

ik dit en dit...Ó

Soms ben je net 
iets te veel afgeleid
tijdens werk/school.

Voelt je niet 
productief genoeg

Kan niet 
100% 

ontspannen

Inzichten analyse
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Bijlage 9: Focusgroep
Na aanleiding van de cultural probe en de interviews kon ik een indicatie 
maken van de prioriteiten  van mijn doelgroep. Ik wilde dit doen door middel 
van de prioriteiten in een piramide te plaatsen zoals de piramide van behoef-
te [2]. Aangezien dit een aanname was, wilde ik dit controleren door middel 
van een focus groep.

Mijn eerste schets bestond uit:

Ik ben met mensen rond de tafel gaan zitten, en in gesprek gegaan om er-
achter te komen wat de prioriteiten zijn van de mensen. En of mijn aanname 
hierover correct is.

Ik heb dit gedaan door middel van stellingen te geven: 

Vind je de corona crisis belangrijker dan je familie en vrienden?
Is toekomst belangrijker dan familie? 

Hierdoor kon ik verschillende driehoekjes maken

Mijn doelgroep gaf aan dat familie en vrienden een grotere rol spelen in hun 
leven dan  in eerste instantie mijn aanname was. De corona crisis/ gezond-
heid komt hieronder, want ze houden zich er wel mee bezig om de gezond-
heid van hun vrienden/familie te waarborgen, maar dat heeft vooral te maken 
dus met de liefde voor familie en vrienden. 

Geld is een factor die weg valt uiteindelijk en past onder het kopje: Toekomst 
zorgen/ zelfstandigheid. Hier vallen bijvoorbeeld dus ook onder: woning, 
geld, na de opleiding etc.

Hierdoor heb ik de volgende uiteindelijk piramide kunnen concluderen. 
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Bijlage 10: Empathy Map
Na aanleiding van alle inzichten die zijn verkregen tijdens het afleggen van 
de cultural probe en de diepter interviews. Was de volgende stap het in kaart 
brengen hoe mijn doelgroep kijkt tegen ontspanning. 

Dit heb ik gedaan door de methodiek: Empathy map toe te passen. Hier 
stond de vraag, hoe ervaart mijn doelgroep ontspanning?, centraal. 

Waarom een empathy map?
Tijdens het maken van de persona’s aan het begin van mijn onderzoek wilde 
ik eigenlijk ook een empathy map toepassen. Waar ik toen tegen aan liep 
was het feit dat ik eigenlijk geen centrale vraag had, waarmee ik de empathy 
map in kon vullen. 
Nu wilde ik zelf inzichtelijk maken, met alle resultaten, hoe mijn doelgroep 
ontspanning ervaart. Ik wist alleen niet zo goed hoe ik dat moest doen. Toen 
klikte het en had ik eindelijk mijn vraag voor boven aan mijn empathy map.

Ik ben begonnen met de empathy map visueel te maken op een raam tussen 
de probes in de garage Otten. En ik heb alle inzichten die ik dus heb verkre-
gen verwerkt in deze map. (Zie afbeelding hier links onder hoe ik het heb 
gedaan in de garage. Zie afbeelding volgende pagina voor de digitale uitwer-
king.)

De resultaten

Mijn doelgroep ervaart een druk om te presteren, doordat zij zich vergelijken 
met andere mensen, “want bij hen lukt het wel”. Een goed voorbeeld hiervoor 
is Social Media. Hier wordt men geprikkeld door filmpjes om geld te verdie-
nen, om zoveel mogelijk uit je dag te halen, zo productief mogelijk te zijn. En 
vooral het opbieden van de productiviteit.  Dit haakt in de hustle culture waar 
ik het eerder over had. Doordat alles productief moet zijn en je nu niks meer 
mag doen uit plezier, omdat het geld moet opleveren. Wordt ontspanning 
gezien als tijdverspilling. 

Zij linken productiviteit op werk/school als iets wat de dag maakt, het po-
sitieve van de dag. En zij voelen hierdoor dat ze falen als zij niet productief 
genoeg zijn. Dit leidt er naar toe dat zij terwijl zij eigenlijk moeten ontspan-
nen, niet kunnen ontspannen omdat zij schuldig voelen dat ze niet productief 
genoeg zijn geweest. Ze voelen zich schuldig omdat zij vinden dat ze ont-
spanning moeten verdienen. En als je niet productief genoeg bent geweest, 
heb je het eigenlijk niet verdient en kan je niet ontspannen. 
Daarbij maken ze een overweging als ze willen ontspannen, en die overwe-
ging gaat wederom of ze het die dag wel hebben verdiend. 

Ook zijn ze er wel bewust van dat ze meer ontspanning nodig hebben, en 
staan ze er open voor. Echter is de stap te groot omdat ze het los kunnen 
laten dat het niet productief is en omdat ze vinden dat ze het niet hebben 
verdiend. 
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PIJNPUNTEN FIJNPUNTEN
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Voorbeelden:
- Study with me
- Ondernemen  
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Bijlage 11: Concept 1: De puzzel
Dit is mijn breindump formulier. Door middel 
van deze gedachten gangen heb ik uiteindelijk 
het eerste concept bedacht. 

In eerste instantie was ik heel enthousiast 
over dit idee omdat ik eigenlijk alles aan stip 
wat naar voren kwam uit mijn onderzoek: 
- De perfectionisme
- Dat je ontspanning moet verdienen

Maar ik kwam er al snel achter dat ik iets 
te veel gefixeerd was op het feit dat het een 
puzzel moest worden. Ik had een puzzel op het 
oog omdat dit zorgt voor uitdaging, en dit uit 
de testen naar voren kwam dat dit ook zorgt 
voor motivatie. 

Verder kon ik dit eigenlijk niet heel goed onder-
bouwen en was ik eigenlijk nog zoekende met 
wat ik nou echt wil bereiken met dit idee. 

Het was tijd voor een stap terug en dat heb ik 
gedaan door te gaan brainstormen met mede 
afstudeerders. 
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Concept uitwerking
Hoe ik het concept voor mij zag vanaf het 
begin is een heel grote ijzeren frame, waar een 
bol wol inzit (de puzzel), die uit elkaar gehaald 
moest worden. 

Aan deze bol wol, hoe verder je hem uit elkaar 
haalt, zitten steeds fysieke elementen die 
de gebruiker prikkelt. Dit zijn kleine hints die 
uiteindelijk de statement van mijn eindproduct 
representeert. Dit eindproduct is echter nooit 
compleet af. Hierdoor staat hij open voor 
enigszins interpretatie, als spreekt het voor 
zich wat de statement is. 

Dit was eigenlijk het metafoor van wat er ge-
beurt in hun dagelijkse leven. Zij zien ontspan-
ning als iets wat je moet verdienen. Doordat 
het eindproduct/beloning van dit concept de 
ontspanning is, hoopte ik dat zij hiermee zou-
den kunnen reflecteren naar hun eigen leven. 
En inzien dat zij dit zelf ook toepassen als het 
gaat om ontspanning. 

Dit product is eigenlijk nog veels te vaag. 
Want wat is nou eigenlijk echt mijn statement? 
Breng ik over wat ik wil overbrengen? En het is 
leuk dat ze een touwtje uit elkaar halen, maar 
wat bereik ik daar mee? 

Dat zijn ook nog enkele redenen waarom ik 
besloot om dit concept achter mij te laten. En 
terug te gaan weer naar de kern, door middel 
van brainstormen. 
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Na aanleiding van het vorige concept heb ik 
ook prototypes bedacht zodat ik deze kon uit-
testen om mijn proof of concept te bewijzen.  

Echter kwam ik al snel tot de conclusie dat het 
concept niet zou gaan werken, of niet werkt 
omdat het niet is wat ik wil bereiken. En daar-
om heb ik ook deze prototypes niet uitgetest. 

 Deze prototypes leggen vooral de nadruk op 
het perfectionisme. Ik wilde gaan testen of het 
daadwerkelijk klopt dat mensen minder goed 
kunnen ontspannen als zij niet tevreden zijn 
over het eindproduct. Hoe ervaren zij dit? Wat 
brengt dit bij hun los?
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Bijlage 12: Brainstormen
Na het bedenken van het vorige concept struikelde ik over 
het feit dat ik mijn concept eigenlijk niet los kon laten. Om 
dit probleem op te lossen ben ik gaan brainstormen met 
Marley en Bryan, twee mede afstudeerders. Deze sessie is 
gestart naar aanleiding van een boek over brainstormen. 
[6]

De vraag die centraal staat is: 
Hoe kan je studenten in laten zien dat ontspanning geen 
tijdverspilling is?

Op het moment stond deze vraag nog centraal omdat ik 
mij eigenlijk vooral gefocust heb op het tijdverspilling 
element. Na deze sessie ben ik tot de conclusie gekomen 
dat het verdienings element aan de ontspanning het meest 
schurend is. Als ik studenten in kan laten zien dat je ont-
spanning niet hoeft te verdienen, kan eventueel daarna het 
balletje rollen naar dat zij niet meer zien als tijdverspilling. 

Hoe hebben we het aangepakt?
We hebben een timer gezet voor een half uur en we zijn 
individueel ideeën op gaan schrijven op post its. De regels 
was dat niks fout is. Alles wat je kon bedenken moest je 
opschrijven, zodat dat ook uit je systeem was. 

Hiernaast is een visualisatie te zien van alle post its. 

Hoe we het hebben uitgevoerd. 
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Hoe kan je studenten in laten
zien dat ontspanning geen tijd-

verspilling is?
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Lego bouwen
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programma. 
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belangrijke dingen

weg moet halen
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Koken Muziek maken

Elke keer als je iets
productiefs wil

gaan doen, gaat
 

er een boobytrap
af

Ontspanning
juist wel

 

geld geven

Vierkante zak
waar je in kan
staan om de

wereld te
vergeten

Hoofd wolk. 
Die ontspanning

opwekt.

Haiku schrijven Paintballen

Thee drinken
Hoofd wolk. 

Die ontspanning
opwekt.

Minigolven
Confronteren

met super veel
dingen die ze
moeten doen.

VR

Inplaats van
energy drank,
ontspannings-

drank.

tuinieren

Weegschaal

Binaural beats

Toneelspel

Cards against
hustle culture

Luisteren naar
de regen.

Digitale uitwerking van de post its.
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Stap 2 in het proces was dat iedereen 10 stickers kreeg, en deze mocht plak-
ken op de post its die jij het meest interessant vond. 

Naar aanleiding van dit zijn de onderstaand post its overgebleven. Deze wa-
ren het meest prikkelend. 

Stap 3 was het combineren van de post its met elkaar, zodat er concepten konden 
worden bedacht. Dit heb ik gedaan door de post its op te plakken, en vervolgens op 
de ramen de ideeën uit schetsen met een white board marker. Deze concepten heb ik 
uitgeschreven op de volgende pagina. 

Hoe kan je studenten in laten
zien dat ontspanning geen tijd-

verspilling is?

Kamer maken
met super

veel prikkels

Lego bouwen

Planning 
programma. 
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af
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geld geven
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waar je in kan
staan om de

wereld te
vergeten

Hoofd wolk. 
Die ontspanning

opwekt.

Haiku schrijven Paintballen

Thee drinken
Hoofd wolk. 

Die ontspanning
opwekt.

Minigolven

Confronteren
met super veel
dingen die ze
moeten doen.

VR
Inplaats van

energy drank,
ontspannings-

drank.

Tuinieren

Weegschaal Binaural beats

Toneelspel

Cards against
hustle culture

Luisteren naar
de regen.
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Brainstorm concepten

Concept 1 
In eerste instantie wilde ik dit 
prototype nog uittesten bij 
mijn doelgroep. Ik heb uitein-
delijk besloten om dit niet te 
doen, omdat de testen die ik 
wil doen vallen onder doel-
groep onderzoek. Ik heb al 
genoeg informatie en het was 
tijd om de volgende stap te 
zetten naar echt ontwerpen. 

Concept 2
Het tuinieren element vind ik 
interessant in combinatie met 
het voedsel element aan het 
begin van mijn onderzoek. Als 
zij meer in contact komen met 
zelf voedsel zaaien, wat ont-
spanning opwekt, hebben zij 
misschien ook meer respect 
voor koken in het algemeen. 
Hier ga ik wel meer de human 
kant op, maar ik wil een cri-
tical design maken. Vandaar 
dat deze wegvalt. 

Concept 3
Dit concept zit al meer rich-
ting de VOID kant. Studenten 
drinken veel cafeïne om door te 
kunnen gaan. Maar wat nou als 
er een hele voedsellijn zou zijn 
die je juist helpt om te ontspan-
nen?

Concept 4
Dit begon in eerste instantie 
als een grap. Uiteindelijk 
kwam ik tot de conclusie dat 
dit een metafoor is voor het 
verdienen van ontspanning. 
Nu gaat het wel een beetje ver 
om als prototype mensen door 
een ruimte te laten rennen en 
ze te beschieten, maar hier 
gaat het weer om het verdie-
nen. 

Concept 5
Dit vind ik interessant vanwege 
het spel element. Er komen dan 
dilemma’s aan bod over hustle 
culture. Hierdoor krijgen zij door 
middel van het spel te spelen 
inzichten over hoe zij kijken naar 
hun tijdsindeling. En hoe zij ont-
spanning zien. 
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Bijlage 13: Concept 2: Escapisme
Tijdens een wandeling was ik aan het nadenken over mijn project en wat ik er 
nou eigenlijk mee wil bereiken. Toen riep ik eigenlijk frustrerend gewoon een 
zin: We zetten onszelf nooit uit. Of we KUNNEN onszelf nooit uitzetten. En 
hiermee doel ik op onze tijd op onze telefoon. We staan hiermee daadwerke-
lijk dag in dag uit aan. En onze hersenen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat 
doordat mensen ontspanning niet zien als iets productiefs, dat ze niet 100% 
kunnen ontspannen omdat zij in hun hoofd nog bezig zijn met de taken die zij 
nog moeten doen, of andere prioriteiten van mijn doelgroep. 

Aangezien ik aan het wandelen was had ik het zinnetje even snel gestuurd 
naar een vriendin, die er eigenlijk meteen op inhaakte met de woorden: 
MAAK EEN KNOP.

En toen kwam dit concept. Het is een interactieve installatie waar je in kan 
staan met een knop in het midden. Het is een vierkant, gemaakt door hout 
en Ikea douche gordijnen zodat het erdoor heen kan worden geprojecteerd. 
Als de gebruiker in de installatie staat krijgt hij eerst te maken met overprik-
keling. Deze overprikkeling bereik ik door middel van: beeld en geluid. Ver-
volgens als de gebruiker op de knop drukt, verandert de ruimte naar ultieme 
ontspanning, wederom door licht, geluid en beeld.

Waarom ik met dit concept niet mijn doel bereik is, omdat er geen gevolg is 
na het indrukken van de knop perse. Er is niet iets aan gelinkt waardoor de 
deelnemer naar zichzelf reflecteert. Het is nu gewoon leuk een knop, maar 
waar staat het eigenlijk allemaal voor. 
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Concepten
Dit is een prototype om mijn deelnemers in te laten zien dat zij de ontspan-
ning niet hoeven te verdienen. Dit wilde ik uit testen door middel van een 
metafoor. Ik laat mijn deelnemers eerst thee drinken. Vervolgens moeten zij 
voor dezelfde thee worden beschoten met paintballs.

Halen zij nu meer waarde uit de thee (ontspanning), omdat ze ervoor hebben 
moeten werken?

Reflectie
Wederom heb ik in dit concept mij ook vooral gefocust op het kader: Ont-
spanning moet je verdienen. En zeker na dit concept heb ik echt de knoop 
door kunnen hakken dat dat ook het kader is die ik wil aanstippen in mijn 
eindproduct.
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Bijlage 14: Eind concept

Het concept is begonnen als iteratie slag op het concept: 
Escapisme. Hier mistte ik nog mijn doel en hij was niet 
volledig. 

Nadat ik dus terug keek naar de prioriteiten piramide en de 
empthy map kon ik deze elementen toepassen in dit con-
cept. 

Dit heb ik gedaan door middel van de prioriteiten piramide te 
linken met de installatie. Op elk scherm wordt als het ware 
een laag behandeld/aangestipt van de piramide. 

In deze installatie krijgt de gebruiker een knop mee, hier 
wordt alleen niks over gezegd. De gebruiker wordt zo erg 
overprikkeld dat hij uiteindelijk wel op de knop moet druk-
ken. Vervolgens valt de hele installatie uit elkaar en zit ik 
daar op de bank. Hier ga ik in gesprek met de deelnemer 
over hoe het nu eigenlijk echt met de deelnemer gaat. Hier-
door voelt mijn doelgroep zich eindelijk gehoord en serieus 
genomen.

Reflectie
Wederom mistte hier het eind element. Wat haalde ze er uiteindelijk nou 
uit? Daarom heb ik hierna nog een extra element toegevoegd aan het con-
cept met een nieuwe iteratie slag. 



70 71 

Als iteratieslag op het vorige concept is het ontspanning element toegevoegd.  Wat er bij het vorige concept mistte was eigenlijk de rode draad en het eind station. 
Hiermee gaf ik uiteindelijk nog steeds niet een shock factor mee of het hele proces. De ontspanningsruimte is eigenlijk ontstaan door dat ik tijdens een brainstorm ses-
sie bedacht: Eigenlijk moeten ze gewoon nog ontspannen, wat nou als ik op het einde de stem van Headspace laat horen (een meditatie app). Daarbij bedacht ik mij dat 
we tijdens de brainstorm sessie met Marley en Bryan ook een kamer hadden bedacht die complete overprikkeling voorstelde, ook wel fase 1 van dit concept. Dit heb ik 
vervolgens verwerkt in het tegenovergestelde een ontspannings ruimte die complete ontspanning opwekt. Dit wordt bereikt door visueel: kleur, audio: zoals white noise, 
regen en bijvoorbeeld ASMR. En door geur: denk aan lavendel, rozen en kamille. 

Uit de probe is naar voren gekomen dat mijn doelgroep ook ontspanning ziet als: reflecteren op de dag en een moment om na te denken. Uit de empathy map kwam 
sterk naar voren dat mijn doelgroep niet het gevoel heeft om dat zij mogen praten over hun stress, voelen zij zich niet gehoord en willen zij graag hun hoofd leeg maken. 
Doordat ik in fase 2 met hen in gesprek ga, over wat zij hebben gezien in fase 1 en door echt te luisteren hoe het nou echt met hun gaat. Kunnen zij hierdoor reflecteren 
en hun hoofd leeg maken. Hierdoor kunnen zij in fase 3 helemaal ontspannen. Waarom? Omdat dit energie geeft, het is een vertrouwde plek, ze hoeven niet meer na te 
denken over de dingen die ze nog moeten doen en iedereen laat ze met rust. Zie resultaten cultural probe bijlage X
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Bijlage 15: Ontwerpcriteria
Must have
- Luisterend oor bieden
- Geen prikkels buiten de installatie om
- Multisensorial oftewel inspelen op de zintuigen
- 1-persoon tegelijk
- Deelnemer beslist zelf wanneer het tijd is voor ontspanning
- Dialoog naderhand
- Overprikkeling wordt ‘ervaren’ door de lagen van de prioriteiten 
piramide.
-Critical Design
- Overprikkeling gedeelte moet digitaal zijn
- Ontspannings gedeelte moet analoog zijn

Could have
- Dialoog
- Een knop

Won’t have
- Focus op tijdverspilling/ productiviteit
- Spel element
- Game maken
- Focus op koken en bakken

Should have
- Non sense vragen of diepe vragen
- awareness creëren
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Bijlage 16: Focusgroep
In fase 1, het overprikkelende gedeelte van mijn concept, worden 
de lagen van de prioriteiten piramide 1 voor 1 geprojecteerd in de 
installatie. 

Ik had bedacht om dit te doen door middel van de stress letterlijk 
en figuurlijk op te bouwen. Dat zou betekenen dat eerst toekomst 
zorgen zou worden geprojecteerd en als laatste carriere. Echter 
is uit de focusgroep gebleken dat het meer profijt heeft om de 
piramide als het ware af te bouwen. Je loopt de piramide naar 
beneden. 

Ter illustratie heb ik hiernaast een soort ui getekend. De buitenste 
laag: Carriere, staat eigenlijk het verst af van het indiviu. Naar 
mate je de trap naar beneden loop, of de ui pelt, kom je steeds 
meer naar de individu zelf. 

Hieruit heb ik besloten om het ook op deze manier aan te pakken. 
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Bijlage 17: Prototype test
De vraag die bij deze test centraal staat was: 

Kan ik overprikkeling bereiken? 

Ik heb dit gedaan door middel van een beamer te gebruiken die 
recht voor hun iets projecteerde. Op deze beamer was een in-
stallatie te zien over overprikkeling. [7][8][9] Vervolgens legde ik 
achter de deelnemer een telefoon die alleen geluid afspeelde. En 
daarna deed ik een laptop aan naast hen met geluid en beeld. 

Vervolgens ben ik uit de installatie gegaan met ze, heb ik ze op 
een bank gelegd en ben ik met ze in gepsrek gegaan. 

Belangrijke elementen die hieruit zijn gekomen zijn =:
- Ze werden inderdaad overprikkeld. Ze gaven zelfs aan dat ze het 
wilde stoppen. Alleen durfde zij dit niet omdat ze bang waren mijn 
test te verpesten. Touw element gaat werken dus. 

-Ik liep soms langs ze om iets aan te zetten en dat werkte heel 
goed voor extra prikkels. Ook waren ze extra geprikkeld als er iets 
gebeurde in hun ooghoek. Vandaar dat de schermen niet meer 
tegenover elkaar aan gaan. Maar dat ze als een cirkel aan gaan.

- Muziek werkte juist ontspannend tussendoor, dit wordt dus niet 
verwerkt in mijn installatie. 
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Bijlage 18: User journey
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