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Richtlijnen voor de praktijk
Dit document beschrijft negen richtlijnen om ervoor te zorgen dat ontwerpers
optimaal leren van ontmoetingen met gebruikers. Ontmoetingen met gebruikers
zijn een waardevolle bron van informatie en inspiratie voor het ontwerpproces.
Ervaringen bieden een solide fundering om creatief begrip op te bouwen. Dit
begrip bevat informatie over de gebruiker en zijn/haar omgeving, empathie
met de gebruiker en inspiratie voor idee generatie (zie proefschrift, hoofdstuk
2). Deze ingrediënten maken het mogelijk voor ontwerpers om producten en
diensten te ontwerpen die passen bij de ervaringen en behoeften van toekomstige
gebruikers.
Natuurlijk zijn er vele bronnen die ontwerpers kunnen informeren en
inspireren. Deze richtlijnen richten zich echter op ontmoetingen, omdat het
bijbehorende proefschrift getiteld ‘Meaningful Encounters’ hier over gaat. In
dit proefschrift onderzocht ik manieren hoe ontwerpers kunnen leren over
en van kinderen met autisme, door middel van ontmoetingen. De richtlijnen
zijn gebaseerd op literatuur over empathie in het ontwerpen, en observaties
en ervaringen in de vijf studies en twee ontwerpprojecten (LINKX en de
Klessebessers). De uitgebreide achtergrond van deze richtlijnen en een Engelse
versie hiervan zijn terug te lezen in het proefschift.
De richtlijnen bevatten praktische tips en tricks in relatie tot het raamwerk
(zie figuur rechts). Dit raamwerk beschrijft een leercyclus voor ontwerpers.
Het publiek voor de richtlijnen is zowel ontwerpers als zorgverleners. De
richtlijnen beschrijven hoe we het leerproces van ontwerpers kunnen organiseren
dat ze optimaal leren van ontmoetingen voor ontwerpactiviteiten. De tabel op de
volgende bladzijde legt eerst elke stap en overgang in het raamwerk uit. Hoewel
het onderzoek ging over kinderen met autisme, zijn de richtlijnen algemener
gepresenteerd. De meeste richtlijnen zijn namelijk ook van toepassing op andere
doelgroepen die afhankelijk zijn van anderen.
Helma van Rijn, december 2012
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Tabel: Overzicht van de activiteiten en transities in het ontwikkelde raamwerk

Leercyclus
1: ontdekken

Zich verbazen

2: familiarisatie

De kat uit de boom kijken

3: onderdompelen

Meegaan in interacties
zonder concreet doel

Hoe?
Wees open-minded

Waarom?
nieuwsgierig zijn en
geinteresseerd

Bijdrage aan creatief begrip

Familiarisatie biedt een solide basis voor
leren. Het zorgt ervoor dat ontwerpers
bevindingen in perspectief kunnen zien,
zich voor kunnen bereiden en activiteiten
als gepland uit kunnen voeren

vertrouwd in de context

Open jezelf naar de kinderen en kom zo dichtbij als mogelijk

concrete ervaringen hebben
met de kinderen in de context

Registreer ervaringen in de
context met je ogen open.

Neem wat meer afstand in interacties

Neem verhalen mee
naar huis over het kind
in zijn/haar context

5: verbinden

Relateer met eerdere kennis

Denk na over situaties in je leven die relateren
aan hoe de kinderen de wereld ervaren

Connectie brengt de ervaringen
van de kinderen dichter
bij die van ontwerpers

6: reflectie

Interpreteer data

Denk na over wat de ervaringen en observaties
betekenen voor je ontwerpopdracht

Reflectie helpt de ervaringen
van gebruikers te begrijpen en
wat ze betekenen voor hen

Interpretatie is noodzakelijk om
observaties correct te gebruiken

7: loslaten

Laat de kinderen en verzorgers los

Zie de kinderen als object in plaats van subject

Afstand steunt ontwerpers
in het aannemen van een
behulpzaam standpunt

Loslating is noodzakelijk voor empathy om
een behulpzaam standpunt aan te nemen

8: theorisatie

Verwerk data and
maak overzicht

Zoek patronen en categorieen

Een helder overzicht is nodig als
voorbereiding van ontwerpen

Deze activiteit brengt creatief begrip
en resulteert dus in inspiratie,
empathie en inspiratie
Nieuwe ideeën en concepten zijn gebaseerd
op het bereikte creatieve begrip

Ontdekkingen over ideeën en concepten
in gebruik vergroten het creatief begrip

9: toepassen

Vertaal het creatieve begrip
naar een ontwerp voorstel

Ontwikkel prototypes van ideeën en concepten

Physieke interpretaties
van creatief begrip maken
aannames tastbaar zodat ze
getest kunnen worden

10: try-out

Probeer ontwerpen uit met
de kinderen en verzorgers

Benader de kinderen met prototype(s)
van het ontwerpvoorstel

Het testen van het voorstel
bevestigt of vergroot
het creatief begrip

Bijdrage aan concept
ontwikkeling

Ontdekking stimuleert bereidheid tot leren

Zoek een comfortabel plekje in de ruimte en doe even niets

4: observatie

iteratie

What ontwerpers doen

De ervaringen van onderdompelen
zijn de bron die ontwerpers
gebruiken voor empathie

Observaties zijn de bron van informatie
over het kind en zijn/haar omgeving

voortbouwen
op bestaand

Ontwerpers begrijpen ervaringen
waar ze naar kunnen relateren, wat
noodzakelijk is voor empathie

idee generatie
nieuwe
oplossingen

verbeteren en
creeeren van nieuwe
oplossingen

Richtlijn 1: Maak een plan, maar
plan niet te veel

Hieronder presenteren we een overzicht van alle negen richtlijnen. Ze zijn
onderverdeeld in drie hoofdonderdelen. Het bovenste stuk bevat richtlijn
1 tot 3, welke zijn gerelateerd aan de voorbereidingen van ontmoetingen.
Het middelste stuk bevat richtlijn 4 tot 8, welke gerelateerd zijn aan de
activiteiten in het leerproces. Het onderste stuk bevat richtlijn 9 over de
relatie tussen ontwerpers en gebruikers. In werkelijkheid vinden deze
activiteiten plaats als gelijdelijke overgang met iteraties en overlap. We
presenteren ze echter als losse stappen, omdat dit de verschillende taken
en houdingen van onwerpers t.o.v. gebruikers verheldert.

Deze eerste richtlijn lijkt misschien vanzelfsprekend, maar een plan over wie je
betrekt, wanneer, hoe en waarom is belangrijk voor een succesvol onderzoek.
Ontmoetingen moet je tot een bepaald niveau plannen, omdat ze plaatsvinden
tussen mensen en tijd kosten. Een grof plan ondersteunt ontwerpers en
zorgverleners in samenwerking. Het bevat de type mensen die ontwerpes willen
betrekken, de momenten, en nog belangrijker, voor welk doel. Het plan is een
eerste voorstel dat open is voor verandering in overleg met gebruikers.

1

Ontwerpers: Bepaal wie je gebruikers zijn

De primaire doelgroep in het proefschrift waren kinderen met een stoornis in het
Autistische spectrum. Binnen dit spectrum is een grote varieteit in behoeften en ervaringen
van deze kinderen. Bijvoorbeeld, een niet-sprekend kind met klassiek autisme heeft een
heel ander begrip van de wereld dan een verbaal kind met het Asperger syndroom. Het
specificeren van kalenderleeftijd, ontwikkelingsleeftijd, geslacht, interesses of classificatie
in het spectrum helpt je om de juiste mensen te betrekken. Alleen zo leer je over de
juiste mensen voor je ontwerptaak. Vergeet bovendien niet je secundaire doelgroep als je
ontwerpt voor mensen met een cognitieve beperking. Deze mensen zijn afhankelijk van
zorgverleners zoals familie, therapeuten en leerkrachten. Bepaal je primaire en secundaire
gebruikers. Dat helpt je in het maken van een compleet overzicht.

2

Ontwerpers: Bepaal wanneer je gebruikers nodig hebt en leg uit

Het projectdoel, het tijdspad en het budget bepalen hoe je ontwerpproces eruit
kan zien. Ontmoetingen kunnen plaatsvinden in verschillende fases. In de fuzzy
front end, kunnen ze creatief begrip brengen voor conceptontwikkeling. Tijdens
conceptontwikkeling en detaillering kunnen ze je ook informeren en inspireren. Bepaal
de benodigde input, tijd en budget voor elke fase om zo de meest geschikte momenten
te kiezen in het proces. Een ontmoeting vroeg in het proces kan je helpen om een
haalbaar en passend plan te bedenken. Als je ervaring hebt met de doelgroep, ben je
waarschijnlijk beter in staat om een geschikte manier te bedenken voor deze gebruikers
om zich te uiten.
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Richtlijn 2: Zoek mensen!

Ontwerpers: Bepaal het aantal gebruikers

Jouw behoefte, beschikbare tijd, budget en onderzoeksplan bepalen het aantal
gebruikers dat je wilt betrekken. Een diepte-onderzoek met tenminste drie gebruikers
brengt optimaal resultaat voor een minimale moeite. Het vergelijken van drie gebruikers
kan gemeenschappelijke gedragingen onthullen die onderdeel zijn van de de beperking,
maar ook individuele voorkeuren en persoonlijke trekjes belichten. Een vergelijking van
twee gebruikers is onvoldoende om dit verschil aan te tonen (zie proefschrift pagina
158). Natuurlijk is het zo dat het betrekken van een gebruiker altijd meer inzicht brengt
dan geen.
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Deze richtlijn heeft betrekking op de gebruikers die je nodig hebt om je plan uit te
voeren. Mogelijk kan je klant toegang tot gebruikers leveren. Zo niet, dan moet je zelf
de tijd en moeite stoppen in het vinden van mensen die bereid zijn mee te doen. Dus
eerst zoeken, dan overtuigen.

1

Ontwerpers: zoek iemand die iemand kent...

Het zoeken via connecties in je sociale of professionele netwerk verhoogt je kansen
in het vinden van mensen die bereid zijn mee te doen. Als je iemand kent (die iemand
kent), is het waarschijnlijker dat je die persoon overtuigt. Mensen met een cognitieve
beperking zijn omringt door een netwerk van zorgverleners. Visualiseer welke mensen,
instanties en/of organisaties betrokken zijn in dit netwerk. Veel mensen maken deel uit
van een steungroep of hebben een organisatie achter zich. Door breder te kijken verhoog
je de kans dat je iemand kent (die iemand kent). Zorg dat je geïntroduceerd wordt door
iemand bij de manager van een zorginstelling. Dit geeft deze manager vertrouwen in jou.
Bovendien zijn instanties en organisaties fysieke plekken waar mensen met ervaring met
de doelgroep elkaar treffen. Dit zijn dus handige plekken om mensen te vinden. Het is
misschien zelfs wel mogelijk om samen te werken. Wie weet is men geinteresseerd om
hun naam aan een innovatief ontwerpproject te verbinden.

Ontwerpers: Sta open voor verandering van het plan

Het plan kan het beste gezien worden als een voorstel dat besproken moet worden
met de betrokken gebruikers. In het proefschrift hadden de verzorgers van de kinderen
de macht om het plan te wijzigen, omdat het werd uitgevoerd in hun omgeving en hun
medewerking vereist was. Spendeer daarom niet te veel tijd aan het perfectionaliseren
van het plan, omdat het toch nog kan wijzigen. In plaats daarvan, betrek gebruikers zo
vroeg mogelijk, bespreek het plan met ze, verwacht verrassingen en denk samen na over
geschikte manieren waarop de gebruikers zich kunnen uiten.
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Ontwerpers: neem de eerste stap

3

Ontwerpers: Bespreek je plan

en betrouwbaarheid zeer belangrijk. Vertrouwen kan verkregen worden door het
delen van eerdere ervaringen of het uitvoeren van het onderzoek voor een bekend
instituut. Neem kleine stappen. Als zorgverleners eerder hebben bijgedragen is het
waarschijnlijker dit nogmaals te doen, mits het een positieve ervaring was. Face-toface contact heeft een positief effect op de toeweiding, omdat het moeilijker is om
nee te zeggen in iemands gezicht. Regel schriftelijke goedkeuring na mondelinge
toezegging. Maak een formulier waarin wordt uitgelegd welk type data verzameld
wordt (b.v. foto, video, audio opnamen, notities) en hoe dit gebruikt wordt (intern,
presentaties, internet, media). Vraag alleen wat nodig is. Checkboxjes schrikken
mensen af. Regel toestemming zo vroeg mogelijk in het proces om ervoor te zorgen
dat het niet het ontwerpproces stagneert. Professionals moeten familie vragen. In
geval van afwijzing heb je meer tijd nodig om andere gebruikers te vinden.

Voor een eerste stap heeft face-to-face contact de voorkeur over een telefoontje
of e-mail. Jij kan alvast spieken in de context, informeel spreken met mensen en een
eerte stap maken richting toestemming. Eerste ontmoetingen geven een gevoel voor het
project en ideeën om de haalbaarheid van je plan te verbeteren (see richtlijn 1). Je voelt je
misschien nog niet klaar hiervoor, omdat je nog niet genoeg weet. Maar simpel gezegd,
een ontmoeting is de beste manier om dit te ontdekken. Zorgverleners snappen dat je
niet direct alles weet en vinden dit niet erg. Zo lang je maar respectvol en geinteresseerd
bent t.o.v. hen en hun werk.

Het plan is niet alleen handig voor de planning, maar ook om zorgverleners te
overtuigen van hun deelname. Zorgverleners kunnen twijfelen, omdat een primaire
verantwoording ligt bij de mensen waarvoor zij zorgen. Voordat ze beslissen, willen ze
natuurlijk het doel weten, wat er van hen en de kinderen verwacht wordt. En ook wat
ze er persoonlijk mee kunnen winnen. Leg uit wat je zou willen doen. Geef ze een
schriftelijk plan als toevoeging. Zo kunnen ze het nog een keer overlezen als jij er niet
bent en jou voorzien van vragen en suggesties ter verbetering van je plan.

4

Zorgverleners: luister naar het plan

5

Verzorgers: geef input op het plan

7

Participeer in het project als je de intenties van de ontwerper vertrouwt. Ben
je degene die toestemming kan geven of heb je iemand anders nodig die dit voor
jou doet? Denk na over wat de ontwerper mag verzamelen tijdens ontmoetingen en
hoe ze dit mogen gebruiken.

Ontwerpers kwamen bij je met een onderzoeksplan. Het is waarschijnlijk dat dit
plan een doel, tijdspad en contactmomenten bevat waar jouw input gewenst is. Allereerst
luister naar dit plan!

Bepaal of het plan je haalbaar in de oren klinkt. Leg uit aan de ontwerpers hoe jij
en de mensen waar je voor zorgt kunnen bijdragen in ontmoetingen. Is er iets wat de
ontwerper vergeten is of niet weet?

6

Verzorgers: geef toestemming

Ontwerpers: vraag toestemming

Op een zeker punt moeten ontwerpers officieel vragen of mensen meedoen aan het
project en dit vastleggen. In projecten voor mensen met cognitieve beperkingen beslissen
zorgverleners voor deze mensen of ze mee mogen doen. In dit geval zijn vertrouwen

6

Richtlijn 3: Plan ontmoetingen met
je team

Richtlijn 4: Neem de tijd om
vertrouwd te raken

Creatief begrip is lastig te delen met anderen. Als je in een team werkt, plan dan
ontmoetingen met je teamgenoten om dit delen makkelijker te maken.
Gedeelde ervaringen zijn goed voor de teambuilding en zijn makkelijker samen
te delen en te bediscussieren. Deze derde richtlijn geldt natuurlijk alleen als je
samen in een team werkt aan een ontwerpopdracht.

Deze vierde richtlijn slaat op de activiteit ‘familiarisatie’ oftewel, vertrouwd raken.
Dit is extra belangrijk wanneer ontwerpers onbekend of niet vertrouwd zijn
met de gebruikers en hun context. Dit is vaak het geval wanneer ze ontwerpen
voor mensen met cognitieve beperkingen. Een onvertrouwde context bevat
onbekende objecten en mensen volgen andere regels en interacteren anders met
elkaar dan ze gewend zijn. Onderschat de waarde van vertrouwd raken met deze
aspecten alvorens je tot actie komt. Alleen wanneer ontwerpers zich vertrouwd
en op hun gemak voelen, kunnen ze hun taken met volle aandacht en volgens
plan uitvoeren.

1

Ontwerpers: steun elkaar

Sommige ontwerpers in het team hebben wellicht nooit een persoon met een
cognitieve beperking ontmoet. Steun elkaar tijdens de ontmoeting, want een eertste
ontmoeting kan spannend zijn en onvertrouwd zijn.

2

1

Designers: stel je open voor ontdekking

2

Ontwerpers: voel je thuis

3

Verzorgers: verwelkom ontwerpers

In familiarisatie, moet je vatbaar zijn voor nieuwe ontdekkingen. Een nieuwe
context bevat vele mogelijkheden voor ontdekkingen, welke belangrijk zijn voor het
verkrijgen van empathy. Het brengt nieuwsgierigheid en bereidheid om over mensen
te leren. Wees verrast over de manier waarop de mensen met de wereld om hun heen
omgaan. Wees aanwezig zonder duidelijk doel in je hoofd. Vergeet je plannen voor de
toekomst voor een moment en neem de tijd om af te wachten wat er als volgt gebeurt.

Ontwerpers: gebruik de meerdere ogen

Vaak kun je alleen maar direct leren van gedrag mensen met een cognitieve
beperking door observatie. Verzorgers kunnen dit ondersteunen door het geven
van uitleg en interpretaties van dit gedrag. Dit blijft natuurlijk altijd een persoonlijke
interpretatie van de ervaringen van iemand anders. Daarom is het nuttig om jouw
interpretaties te vergelijken met andere aanwezigen. Hoe meer ogen in de observatie,
hoe beter.

Het kan raar voelen voor de eerste keer in een nieuwe omgeving, maar dat gevoel
verdampt snel. Je thuis voelen heeft een positief effect op familiarisatie. Vraag de
verzorger wat de beste positie is om de omgeving te observeren, zonder dat je hen of
de mensen waarvoor zij zorgen stoort. Vraag om een rondleiding door het gebouw of
om toestemming om zelf rond te kijken. Als je de weg weet, voel je je eerder op je plek.

Ontwerpers zijn onvertrouwd in de omgeving van mensen met cognitieve
beperkingen. Leg aan hen uit met wie, wanneer, waar en hoe ze zich kunnen gedragen
met de mensen. Deze uitleg en grenzen geven ontwerpers een handvat en zekerheid.
Dit stimuleert familiarisatie van ontwerpers in de context, en dit is belangrijk voor hun
leerproces. Als de ontwerpers zich op hun gemak voelen, staan ze meer open om nieuwe
dingen te leren.
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Richtlijn 5: observeer, maar laat
hulpmiddelen niet in de weg staan

4

Jij weet het beste wat omgaat in het hoofd van diegene waar je voor zorgt. Maak
tijd om de gebruiker zijn gedrag, behoeften, voorkeuren en ervaringen uit te leggen,
zodat de ontwerper relevant werk kan doen. Uitleg in de situatie geeft inzicht, omdat het
onderwerp waar de uitleg over gaat aanwezig is. Als dit niet gepast is, praat dan met ze
als de gebruikers afwezig zijn. Ontwerpers kunnen het gevoel hebben dat niks mogelijk
is voor mensen met cognitieve beperkingen. In het begin zijn ontwerpers misschien
niet gevoelig genoeg om de kleine dingen te observeren of kleine vooruitgangen. Help
ontwerpers dit te zien, want dit motiveert hen om hun werk te doen. Controleer of de
ontwerper je begrepen heeft.

De vijfde richtlijn hoort bij de activiteit van observatie in het raamwerk. Als
ontwerpers vertrouwd zijn in de context, zijn ze beter in staat om ervaringen en
observaties over de gebruikers te registreren. Observatie wordt vaak geassocieerd
met camera’s en notitieblokken. De studies toonden echter, dat deze middelen
het process van empathie niet altijd ten goede komen.

1

Ontwerpers: dompel jezelf onder in de context voor empathie

5

Onderdompelen in de context van gebruikers is belangrijk voor empathie met
gebruikers (zie proefschrift hoofdstuk 2). Participeer in de interactions met gebruikers
zonder duiderlijk doel in gedachten. Vergeet je geplande activiteiten. Wees openminded and bewust van je vooroordelen, overtuigingen, en oordelen. Denk niet aan
idea generatie. Stel dit uit of schrijf ze op voor later. Leer hoe de gebruiker interacteert
met zijn wereld door dichtbij hem of haar te zijn.

2

Verzorgers: wees bewust dat je zelf gebruiker bent

Niet alleen de mensen waar je voor zorgt zijn gebruikers van het toekomstige
ontwerp, maar jij ook. Het toekomstige ontwerp kan jou helpen in het dagelijks leven
in de interactie met mensen met cognitieve beperkingen. Zorg ervoor dat de ontwerper
ook ziet wat voor jou belangrijk is.

Ontwerpers: neem bewijs mee naar huis

Een data verzameling is bruikbaar wanneer ervaringen en observaties gedeeld
moeten worden met anderen. Neem in dit geval de tijd om deze te vangen - mits
toegestaan. Een data verzameling steunt het herinneren, delen met teamgenoten en
het gebruiken van de ervaringen in ontwerp activiteiten. Wees bewust van het feit dat
hulpmiddelen zoals fotocamera’s, videocamera’s en notitieboeken het onderdompelen
kunnen verstoren (zie studie 2 in het proefschrift). Tijdens het gebruiken van een
dergelijk hulpmiddel gaat de aandacht naar het bedienen ervan, in plaats van naar
de interactie met mensen. Bovendien kunnen objecten de aandacht opeisen van de
gebruikers. Bijvoorbeeld, sommige kinderen in de studies vonden de videocamera zo
interessant dat ze in het begin niet meer naar hun leerkracht keken.

3

Verzorgers: informeer ontwerpers

Ontwerpers: vraag verzorgers om uitleg

Verzorgers zijn gewend om aan leken de speciale behoefen en gedragingen uit te
leggen aan leken. Zij vinden het niet gek of vervelend om dit aan ontwerpers uit te
leggen. Gebruik de expertise van verzorgers en vraag om uitleg over wat je observeer.
Wanneer verzorgers bezig zijn met zorg, hebben ze niet altijd de volle aandacht die nodig
is om uitleg te geven. Speel-pauzes, het einde van de dag of tijdens de avond als kinderen
slapen zijn goede momenten voor een persoonlijk gesprek met verzorgers.
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Richtlijn 6: Reflecteer op je
ervaringen

4

Ontwerpers: Bedenk wat je anders doet een volgende keer

De ontmoeting bracht begrip, maar waarschijnlijk ook nieuwe vragen. Bepaal of
de bevindingen bevredigend zijn. Brachten ze genoeg informatie over de gebruikers’
context, empathie, of inspiratie voor ideeen? Onthulde het kennis die je nog miste?
Ontwerpers hadden misschien interacties die minder vloeiend gingen als verwacht.
Bedenk wat je de volgende keer anders wilt doen om dit te verbeteren en je doel te
bereiken.

De zesde richtlijn gaat over de activiteit van reflectie in het raamwerk. Mensen, dus
ook ontwerpers, leren onbewus en automatisch van ervaringen in ontmoetingen.
Tijdens reflectie interpreteren ontwerpers hun ervaringen. Reflectie gaat over het
stellen van de juiste vragen. Gebruik een notitieboek als reflectief dagboek voor
het project waarin je je gedachten en ideeen op kunt schrijven of tekenen.

Fragment kaartjes kunnen je
helpen om annotaties te maken.
Het bedenken wat een observatie

1

Ontwerpers: analyseer in detail wat je weet als voorbereiding

betekent ondersteunt reflectie.

Analyseer wat je weet alvorens je een ontmoeting aangaat. Een mindmap is
hier een nuttig hulpmiddel voor. Het kan helpen om de juiste vragen te formuleren
en blootleggen wat je geleerd hebt van de ontmoeting. Soms lijken je bevindingen
overduidelijk en niets nieuws. Denk vervolgens na over wat je nog niet weet en wat je
zou willen leren in een volgende onmoeting, b.v. over jezelf, de gebruikers, of de locatie.
Bepaal wanneer je tevreden zou zijn. Het contact zelf kan je zo overdonderen dat je
vergeet waar je voor kwam. Zorg ervoor dat je hierover nadenkt.

2

Uitkomst van een analyse.

Ontwerpers: Reflecteer op wat er gebeurde

Ontwerpers kunnen zo overdonderd zijn door alle nieuwe ervaringen tijdens de
ontmoeting, dat ze niet in-actie reflecteren. Annoteer, indien mogelijk, interessante
observaties en ervaringen waar je later over na wilt denken. Na de ontmoeting kunnen
onwerpers reflecteren in hun eigen tijd. Maak data zoveel mogelijk expliciet. Omschrijf
bijvoorbeeld je ervaringen in je notitieboek, annoteer observaties en transcribeer
gesprekken. Vervolgens interpreteer je de data. Vraag hierbij hulp van verzorgers als dit
nodig is.

3

Ontwerpers: spiegel je ervaringen met die van gebruikers

Ontwerpers moeten de ervaringen van gebruikers spiegelen met hun eigen ervaringen
om zo het gevoel en de betekenis van de gebruikers’ ervaring te begrijpen. Het helpt
om expliciet persoonlijke herinneringen op te roepen die relateren aan de geobserveerde
ervaringen van gebruikers. Zo verbinden ontwerpers zich op een emotioneel level emet
gebruikers, wat nodig is voor empathie. In de studies was bijvoorbeeld een buitenlandse
ontwerper die de ervaring van de kinderen vergeleek met het niet in staat zijn van het
lezen van woorden in een Nederlandse supermarkt. Hij begreep de meeste producten in
de supermarkt ook niet.
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Guideline 7: Bouw je eigen theorie

Ontwerpers: laat de mensen wie je ontmoet hebt los

Ontwerpers maken de data die ze verzameld hebben begrijpelijk en gebruiken dit in
ontwerp activiteiten. Probeer afstand te nemen van de mensen die je ontmoet hebt door
je gebruikers als onderzoeksobjecten te zien. Wanneer je te emotioneel betrokken bent
met je gebruikers kun je geen stap terug doen, wat nodig is om voor hen te ontwerpen.

2

5

Ontwerpers: formuleer je ontwerpvisie

6

Ontwerpers: zoek naar mogelijkheden en uitdagingen

7

Verzorgers: stimuleer and vertrouw de ontwerper

Een persoonlijke visie is belangrijk. De data met interpretaties zorgen ervoor dat
de uiteindelijke theorie persoonlijk is. Neem stelling over hoe objecten zich moeten
gedragen in relatie tot de gebruikers en leg uit waarom. Welke gevonden principes
leggen dit uit en ondersteunen dit?

Ontwerpers: Selecteer relevante data

Blader door je data (b.v., notities, photo’s, video opnamen) en selecteer de data
die relevant is voor het project. Selectie betekent eliminatie. Isoleer de meest belangrijke
informatie van de data collectie om een duidelijk werkgebied te maken. Mensen kunnen
alleen maar werken met een bepaalde hoeveelheid informatie.

3

Ontwerpers: Zoek naar overeenkomsten, relaties en patronen

De zoektocht naar overeenkomsten, relaties en patronen vraagt extra aandacht
wanneer er grote varieteit is in behoeften en ervaringen. Generalisatie is noodzakelijk
voor het ontwerpen, maar gelijkheden kunnen lastig zijn om bloot te leggen. Wanneer
ontwerpers verschillende stukjes data met elkaar verbinden, kunnen ze de stapel aan
informatie reduceren. Dit brengt overzicht en maakt de data begrijpbaar en bruikbaar.
Maak eerst categorieen. Welke data past in dezelfde categorie, en welke niet. Wat vraag
je je af, of wat verrast je? Kun je dit zelf verklaren of heb je hulp nodig van verzorgers of
experts? Zoek vervolgens de relaties tussen categorieen en patronen. Helpt het om een
stap terug te gaan in het abstractie niveau om de data te verklaren?

In het leren van ontmoetingen, werken ontwerpers bottom-up. Ze verzamelen data in
het veld en gebruiken dit om hun eigen theorie te bouwen. Bovenop ervaringen en
observaties kunnen andere bronnen zoals documentaires, boeken, artikelen en films
inzicht leveren. Het zoeken van relaties tussen eigen bevindingen en gevestigde theorieen
levert overzicht. Dit process bespoedigt het begrip en biedt inspiratie voor ideeen.

1

4

Ontwerpers hebben empathie met gebruikers nodig om iets te ontwerpen dat
past bij de behoeften en ervaringen van deze gebruikers. Tijdens ontmoetingen
observeren ontwerpers de gelimiteerde mogelijkheden van gebruikers. Dit verstoort hun
vermogen om creatief na te denken over het probleem. Zie het probleem als een uitdaging
en zoek naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Welke objecten en interacties
werken goed met de doelgroep? Kan je deze principes gebruiken in je ontwerp?

Ontwerpers: interpreteer de data

Tijdens reflectie interpreteren ontwerpers hun ervaringen en observaties. Beschrijf
voor elk stukje data wat er gebeurde. Claim wat het betekent voor de gebruiker of het
product. Als je aspecten vindt waar je geen antwoord op weet, kun je misschien een
verzorger of expert om hulp vragen. In de studies ontwikkelden wij analyse kaarten voor
het maken van een theorie. Externe bronnen zoals literatuur en films over de doelgroep
kan helpen in het maken van de juiste interpretaties. In the studies we developed analysis
cards to support the process of theorisation.

Ontwerpers zijn gewend om te denken over oplossingen die nog niet bestaan. Niet
weten wat de oplossing zal zijn is wat ze leuk vinden aan hun beroep. Ze onderzoeken
eerst de huidige situatie en identificeren het probleem of de uitdaging. Heb vertrouwen,
hoewel het lastig is je te wijden aan iets waarvan je de uitkomst nog niet weet. Laat je
eigen oplossingen zien voor de mensen waar je voor zorgt en hun dagelijkse uitdagingnen.
Dat stimuleert de creativiteit van ontwerpers. Van jouw oplossingen kunnen ontwerpers
principes en ideeen destileren.
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Richtlijn 8: Probeer te ‘falen’

Het verloop van de interactie tussen ontwerpers, gebruikers en objecten brengt
je inzicht. Vooral objecten die meerdere spelniveaus beslaan. Deze niveaus zijn: het
hebben van interessante sensorische kwaliteiten, mogelijk maken van relationeel spel,
en het hebben van functionele en symbolische betekenis (zie proefschrift hoofdstuk 4).
Mismatches tussen verwacht en geobserveerd spelgedrag speelt een belangrijke rol in
het leren. Een match geeft je het vertrouwen dat je je gebruikers begrijpt. Echter, een
mismatch laat iets zien wat je nog niet wist tot dusver. Het voelt oncomfortabel, maar
het leert je wat je anders kan doen een volgende keer. Bekijk alles met een open houding
en geef het toe als er een mismatch plaats vindt. Realiseer je dat hoeveel je ook weet van
de beperking, een mismatch nooit helemaal voorkomen kan worden in interacties. Het
leren hoe je mismatches moet minimaliseren, voorkomen of ermee om kunt gaan brengt
creatief begrip.

Ontwerpers ontwikkelen ideeen tijdens en na analyse. Deze ideeen kunnen
geevalueerd worden in ontmoetingen. Ontwerpers kunnen bijvoorbeeld schetsen
en storyboards bespreken of prototypes bouwen en exploreren met gebruikers.
Deze interacties confronteren ontwerpers met hun vooroordelen over de
kinderen en verzorgers. Ontwerpers ervaren een match of mismatch tussen hun
verwachtingen en werkelijke interactie. Dit draagt bij aan hun creatief begrip
voor het toekomstige product of dienst.

1

Ontwerpers: bepaal hoe gebruikers communiceren

Gebruikers met cognitieve beperkingen uiten zichzelf anders dan we gewend zijn.
Communicatie kan plaatsvinden op vier niveaus: sensatie, presentatie, representatie, and
meta-representatie (zie proefschrift hoofdstuk 4). Het bepalen van het niveau van de
gebruiker helpt de ontwerper om contact te maken in interactie. Bovendien geeft het
inzicht in hoe gebruikers hun gevoelens uiten met betrekking tot een interactie. Bespreek
dit met verzorgers, omdat zij gewend zijn om het gedrag van gebruikers te interpreteren.
Ook tijdens de ontmoeting zelf kunnen verzorgers vertellen oe de gebruikers zich voelen.

2

Ontwerpers: sta mismatches toe

Ontwerpers: Neem ambigue objecten mee

Objecten zijn handige hulmiddelen wanneer ontwerpers proberen te interacteren
met gebrukers met cognitieve beperkingen. Objecten brengen intuitief verwachtingen
met zich mee en bemiddelen in interactie. Ze dwingen je om mee te gaan in het niveau
van de gebruiker en intrigeren gebruikers. Bovendien is het relevant om te observeren
hoe gebruikers omgaan met objecten. Dit inzicht helpt om toekomstige ervaringen met
het (nog te ontwerpen) object te voorspellen.

4

Verzorgers: Bemiddel in contact

Ontwerpers hebben weinig ervaring met de doelgroep. Vooral in het begin zijn
ze aarzelend in de buurt van de gebruikers. Help zowel de ontwerpers als de gebruikers
door te bemiddelen in interacties. Geef basis instructies. Especially in the beginning,
they might feel hesitant just being around the users. Zo kunnen ontwerpers leren van
interacties en voelen gebruikers zich meer op hun gemak in de buurt van de ontwerper.
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Richtlijn 9: Onderhoud de relatie

5

Afspraken met gebruikers zijn deadlines. Als een ontmoeting is gepland en beloofd,
zorg er dan voor dat alles op tijd klaar is. Het niet nakomen van beloftes heeft een
negatief effect op de bereidheid van gebruikers tot deelname. De volgende keer doen ze
ook minder moeite voor jou. Dit lijkt overduidelijk en van toepassing op vele situaties,
maar we kunnen het belang van het onderhouden van een goede relatie met gebruikers
niet genoeg benadrukken.

Het betrekken van gebruikers betekent een relatie met gebruikers en verzorgers
die participeren in het project. Houdt gebruikers tevreden en op de hoogte van
het proces. Zo onderhoud je de relatie en kunnen gebruikers je helpen met input
in verschillende fases van het ontwerpproces.

1

Ontwerpers: verstuur updates

Update gebruikers over de vooruitgang die je maakt. Als gebruikers op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen, kunnen ze snel antwoord geven op je vraag. Hoe beter
gebruikers geinformeerd zijn, hoe meer tevreden en cooperatief ze zijn. Dit stimuleert
hun breidheid om je te helpen gedurende het gehele ontwerpproces.

2

Ontwerpers: wees duidelijk over wat je wilt

3

Verzorgers: vraag en lever terugkoppeling

De meeste mensen zijn niet geheel bewust van wat ontwerpers doen. Ze zijn niet
gewend aan de onzekere aspecten van een ontwerpproject en begrijpen wellicht niet
welke informatie je nodig hebt. Zeg expliciet wat je vereist van gebruikers en hoe je
denkt dat ze dit het beste kunnen leveren.

Ontwerpers voelen dat hun werk nuttig is als ze merken dat je geinteresseert
bent. Vraag naar de huidige status en hoe ze jouw input gaan gebruiken. Je interesse
en terugkoppeling op de ideeen van ontwerpers stimuleren hen om jou te informeren
en betrekken in het proces. Alleen zo kun je ervoor zorgen dat de ontwerpers de juiste
ontwerprichting kiezen.

4

Ontwerpers: houd je aan deadlines

Ontwerpers: complimenteer and bedank mensen

Mensen weten dat ze helpen en voelen zich nuttig als ze dat verteld wordt. Laat
het gebruikers weten als hun input waardevol is en gewaardeerd wordt. Je kunt ze dit
expliciet vertellen, maar ook impliciet door ze geinformeerd te houden tijdens het
proces. Koop of maak een klein bedankje.
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