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Voor
    woord

Het heeft lang geduurd voordat ik 
wist wat ik wilde studeren, maar daar 
was ik ineens uit! Na vier leerzame 
jaren aan de opleiding Communication 
& Multimedia Design sluit ik met deze 
exploratie over het vinden van geluk 
mijn studententijd af. Ik begon deze 
opleiding als 17-jarige scholier met 
nog geen idee wat ik later wilde 
gaan doen. Nu heb ik een duidelijker 
beeld over mijn toekomst en de nodige 
vaardigheden hiervoor op zak. Ik heb 
mogen ontdekken dat mijn grootste 
liefde ligt bij het maken van verhalen. 
Tijdens mijn opleiding heb ik hiermee 
kunnen experimenteren.

Storytelling is toe te passen op 
verschillende kunstdisciplines. Van 
film en animatie tot mediakunst en van 
theater tot aan beeldende kunst. Ik 
ben in dit interessegebied gedoken en 
heb mijn eigen draai hierin gevonden. 
Niet verrassend dat ik afsluit met een 
poëtische film.

In een tijd waarin alles in razend 
tempo gaat onderzoek ik wat de 
struggles zijn van individuen uit 
deze hectische samenleving. Met 
dit project spiegel ik mensen mijn 
werkelijkheid van deze samenleving 
voor. Door het gebruik van meerdere 
perspectieven laat ik persona’s 
een innerlijke strijd met zichzelf 
aan gaan. Een strijd die de meeste 
mensen in een prestatiemaatschappij 
van binnen ook voeren met zichzelf. 
Met deze film wil ik men bewust maken 
van de invloed van externe factoren 
op onze interne factoren. Door het 
stimuleren van zelfreflectie wordt 
geprobeerd de balans te herstellen.  

Het afgelopen half jaar heb ik een 
route bewandeld die vele zijwegen 
heeft gekend en waarin  ik soms ook 
vast ben komen te zitten. Na veel 
stoeien om tot de essentie te komen 
ben ik blij met wat dit onderzoek 
mij heeft gebracht. Het resultaat 
is een poëtische filminstallatie 
waarbij ik heb mogen werken aan 
alle aspecten van storytelling. 
Zowel het maken van de scenario’s 
als het stijlen van de karakters 
en van het filmen tot aan enigszins 
‘acteren’. Het is een proces geweest 
met vallen en opstaan. Echter was 
dit project niet geworden wat het 
nu is zonder alle hulp vanuit mijn 
omgeving. 

Graag wil ik mijn begeleidster 
Nina Kramer bedanken voor de 
ondersteuning. Ook wil ik alle 
leraren bedanken die mij een 
zetje in de juiste richting hebben 
geduwd. Verder bedank ik graag alle 
mensen die mij hebben geholpen met 
de opnames voor het project en de 
mensen die ik heb mogen ondervragen 
tijdens het proces. Ook de hulp 
en steun van mijn vriend is een 
onmisbare factor geweest.  
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Sum
m

ary
In het kort
Kort en bondig informatie nodig 
over dit project? Lees dan eerst 
deze korte samenvatting met 
daarin de belangrijkste stappen, 
testen en bevindingen. 
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Waar zit het probleem?
We leven in een prestatiemaatschappij 
en dat betekent: werk blijft niet bij 
kantooruren, cv’s moeten ellenlange 
A4’tjes zijn en de concurrentie 
wordt als maar groter. Altijd je 
beste beentje voorzetten en zo hoog 
mogelijke prestaties halen. Het wordt 
er met de paplepel ingegoten. Niet 
gek dat iedereen op zijn tandvlees 
loopt om het razende tempo bij te 
kunnen houden. Veel mensen kammen 
hierdoor met chronische stress, 
burn-out klachten en depressies. In 
een prestatiemaatschappij ligt de 
focus continu op externe factoren, 
zoals het behalen van succes. Dit 
zorgt ervoor dat veel mensen zich 
achter een persona verschuilen: ze 
creëren een professioneel masker 
en gaan zich hiernaar gedragen. 
Waar veel mensen echter niet bij 
stil staan is dat ze hierdoor hun 
wilsverlangen aan het wegdrukken 
zijn. De balans tussen externe en 
interne factoren vergoot en dit 
veroorzaakt een innerlijk conflict. 
Om te zorgen dat de mensen uit deze 
maatschappij weer in balans komen 
met zichzelf is dit project gestart. 

Onderzoeksactiviteiten
Allereerst is er uitgebreid 
deskresearch gedaan naar de 
problemen en gedragingen in een 
prestatiemaatschappij. Hieruit 
blijkt dat geluk uit zingeving 
ontstaat en dat voortkomt uit 
intrinsieke motivatie. Externe 
factoren zoals geld, materiaal 
en succes zal de mensheid geen 
geluk brengen. In tegendeel zelfs, 
stijgende ambities leiden vaak tot 
een lager welzijn. Om erachter te 
komen wat iemands wilsverlangen 
is moet hij zijn binnenwereld 
ontdekken. Helaas ligt de focus 
constant op externe factoren en 
wordt de meeste tijd en aandacht 
geschonken aan de buitenwereld. Om 
te weten te komen of deze focus 
op externe factoren bewust is, is 
er een online enquête uitgezet. 
Hieruit blijkt dat men bij de meeste 
onderwerpen prestatiegericht is, 
maar als het gaat om intrinsieke 
motivatie niet. Men ziet dus wel 
degelijk een verschil tussen externe 
en interne processen. Een ingezette 
cultural probe gaf meer inzicht in 
de activiteiten en beweegredenen 
van de doelgroep. Opvallend was 
dat men meer tijd besteedde aan hun 
buitenwereld dan hun binnenwereld 
(intrinsieke motivatie). Ondanks 
dat ze zeiden daar gelukkiger van 
te worden. 

Uit deze informatie zijn er 
verschillende persona’s opgesteld 
om een goed overzicht te krijgen van 
de doelgroep. Aan de hand hiervan 
is te concluderen dat de meest 
geschikte plek voor de installatie 
het treinstation is. Hier komen 
de meeste mensen uit de doelgroep 
samen die letterlijk op weg zijn 
naar succes. 
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Ontwerpoplossing
Uit al dit onderzoek is er 
een poëtische filminstallatie 
ontstaan die op Utrecht 
Centraal het best tot uiting 
komt. De proof of concept 
laat zien dat het meelopen 
van de film in de beweging 
van de mensen werkt en dat de 
geteste beelden overeenkomen 
met het originele verhaal. 
Door de karakters herkenbaar 
te maken zet het aan tot 
zelfreflectie, zodat de 
kijkers zich bewust worden 
van hun eigen disbalans.  

Eigen positionering
Het is volgens mij onmisbaar 
om soms te veel waarde te 
hechten aan externe factoren 
in een prestatiemaatschappij 
zoals deze. Zelf merk ik dat 
veel mensen te weinig bezig 
zijn met hun binnenwereld 
en vaak niet eens weten wat 
hun wilsverlangen is. Ook 
tijdens dit project werd dit 
bevestigd. Ik ben altijd al 
gefascineerd geweest als ik 
in aanmerking kom met andere 
culturen waarbij dit een stuk 
minder is. Er moet in ieder 
geval meer aandacht voor 
komen, zodat mensen hierover 
na kunnen denken.  

Zoals in het voorwoord al 
te lezen is werk ik graag 
concepten uit vanuit een 
verhalend oogpunt. Dit keer 
heb ik het mezelf erg moeilijk 
gemaakt om gelijk met alle 
aspecten van film aan de slag 
te gaan. Ook heb ik een beetje 
mogen proeven hoe het is om 
een meer kunstzinnig geheel 
op te zetten, wat voor mij 
nieuw is. Al bij al geeft dit 
project goed weer wat voor 
ontwerper ik ben. 

Conceptualisering
Door marktonderzoek te doen 
en het gesprek aan te gaan 
met meerdere experts is er 
een idee ontstaan om de 
doelgroep van perspectief 
te laten veranderen. Om ze 
zo te stimuleren minder 
naar buiten en meer naar 
binnen gericht te zijn. 
Om te zorgen voor deze 
omkering van perspectief is 
er inspiratie opgedaan door 
soort gelijke concepten te 
bestuderen. Hier ontdekte 
ik dat kunstenaars meerdere 
perspectieven gebruikte om 
zo de verschillende lagen 
van hun kunstwerk te laten 
zien. Mensen bestaan in 
die zin ook uit meerdere 
lagen die van elkaar te 
onderscheiden zijn door 
hun gedragingen. 

Door eindeloos te schetsen 
is het eerste concept 
gecreëerd: een fotoreeks 
met enerzijds de werkende 
mens en anderzijds de mens 
wanneer hij zijn hobby 
uitoefent. Deze zijn te 
onderscheiden middels 
kleurenfilters. Door 
hiermee te testen werd 
duidelijk dat dit concept 
de lading van het verhaal 
niet dekte. Door verder 
in te gaan op intrinsieke 
motivatie bij de doelgroep 
werd dit concept even later 
gebruikt om de werkende 
mens, zijn groei en zijn 
drijfveer te verbeelden. 
Voor een dynamischer 
beeld is er gekozen film 
te gebruiken in plaats van 
fotografie. Hieromheen is 
een filminstallatie bedacht. 
Helaas was dit concept 
nu erg clichématig en te 
statisch om te gebruiken 
op het station. 

Door even tien stappen 
terug te zetten werd de 
essentie aangescherpt: er 
moest iets worden gedaan 
met het innerlijke conflict. 
Door nu de werkende mens, 
zijn wilsverlangen en de 
struggle weer te geven is 
de impact van de film groter. 
Om deze zo herkenbaar en 
geloofwaardig mogelijk te 
maken is er uitgebreid 
onderzoek gedaan naar 
beeldtaal. Ook zijn er 
interviews gehouden met 
mensen uit de persona’s en 
zijn er veel testbeelden 
gemaakt om te zorgen 
dat de interpretatie 
zo dicht mogelijk bij 
het verhaalconcept komt 
te liggen. Door op de 
juiste wijze metaforen en 
symboliek in te zetten is 
er ruimte over gelaten voor 
eigen invulling. Ook de 
vormgeving is aangepast, 
zodat het meebeweegt met 
de doelgroep. 
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Inleiding
Waarover?  Waarvoor?
Elk onderzoek wordt gedaan om een 
bepaalde reden. Deze reden wordt 
in dit hoofdstuk kort toegelicht. 
Ook wordt hier de hoofdvraag 
met bijbehorende deelvragen 
bekendgemaakt en het doel van het 
onderzoek.
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Thematiek
Vroeger heerste er een commando 
maatschappij. Hierin leefde men 
naar de bevelen en regels van 
een baas (Pfauth, 2016). De 
commandosamenleving stond in het 
teken van het negatieve moeten. 
Een prestatiesamenleving is 
daarentegen gebaseerd op het 
positieve kunnen (Han, 2014). 
Voor het grootste deel wordt 
werk opgelegd door de mensheid 
zelf.  Een persoon in de huidige 
maatschappij kan worden gezien 
als een merk dat constant 
vernieuwd moet worden om zich 
zo hoger te kunnen positioneren 
in de markt (Pfauth, 2016). 
De prestatiemaatschappij: een 
samenlevingsvorm waarin men 
door middel van individueel 
presteren een betere positie in 
de maatschappij kan bemachtigen 
en dus een hogere beloning kan 
verdienen (Ensie, 2017). 

Ondanks de hoge druk vanuit 
de maatschappij blijkt uit de 
cijfers van Bosman (2020) dat 
bijna 9 op de 10 Nederlanders 
van 15 jaar en ouder aangeeft 
gelukkig te zijn. Als iedereen 
zo gelukkig is, waarom stijgt de 
verkoop van zelfhulpboeken dan 
zo enorm? (Spit & Kenawy, 2017). 

Relevantie
De huidige prestatiemaatschappij 
leert de mens dat elk individu 
met voldoende inzet het kan 
maken. Het moeten zoals men 
dat vroeger kende is vervangen 
door onbegrensd kunnen. Dit 
levert voor veel mensen uit de 
samenleving chronische stress op. 
Hierdoor spendeert men eindeloos 
veel tijd aan het constant 
nastreven van externe factoren. 
Veel mensen lijden hierdoor aan 
tunnelvisie op succes en zien 
andere belangrijke(re) dingen 
niet meer. Dit resulteert zich 
in het uitstellen van geluk in 
de tussenmomenten. Met andere 
woorden: er is geen balans 
meer tussen externe en interne 
factoren. Hoe vindt men in een 
prestatiemaatschappij deze 
balans terug?

Onderzoeksopzet

Hoe kan een individu uit 
de prestatiemaatschappij 
gestimuleerd worden tot 
zelfreflectie, zodat de 
balans tussen interne en 
externe factoren hersteld 
kan worden?

Om grip te krijgen op deze vraag 
zijn er deelvragen opgesteld. Deze 
zijn opgedeeld in theoretische- 
en toegepaste onderzoeksvragen. 

Theoretische onderzoeksvragen:
1. Wat is het gedrag in een 
prestatiemaatschappij?
2. Waar komt de drang naar 
prestatie vandaan? 
3. Wat is de keerzijde van de 
prestatiemaatschappij?
4. Waarom is men zo bezig met 
externe factoren?
5. Kunnen externe factoren ons 
geluk brengen?
6. Waarom wordt men niet gelukkig 
van externe factoren? 
7. Waarom is geluk belangrijk?

Toegepaste onderzoeksvragen:
1. Hoe bewust is de doelgroep van 
hun prestatiegericht denken? 
2. Hoe gedraagt de doelgroep 
zich en hoe verhouden zij zich 
tegenover de situatie? 
3. Hoe wordt men gestimuleerd een 
ander perspectief in te nemen? 
4. Hoe kan een moment van reflectie 
gecreëerd worden? 

Aan de hand van deze deelvragen is 
er gekeken naar de beste methode 
om hier antwoord op te krijgen.

Doelstelling
Wanneer iemand alleen gefocust 
is op externe factoren ontstaat 
er een innerlijk conflict. Dit 
komt doordat de verhouding tussen 
interne en externe factoren uit 
balans is. Doordat de stemming 
in een prestatiemaatschappij 
altijd zo gehaast is, neemt men 
niet genoeg tijd om te reflecteren 
op zichzelf zodat deze disbalans 
hersteld kan worden. De essentie 
van dit project is dan ook om 
mensen bewust te maken van deze 
situatie en hem meer vanuit binnen 
naar buiten te laten kijken. 
Een subdoel is om het project 
zo in te richten dat al kijkend 
naar de installatie er minder 
gehaast wordt gereageerd. Het 
eindresultaat moet dus enigszins 
rust oproepen. 
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D
eskresearch

Wat? 
In dit hoofdstuk is er 
onderzoek gedaan naar de 
prestatiemaatschappij en zijn 
valkuilen middels deskresearch. 

Hier wordt dieper ingegaan op de 
gedragingen, het ontstaan van een 
dergelijke maatschappij en waarom 
er zoveel waarde wordt gehecht 
aan externe factoren. Tot slot is 
het probleem in kaart gebracht en 
wat theoretisch de oplossing voor 
het probleem zou zijn. 
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Een maatschappij vol 
marathonlopers

Afb. 05

Dit verandert al snel, waardoor het 
kind deze twee los van elkaar gaat 
zien: het ontwikkelt een masker (of 
persona) waarmee hij zijn binnenwereld 
beschermt.

In een later stadium van het leven, 
wanneer het ego sterk genoeg is, kan 
de persoon zich in zijn binnenwereld 
-de ziel- verdiepen. Vroeger kende 
men hier vele manier voor, maar in 
de moderne tijd worden deze rituelen 
minder gebruikt. Hierdoor wordt er 
te weinig aandacht geschonken aan de 
binnenwereld om de verbinding met 
zichzelf aan te kunnen gaan. Men raakt 
extra kwetsbaar (Bouma, 2016).

Wat is de keerzijde van de 
prestatiemaatschappij?
De prestatiemaatschappij verkondigt 
dat iedereen met voldoende inzet de 
top zou kunnen bereiken. Vanuit een 
individu levert dit onbegrensd kunnen 
een chronische stress op.  Vier op de 
tien mensen binnen een bevolkingsgroep 
van 20-64 jaar voelen zich weleens 
opgejaagd en zes op de tien voelen 
zich soms te druk (Wennekers et al., 
2019, pp. 353).  Door cortisol wordt 
het vermogen te denken verminderd en 
kan kokervisie ontstaan (van Hees, 
2020). Een ander gevolg is mentale 
uitputting, burn-out en depressie. 
Dit werkt averechts op de uiteindelijk 
geleverde prestaties (zie afb. 05).

Wat is het gedrag in een 
prestatiemaatschappij?
Voordat kinderen naar school gaan 
leggen ze al toetsen af om te bepalen 
wat hun plek in de maatschappij zal 
zijn (Leeuwerke, 2018). Esther van 
Fenema (2017), psychiater, geeft aan 
dat kinderen op de basisschool al te 
maken krijgen met de druk om hoge 
cijfers te halen. Deze druk neemt toe 
in de studententijd (de Boer, 2017). 
Onderzocht is dat het aantal uren dat 
men aan werk, zorg en een opleiding 
besteed toegenomen is. In 1985 lag het 
gemiddelde op 43,6 uur per week en in 
2005 was dat al 48,6 uur (Pfauth, 2016). 
Wettelijk heeft iedere werknemer recht 
op minimaal 11 aaneengesloten uren 
rust (Ministerie van Algemene Zaken, 
2019). In praktijk is dit echter niet 
het geval. Dit komt mede doordat het 
werk niet stopt na de gebruikelijke 
kantooruren. Uit De Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt 
dat bijna de helft van alle werknemers 
buiten werktijd bereikbaar blijft.

Waar komt de drang naar prestatie 
vandaan?
Enerzijds worden van speelse kinderen 
doelgerichte mensen gemaakt door het 
beleid vanuit scholen en de opvoeding 
van ouders (Leeuwerke, 2018). Uit 
meerdere tests is gebleken dat de 
impact van prestatiegemotiveerde 
ouders (onbewust) groot is (Meulenberg, 
2020). Een kind krijgt het gevoel dat 
goedkeuring en liefde afhankelijk is 
van zijn prestaties (Caes, 2010).

Anderzijds heeft dit te maken met 
de ontwikkeling van het ego. Deze 
ontstaat in de eerste fase van 
menselijke ontwikkeling. Wanneer 
het kind nog klein is ziet het geen 
onderscheid tussen zijn binnenwereld 
en de buitenwereld. 

Luxeproducten verbergen het gevoel 
van kwetsbaarheid (Susovits, 2020). 
Deze kwetsbaarheid wordt beschermd 
door het ego. Het ego kan ervoor 
zorgen dat iemand door succes een 
beter mens gevonden wordt (Vlaanderen, 
2019). Hierom wordt succes in deze 
maatschappij zo belangrijk gevonden.

Kunnen externe factoren ons geluk 
brengen?
Geluk kan worden gedefinieerd als 
een mentale of emotionele toestand 
van welzijn waarbij aangename of 
positieve emoties ontstaan, variërend 
van tevredenheid tot intense vreugde. 
De hoeveelheid geluk dat iemand kan 
ervaren hangt af van veel factoren en 
is relatief (Andres-Barrenechea, 2015, 
pp. 1). Succes is de meest volledige 
uitdrukking van meesterschap en kan 
behaald worden op elk gebied van het 
leven. Succes is wederom relatief 
(Uusiautti, 2013, p. 1-8). Om te 
zien of we succes behaald hebben 
vergelijken individuen zichzelf met 
anderen. Zoals eerder gezegd heeft dit 
te maken met het ego en de statusangst 
(Verhaeghe, 2019). 

Inkomen
In een onderzoek van Kushlev et al. 
(2015, p. 483-489) is vastgesteld dat 
een hoger inkomen zorgt voor minder 
dagelijks verdriet, maar niet voor meer 
dagelijks geluk. Dit sluit aan bij de 
bevindingen van een eerder onderzoek 
van Quoidbach, Dunn, Petrides en Miko-
Lajjczak (2010, p. 759-763), waaruit 
blijkt dat het genieten van positieve 
gebeurtenissen ondermijnd wordt door 
rijkdom.  Psycholoog Daniël Kahneman 
onderzocht het verzadigingspunt van 
inkomen waarbij minder stress en 
geldzorgen worden ervaren. Dit punt 
ligt op ongeveer 60.000 euro per jaar 
(Kras, 2020).

Volgens Han Byung-Chul (2014, pp.17-
21), hoogleraar in cultuurwetenschap, 
lijdt de huidige samenleving onder 
een overmaat aan positiviteit.

Aan de piramide van levensbehoefte 
(zie afb. 06) wordt tegenwoordig een 
vlak toegevoegd: zingeving. Het vlak 
zingeving betekent dat er een bepaald 
doel moet zijn dat voor iemand zinvol 
is. Ofwel, de binnenwereld moet ontdekt 
worden. Succesvolle mensen weten 
namelijk dat succes geen langdurige 
voldoening geeft (Appelman, 2021).

Waarom is men zo bezig met externe 
factoren?
Het nastreven van doelen is een 
centrale factor in de menselijke 
motivatie (Rabin, 1979, p. 191). 
Mensen worden steeds vaker beoordeeld 
op prestatiegerichte eisen en willen 
hierdoor niet achterblijven op de 
rest (Rigter, 2010). Volgens filosoof 
Alain Botton gaat men gebukt onder 
het fenomeen ‘statusangst’: de angst 
om te zakken op de sociale ladder.  

Afb. 06
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Prestatiedoelen hebben te maken met 
extrinsieke beloningen en kunnen de 
intrinsieke motivatie verdringen 
(Hinnen, 2014, pp. 6-10). Hierdoor is 
er een kans dat men geen doelen wil 
volbrengen omdat het waardevol voor 
hen is, maar vanwege de verhoogde kans 
op een extrinsieke beloning. Dit maakt 
het ook een externe factor (Drissen, 
2020). Succes is hierdoor een doel 
geworden in plaats van een bijproduct 
van interesses (Baar, 2014, pp. 74-
77).

Waarom wordt men niet gelukkig van 
externe factoren? 
Dit is te onderbouwen met 
breinwetenschap, genaamd 
hedonistische adaptatie. Het verwijst 
naar de neiging van mensen om altijd 
terug te keren naar een bepaald geluk 
niveau. Dit heeft te maken met het 
hedonisch aanpassingsniveau. Wanneer 
een gebeurtenis positiever is dan het 
hedonisch aanpassingsniveau ervaart 
iemand plezier en voldoening. Hierna 
zal het geluk terugkeren naar hun 
hedonische neutraliteit (Hz, 2020). 
Dit wordt ook wel preference drift 
genoemd: opwaartse verschuiving van 
verlangens (Baar, 2014, pp. 23-24). 
Het instelpunt voor geluk is voor elk 
individu anders. Genetische factoren 
hebben voor 50% invloed op dit 
instelpunt. Voor 40% is dit te wijten 
aan de invloed van het individu en 
10% wordt beïnvloed door de context 
waarin iemand leeft. Het geluk niveau 
wordt dus mede bepaald door hetgeen 
wat een ander ontvangt. Dit verklaart 
waarom stijgende ambities vaak leiden 
tot een lager welzijn (Hz, 2020).

Waarom is geluk belangrijk?
Uit onderzoek is geconstateerd dat 
blije mensen gemiddeld 10 jaar langer 
leven dan negatieve of neutrale mensen 
(Krom, 2020). Dit is te herleiden aan 
het feit dat geluk gunstig is op de 
vermindering van stress en het sociale 
ondersteuning biedt (ZorgPlezier, 
z.d.). 

Materialisme
Materialistische mensen zijn over 
het algemeen minder tevreden over 
hun leven en hun levensstandaard. 
Eerder onderzoek ontkrachtte al dat 
de overtuiging dat het verwerven 
van materiële bezittingen tot 
meer geluk zal leiden. Dit wordt 
verklaard aan de hand van de top-
down theorie en de bottom-down 
theorie. De top-down theorie richt 
zich op persoonlijkheidsfactoren. 
Materialistische mensen zijn vaak 
bezitterig, jaloers en niet-
vrijgevig: negatieve emoties. De 
bottom-down theorie richt zich op 
de tevredenheid van belangrijke 
levensdomeinen. Materialistische 
mensen zijn minder tevreden over hun 
materiële verwerving en bezittingen 
en ervaren dus een lager subjectief 
welzijn. Geluk materialisme heeft 
daarom meestal een negatieve invloed op 
tevredenheid (Sirgy et al., 2019, pp. 
201-220). Net als bij inkomen treedt 
bij matrealisme een gewenningsfase op 
(Kras, 2020). Materiële beloningen 
activeren een bepaald deel van het 
brein dat te maken heeft met het 
beloningssysteem (Kullman, 2020). 
Dit zal zorgen voor een kortdurend 
geluksgevoel vanwege het feit dat het 
moeilijk te verzadigen is. 

Succes 
Succes, een externe factor, gaat over 
het leveren van goede prestaties 
en heeft te maken met motivatie. 
Binnen motivatieprocessen wordt er 
onderscheidt gemaakt tussen leer-
en prestatiedoelen.  Leerdoelen 
worden opgesteld om vaardigheden te 
verbeteren of verder te ontwikkelen. 
Bij prestatiedoelen tracht een 
individu positieve beoordelingen te 
krijgen over hun competentie of het 
voorkomen van negatieve beoordelingen. 
Leerdoelen hebben te maken met 
intrinsieke motivatie, de drijfveer 
achter positieve ervaringen (Ryan & 
Deci, 2000, pp. 70-71). 

Waar gaat het mis?
Terwijl de bevolking zo gefocust is op 
succes, is succes echter niet geschikt 
als levensdoel. Het constante streven 
naar succes leidt alleen tot een 
eindeloze tredmolen (Diener et al., 
2006, pp. 305). Met andere woorden: 
men stelt het geluk uit, gedefinieerd 
als het uitgesteld geluk syndroom. Men 
weet, in tegenstelling tot vroeger, 
minder goed hoe ze aandacht moeten 
besteden aan hun binnenwereld (de 
ziel) en leven hierdoor voortdurend 
op externe factoren. Dit uit zich in 
het constant zoeken naar een X, Y 
of Z om gelukkiger te kunnen zijn 
(Williams, 2020, pp. 126). Hierdoor 
wordt het contrast tussen de binnen- 
en buitenwereld steeds groter en raken 
mensen steeds verder uit balans. Dat 
wat men verlangt zet hen voortdurend 
in beweging. Het is het conflict van 
het menselijke leven. Wanneer er 
stabiliteit en vrede wordt ervaren, 
begint de innerlijke onrust weer op 
te spelen (Bouma, 2010). Dit zorgt 
voor een constante innerlijke strijd 
tussen externe en interne factoren. 

Hoe is dit op te lossen?
Door minder naar buiten gericht te zijn 
en meer naar binnen kan een individu, 
door middel van zelfreflectie, achter 
zijn intrinsieke motivatie komen 
(Susovits, 2020). Een goede balans 
tussen werk en het wilsverlangen is 
essentieel. Wanneer er te veel tijd 
wordt besteed aan externe factoren en 
te weinig aan de interne wil wordt 
het innerlijke conflict steeds groter. 
Hoe dichter deze twee bij elkaar 
komen hoe beter de persoon in balans 
is. Allereerst is het belangrijk 
bewust te worden van het overijverig 
focussen op succes als externe factor 
(R. 2017). Dit vraagt om een omkering 
van perspectief. Andere mogelijkheden 
worden namelijk gegenereerd door 
andere invalshoeken (Rietveld, z.d.). 

P roble em
stelling
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D
oelgroep

Wie? 
In dit hoofdstuk wordt er dieper 
ingegaan op de groep mensen 
waarbij het probleem het meeste 
speelt.  Wie zijn deze mensen? 
Hoe gedragen zij zich? Wat is hun 
kijk op dit gebied? 

Door middel van een online 
enquête en cultural probe zijn 
er persona’s en een empathy map 
opgesteld. 
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Hoe bewust is de doelgroep van hun 
prestatiegericht denken? 
Om grip te krijgen op deze deelvraag 
is er een online enquête uitgezet. 
Psychologen kunnen prestatiedrang 
testen door middel van tekeningen, 
waarbij de persoon in kwestie een 
verhaal achter de tekening bedenkt. 
Aan de hand van deze gegevens kan 
worden geconcludeerd of er veel waarde 
wordt gehecht aan prestaties (Van den 
Ban, 1964). De enquête bestaat uit 7 
open vragen met hierin werk en passie 
gerelateerde foto’s. Dit om aan te 
kunnen tonen of men hier het verschil 
tussen ziet.

Conclusie
Ondanks dat een gedeelte van de 
mensen de vraagstelling niet begreep 
kan worden geconcludeerd dat men erg 
prestatiegericht is (zie bijlage 01). 
Echter kunnen zij wel onderscheid 
maken tussen werk en hobby/passie 
gerelateerde thema’s. Vaak werd er 
dan aangegeven dat de persoon op de 
foto de activiteit ‘leuk’ vindt. Dit 
werd niet gezegd over de werkende 
mensen. Opvallend is dat er ook 
vaak opmerkingen over kleding en 
houding ingevuld waren. Hier werd het 
onderscheidt door gemaakt. 

‘Hij droomt ervan om 
profvoetballer te worden, net 
als Diego Maradona, over wie zijn 
opa veel vertelde. Maar opa is er 
niet meer. Maar hij wel!’

‘Deze meneer oefent een nieuw 
muziekstuk voor de piano, omdat 
piano spelen zijn hobby is en hij 
zichzelf graag nieuwe liedjes 
aanleert.’

Hoe gedraagt de doelgroep zich en hoe 
verhouden zij zich tegenover de situatie? 
Voor deze deelvraag is er een cultural 
probe uitgezet onder 6 mensen. De probe 
bestond uit 7 opdrachten gedurende 1 
week. Deze probe moest zoveel mogelijk 
subjectieve data genereren. Op deze manier 
kan er worden gekeken naar mogelijke 
denkfouten op het gebied van werk en 
wilsverlangen (zie bijlage 02).

Conclusie 
5 Van de 6 mensen vonden zichzelf gedreven, 
een eigenschap van prestatiegerichte 
mensen. Ook bestaat een normale dag 
voor mensen voornamelijk (gemiddeld 
7,6 uur) uit werk en/of school. Hierbij 
is het behalen van succes veruit het 
belangrijkste. Ook wordt succes door 
meerdere personen gelinkt aan geluk. Toch 
heeft niemand zijn geluksmoment te maken 
met succes. Wanneer er gevraagd wordt 
naar wat er wordt gezien als geluk is dit 
vaak vrije tijd of een familielid.

Opvallend is dat er maar 1,25 uur per 
dag aan een hobby wordt besteed, terwijl 
dit voortkomt uit intrinsieke motivatie. 
Hieruit is te concluderen dat er te 
veel aandacht wordt besteed aan externe 
factoren en te weinig aan intrinsieke 
motivatie. Aan het aantal ingedeelde uren 
is te zien dat de balans ver te zoeken 
is. Het is vooral ook tegenstrijdig: men 
wordt gelukkig van interne factoren, maar 
zijn vooral bezig met externe factoren.

Persona’s
Er is niet 1 bepaalde groep mensen in 
de prestatiemaatschappij waarbij er 
een disbalans is ontstaan tussen het 
professionele masker en de innerlijke 
wil. Hierdoor is er gekozen om 6 persona’s 
uit te werken die voorkomen in deze 
maatschappij (zie bladzijde 28 - 29). 
Het gaat hierbij om de werkende groep 
in Nederland in de leeftijdscategorie 
21 tot 65 jaar. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat leeftijd, 
geslacht en klasse minder belangrijk 
zijn. In dit project gaat het vooral om 
persoonlijkheidsstructuren.
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Persoonlijke gegevens

Daisy

Struggles 

Behoeften

Motieven

Doelen

- Ontspanning om de stress 
te reguleren
- Controle

- Geliefd zijn bij iedereen 
en jezelf bewijzen 
tegenover de maatschappij

- Vraagt teveel van 
zichzelf
- Wordt niet begrepen door 
de buitenwereld
- Werk en thuissituatie 
geeft spanning

- Zoveel mogelijk gedaan 
krijgen op een dag 
- Er voor iedereen zijn

Leeftijd: 30 jaar
Beroep: marketeer
Woonplaats: Amsterdam
Hobby’s: koken
Omschrijving: burn-out 

Persoonlijke gegevens

Mark

Struggles 

Behoeften

Motieven

Doelen

- Afwisseling van 
activiteiten
- Vermindering van prikkels

- Niet zakken op de sociale 
ladder
- Niks willen missen

- Piekeren
- Opgejaagd
- Weinig slaap
- Niet tegen drukte of 
lawaai kunnen
- Moeite met concentreren 
en onthouden
- Wordt gezien als 
aansteller

- Succelvol worden
- Laten zien wie hij is

Leeftijd: 40 jaar 
Beroep: ICT
Woonplaats: Utrecht
Hobby’s: films kijken
Omschrijving: overspannen 

Persoonlijke gegevens

Robert

Struggles 

Behoeften

Motieven

Doelen

- Erkenning
- Macht
- Geld
- Succes

- Hard werken om niet te 
zakken op de sociale ladder

- Te weinig tijd op een dag
- Geen aandacht voor 
anderen
- Egoïstisch  
- Stress- Veel geld verdienen

- Status verhogen
- Macht verkrijgen

Leeftijd: 38 jaar
Beroep: CEO sales bedrijf
Woonplaats: Utrecht
Hobby’s: fietsen & fitness
Omschrijving: zakenman 

Persoonlijke gegevens

Sjef

Struggles 

Behoeften

Motieven

Doelen

- Lichamelijke rust

- Gezin onderhouden

- Weinig tijd
- Vaak moe door zwaar werk

- Geld verdienen
- Tijd besteding

Leeftijd: 35 jaar
Beroep: straatmaker
Woonplaats: Delft
Hobby’s:  voetbal kijken
Omschrijving: vakman

Persoonlijke gegevens

Monica

Struggles 

Behoeften

Motieven

Doelen

- Begrepen worden
- Psychische hulp
- Luisterend oor

- Mensen helpen

- Afname van interesses
- Niet begrepen worden
- Lichamelijke klachten
- Geen/vermindering sociale 
contacten- Geliefd zijn

Leeftijd: 27 jaar
Beroep: verpleegkundige
Woonplaats: Eindhoven
Hobby’s: geen
Omschrijving: depressie

1.

4. 5.

2.

6.

Persoonlijke gegevens

Lizanne

Struggles 

Behoeften

Motieven

Doelen

-  Rust
- Erkenning voor wat ze 
doet
- Ontspanning

- De beste proberen te zijn 
om hoger op de sociale 
ladder te komen. Altijd het 
beste beentje voorzetten en 
aanwezig zijn.

- Teveel tegelijk willen 
doen
- Vergelijken met anderen
- Niks willen missen

- Zo snel mogelijk de 
studie halen
- Zo hoog mogelijke cijfers 
behalen
- Cv opbouwen
- Sociale contacten 
onderhouden

Leeftijd: 20 jaar
Beroep: bijbaan horeca
Woonplaats: Breda
Hobby’s: feesten & sporten
Omschrijving: student

3.

Empathy map
De inhoud van de empathy map is gebaseerd 
op het verrichtte onderzoek tot nu toe. 
Het grootste gedeelte van de doelgroep 
staat open voor nieuwe ontwikkelingen 
op zowel het gebied van techniek als 
mindfulness. Deze aanname wordt meegenomen 
in de volgende fase van het project. 

  

Zegt

Doet

Denkt

Voelt

‘Ik heb hier 
geen tijd 

voor’

Gebruiker
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C
ontext

Waar? 
De plaats van het eindproduct 
bepaald voor een groot deel het 
ontwerp en de beleving. Het 
volgende hoofdstuk wordt er 
onderzocht welke locatie geschikt 
is en welke eisen hieraan 
verbonden zitten. 

De opties zijn door middel van 
bezoeken overwogen. Ook is 
er contact opgenomen voor de 
mogelijkheden en eisen waar 
rekening mee gehouden moet 
worden. 
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Randvoorwaardelijke criteria vanuit NS Stations/
ProRail
De volgende lijst aan criteria is verkregen vanuit 
Spoorbeleid:

• Het kunstwerk is niet gericht op (city)marketing 
of branding. 
• Het kunstwerk levert geen negatieve bijdrage 
aan merk ProRail en/of NS Stations en/of andere 
stakeholders. 
• Het kunstwerk mag positief prikkelen, maar niet 
kwetsen, beledigen of choqueren. 
• Het kunstwerk is niet verstorend voor de transfer 
en transferveiligheid of concurrerend met de basis 
informatie in het station. Terughoudendheid ten 
aanzien van kleurgebruik, contrast, licht en 
beweging, daar waar het de belettering van NS/
ProRail kan hinderen en/of verwarring veroorzaken. 
• Het kunstwerk is vandalismebestendig. 
•  Het kunstwerk  brengt  geringe    
onderhoudswerkzaamheden en kosten met zich mee (is 
onderhoudsarm) en is slijtvast. (zo nodig aanvullen 
met eisen met betrekking tot de duurzaamheid, 
beheer en onderhoud van het werk voor de specifieke 
situatie). 
• Het kunstwerk moet (technisch) gewaarborgd worden 
gedurende (15) jaar.
 

De reden voor het station als locatie 
is de aanwezigheid van de doelgroep. 
De meeste mensen die reizen met de 
trein zijn zakenmensen op weg naar 
werk of scholieren/studenten op weg 
naar school. Dit wordt bevestigd door 
de antwoorden uit de cultural probe. 
Nog een reden is de aanwijzing van de 
context op het eindontwerp. De omgeving 
geeft namelijk een aanwijzing in welke 
richting de doelgroep de betekenis 
moet zoeken (Jong & van den Broek, 
2019). Doordat het voornamelijk om 
persoonlijkheidsstructuren gaat en 
de groep dus zo uiteenlopend is, kan 
een doorstroomplek als het station 
een goede optie zijn. Juist op het 
station is de stemming erg gehaast. 
Om de zoveel tijd komt er een trein 
binnen die zorgt voor een lading 
bewegende mensen. Deze mensenmassa 
zorgt voor een mooi cadans. Ook maakt 
het station het verhaal rond: waar 
zij reizen voor externe doelen worden 
ze geconfronteerd met de reis naar 
innerlijke doelen. 

Kunst in publieke ruimtes
Wanneer kunst wordt geplaatst in 
een openbare ruimte komt er publiek 
op af die normaal niet in aanraking 
komt met het kunstwerk. Juist op zo’n 
locatie kan een kunstwerk toeschouwers 
drastisch veranderen, omdat de 
bezoekers geconfronteerd worden met 
een boodschap waar ze niet bewust voor 
gekomen zijn (Vermeire, 2018). Helaas 
is het nadeel aan een groot onbekend 
publiek dat er ook mensen bij zijn 
met slechte bedoelingen. Hierdoor 
moet het kunstwerk hufterproof zijn. 

Vanwege het feit dat elk station 
anders is moet er gekeken worden naar 
de mogelijkheden die de verschillende 
locaties te bieden hebben. Dit is 
gedaan door middel van onlineonderzoek 
naar stations waarnaar er een bezoek 
is gebracht aan enkelen hiervan. 

Kwalitatieve criteria
• Het kunstwerk zorgt voor inspiratie, kijkplezier 
of interactie bij/met de reiziger en bezoeker. 
•  Het kunstwerk is gelaagd, verrassend en  
toegankelijk. 
• Het kunstwerk versterkt het publieke karakter 
van het station. 
• Het kunstwerk is een aanvulling op de  kunstcollectie  
op stations door thematiek, aard  en artistieke 
kwaliteit. 
• De kunst verhoudt zich op inspirerende wijze tot 
het station(omgeving) en de beeldkwaliteit van het 
station(omgeving). 
• Het kunstwerk past bij de functie en uitstraling 
van het stationsdomein waar het deel van uitmaakt. 
• De kunst draagt bij aan een krachtige beleving 
van de ruimte. 
• Kunst en architectuur zijn geïntegreerd, of: Het 
kunstwerk is zorgvuldig ingepast in de architecturale 
context. 
• Het kunstwerk blijft betekenisvol met het 
verstrijken der tijd. 
• Het kunstwerk is uniek en origineel.
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C
oncepting

Hoe?
Op welke manieren kan de 
doelgroep in deze context 
gestimuleerd worden zelfreflectie 
in te zetten? Hier staat dit 
hoofdstuk om bekent. 

Door de inzet van een focusgroep, 
het uitvoeren van marktonderzoek, 
het praten met experts en het 
eindeloos schetsen is er een 
concept ontstaan.  
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Wat vindt de doelgroep? 
Wanneer externe factoren geen rol meer 
spelen in de maatschappij is de kans 
groter dat mensen alleen nog vanuit 
wilsverlangen handelen. Maar werkt 
dat in de praktijk ook zo? Dit is 
onderzocht door een scenarioschets: 
hoe zou de wereld eruitzien als er 
geen externe factoren meer zijn? De 
meningen vanuit de focusgroep waren 
erg verdeeld. Door het ene uiterste 
tegenover het andere uiterste te 
zetten kwamen de meeste in het midden 
uit. Dit bevestigt dat zij het wel eens 
zouden zijn over het feit dat het meer 
in balans zou moeten zijn. Het project 
is ook niet bedoeld om alle externe 
factoren weg te laten vallen. Men 
zal altijd te maken krijgen met deze 
factoren, maar door alleen hier op te 
focussen ontstaat er een disbalans. 
De uiteindelijke installatie zal dan 
ook niet baanbrekend zijn. Het is 
niet zo zeer de bedoeling een directe 
oplossing te bieden, maar het probleem 
aan te kaarten bij de doelgroep en 
zelfreflectie te stimuleren. 

Hoe wordt men gestimuleerd een ander 
perspectief in te nemen? 
Bij de probleemstelling is al 
vastgelegd hoe men bewust kan worden 
van het overijverig aandacht schenken 
aan externe factoren. Allereerst moet 
worden onderzocht hoe een omkering van 
perspectief te realiseren is. Daarnaast 
moet worden gekeken welk perspectief 
zelfreflectie stimuleert. Dit project 
is vanuit verschillende disciplines te 
bekijken. Door persoonlijke interesse 
voor storytelling is er gekozen om de 
kunststroming dieper te onderzoeken. 
Hiervoor is een marktonderzoek 
uitgevoerd (zie bijlage 03). 

Hierbij viel op dat er veel kunstwerken 
zijn ontstaan door  meerdere  
perspectieven in 1 kunstwerk/beeld 
te combineren. Door deze combinatie 
worden de bezoekers als het ware 
verplicht het werk op meerdere manieren 
te bekijken om zo het verhaal te kunnen 
begrijpen. Dit is een gegeven dat 
wordt meegenomen in het eindontwerp, 
omdat dit een effectieve manier is om 
de doelgroep te stimuleren vanuit een 
ander perspectief te kijken.

Wat zeggen experts? 
Naast marktonderzoek zijn er 
ook verschillende kunstenaars 
benaderd. Elke kunstenaar  heeft 
zijn of haar  verhaal op  een 
andere  manier  vormgegeven, maar 
met een gemeenschappelijk thema: 
perspectieven. In totaal zijn er 4 
kunstenaars geïnterviewd. 

* Allereerst vertelde Marko Bolkovic, 
bekent van zijn lichtinstallatie 
Point Of View, het belang van een 
visueel aantrekkelijk ontwerp (zie 
bijlage 04). Door de aandacht van 
de doelgroep op een verrassende 
manier te trekken zijn ze eerder 
geneigd het achterliggende verhaal 
te begrijpen. Ook gaf hij aan dat 
men moet weten waar te kijken als 
ze er niet uit komen, ondanks dat 
sommigen dit inzicht wellicht wel 
hebben. Hoe weet de doelgroep wat 
ze moeten doen? 

* Tijdens het interview met Jasper 
Wichers (zie bijlage 05) kwam de 
interactie met de doelgroep naar 
voren. In zijn eigen ontwerp heeft 
hij de bezoekers laten spelen met 
grafische elementen, zodat zij op 
dat moment hun perceptie al aan het 
veranderen zijn. Hoe interacteert 
het ontwerp in dit project met de 
doelgroep?  

* In  het interview met Jeltje 
van Houten (zie bijlage 06) werd 
besproken hoe zij de aandacht van 
haar doelgroep trok. Ook zij heeft 
te maken gehad met een doelgroep 
die bijna niet te bereiken is 
vanwege de locatie van haar 
kunstwerk. Een geruststelling was 
dat zij goede reacties kreeg en 
dat men het onverwachtse kunstwerk 
wel konden waarderen. Ook kwam de 
materiaalkeuze ruim aan bod. Welk 
materiaal is geschikt voor een 
openbare ruimte?  

* Als laatst is er een gesprek 
gevoerd met Yusuke Kamata, bekent 
van zijn installatie Frame (zie 
bijlage 07). Hij laat weten dat 
de diversiteit van de samenleving 
impact heeft op de beleving van een 
kunstwerk. Er moet dus altijd ruimte 
voor interpretatie zijn, waarbij 
de bezoeker zelf invulling geeft 
aan het verhaal. Dit kan gedaan 
worden door middel van metaforen 
en beeldspraak. In hoeverre moet 
het verhaal uitgewerkt zijn, zodat 
er ruimte is voor interpretatie? 

Uit alle gesprekken zijn nieuwe 
deelvragen gekomen die ervoor zorgen 
dat het eindontwerp straks rond is. 
Goede punten om over na te denken en 
mee te nemen in het ontwerpproces.

Hoe kan een moment van reflectie 
gecreëerd worden? 
Vanuit dit punt is er een concept 
sketch uitgevoerd (zie bijlage 08). 
Daarnaast is er gebrainstormd over 
mogelijke uitwerkingen van het 
concept. Hieruit is bedacht om te 
werken met kleuren en kleurenfilters. 
Door gebruik van deze filters kiest 
de persoon zelf welk perspectief 
hij in neemt en of hij dus aandacht 
schenkt aan het professionele masker, 
het moeten, of aan zijn intrinsieke 
motivatie, zijn wilsverlangen. 
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Verschillende vormen

Videoprojectie bestaande 
uit verschillende schermen

Ronde vormen

Ruimtes met licht & het 
gebruik van doeken

Lichtbron vanuit boven 
verlicht de hele ruimte

Eigen ruimte 

Makkelijk te veranderen van 
perspectief door andere 
ruimtes te bezoeken

Kijken door een filter

Inspiration wall

Zoeken naar 
elementen met 
behulp van 
kleurenfilters

Combinatie van kleuren met 
licht: Multimediaal

Opbouw vanuit 
verschillende lagen

Twee foto’s in 1 

Kleurenfilters van 
glas

Projectie op de muur door 
middel van licht

Kleuren mengen 
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Materiaal & concept
Realisatie van het concept 
Om het concept te testen is er 
gekozen om een fotoreeks ta maken 
van de werkende mens met daarachter 
zijn hobby. Om de boodschap over te 
brengen is er dus gekozen om beeld te 
gebruiken. Beeld trekt meer aandacht 
dan tekst en zo is de kans dus groter 
dat het publiek aangesproken wordt 
(Jong & van den Broek, 2019). Hobby’s 
zijn gerelateerd aan intrinsieke 
motivatie en is dus een tegenstelling 
ten opzichte van de externe factoren 
die bij werk vooral een rol spelen. 
Om dit contrast duidelijk zichtbaar 
te maken zijn de modellen gevraagd 
hun houding en kleding aan te passen 
aan de activiteit. Vervolgens zijn de 
foto’s over elkaar heen bewerkt. Om 
nu duidelijk het ene beeld van het 
ander te kunnen onderscheiden zijn de 
kleurfilters nodig. 

Perspectievenbril 
Doordat kleurfilters niet bij iedereen 
bekend zijn, kan het een valkuil zijn 
dat ze niet voor de fotoreeks worden 
gehouden. Hiervoor in de plaats is 
een bril ontworpen met de kleurfilters 
verwerkt in de glazen. Een bril nodigt 
uit om erdoor te kijken. Hierdoor zal 
de doelgroep eerder begrijpen dat 
deze op dient te worden gezet.  

De werking van kleurfilters
Door middel van kleurfilters kunnen 
bepaalde kleuren weg worden gefilterd. 
De gedachte hierachter is dat de 
doelgroep nu zelf een perspectief 
in kan nemen. Hij filtert nu als het 
ware zijn wilsverlangen weg door het 
constant focussen op het moeten. In 
dit concept kan hier de focus vanaf 
worden gehaald door van kleurfilter te 
wisselen en dus aandacht te schenken 
aan zijn drijfveer.  

Drie kleurfilters werken met dit 
principe. Dit zijn rood, groen en 
blauw (RGB). Wanneer er wordt gewerkt 
met geprint materiaal werken deze 
filters op de kleuren magneta, cyaan 
en yellow (CMYK). Wordt er gewerkt 
met een beeldscherm of projectie dan 
kunnen de kleuren RGB worden gebruikt. 
De blauwe filter werkt minder goed dan 
de andere kleuren. Hierdoor is deze 
in eerste instantie niet gebruikt. 

Twee kleurenfilters in 1 bril zorgt voor 
verwarring. Dit geeft het idee van een 
3D effect in plaats van dat er met 1 oog 
gekeken moet worden.

Ideevorming
Het idee dat een beeld is opgebouwd 
vanuit verschillende lagen trok de 
aandacht. Dit is namelijk ook het 
geval bij mensen. De ene laag is goed 
zichtbaar doordat deze wordt getoond 
in de maatschappij en de ander zit 
dieper weggedrukt. Door het gebruik 
van verschillende lagen beeld over 
elkaar en het gebruik van kleurfilters 
kunnen alle lagen zichtbaar worden.

Eindresultaat & test
In totaal zijn er 4  mensen 
gefotografeerd tijdens de shoot. De 
fotoreeks is uiteindelijk samengevoegd 
tot 1 beeld. Inspiratie is opgedaan 
door de puzzels van Jan van Haasteren. 
Dit om te verduidelijken dat het om een 
drukke samenleving gaat, waarin er ook 
dingen uit het zicht worden verloren. 
Het is van belang te weten of de 
doelgroep het dubbele perspectief snapt 
en wat het voor reactie teweegbrengt.
De belangrijkste vraag is nu:

Begrijpt de doelgroep het achterliggende 
verhaal en wat doet het met hen? 

Door magnetisch tape kan er nu 
gewisseld worden tussen glazen. 
Iedereen begreep hoe ze de glazen 
moesten wisselen. Sommigen sneller 
dan anderen.  

Conclusie & iteratieslagen
Om hier antwoord op te kunnen geven is er 
een test uitgevoerd onder 9 mensen (zie 
bijlage 09). Opvallend was dat iedereen 
om en nabij hetzelfde omschreef: door 
de rode filter lijkt het beeld formeel 
en serieus en door de groene filter 
heeft het geheel te maken met hobby’s. 
Echter was het achterliggende verhaal 
voor de doelgroep niet duidelijk 
genoeg om er 1 universele boodschap 
uit te halen. De essentie moet dus 
worden aangescherpt.  

Ook gaf de samenstelling van mensen 
het idee van een gezin in plaats 
van een samenleving. Hiervoor zijn 
meer mensen nodig van verschillende 
leeftijdscategorieën en disciplines. 

Door het wisselen van glazen nam de 
bril veel tijd in beslag. Om dit te 
versimpelen is er onderzoek gedaan 
naar de invloed van licht op dit 
concept (zie bijlage 10). Met behulp 
van Philips Hue verlichting kunnen 
geprinte ontwerpen wel veranderd 
worden, maar met gebruik van een 
beamer niet. Dit komt waarschijnlijk 
doordat het kleurlicht niet op kan 
tegen de witte lichtbundel uit de 
beamer. Door voor deze lichtbundel 
een kleurfilter te houden verandert 
het geheel wel. In zo’n geval kan er 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van een besturingssysteem dat vast 
zit aan de beamer, die zorgt voor een 
verschuiving van filters.
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Prototyping 
Wat werkt?
Dit is de maak en test fase van 
het project. Hierin wordt er 
gewerkt aan de vormgeving en de 
inhoud van de beelden. Verder 
wordt er dieper in gegaan op de 
essentie en is er uitgebreid 
onderzoek gedaan naar beeldtaal. 

Afb. 10
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Om de eerste test uit te voeren is 
er aan verschillende mensen gevraagd 
iets mee te nemen wat hun groei en 
drijfveer symboliseert. Ook is ze 
gevraagd formele kleding mee te nemen. 
Voor de vorm is er gekozen voor een 
180 graden scherm die door middel 
van knoppen te bedienen is. Door de 
curve lijkt het net of de bezoeker in 
de film staat, ofwel hij staat midden 
in de prestatiemaatschappij. De 
knoppen zorgen voor een verschuiving 
van filters, waardoor de bezoeker de 
touwtjes in eigen handen heeft om 
zijn perspectief te veranderen. Het 
ontwerp moet doen lijken of de wereld 
aan de bezoeker voorbijraast en laat 
door middel van de filters zien hoe 
mensen zich gedragen en hoe mensen 
zich zouden willen gedragen. Doordat 
alle mensen door elkaar lopen en de 
drie perspectieven over elkaar heen 
liggen zijn ze lastig te onderscheiden 
van elkaar en is het van belang een 
keuze te maken in perspectief. 

Prototype 1.0
Er moet dieper in worden gegaan op 
de essentie van het ontwerp. Hobby’s 
zijn te clichématig om een verhaal 
als dit over te kunnen brengen. 
Het probleem ligt voornamelijk bij 
de focus op externe factoren. Dit 
beïnvloedt het gedrag dat vertoont 
wordt drastisch. Men is gaan bewegen 
naar de normen van het keurslijf in 
de prestatiemaatschappij in plaats 
van te handelen uit wilsverlangen 
en drijfveren. De innerlijke strijd 
die plaatsvindt is eigenlijk tussen 
extrinsieke en intrinsieke motivatie. 
Enerzijds zit iedereen vast in een 
keurslijf gebaseerd op het moeten en 
anderzijds zijn ze constant in conflict 
met hun wilsverlangen/drijfveer.

Om dit principe over te brengen 
is het van belang te weten wat de 
drijfveer is van de verschillende 
persona’s. Doordat er drie bruikbare 
kleurfilters zijn, zijn er ook drie 
rollen te vervullen. De blauwe filter 
werkt het minst goed en zal gebruikt 
worden om de drijfveer uit te beelden. 
Een drijfveer is namelijk een soort 
schaduw die altijd mee is maar voor 
veel mensen niet duidelijk op zich 
staat. De rode filter is natuurlijk 
het moeten. Deze kleur is dwingend en 
wordt vaak geassocieerd met iets dat 
moet in deze cultuur. Denk bijvoorbeeld 
alleen al aan een stoplicht. Groen 
is datgeen wat tussen rood en blauw 
zit: groei. Tijdens gesprekken met 
de focusgroep kwam dit onderwerp ook 
vaak ter sprake. Wanneer er niet 
gelet wordt op externe factoren 
kiest men zelf waar hij beter in wil 
worden: leerdoelen. Door het gebruik 
van metaforen valt de film onder de 
categorie poëzie. 

De diepte in Conclusie & iteratieslagen
Echter heeft het geheel nog wat werk 
nodig. Bij het feedback moment werd 
verteld dat de essentie nog niet 
helemaal rond was en dat de karakters 
nu nog te plat zijn. Er moet dus 
veel dieper onderzoek worden gedaan 
naar beeldtaal en hoe de beelden op 
een zodanige manier ingezet kunnen 
worden dat er een geloofwaardige film 
ontstaan. Na deze feedback zijn er 
gelijk een aantal stappen naar achter 
gezet om weer overzicht te kunnen 
krijgen in wat er moet gebeuren. Aan 
de hand hiervan is een nieuw plan van 
aanpak opgesteld die bestaat uit de 
volgende elementen: 
* De opbouw van het verhaal met het 

aanscherpen van de essentie
* De verdeling van de karakters en de 

uitwerking ervan
* Het testen met beeldmateriaal
* Een installatie creëren die de 

doelgroep aanspreekt

De draaidag
Op de draaidag viel al snel op dat 
men het erg moeilijk vond om concreet 
hun drijfveren en leerdoelen te 
benoemen. De meeste begonnen met 
externe factoren, maar door dieper in 
te gaan op het waarom kwam iedereen 
uiteindelijk tot hun kern. Dit laat 
zien dat het onderwerp van belang is, 
omdat er te weinig mensen nog echt 
reflecteren op zichzelf. De opnames 
waren al in volle gang en uiteindelijk 
hebben 20 mensen deelgenomen aan de 
opnames. In totaal zijn er 6 mensen 
verwerkt in de film voor de eerste 
opzet. 

In deze map staat zowel de test met de 
beamer als de beelden van de draaidag:
 
https://www.youtube.com/playlist?lis
t=PL_9yx5ljHM9e5wxJo8XlYaA6xTPp-reii 
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Het moraal van het verhaal is dan ook 
dat men meer zou moeten reflecteren 
op zichzelf, zodat hij bewust wordt 
van zijn innerlijke conflict. Hierdoor 
kan er actie worden ondernomen om 
deze disbalans weer in evenwicht te 
brengen. Het gevoel dat de kijkers 
moeten krijgen van de film is vooral 
herkenning, zodat ze zich kunnen 
identificeren met de karakters. Buiten 
dat zou het een fijne bijkomstigheid 
zijn als de film mede zorgt voor meer 
rust in de gehaaste stemming. 

Een verhaal heeft een begin, midden en 
einde. Doordat het in deze poëtische 
film vooral draait om de chaos begint 
het verhaal bij iedereen in het 
midden. Midden in de crisis, waarbij 
de hoofdpersoon wordt geconfronteerd 
met zijn conflict. Dit zorgt voor 
de spanning. Hierdoor blijven veel 
scènes onbeantwoord en wordt er ruimte 
overgelaten om het verhaal zelf in te 
vullen door de kijkers. Door een open 
einde worden de kijkers aangezet tot 
nadenken, blijven ze in verwarring 
achter of worden ze ontregeld/ scherp 
gehouden (Bouma, 2010).

Hoe worden geloofwaardige karakters 
gecreëerd? 
De film moet bestaan uit karakters die 
herkenbaar zijn en waarmee het publiek 
zich kan identificeren. Dit vormt het 
hart van het verhaal. Vanuit hier moet 
het publiek zich enerzijds kunnen 
inleven en anderzijds verrast worden 
om zo nieuwe dimensies te ontdekken. 
Om een karakter geloofwaardig te 
maken is het van belang de menselijke 
psyche te kennen. Geloofwaardigheid 
komt voort uit menselijke trekken en 
karaktereigenschappen. Hiervoor moet 
er gekeken worden naar datgeen wat 
universeel is: de drijfveer binnen 
het personage. 
 

Na veel feedback van docenten en 
medestudenten kan de conclusie worden 
getrokken dat er te snel gekozen is 
om het geheel vorm te geven. Hierdoor 
zijn belangrijke punten achterwegen 
gebleven die nu herstelt kunnen worden. 
Te beginnen bij de boodschap en de 
verdeling van de drie perspectieven. 

Hoe wordt een sterk verhaal opgezet?
Bij het opzetten van een narratief 
verhaal moet er met verschillende 
dingen rekening worden gehouden. 
Allereerst moet de boodschap scherp 
zijn. De boodschap die overgebracht 
moet worden is dat men zich verschuilt 
achter een professioneel masker, 
zijn persona. Dit zorgt ervoor dat 
de verhouding tussen de waarde van 
externe factoren en interne factoren 
uit balans is. Dit levert een conflict 
op dat in kaart moet worden gebracht. 

In dit geval staan de personages 
zichzelf in de weg. Hierom is gekozen 
om het groene personage het innerlijke 
conflict uit te laten beelden. De 
verdeling van de karakters is nu als 
volgt: rood = het moeten, hij verstopt 
zich achter een bepaald masker 
(persona). Blauw = de filosofische ziel/
het archetypische verlangen. Groen = 
het conflict, het zielsverlangen botst 
met de werkelijkheid moeten en creëert 
hierdoor een struggle. 

Een nieuwe start

Men wil uit de sleur van het moeten 
ontsnappen en verlangt uit het 
keurslijf te breken. Echter krijgen 
zij een conflict met zichzelf 
vanwege het beschikken over twee 
tegenstrijdige karakters. 

Alle karakters in de film zijn geslaagde 
karakters. Met andere woorden: er 
is binnen een karakter een conflict 
tussen twee archetypes, waarbij er 1 
dominant is. Geslaagde oerkarakters 
zijn complex, omdat er strijd is 
tussen twee archetypische drijfveren. 
In dit geval verlangt het archetype 
naar externe factoren en is dus het 
dominante karakter. Ondanks dat het 
een geslaagd karakter is, leert het 
te laat. Het raakt vervreemd van de 
realiteit en raakt steeds verder van 
de wilskracht. Dit maakt het dat het 
tragische helden zijn die in beslag 
worden genomen door een bepaald streven 
waarin ze verzuilt raken. Doordat het 
verhaal bestaat uit 3 belangrijke 
elementen uit 1 personage heeft het 
theoretisch gezien tegenspelers. 
Deze tegenspelers hebben invloed op 
het karakter. Zo probeert de struggle 
het wilsverlangen te onderdrukken, 
zodat het personage met het 
professionele masker zijn gang kan 
gaan. Dergelijke interacties maken 
het verhaal levendiger en versterken 
de gebeurtenissen (Bouma, 2016).  

Op het eerste gezicht lijkt de 
maatschappij te bestaan uit allemaal 
verschillende individuen, maar wordt 
er dieper gekeken naar de psyche dan 
worden overeenkomstige drijfveren, 
gedragingen en verlangens zichtbaar. 
Psyche kan ook worden gezien als het 
collectief onbewuste motief die bepaald 
gedrag oproept. Bij archetypes gaat het 
vooral om het traject van innerlijke 
drijfveer naar gedrag. Wanneer een 
persoon een externe prikkel ontvangt 
treedt er een bepaald instinctief 
gedrag op. Dit veranderd zijn houding 
ten opzichte van de buitenwereld. Om 
een geloofwaardig archetype na te 
bootsen zijn er meerdere observaties 
op het station uitgevoerd. Hierbij 
is er vooral gekeken naar hoe de 
figuren zich bewegen. Kleine typische 
handelingen kunnen zorgen voor een 
betere herkenning en voorkomt de 
vorming van stereotypes. 

Een geloofwaardig karakter kan 
gecreëerd worden door drie punten uit 
te werken: archetype (de kern van de 
personages), persona (karakteristieke 
eigenschappen en houding) en conflict 
(dilemma’s, waarmee botst de persoon 
met de werkelijkheid en de wereld om 
zich heen?). Om hierachter te komen 
zijn er interviews afgelegd met mensen 
uit de eerder opgestelde persona’s. 
De belangrijkste bevindingen uit 
deze interviews zijn verwerkt in een 
woordweb en vanuit hier is een verhaal 
opgesteld (zie bijlage 11). 
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Welke technieken kunnen worden 
toegepast voor een herkenbaar 
geheel? 
Om achter de theoretische werking 
van beelden te komen is er 
onderzoek gedaan naar beeldtaal. 
Beelden hebben een communicatief-
retorische functie. Deze functie 
is van belang voor de doelgroep 
om te begrijpen waar het beeld 
over gaat en of het overtuigt. 
Het doel in dit project is de 
kijker te overtuigen en niet 
zo zeer te informeren. Hierom 
hoeven de beelden niet volslagen 
duidelijkheid te zijn. De regie 
moet dus in eigen hand worden 
genomen om de beelden zodanig te 
maken en testen dat het publiek 
weet waar het over gaat (met 
ruimte voor interpretatie), zich 
kan identificeren met de beelden 
en wordt aangezet tot reflectie.

Allereerst is het in dit project 
van belang in te spelen op de 
interpretatie van de doelgroep. 
Interpretatie heeft te maken 
met de kennis van de bezoeker: 
kennis over de context van de 
film en waar het naar verwijst. 
De Gestalttheorie zorgt ervoor 
dat de doelgroep weet waar de 
focus ligt. Allereerst is de wet 
van eenvoud toegepast. Door niet 
alles in beeld te brengen hoeft 
de kijker minder moeite te doen 
om te scannen en te begrijpen. Dit 
is belangrijk omdat de doelgroep 
in dit geval al vrij beperkt is in 
zijn tijd. De kunst is hierbij niet 
om zoveel mogelijk weg te halen, 
maar om enkel de juiste dingen 
over te houden. Dit is de reden 
dat alleen de persona’s in beeld 
worden gebracht met het hoognodige 
aan attributen en kleding, zodat 
de kijker in één oogopslag kan 
zien waar de boodschap ligt. 

Door het feit dat mensen 
nabijgelegen  elementen  als 
eenheid zien is de wet van 
nabijheid en de wet van 
overeenkomst gebruikt. Dingen die 
bij elkaar horen dienen bij elkaar 
geplaatst te worden en het helpt 
als deze een overeenkomst hebben. 
De persona’s zijn opgedeeld in 
3 beelden die samen in beeld 
komen. Buiten dat zij samen zijn 
is het gezicht hetzelfde. Tevens 
hebben de verschillende fases 
dezelfde kleur. Zo is de werkende 
mens altijd rood, het innerlijk 
conflict groen en de wil blauw 
(Jong & van den Broek, 2019). 

Vanwege het gegeven dat de 
uitspraken van mensen in dit 
project soms niet direct in beeld 
te omvatten zijn, wordt er veel 
gebruik gemaakt van metaforen 
en symbolen. Zij zorgen er mede 
voor dat de doelgroep een eigen 
invulling kan geven aan de beelden. 
Een metaforisch beeld is een 
stijlfiguur waarmee het beeld een 
naam krijgt die eigenlijk hoort 
bij iets anders, maar wel een 
abstracte overeenkomst hebben. 
Er moet worden uitgekeken dat 
de beelden niet clichématig zijn 
en waardoor de kijker dus wordt 
verrast. Echter moeten ze ook 
niet te ver gezocht zijn, zodat 
de kijker het wel kan begrijpen. 
Het is van belang alle gedachte 
tijdens het bedenken van metaforen 
te monitoren. Dit is gedaan door 
middel van woordwebben (zie 
bijlage 11) (Rijnvis, 2020).

De beelden zijn te bekijken via:
https://www.youtube.com/playli
st?list=PL_9yx5ljHM9ctfDa8GK-
KkSntPgKjlJcM.

Vervolgens zijn de resultaten 
geanalyseerd en is hier een conclusie 
uit getrokken welke beelden het meest 
overeenkomen met het verhaal (zie 
bijlage 12). De beelden met de meeste 
stemmen worden gebruikt. Tijdens een 
gesprek met Martin over beeldtaal kwam 
naar voren dat het ook beter was om 
niet alles te letterlijk in beelden 
vast te leggen, maar in grote lijnen 
het verhaal uitbeelden. Ook is het 
besluit genomen rood als archetype 
te houden, omdat dit duidelijker is 
blijkt uit de resultaten.

Om te testen of de doelgroep de beelden 
op de juiste manier invulling geeft is 
er een test uitgevoerd. Per persona 
zijn er meerdere manier bedacht om 
hun verhaal in beeld vast te leggen. 
Ondanks dat iedereen een eigen 
interpretatie geeft moet er voorkomen 
worden dat het te veel afwijkt van 
wat de bedoeling was. Dit kan worden 
gedaan door al deze beelden voor te 
leggen bij de doelgroep en te vragen 
wat ze zien. Door de omstandigheden 
is dit door middel van een enquête 
gedaan. Hierdoor werd het bereik 
veel kleiner, omdat het langer duurt 
om het in te vullen. Echter zijn de 
antwoorden van mensen die dit project 
niet kennen en dus betrouwbaar. 
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Moderne beeldretoriek
Moderne beeldretoriek kent drie 
kernonderwerpen: ethos, pathos en logos. 

Ethos: gaat over de geloofwaardigheid. 
Dit wordt vooral gedaan door het uitwerken 
van de karakters.
 
Pathos: doet een beroep op het gevoel. 
Dit kan worden gedaan door middel van 
close-up beelden en het aanpassen van de 
snelheid. Hier is een AB test voor ingezet 
(zie bijlage 13). Uit de resultaten 
blijkt dat de close up beelden zorgen 
voor een interessanter beeld. Dit is 
waarschijnlijk doordat hier de nadruk op 
komt te liggen en confronteert. Ook laat 
de doelgroep weten rustiger te worden 
door de slow motion beelden. Dit kan 
worden ingezet om de doelgroep minder 
gehaast te laten zijn.  
 

Logos: rationele argumenten, in dit geval 
de wenselijkheid. De mensen twijfelen 
immers niet aan het feit dat soortgelijke 
situaties bestaan. Een beeld kan zelf 
geen standpunt in nemen, maar de maker 
wel. Door de omgeving te gebruiken geeft 
dit voldoende aanknopingspunten om in 
te beelden waar de film zich afspeelt en 
vormt dus een argument over de situatie.  

Klassieke stijlfiguren
Contrast: de tegenstelling is een sterk 
middel om de aandacht te trekken. Dit 
contrast is duidelijk gemaakt door de 
wilskracht en het moeten. Het contrast 
is te versterken door de kleding en 
houding van de personages. Ook oxymoron 
speelt hier een rol. Hierbij worden 
twee zaken tegelijkertijd getoond die 
elkaar tegenspreken. Dit maakt het een 
georganiseerde chaos. In tegenstelling 
tot een paradox wordt de tegenstrijd hier 
niet opgelost. 

Compositie:
De compositie is wat lastiger, omdat alles 
goed in beeld moet komen. De karakters 
hebben niet een bepaalde positie in 
het beeld. Wel staan ze allemaal vrij 
centraal in beeld zodat de focus hierop 
komt te liggen. De uitsnede wordt vooral 
veroorzaakt door de plek van de kijker. 
Deze staat recht voor het scherm dus loopt 
het personage ook ‘langs’ hem het scherm 
af (Jong & van den Broek, 2019). 

Beelden: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1PdjLNjlSD0&list=PL_9yx5ljHM9d-
qE0WTbyTiRummqss56STa

Welk ontwerp spreekt de doelgroep 
aan? 
De voornaamste functie die de 
installatie moet hebben is zo veel 
mogelijk beelden laten zien met zo 
weinig mogelijk inspanning van de 
doelgroep. Doordat de doelgroep al 
moeilijk te bereiken is, moet het 
ontwerp ze niet in de weg staan. 
Eigenlijk zit de doelgroep constant 
in een haastmodus, waardoor er geen 
statisch ontwerp gemaakt kan worden. 
Het ontwerp zou mee moeten gaan in de 
beweging van de doelgroep. Hiervoor 
zijn enkelen schetsen gemaakt (zie 
hieronder). Doordat de eisen van 
een kunstinstallatie op het station 
erg streng zijn moet er met veel 
rekening worden gehouden. Vooral het 
hufterproof gedeelte is lastig. De 
keuze voor materiaal wordt hierdoor 
erg beïnvloed. Allereerst moet het 
ontwerp niet in de weg staan dus  
tunnels en dergelijke ontwerpen 
worden moeilijk te realiseren.

Verder  wordt  de film van 
voor geschoten om zo de 
gezichtsuitdrukkingen goed te 
kunnen zien. Het ontwerp moet dus 
ook vanaf voren getoond worden. Dit 
kan gedaan worden als de doelgroep 
op bijvoorbeeld een muur afloopt 
en hier een projectie op staat. 
Echter is dit weinig het geval juist 
omdat het een doorgang is. Doordat 
het 1 verhaal is met verschillende 
scènes is het van belang dat de 
hele film bekeken kan worden. De 
mogelijkheid om reclameborden op 
de perrons te gebruiken valt dan 
af. Door een doorstroomgebied 
als een stationshal te gebruiken 
valt het kunstwerk beter op bij 
de doelgroep. Het idee is nu om 
de film op te splitsen in aparte 
scènes en deze een voor een te 
tonen al lopende door het station. 
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De schermen worden aan 
het plafond bevestigd 
op dezelfde manier als 
de informatieborden. Om 
de informatieborden niet 
te belemmeren is ervoor 
gekozen de OLED-schermen 
tussen alle perrons te 
hangen.  Hierop moet de 
film worden aangepast. De 
tijd tussen elk perron is 
ongeveer 15 seconde dit 
zal dan ook de maximale 
duur zijn van de scènes. 
Verder mag de gehele film 
niet langer zijn dan 2 
minuten (van inchecken 
tot uitchecken). De 
grootte van de schermen 
wordt bepaald door de 
kijkafstand per inch. 
Doordat het scherm hoog 
hangt en de bezoeker 
vanaf een afstand aan 
komt lopen is dit een 
afstand van minimaal 3 
meter. De beste optie is 
dan een 65 inch scherm. 
Het is de bedoeling dat de 
bezoeker de film overneemt 
van scherm naar scherm. 
Wanneer er in een lijn 
van poortje naar poortje 
wordt gelopen bekijkt de 
bezoeker dus de gehele 
film. 

Er is gekozen voor 
transparante materialen, 
omdat dit ervoor zorgt 
dat de filminstallatie 
integreert met de 
architectuur van het 
station. Ook wordt dan 
de context meegenomen in 
het eindontwerp (logos). 
Wanneer de achtergrond 
overloopt in de rest 
van het station kan de 
kijker voorspellen dat 
het verhaal ook te maken 
heeft met het station. 
Het materiaal moet 
duurzaam zijn, tegen een 
stootje kunnen en vuil 
moet geen belemmering 
worden. Na lang zoeken is 
transparant pvc de beste 
optie wanneer het ontwerp 
in aanraking komt met de 
doelgroep. Echter gaan 
beamers niet 15 jaar mee. 
Hierdoor is er gekozen 
om 5 transparante OLED-
schermen te gebruiken 
(zie afb. 11). Een dure 
optie, maar wanneer er 
gekeken wordt naar de 
kosten die kwijt zijn 
voor het gebruiken van 
de OLED-schermen op 
stations is dit ook een 
heftig kostenplaatje.

Ook is de 
perspectievenbril nu 
niet handig, omdat de 
glazen verwisselt moeten 
worden. Hierdoor is het 
voor het gemak beter 
om wegwerp brillen te 
gebruiken die voorafgaand 
aan de installatie 
neergezet worden. Om 
het de gehaaste mensen 
makkelijk te maken kan er 
een keuze worden gemaakt 
tussen de filters. Echter 
zijn wegwerp brillen 
niet milieuvriendelijk 
en door de grote massa 
bijna onmogelijk voor 
iedereen te realiseren. 
Nu de film aangepast is en 
niet alle personages meer 
door elkaar heen lopen 
is de vraag of de bril 
nog een toevoeging geeft 
aan het ontwerp. Zonder 
bril zijn alle beelden 
te zien en is het hele 
verhaal te begrijpen. 
Dit zou de film zelf 
alleen maar belemmeren. 
Hierdoor is de keuze 
gemaakt af te stappen 
van de kleurfilters. 

  

Maquette
Om de ruimte met schermen aan 
te kunnen ervaren is er een 
maquette gemaakt. Ook is er een 
testopstelling gemaakt, waarmee 
er kan worden vastgesteld of het 
systeem van het doorlopen van de 
film werkt (zie bijlage 14). De 
testpersonen bekeken inderdaad al 
lopend de film en liepen langzamer 
om het geheel te kunnen zien. 
Ondanks dat de testopstelling 
een kleine versie was van wat het 
origineel gaat worden kan wel de 
conclusie worden getrokken dat 
het splitsen van de scènes over 
meerdere schermen werkt. Verder 
probeerde de testpersonen gelijk 
een verhaal te bedenken om de film 
heen. Doordat er bewust een keuze 
is gemaakt tussen beelden is het 
duidelijk wat de persoon in de 
film doet. Wanneer het geheel in de 
juiste context wordt geplaatst, 
er meer beelden zijn gemaakt en 
de achtergrond een rol speelt in 
de film zal het voor de doelgroep 
makkelijker zijn dit verhaal af 
te maken.

Afb. 11
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Proof of concept 
Resultaat?
Na alle testen en het beoordelen 
van alle feedback op de 
prototypes is de tijd aangebroken 
een concept op te zetten dat 
werkt. In dit hoofdstuk heeft het 
concept een vaste vorm gekregen 
en is het eindresultaat getest op 
de doelgroep. Hiermee is vast te 
stellen dat het concept werkt. 

Afb. 12
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Binnenstebuiten
Een poëtische filminstallatie 
die de innerlijke strijd tussen 
externe en interne factoren 
blootlegt. De film bestaat uit 
meerdere uitgewerkte persona’s die 
in conflict zijn met zichzelf. In 
een prestatiemaatschappij ligt de 
nadruk te erg op externe factoren, 
waardoor interne factoren zoals het 
wilsverlangen worden weggedrukt. 
Dit zorgt voor een samenleving die 
uit balans is. Om iemand dichter tot 
zichzelf te laten komen is er een 
omkering van perspectief nodig.

Door de drie perspectieven te 
belichten tijdens deze innerlijke 
strijd geeft het een inkijk in jezelf 
en de mensen om je heen. Enerzijds 
verschuilt iedereen zich achter zijn 
persona: het professionele masker, 
waardoor ze zich formeel gedragen. 
Anderzijds probeert iedereen te 
ontsnappen aan dit keurslijf en 
willen ze hun wilsverlangen meer 
aandacht geven. Helaas is de 
maatschappij hier niet op gemaakt, 
waardoor de bevolking constant in 
conflict is met henzelf. Dit conflict 
is op poëtische manier door middel 
van symbolen, metaforen en houdingen 
weergegeven. De film is zo opgezet 
dat het herkenbare karakters zijn, 
zodat het aanzet tot zelfreflectie. 
Ook zorgt de film door slow motion 
technieken dat er meer rust komt in 
de gehaaste maatschappij. 

Voor de proof of concept is personage 
11 uitgewerkt:

De werking
De doelgroep wordt tijdens hun 
reis naar externe factoren 
aangesproken door transparante 
OLED-beeldschermen. Doordat zij in 
een sleur van tijd zitten en geen 
moment van rust kunnen hebben loopt 
het verhaal telkens door op het 
scherm erachter. Zo kan de bezoeker 
in hun beweging blijven kijken. Door 
de gebruikte slow motion beelden 
neemt de bezoeker vervolgens het 
tempo van de film aan. Dit zorgt 
voor een minder gehaaste stemming. 
De beelden zijn uitgekozen op 
herkenbaarheid en geloofwaardigheid. 
Ook zijn de karakters gebaseerd op 
de doelgroep. Dit maakt de kans 
groter dat de doelgroep zichzelf of 
een van zijn naasten zal herkennen 
in de beelden. Het personage dat de 
karakters uitbeeldt zorgt voor een 
vervreemding en grijpt hiermee de 
aandacht van de kijker. De spanning 
die ontstaat door midden in de crisis 
te beginnen houdt deze aandacht 
vast. De poëtische kracht van de film 
zorgt ervoor dat na het zien van de 
beelden verder na wordt gedacht over 
de betekenis ervan. 

De installatie moet zorgen voor een 
moment van reflectie bij de doelgroep 
en een minder gehaaste maatschappij. 
Het concept is het belichten van 
mijn visie als storyteller op de 
huidige prestatiemaatschappij om  
zo de balans terug te kunnen brengen 
bij de doelgroep. Door het gebruik 
van verschillende filmtechnieken en 
beeldtaal is er een geloofwaardige 
film ontstaan die wordt begrepen bij 
de doelgroep. Door de ruimte die 
open is gebleven voor interpretatie 
kan deze groep zelf invulling 
geven aan wat de beelden voor hen 
betekenen. De vormgeving zorgt voor 
genoeg aanknopingspunten om te 
kunnen ontdekken dat het over de 
prestatiemaatschappij gaat. 

De beleving

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kXNpt7INv5M&list=PL_9yx5lj-
HM9foaQtmGmmgKcnIx5GoVTXf
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C
onclusie &

 aanbeveling 
Is het gelukt?
Nu dat alles is getest kan er 
een conclusie worden getrokken 
over de werking van het concept. 
Ook wordt er in dit hoofdstuk 
ingegaan op verbeterpunten en de 
mogelijkheid om het concept door 
te ontwikkelen.  

Afb. 13
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Kan een individu uit de 
prestatiemaatschappij 
gestimuleerd worden tot 
zelfreflectie, zodat de 
balans tussen interne en 
externe factoren hersteld 
kan worden?

Absoluut!

Conclusie
Na uitgebreid onderzoek kan de 
conclusie worden getrokken dat 
dit mogelijk is. Door op een 
subtiele en moeiteloze manier 
de doelgroep bewust te maken 
van hun innerlijke strijd kan 
er een moment van zelfreflectie 
worden gestimuleerd. Door de 
poëtische toon van beelden zal 
misschien niet iedereen de film op 
henzelf betrekken. Echter zijn de 
beelden getest en is de theorie 
over beeldtaal zodanig ingezet 
dat er genoeg aanknopingspunten 
zijn om te begrijpen waar de film 
over gaat. Om er toch voor te 
zorgen dat ook de mensen die de 
karakters niet gelijk herkennen 
als zichzelf te beïnvloeden is 
de film in slow motion gezet. Dit 
zorgt voor een rustgevend gevoel, 
zodat ook zij iets minder gehaast 
externe factoren achter na gaan. 

Het concept voldoet hierom aan 
alle eisen en ontwerpcriteria die 
vooraf opgesteld zijn.

Aanbeveling
Om een beter inzicht te krijgen 
in de werking van het concept 
op de doelgroep zou de meest 
gunstige testlocatie het 
station zijn geweest. Echter 
kon dit niet doorgaan vanwege 
de huidige maatregelingen en 
is er dus voldoende feedback op 
moeten doen vanuit soortgelijke 
locaties als school. Wanneer deze 
maatregelingen van de baan zijn 
is het interessant om te kijken 
wat het met de mensen op een 
station doet en of dit verschilt 
per station bijvoorbeeld. 

Verbetering 
Er is altijd ruimte voor verbetering 
dus in dit onderzoek ook. 
Allereest heeft het lang geduurd 
om testwaardige onderzoeken op 
te zetten en is er vooral in de 
laatste weken extra hard gewerkt 
om een geloofwaardige film neer 
te zetten. Ook is er niks uit 
handen gegeven en heb ik in mijn 
eentje veel moeten regelen en 
maken ondanks dat ik van sommige 
dingen geen verstand had. 

Wanneer ik terug kon vallen 
op iemand die bijvoorbeeld van 
alles weet over het gebruik van 
een camera waren de beelden 
waarschijnlijk mooier geweest. 
Ook had ik mijzelf dan volledig 
kunnen richten op de invulling 
van de film. Gelukkig is alles nu 
zoals het zou moeten zijn, maar 
dit heeft vooral veel tijd in 
beslag genomen. 

Ook was het lastig contact te 
leggen met de doelgroep in een 
gehaaste situatie. Voor een groot 
deel was mijn doelgroep namelijk 
thuis aan het werk. Hierdoor 
is er veel gebruik gemaakt van 
online enquêtes. Echter ben ik 
ervan overtuigt dat ik meer 
feedback had kunnen krijgen als 
ik de doelgroep in het echt aan 
had kunnen spreken. 

Doorontwikkeling
Wanneer er verder wordt gewerkt 
aan dit onderzoek zou er onderzoek 
gedaan kunnen worden naar meer 
geschikte locaties. Ook zou de 
film interactief kunnen worden, 
waardoor het direct reageert op 
de doelgroep die daar loopt. Er 
kan dan getest worden of dit een 
grotere impact zou kunnen hebben 
op het gedrag dat vertoond wordt. 

Afb. 14
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B
ronnen &

 bijlage 
Nog meer informatie?
Op de volgende pagina’s begint 
de bronnenlijst en bijlage. Alle 
gebruikte bronnen en uitgewerkte 
testen en resultaten zijn hier te 
vinden. 

Afb. 15
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Bijlage 04 | Interview Marko Bolkovic

I have a few questions prepared, because in my research I came across your project The Point 
of View and I was wondering what is the installation about for you?
I can talk about it in three different ways. One is the technological and the innovation 
process that was up to me to do some kind of interesting visual installation. And the 
other part was the artistical idea that basically every story has two point of views. 
Which was always an important part of my life, that you can hear just one part of the 
story and believe in it and then if you don’t have a chance to hear the other part, you 
know, it is not a full story and it is not a full truth. So I think the installation as 
itself can project on basically any theme in the world or any topic. And well that was 
for artistical part. And from the visual part or technological part I started with this 
idea in 2015 when I wanted to do something for the promotion of our festival. I wanted 
to play a lot with this geometric idea and first started to build one installation that 
is only visible from one side, so basically chaos that from the right point of view you 
see what it means. But then it got interesting to think about ‘hm is it possible to make 
it from two sides?’. You comby the same elements and do it like that. And then I think 
for two years I couldn’t find people who would understand me how to do it, because I don’t 
have the kind of mathematics or physics experience to build it up. So I asked a few of 
my friends to make it in 3D. In the end one of my colleagues made it possible to do it 
in 3D to see how we can comby these two perspectives in an installation. And then we 
started building it.

How did you come up with the idea to make something about this topic, like perceptual art? 
Why did you want it to be two sided? 
Actually it was since we do we do a lot of interactive installations and mostly light 
installations. That is our main topic so from 3d mappings to light installations and 
interactive installations. And this one was like a challenge for the mind, you know. To 
build it up we basically wanted something new or innovatief, unique or one of a kind. So 
I couldn’t find any kind of this installations in the world and it was quite challenging, 
because you don’t have something that can be like a starting point. And the team is super 
exciting to learn something new.  so basically if we do a new kind of installation we 
try to learn about the technology that we are building in and things that we’re building 
in. So it was challenging to build it much more than to create this concept. I mean the 
concept was interesting and to do it in 3d it was, after the 2 years, it was simple but 
then to build it with a really small budget it was challenging because we as a team never 
worked with plexiglass. So we thought we would need one month to build the installation 
and 5 people but in the end it was like six months for ten people to build it up and we 
didn’t even know if it was going to work. Such a huge installation that is unique for 100 
square meters to see it. and we couldn’t find any close space to test it, so we basically 
built up the whole installation in parts but we never knew it was going to work. So when 
we tested it we were really relieved that it was working. But because it was very big 
we couldn’t send it anywhere else and after that we got a lot of requests to send it 
to different countries all over the world. And in the end we build an augmented reality 
application so people can see it on their phone or a tablet so now we’re going with 
that. It was even more technological challenge to build it but after that I got a lot 
into perspective art to see what can be done. We tried to do it from four points of view 
which was impossible but let’s see what we can play with. But this was definitely one of 
my favorite installations. 

You said that there was nothing alike before you made the installation. So where did you gain 
your inspiration from?
I’m going to try to be honest. I never searched for inspiration on internet. And  don’t 
know, my mind is really questionable about everything. I like things and I try to comby, 
I don’t know, three different things into something new, innovative and creative. So 
basically most of our installations are one of a kind that nobody else did it in that 
way or the concept. So I think the idea came when I wanted to do the first installation 
with thousands of small LEDs candles. I wanted it to write the name of our festival. But 
then I was thinking ‘okay it’s possible to do it from one side, but what if we tried to 
comby from two different sides. Then we get two different messages from one source. Which 
is a really interesting concept. You have just one topic, but to see it from two different 
angles. And then I started to research this concept. After three years I found out that 
there are other artists that are doing the perspective art in two perspectives. I thought 
‘great someone else is doing it’. Of course there are some old artists from the 70s or

80s that have the same concept, but they did it in a really small shape and small form. 
There is a famous installation that is made from one small block. i think it is like 30 
by 30 cm. And it is from a different idea so I think my concept was wanting to do something 
different and try to explore it. And it was possible. I have a lot of interesting ideas 
that are not possible to do so.

And how did you start then? If you didn’t do a big research, how did you start? Did you make 
a moodboard or anything like that?
No, that was the hard part. I tried to explain to my friends, to my collegas what was 
my idea. Like you have one word, you have another word how can we comby them and what 
do we have to do for that? And they didn’t understand me. Probably I didn’t know how to 
explain my ideas and they couldn’t read my mind. But this other collega, Igor, he is 
really smart and he kind of got the idea of what I wanted to do. Then he tried the first 
test in Blender of some other software for 3D. And then he managed to just cut out two 
words, erase everything outside and then we got like the main objects. We cut the objects 
in smaller parts then we got this final version of it which has 33 objects inside that use 
the word ‘light’ or ‘dark’.

Okay, you were talking about the festival. Did you place the installation there or was it another 
place?
Yes actually. Every year we build one installation for our own festival as our own 
artisticle group. We started in January 2017, we finished in July 2017 and then we found 
an empty warehouse where we could record it. And then of course we wanted to present it at 
the festival. The thing was that there was only one building in the city, which was almost 
enough to put the installation inside. We needed to go throughout the door so you could 
not even enter the whole space, because there was not enough space to see the perfectly 
aligned elements. But people went inside and they were like amazed. And especially since 
it is a specific feeling when you walk inside the installation because it is three meter 
high. Then you really feel like it is a gigantic installation, but when you go from the 
points you see the words. And the chaos that you see in between them is visually really 
interesting. And you can connect with it because basically everything is chaos until 
you come to your point of view. So yes we put it on the festival there and after that 
we got an invite from Canada, from New York, from Saoedi Arabie and  from Australia to 
bring the installation there. But since it is basically one full container for a ship 
it is almost impossible to bring it to other locations. Then we tried to build one in 
America, so we can tour with it there. But there are different costs between Croatia and 
Canada. We build the installation here for 15 thousand dollars and there they ask us 200 
thousand dollars just to build it so that is kind of impossible. But as I said before, 
we developed an augmented reality application last year that we presented to a festival. 
Which is now, in the Covid situation, perfect. People can just take their table and see 
the installation and take a picture with it. And it is much easier to travel. We don’t 
hope that it will continue to be the best way to feel art. We hope that it will come back 
to normal so we can do a festival and travel with the installation. But for now this is 
the easiest concept and it is definitely a new kind of art. Because in the space you see 
the empty floor and then when you take a tablet you see everything popping up in front of 
you. So it is a different kind of consuming art.

And why did you use light? Why are your installations always with light? 
Well it is my background. I started when I was 13 in a theater as a light designer so 
for the last 22 years I worked mostly with lights. To me it is really inspiring to work 
with light. You can tell a lot of stories. The beauty of light and the light festival 
especially for the audience, for me it is much easier to educate the audience about art 
through something that is visually beautiful and attractive. And you can send a message 
to a lot of people who may normally not go to a museum or things like that. To explore 
more about art. So we are happy that through the festival we educate a lot of people about 
what is art and what is light art. And again with this we do comby a lot of interactive 
installations basically giving the audience the opportunity to become the artist. So not 
just to be a passive observer, but then try to let them do something for themselves. And 
happily people in Pula where we do the festival we love that part.

I think that is nice. You were telling that it was tricky, because you didn’t know how to put the 
pieces together and if it would fit. How did you test that?
Yes it was really experimental, because we make only one mistake by 2 or 3 mm cutting the 
plexiglass it would move away. So I think we basically spend three times of the materials
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that we just garbaged two of them. Because of the wrong cuttings. And we took only parts 
of it like for example we used the letter L of the ‘light’ word, just take it outside in 
front of our studio to see if it fits. But we never could have known if they are going to 
fit, because let’s say our studio is 10 by 6 meters so it is definitely not enough to build 
the whole installation in the space. The tricky part was when we built it for the first 
time to test it, we did it in an old quarry. A quarry is a place where you dig stones and 
everything so it’s an empty space in nature. It’s a beautiful space, beautiful locations 
for recording. And since it was July and we started building it up for 20+hours. We 
started in the morning and there is no shade only sun. We builded till 2 o’clock in the 
morning and then the storm came and destroyed 80% of the installation. I think that’s when 
I got depressed pretty much because my work got destroyed. The other thing was there was a 
problem with the standards. We needed stands that were transpiranted otherwise you could 
not see the objects clean so you need transparent stands for the objects. And we needed 
to build them all. So from plexiglass which was kind of our own idea of how the stands 
should work. But they are not so perfect so when we placed the objects on the stands some 
would fall off and we needed to secure them with some invisible tape. Which is like for 
fishing you know. And it didn’t work very well. Until the end when we find an empty storage 
where we set up the whole installation. The idea is that we have a floor made out of wood, 
which is a hundred square meters and we put the location of every object on in, we wrote 
it down. Since we had a 3D model of the whole project we made a plan for the floor so we 
just set it up. After that it was basically manual work. Just see the plans and papers 
and just work by to put the stand on the positions where they need to be. But yeah, since 
we didn’t have any experience with that we did make a lot of mistakes. 

How does it work? From one side you see ‘light’ and from the other side ‘dark’?
Actually it’s from the 90 degrees. So when you go to the front you see ‘light’ when you 
go to the right side let say you see ‘dark’. The thing was when we started with the 3D 
model it was the idea to just put the light and dark out there. But it’s like perspective 
from the eye and perspective from the camera you are looking like this *express*. So 
you put both letters from the starting point just league the lines altogether. When they 
merge together you erase everything else. So we areased all the lines coming from the 
camera which us left at our light and dark objects connected and then we cut them out 
to smaller pieces, made a 3D model and started building it up. The other idea that we 
did in this installation is that light part is made with black plexiglas and dark part 
is made with white plexiglas. So the idea is during the day when the lights are not on 
you see the light word in black and you see the dark word in white. And when the sun is 
going down and the lights go on it switches. Then the light becomes white and the dark 
becomes black. It was more of a visual concept then an artistic concept. Just it was the 
idea that there can be a third dimension that can change the story again you know. If you 
see the light in black but when the sun comes down it changes to white and the other side 
it just adds, I like to say, one more mindfuck. It was kind of an, you know, interesting 
concept to have it inside. So that was also technologically really interesting to set it 
up, because we needed to tape inside of the boxes. A Lot of different ideas are inside of 
that installation. 

Why did you choose the words ‘light’ and ‘dark’? Why specifically those words? 
Definitely ‘light’ because of our main theme that we are working on. And of course, the 
easiest thing to say is that there is no light without dark and things like that. But the 
idea was looking for two opposite of things. And light and dark are mostly familiar to 
us. But it can be set in any other theme so it could have been ‘day’ or ‘night’ of ‘yes’ 
or ‘no’ of ‘good’ or ‘bad’, whatever. But this was like we’re coming for light so we are 
going to start from that point definitely. And of course it wasnt so long words so light 
is like 5 letters and dark is 4 letters so it was easier to work with then, I don’t know, 
something from 30 letters. 

And did you have a target group or anything? Did you design it for a specific group of people, 
a target group? 
No basically, we know that people who come to our festival are families with kids. And 
the audience of this installation: It is most interesting for people who like to be 
intellectually challenged. To see something that is strangely made and the are like ‘omg 
what is happening, how is this possible?’. Then they try to understand the logic behind 
the whole concept. And it is really simple to just get the idea that you see light and 
dark and then you see the chaos. And then you think about it ‘oh yeah that’s true’. If I 
hear some story maybe I need to hear it from both sides. In that way we are really happy

happy, because personally I think the hardest installations to do are the ones that have 
a really strong message behind it, but are visually really interesting and attractive. I 
think that the hardest thing, because we do have a lot of 3D mappings, which are visually 
totally impressive but if you not do a simple but strong story behind it it just all 
goes to waste. Because you know, people will say ‘omg it was beautiful, the building was 
falling down yeah’. And the other side is that you can do a really strong artistic story 
but if it’s visually really complex or simple people will just not get the story behind 
it. And they will not be interested to see it. In that way I was really proud that we 
could do this kind of installation that people still find online after all these years. 
They still comment and call us like ‘omg this is amazing’. So we’re happy with that. 

And did you place an information note for the installation? Or did you just let them see 
it and then explain what it was?
No we normally put some kind of description by the installation. But the feedback that 
we got from the audience is that a lot of people didn’t read the description but they 
got the concept of it. That was like ‘yeah that’s the positive thing you know’. That’s 
the best kind if you don’t need to explain the installation and people will just get it. 
That was amazing yeah.

How do you ensure that people see it from both sides?
We basically made two small stands and things on the floor where you have like a small 
frame. Where you need to see through the frame just to get the right height and the right 
lengte of the installations. And yeah we put some small steps so kids can also come on 
height, because I think seeing the installation is from 1,70 meters. Which is pretty 
high, because it is mostly for older people, adults. But that is much easier for them. 
Personally I do enjoy playing with it, especially the augmented reality application where 
you need to find by yourself where the position is right. That’s another part of the game. 
On this size of the installation like 20 meters to see it. If you just go 5 cm to the 
right or to the front it’s not aligned perfectly. You need to be really precise to see it.

And what do you want to achieve with your installation? What do you want your visitors 
to remember?
With all the installations that we do we try to… Most of our installations are ecologically 
themed. So we are talking about the problems in nature, forest things like that. We do try 
through our festival and installations to you know that people watch out for the things 
that get destroyed in the future. With this installation, this was really important to me 
when we started building it. It was one of the first pictures I saw on Facebook was from 
Iraq. Or somewhere like how media manipulates the information. It was about one kid who 
needed water and there was one soldier giving him water. Then you cut out that soldier 
and you open the other part of the picture and you see another soldier holding a gun on 
his head. And that was like ‘fuck that’s it’. That is how everything is happening today. 
Media is really controlled and everybody is controlling the information they want to put 
out. And you don’t see the whole story of it. And that was like ‘we need to think more 
about it’. Today people more than ever take information for granted without checking the 
facts. And that is really something that is unfortunately because of internet. And people 
are going to believe what they want to believe. It’s really a problem to send the right 
information to people. And in the end nobody knows what the right information is. That 
is always a question you know. You think you are sure you know the truth but maybe that 
truth is not right so.  It is important to have both sides of some story. The idea was to 
try to send that message to the world. And I think the people who saw the installation 
at least thought about it for a minute and that’s already a good win. If you think ‘yeah 
maybe I should think about it’.
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Bijlage 05 | Interview Jasper Wichers

Kunt u een korte uitleg geven over wat het project inhield en wat het uiteindelijk is geworden?
Het is een afstudeerproject als onderdeel van de opleiding Communication design Academie 
Minerva, Groningen in 2015. Het project begon als een persoonlijke zoektocht naar wat geluk 
voor mij inhield en hoe ik mijn rol als ontwerper zag binnen een prestatiemaatchappij. 
Uiteindelijk heeft deze zoektocht geleidt tot een installatie waarbij ik de beschouwer 
wil uitdagen om te ontdekken en anders/verder te kijken dan de dingen die ze in eerste 
instantie waarnemen.
 
Wat was het startpunt van uw afstuderen? Waar lag uw interesse?
Het project kwam tot stand door een aantal snel opeenvolgende overlijdensgevallen van 
geliefden binnen mijn naaste omgeving, vlak voor mijn afstuderen. Dit in combinatie met 
het overlijden van mijn vader 14 jaar geleden, toen ik 16 was. Deze laatste gebeurtenis 
heeft de manier hoe ik in het leven sta namelijk erg beïnvloed. Ik werd me hier eigenlijk 
pas echt bewust van op het moment van die overlijdensgevallen rond mijn afstudeertijd.
Je gaat op dat moment namelijk je eigen persoonlijkheid heel erg reflecteren en ziet dan 
duidelijke verschillen met de nabestaanden die op dat moment aan het rouwen zijn. Opzich 
iets logisch, maar het gaat erom dat je weet wat hun nog te wachten staat en de stappen 
die ze hierin moeten zetten. De één verwerkt het verlies makkelijk, de ander moeilijk. 
Het is alleen niet per definitie zo dat je van het gemis slechter wordt, terwijl je dat op 
dat moment wel denkt. Dit laatste vond ik een interessant gegeven, want het heeft veel 
met perceptie te maken hoe jij dingen verwerkt. Geef je er een positieve draai aan of 
blijf je hangen in het negatieve?

Wie was de doelgroep van het project en hoe kwam u aan informatie over hen?
Ondanks dat het project niet persé voor een specifieke doelgroep diende, heb ik vooral 
onderzoek gedaan naar de prestatiemaatschappij waarin we leven. Dit heeft vooral betrekking 
op jong volwassenen, twintigers/dertigers. Ik heb interviews afgenomen met mensen in 
binnen deze leeftijd, dit waren vooral studenten en starters op de arbeidsmarkt. Daarnaast 
heb ik meerdere boeken, artikelen gelezen. 

Wat was uw inspiratiebron voor het eindontwerp?
Een nichtje van mij diende als inspiratie, zij verloor binnen korte tijd haar vader en 
partner aan de gevolgen van kanker. Daarnaast weet ik dat ik in die tijd veel had aan de 
teksten van rapper Fresku. Met name het nummer: Ik wil. Dit duidde voor mij op dat moment 
heel erg de zoektocht die ik op dat moment had.

Wat was het verhaal van het project? Wat kon de doelgroep ontdekken in de ruimte?
Het verhaal ging voornamelijk over dat je schoonheid kan ontdekken in alledaagse dingen 
door je perceptie te veranderen, waardoor het je ook in staat stelt je ambities en streven 
naar alles wat je wil in perspectief te plaatsen.

Hoe heeft u een keuze gemaakt in de woorden die zichtbaar waren?
De gekozen woorden geven eigenlijk bepaalde percepties, gevoelens en gemoedstoestanden 
weer die invloed hebben op hoe jij naar dingen kijkt. De woorden zijn telkens elkaars 
antoniem. Antoniemen als zoeken en vinden, positief en negatief, willen en hebben, stress 
en relax, moeten en willen.

Waarom heeft u gekozen voor zwart en wit?
Het geeft het contrast weer van de antoniemen en de manier waarop we dingen beleven. 
Het heeft voornamelijk met perceptie te maken of het glas halfvol of halfleeg is. Een 
tussenweg zien we vaak niet. Zie de kleurkeuze als een weergave van het zwart/wit denken. 
Daarnaast wilde ik de beschouwer zo min mogelijk beïnvloeden door kleur.

Welke materiaal keuzes zijn er gemaakt en waarom?
Ik heb gekozen voor papier en inkt om het feit dat het makkelijk te dupliceren is. 
Daarnaast heb ik als grafisch ontwerper veel affiniteit met dit materiaal en was dit 
eenvoudig voor het ontwerpproces. De typografische schetsen heb ik digitaal uitgewerkt en 
vervolgens in veelvoud afgedrukt. Ik wilde vooral een installatie creëren die symbool 
stond voor onze alledaagse omgeving en maatschappij. Waarin een overvloed aan ontdekking 
en keuzes aangereikt worden.

Hoe bent u omgegaan met het indelen van de ruimte? Welke keuzes heeft u daarin gemaakt?
Door de late toewijzing van de ruimte heb ik op het allerlaatste moment hierin keuzes 
moeten maken. Gezien de complexiteit en hoeveelheid aan posters zag ik binnen de tijd die 
ik had geen mogelijkheid er een gesloten installatie van te maken, iets dat ik wel graag 
had gewild om de mensen zo meer onderdeel van de omgeving te laten worden. Ik heb er nu 
voor gekozen een ‘open installatie’ te maken, waarbij de mensen vrij waren te ontdekken. 

Heeft u het ontwerp vooraf getest met de doelgroep? Wat werkte wel en wat achteraf niet?
Nee ik heb niks getest. Achteraf gezien waren mensen te bang om de interactie aan te gaan 
met bepaalde objecten binnen de installatie. Dit had ik achteraf misschien anders gedaan, 
door een betere uitleg te geven over mijn installatie. Aan de andere kant vertelt het mij 
wel iets over de perceptie van de beschouwers.

Hoe heeft u ervoor gezorgd dat de doelgroep gestimuleerd werd om vanaf verschillende 
perspectieven te kijken?
Door objecten in de installatie te plaatsen waarbij je de interactie aan kon gaan, door 
het te draaien, kantelen of door vanuit verschillende standpunten teksten leesbaar te 
maken.

Wat was het doel van het project? Wat wilde u dat uw doelgroep mee zou nemen?
Ik wilde vooral dat mensen bewust werden van het feit dat ze perceptie zelf kunnen 
veranderen, door bewust anders te leren kijken en moeite doen om te ontdekken. Op die 
manier heb je invloed over je eigen geluk.

Wat zou u anders doen als u de kans kreeg het nog eens te doen?
Achteraf heb ik het onderwerp misschien te weinig afgekaderd gezien geluk een vrij groot 
onderwerp is.
Er is zoveel dat invloed heeft op ons geluk, dat je hier nauwelijk antwoord op kunt 
krijgen. Hierdoor is het hele verhaal wat onsamenhangend.

Ook heb ik mij wellicht teveel laten leiden door vorm. Op een gegeven moment wist ik 
dat ik zo’n installatie wilde maken, waardoor ik hier teveel naar toe ging werken en de 
inhoud van het project wat minder aandacht kreeg. Ook zou het wel gaaf zijn om gebruik 
maken van digitale technieken, waardoor er meer interactie ontstaat met de beschouwer en 
ze hier ook van bewust zijn. Doordat ik het belangrijk vond dat de beschouwer zelf zou 
ontdekken omdat het hier uiteindelijk om gaat bij het vinden van je geluk, heb ik bewust 
geen instructies meegegeven met als gevolg dat de installatie niet voluit benut werd.  
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Bijlage 06 | Interview Jeltje van Houten

Jessy: Hallo, hoe is het?
Jeltje: Hallo, ja goed met jou? 
Jessy: Ja ook gelukkig
Jeltje: Nou steek van wal.
Jessy: Hoe bent u op het onderwerp gekozen van deze installatie?
Jeltje: Het begint altijd met een herinnering. De mijne is dat ik toen ik klein was in 
een museum liep en daar zag ik allemaal objecten. Als je dan een stap naar achter deed 
zag je ineens een complete huiskamer. Daarom zijn musea ook zo belangrijk voor kinderen, 
omdat je iets anders ziet. Toen werd 100 jaar de stijl gevierd en kreeg ik een leegstaand 
pand in Den Helder waar ik mee mocht doen wat ik wou. Dus dat pand heb ik met vlakken 
volgehangen zoals iedereen die kent van de stijl. Als je dan in het pand liep was je 
omringt door de vlakken en hoe leuk is het dan als je door een gat kijkt en het hele 
schilderij samenvalt. 
Jessy: En heeft u dan een team om u heen of doet u dat alleen?
Jeltje: Ik heb een hele lieve echtgenoot die me heeft geholpen. Ik heb dan alle 
voorbereidingen gedaan, het bedacht en het ophangplan gemaakt. En dan helpt hij het mee 
klaarzetten.
Jessy: Dat ophangplan, hoe zag dat eruit?
Jeltje: Er is gebruik gemaakt van nylon draad en dat maakt het mooi, omdat het kijken 
erna het gekker maakt. En daar heb ik wel tekeningen van gemaakt.
Jessy: Heeft u het dan ook in het klein gemaakt of alleen getekend?
Jeltje: Nou vooral geschetst en een proof opstelling gemaakt om te testen waar wat 
allemaal kwam.
Jessy: Hoe heeft u voor materialen gekozen?
Jeltje: Dat is de praktische kant en dat is dat kunstenaars het meestal niet heel breed 
hebben. Ik heb zaken versneden uit vorige kunstwerken. Dus voor deze installatie heb ik 
platen uit een vorig kunstwerk gebruikt en dat zijn de paneeltjes geworden. 
Jessy: Was er een doelgroep voor deze installatie?
Jeltje: Ik weet niet of je ooit in Den Helder bent geweest, maar je gaat er vaak 
verdrietig weer vandaan want er staat ontzettend veel leeg.  Ik vind het geen mooie stad. 
Dus als je door een winkelstraat loopt is er heel veel leegte. Nu hebben ze een compromis 
gesteld met een galerie ‘zijn er geen kunstenaars die leegstaande panden willen vullen 
met kunst?’. Dus het dorp Den Helder was op de hoogte van dat er kunst te zien was. Je 
zit in een winkelstraat en de vraag is dan: is daar publiek voor en wie komt daaropaf? 
Want hoe vluchtig loop je wel niet langs etalages. Dus ik hoopte dat er mensen waren die 
even door het gaatje zouden kijken en het begrepen hebben. Want mensen hebben natuurlijk 
een bepaald doel als ze in de stad zijn en alles wat daarvan afwijkt heeft aandacht nodig 
om erin te komen.
Jessy: Ja daar ben ik zelf dus heel erg benieuwd naar, want mijn project gaat over 
tunnelvisie op succes. Dat mensen eigenlijk veel niet meer zien wanneer ze alleen daar 
mee bezig zijn en hoe ik dan zulke mensen kan stimuleren wel te kijken. 
Jeltje: Ja precies, hoe knal je daartussen?
Jessy: Ja inderdaad! Hoe heeft u dat aangepakt toentertijd?
Jeltje: Je stelt je eisen bij. Als ik 7 mensen had bereikt dan was ik al tevreden. En als 
die even wat langer hebben nagedacht over wat ze hebben gezien vind ik het mooi. Ik wist 
dat mensen niet ineens verlicht zouden worden, omdat ze mijn kunstwerk hadden gezien. 
Ik geloof dat niet. Ik kan erbij staan en vragen van ‘heeft u even tijd?’. En sommige 
vinden dat dan verrassend en staan ervoor open, maar dat zijn er maar een paar. Ik gok 
op 10 tot 20 personen. 
Jessy: Ja inderdaad, dat heb ik zelf ook wel een beetje. Ik denk niet dat mensen die mijn 
installatie gaan bekijken ineens een moment van geluk ervaren. Maar het zou wel heel mooi 
zijn als ze zich een moment realiseren van ‘ohja zo kan ik ook kijken’. 
Jeltje: Ja precies dat is mooi. Je kunt Googelen hé. Dan zoek je gewoon op kunstinstallaties 
en kun je je misschien laten inspireren. Misschien zit er wel een facetje in waar je iets 
mee kunt.
Jessy: Ja dat heb ik inderdaad al deels gedaan. Ook het gesprek aan gaan met andere 
kunstenaars dat helpt heel erg. Ik had vorige week een gesprek met een kunstenaar uit 
Kroatië en die had een installatie gebouwd met licht en donker.
Jeltje: Oh dat doet me denken aan een kunstwerk dat ik ken over een berg afval. In het 
donker was het afval en zet je er een spot op dan waren het twee mensen. Je moet echt 
gaan Googelen, omdat er zoveel is!
Jessy: Weet u toevallig nog de naam van dat kunstwerk?
Jeltje: Nou ik ga je dat gewoon toesturen!
Jessy: Heel graag.

Jeltje: Er zijn ook kunstenaars en die spelen met woorden. Als je er licht op schijnt 
komt er ineens iets anders te staan. Ik zal je wel een aantal dingen toesturen. Het is 
interessant hoor, het is een leuk onderwerp. En leuk dat je dat kan keren naar jouw studie 
toch?
Jessy: Precies en ik denk dat iedereen zijn eigen draai kan geven aan zo’n installatie.
Jeltje: Ja en het is ook goed dat mensen dat inzicht krijgen door zoiets te ervaren. Er 
is meer tussen hemel en aarde dan alleen carrière maken. 
Jessy: Zeker! Nog even over de doelgroep: heeft u die nog getest met mensen zodat u wist 
dat zij er iets mee zouden doen?
Jeltje: Het leuke is dat het in een winkelpand was en ik af en toe dan mensen mee naar 
buiten kon slepen om te kijken. Het idee is van mij en dat moet uitgevoerd worden, maar 
ik vind het ook belangrijk dat ik mensen onderweg kan vragen wat ze vinden en wat het met 
ze doet. Ik heb geen test gedaan van tevoren of het wel aan zou slaan, want ik vond het 
zelf een mooi idee en dan vind ik het de moeite waard om het te maken. 
Jessy: Weet u nog wat voor feedback u dan kreeg van die mensen?
Jeltje: Eigenlijk de verwondering als ik had toen ik klein was in dat museum. Dus bij hen 
gebeurde precies hetzelfde als ik had als ervaring. Dat maakte het rond.
Jessy: Dat is natuurlijk wat je wil bereiken! Net vertelde u dat u er niet vanuit ging dat 
veel mensen het kunstwerk zouden bekijken. Zou u het dan liever in een museum laten zien?
Jeltje: Ja nou dan heb je wel gelijk mensen die oprecht geïnteresseerd zijn. Het is wel 
van een hele andere orde. Den Helder was een hele andere situatie en nodigde niet echt 
uit, maar er waren wel hele goede reacties. De focus is daar heel anders en ze worden 
overvallen door een kunstuiting. Mensen die naar een museum gaan die stellen zich daarop 
in en staan ervoor open. 
Jessy: Vind u het dan niet nog interessanter? Omdat er dan gestimuleerd wordt te kijken 
naar iets moois dat onverwachts is.
Jeltje: Ja en dat is er zo belangrijk aan. Dat is een hele goede switch voor mensen. 
Kennis maken met nieuwe dingen met kleur en andere  ideeën dan waar jij heel de dag aan 
denkt. En dan vind ik wel heel leuk dat ik dat heb kunnen brengen.
Jessy: Ja dat zou ik ook heel graag teweeg willen brengen. Wat wilde u dat mensen mee 
zouden nemen nadat ze het kunstwerk hadden gezien?
Jeltje: Verwondering! Als mensen zich in godsnaam nog kunnen verwonderen in deze wonderlijke 
wereld. Als mensen daar nog ruimte voor hebben.
Jessy: Dat vind ik een mooi doel! Ik ben door mijn vragen heen eigenlijk. Ik ben heel 
benieuwd naar de voorbeelden die u me wilde sturen.
Jeltje: Ja die ga ik voor je in elkaar zetten! Dan zal ik wel letten op kunstwerken waar 
je een bredere kijk van krijgt.
Jessy: Ik kijk ernaar uit! Super bedankt voor het gesprek.
Jeltje: Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen. Als je klaar bent met dit project, zou je me 
dat dan willen toesturen? Ik ben heel benieuwd en wens je ontzettend veel succes. 
Jessy: Tuurlijk, ga ik doen. Gaat goed komen dank u wel en een fijne dag verder.
Jeltje: Jij ook geniet van het weer. 
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What is the frame installation about (for you)?
The frame is a kind of metaphor of a person’s point of view. The frame installation 
represents the state in which each viewpoint exists at the same space and time.

How did you come up with the idea to make something about this topic?
I studied painting and the logic of perspective when I was teenager. My idea comes from 
the question of how can I express the idea of cubism in the actual 3d space.

Why do you think it is important to think about this topic?
We are all different. I express the differences of people’s point of view.  It’s important 
to recognize this difference to live together, to keep our diversity. 

Where did you get your inspiration from?
From many things. Such as the history of painting and architecture, the industry of 
modern manufacturing, the current world which getting worse in terms of nationalism and 
Xenophobia (I mean it’s important to live together with different people).

How did you come up with the form of the whole artwork? 
I always consider the relationship between my artwork and the space where I install my 
artwork. The form is flexible. Mostly for museum, gallery, or the empty house etc.. 

Who did you design the installation for? What target group did you have?
Actually I don’t have a specific target group, but I don’t design the installation only 
for art people and the art industry.

What material did you use? 
Wood, iron, aluminum, glass, architectural materials.

How many and which perspectives have you incorporated into your installation?
It depends on the installation, but from 2 to 100. For example in the 100 perspectives 
installation, I interviewed with 100 people about the question that is what is art for 
you? I designed the 100 frames from these answers.

How did you combine the different perspectives?
Sometimes, I combine the different perspectives by the way of improvisation. Usually I 
decide the way to combine from the relationship between space and peoples flow.

How did you test your prototype so you knew it would work on your target group?
By the 3d model on the computer with the engineer and architect. 

How do you ensure that people get the message you were trying to tell? 
I need to create the beautiful space and images so that people can start reading the 
concept which is behind my art work.

Bijlage 07 | Interview Yusuke Kamata Bijlage 08 | Concept sketch
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Bijlage 09 | Concept test
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Testpersoon 2

Het verhaal
Ik: ‘en nu je dit allemaal hebt gezien, 
waar denk je dan dat het over gaat? 
Testpersoon: ‘hoe ga ik dit uitleggen. 
De mens in meerdere perspectieven. Hoe 
die is als die op zijn werk is. Een keer 
ben je inderdaad werknemer en de andere 
keer ben je een mens. Je blijft een mens, 
maar dan heb je een andere functie van de 
persoon zijn.’

Ik: ‘en waarom denk je dan dat er twee 
perspectieven zijn?’
Testpersoon: ‘er kunnen dus nog meer 
perspectieven zijn begrijp ik? Oh ik weet 
het niet, wat erg sorry’

Ik: ‘als je door de groene glazen kijkt 
wat zie je dan?’
Testpersoon: ‘dan zie ik vier mensen in 
een bepaalde vorm, hoe ze zijn.’

Ik: ‘en wat denk je dan dat het verhaal 
hierachter is?’
Testpersoon: ‘waar ik aan denk is de 
meerdere dingen van de mens. Hoe een 
persoon is in zijn leven. De meerdere 
persoonlijkheden van iemand.’

Beschrijving
*Rode glazen op* 
Ik: ‘kun je beschrijven wat je ziet?’
Testpersoon: ‘ik zie een jongen die 
zijn armen in de lucht heeft en een 
voetbalshirt aan heeft. Een jongen met 
een koptelefoon en een boek in zijn hand. 
Een man met een helm op dus waarschijnlijk 
een mountainbiker. En een vrouw die met 
kleding bezig is’.

*Groenen glazen op* 
Testpersoon: ‘ah wat is dit leuk! Nou zie 
ik de voetbaljongen met een rugtas op. Ik 
zie de andere jongen bedenkelijk kijken, 
maar die staat ook klaar om weg te gaan. 
De man heeft een tijdschrift in de hand 
en die is met zijn werk bezig denk ik. 
En de vrouw is ook klaar om naar het werk 
te gaan.’

‘De meerdere persoonlijkheden 
van iemand’

‘om prive en werk en school 
door elkaar te laten lopen. Om 
de afwisseling ervan te laten 

zien.’
’

Beschrijving
*Groenen glazen op* 
Testpersoon: ‘oh ik zie een gezinnetje!’
Ik: ‘en kun je een specifiekere omschrijving 
geven?’
Testpersoon: ‘van links naar rechts: een 
jongen die naar school gaat, zijn broer 
die ook naar school gaat, de vader, is 
die onderwijzer? Ik kan niet goed zien 
wat hij bij zich heeft. En de moeder 
heeft een labeltje op haar jas, maar die 
kan ik niet goed lezen: is het van de 
bijenkorf? Werkt ze daar? Dus de vrouw 
werkt bij de Bijenkorf, de vader heeft 
een kantoorbaan en de twee jongens gaan 
naar school.’

Ik: ‘En als je nou de rode glazen opzet? 
Wat zie je nu?’
*Rode glazen op* 
Testpersoon: ‘ik zie nu dat de jongen 
links een sportief shirt aan heeft en hij 
is blij. Nederlands elftal heeft gewonnen 
denk ik, ING. De andere jongen zie ik 
nu lezen in een boek. De man gaat nu 
mountainbiken en de vrouw die is net een 
beetje streng, maar die is nu vrolijk 
kleding aan het kijken. En heeft zelf ook 
wat feestelijkere kleding aan.’

Het verhaal
Ik: ‘en waar denk je dat het verhaal over 
gaat?’
Testpersoon: ‘het eerste beeld was meer 
wat ze overdag doen, qua werk en studie. 
En dit is meer over de vrijetijd.’

Ik: ‘en waarom zouden die vermengd zijn?’
Testpersoon: ‘om privé en werk en school 
door elkaar te laten lopen. Om de 
afwisseling ervan te laten zien.’
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Beschrijving
*Rode glazen op* 
Ik: ‘wat zie je allemaal?’
Testpersoon:‘ik zie mensen die bezig zijn met hun 
hobby op een rijtje, bijvoorbeeld voetbal en fietsen.’

*Groenen glazen op* 
Testpersoon: ‘deze is serieuzer. Hier kijkt iedereen 
heel serieus in de camera. Hun houding is helemaal 
veranderd dan als ze iets doen wat ze leuk vinden. 
Dan zijn ze veel minder formeel.’

Het verhaal
Ik: ‘waar denk je dat het over gaat? Het verhaal.’
Testpersoon:‘dat werk hobby’s overschaduwd. Je ziet 
dat iedereen blijer is met zijn hobby en die worden 
letterlijk naar achter geschoven zodat werk op de 
voorgrond kan spelen.’

Beschrijving
*Rode glazen op* 
Ik: ‘wat zie je met deze kleur glazen 
op?’
Testpersoon: ‘ik zie iemand die juicht in 
een sporttenue, iemand die een boek leest 
met zijn koptelefoon op, iemand die ook 
in een sporttenue is met een helm op en 
iemand die naar kleding kijkt.’

*Groene glazen op* 
Testpersoon: ‘nu zie ik mensen die ‘net 
op een rijtje staan en lachen naar de 
camera’. Maar gewoon vrij serieus, er is 
niet zoveel spannends op te zien.’
Ik: ‘wat zie je bijvoorbeeld aan de outfits 
die ze aan hebben?’
Testpersoon: ‘meer zakelijk of school 
outfits.’

Het verhaal
Ik: ‘en waar denk je, nou dat je deze 
twee afbeeldingen geanalyseerd hebt, dat 
het over gaat?’
Testpersoon: ‘uhm, ja de groene versie 
ziet er meer uit als een zakelijke 
setting. Zovan, dit is mijn look hoe ik 
eruitzie als ik naar school toe ga of op 
mijn werk ben.’

Ik: ‘en als je nou naar het geheel kijkt. 
Waar denk je dan dat het over gaat?’
Testpersoon: ‘de zakelijke setting is 
mijn voorkomen naar de buitenwereld toe, 
het gros van de tijd. En met de rooie 
lenzen is het meer van wat ik het leukst 
vind om te doen. Je grootste hobby of 
passie of iets.’

Ik: ‘en waarom denk je dat je daar dus 
andere glazen voor nodig hebt?’
Testpersoon: ‘omdat je in je leven 
verschillende rollen hebt die je aanneemt. 
Dus deze rol heb je ook en die andere rol 
heb je ook. Van wat meer je passie is en 
waarin je jezelf kan verliezen.’

Testpersoon 5

‘dat werk 
hobby’s 

overschaduwd.’

‘omdat je in 
je leven 

verschillende 
rollen hebt 

die je 
aanneemt. ’

Het verhaal
Ik: ‘en waar denk je dat het over gaat nu je deze twee 
gemixt ziet?’
Testpersoon: ‘uhm om twee kanten van een dagelijks leven 
te laten zien? Ik denk dat bij die casual kleding dat 
het school is. En dit zijn vrijetijdsbestedingen.’

Ik: ‘en waarom denk je dat je daar een andere bril voor 
om moet doen?’
Testpersoon: ‘omdat het twee hele verschillende kanten 
van een leven zijn. Ik bedoel, op school en werk kom je 
hele andere mensen tegen en ben je in een hele andere 
setting dan dat je thuis bent en je je hobby’s enz. 
doet.’

Beschrijving
*Groene glazen op* 
Ik: ‘kun je beschrijven wat je ziet?’
Testpersoon: ‘ja ik zie zakelijke outfits, casual kleding, 
gewoon normale kleding: enigszins werk dus formeel. 
Twee formele en twee zakelijke.’

*Rode glazen op* 
Testpersoon: ‘nu zie ik een helm, iemand die juicht, 
iemand die aan het lezen is en kleding. Dus ik denk dat 
dit vrijetijdsbesteding is. En de vrouw is ook klaar om 
naar het werk te gaan.’

‘omdat het 
twee hele 

verschillende 
kanten van 
een leven 

zijn’

Testpersoon 4
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Beschrijving
*Rode glazen op* 
Ik: ‘oké, kun je beschrijven wat je ziet?’
Testpersoon: ‘de man met een wielrenhelmpje 
op, een jongen die juicht voor zijn club, 
een jongen met een koptelefoon op en een 
vrouw die naar kleding kijkt.’
Ik: ‘en wat is de stemming hier?’
Testpersoon: ‘ze zijn vrolijk. Dat zie 
je aan de gezichtsuitdrukking, want de 
man die lacht, de jongen die leest kijkt 
rustig, de voetbal jongen is enthousiast 
en de vrouw lacht ook.’

*Groene glazen op* 
Testpersoon: ‘iedereen heeft een serieuze 
blik.’
Ik: ‘valt je nog iets meer op? Aan 
bijvoorbeeld de kleding of de uitstraling?’
Testpersoon: ‘nee.’
Ik: ‘en wat denk je dan dat ze hier aan 
het doen zijn?’
Testpersoon: ‘de jongens aan school, de 
man en vrouw naar werk.’

Het verhaal
Ik: ‘oké en nu dat je deze twee 
verhaallijnen weet, waarom denk je dan 
dat je een andere bril op moest zetten om 
het te zien?’
*Denkt na*
Testpersoon: ‘echt geen idee… Je kijkt op 
een andere manier naar iets of? Het gaat 
natuurlijk ook om wat je aan hebt en wat 
je houding is.’

Ik: ‘corrigeer me als ik het fout heb, 
maar jij suggereert nu dat de kleding en 
de houding op beide foto’s verschillend 
is. Waarom zou dat zijn?’
Testpersoon: ‘omdat ze zich aanpassen aan 
de situatie’. 
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Testpersoon 7

‘Je kijkt op een andere manier 
naar iets’

Beschrijving
*Rode glazen op* 
Ik: ‘wat is er te zien op deze afbeelding?’
Testpersoon: ‘haha leuk. Ik zie iemand die 
juicht. Iemand die met een koptelefoon 
op een boek aan het lezen is. Iemand 
die waarschijnlijk gemountainbiked of 
gewielrend heeft. En iemand die de was 
aan het ophangen is. 
Ik: ‘en wat merk je aan de setting?’
Testpersoon: ‘iedereen kijkt opgewekt. 
Want de gezichtsuitdrukkingen zijn blij.’

*Groene glazen op* 
Ik: ‘en wat zie je hier?’
Testpersoon: ‘dit is een serieuzere 
bedoeling. Er staat iemand met een rugzak 
op die heel serieus naar voren kijkt. 
Er staat iemand met een boek dicht, of 
een tijdschrift dicht, die ook niet al 
te blij kijkt. Dan staan er nog een man 
en een vrouw en die kijken allebei heel 
serieus en strak naar voren.’
Ik: ‘wat valt je dan op aan deze setting?’
Testpersoon: ‘die is in ieder geval wat 
killer. Koeler. Er is niet echt een 
samenhang: iedereen kijkt naar voren. 
Strakkere gezichtsuitdrukkingen. De 
kleding is zwart wit. En somberder, geen 
vrolijke kleuren. 

Het verhaal
Ik: ‘nu een meer algemene vraag: waar 
denk je dat het over gaat?’
Testpersoon: ‘oh jeej haha… Zodat je echt 
door een andere bril kijkt of zo? Of 
kleur misschien ook iets doet met hoe je 
naar dingen kijkt.’
Ik: ‘en als je de kleur van de filter 
even wegdenkt. Waarom denk je dat deze 
afbeeldingen over elkaar heen gezet 
zijn?’
Testpersoon: ‘om het contrast te laten 
zien. Omdat het een groot verschil is 
dat de ene heel blij en vrolijk is en de 
ander totaal niet. Dat je het onderscheidt 
daardoor goed ziet.’
Ik: ‘als je nou dit concept reflecteert op 
de wereld. Zou je dan begrijpen wat ermee 
bedoeld wordt?’
Testpersoon: ‘dat je op meerdere manieren 
naar hetzelfde kan kijken. Het ene is 
werk of een sombere gebeurtenis en het 
ander is thuis en vrije tijd. Dus het is 
een groot contrast, omdat het eigenlijk 
niks met elkaar te maken heeft.’

‘omdat het eigenlijk 
niks met elkaar te 

maken heeft.’

Beschrijving
*Rode glazen op* 
Ik: ‘kun je beschrijven wat je ziet?’
Testpersoon: ‘ja ik zie een juichende 
jongen, een lezende jongen, de vrouw 
kijkt naar kleding en de man die net 
heeft gefietst.’
Ik: ‘wat kun je zeggen over de stemming?’
Testpersoon: ‘iedereen is eigenlijk 
vrolijk. Ja iedereen is voldaan en 
vrolijk. De jongen heeft zijn mondhoeken 
omhoog en geïnteresseerd leest. De andere 
jongen, omdat hij juicht waarschijnlijk 
omdat zijn club gewonnen heeft. De vrouw 
kijkt heel voldaan/vrolijk naar de 
kleding, geïnteresseerd, en heeft daar 
ook een glimlach bij. De man ziet er 
voldaan uit, maar het is lastig te zeggen 
waaraan ik dat zie. Maar hij ziet er wel 
uit zovan ‘ik heb lekker gefietst’. Trots 
op zichzelf.’

*Groene glazen op* 
Ik: ‘dan mag je omschrijven wat je nu 
ziet.’
Testpersoon: ‘nu zie ik natuurlijk 
dezelfde personen. De jongen die naar 
werk of school gaat. Ze zien er eigenlijk 
heel serieus uit dat zie je aan de ogen 
en de mond, dat ze serieus kijken.’

Het verhaal
Ik: ‘waar denk je dat het over gaat? Het 
verhaal erachter.’
Testpersoon: ‘Uhm, geen idee. Ik denk 
privé en werk eigenlijk.’
Ik: ‘en waarom denk je dan dat deze twee 
afbeeldingen in 1 zijn gemaakt?’
Testpersoon: ‘omdat je zo goed kan zien 
wat iemand wel of niet doet. Ik zie 
een foto dat mensen privé dingen doen 
en serieuze dingen doen, maar wat de 
achtergrond daarvan is ja…’

Ik: ‘als je dit zou reflecteren op de 
wereld, waar denk je dan dat het voor 
staat?’
Testpersoon: ‘ik weet het niet, jeetje. Ik 
zag een serieuze stemming dus misschien 
dat je serieuzer bent wanneer het moet. En 
zodra je vrijetijd hebt dat je dan leuke 
dingen kunt doen die jij leuk vindt.’

Beschrijving
*Groene glazen op* 
Ik: ‘kun je beschrijven wat je hier ziet?’
Testpersoon: ‘ja ik denk een gezin. Die 
man, vrouw en twee zonen. Ik denk dat de 
vrouw wel een belangrijke baan heeft en 
de man ook wel iets met werk doet. En de 
twee jongen allebei op school zitten. De 
dame is een pittige dame, tenminste zo 
ziet ze eruit. Ik denk vooral dat moet. 
Dat het een moeten is, geen happy life zo 
ziet het er niet uit.’

*Rode glazen op* 
Ik: ‘wat zie je hier?’
Testpersoon: ‘oh ze kijken een stuk 
vrolijker. Een jongen die happy staat te 
wezen. Volgens mij gaat hij voetballen of 
zo. Een andere jongen heeft een koptelefoon 
op en leest een boek, maar volgens mij 
vindt hij dat gewoon leuk en is hij in 
zijn element. Zo ziet zijn gezicht eruit. 
De man die heeft een fietshelm op dus ik 
denk dat hij gaat sporten. En de vrouw is 
aan het shoppen en ze zijn allemaal wel 
met een vrolijk gezicht. 
Ik: ‘en wat denk je dat de stemming hier 
is?’
Testpersoon: ‘ja wel gemoedelijk. 
Allemaal iets in hun vrijetijd en net 
was het meer het moeten. Het werken en 
schoolleven dat moet allemaal en hier 
zijn de leuke dingen.’

Het verhaal
Ik: ‘oké en nu een algemene vraag: waar 
denk je dat het verhaal over gaat?’
Testpersoon: ‘dat het zakelijke en privé: 
werk-thuis verhouding toch wel ver uit 
elkaar liggen. 
Ik: ‘en waaraan zie je dat?’
Testpersoon: ‘Aan de gezichtsuitdrukking. 
Nu is het vrolijk en net was het allemaal 
strak alsof ze dat moeten.’

Ik: ‘waarom denk je dat je daarvoor andere 
glazen nodig hebt?’
Testpersoon: ‘dat de mensen toch wel echt 
in twee werelden leven als je dit zo 
ziet. Het werk, het moeten, de sociale 
druk en het ontspannen. Dit ziet er echt 
ontspannen uit en net was het echt een 
soort van maatschappelijke druk die erop 
ligt.’
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Testpersoon 9

‘Dit ziet er echt 
ontspannen 

uit en net was 
het echt een 
soort van 

maatschappelijke 
druk die erop 

ligt.’

‘En zodra je 
vrijetijd hebt 

dat je dan 
leuke dingen 
kunt doen die 
jij leuk vindt’
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Bijlage 10 | Invloed van licht

Er is gebruik gemaakt 
van een beamer, omdat 
een scherm wit licht 
van achteren geeft. 
Gekleurd licht heeft 
hier geen effect 
meer op. Een beamer 
fungeert als het 
ware als een poster. 
Hierom is gekeken of 
licht hier wel effect 
op heeft. Echter is 
het effect zo minimaal 
dat deze manier niet 
gebruikt kan worden. 

Ook zijn de kleuren 
op het scherm anders 
dan op de projectie. 
Uitgesloten kan 
worden dat de kleur 
wit van de muur hier 
iets mee te maken 
heeft. 

Manager bedrijf
70%

Bevredigend 
beide situaties 

net niet

Qualitytime met 
kind
30%

Gejaagd gevoel

Afhankelijk 

Onderhoud kind

Na te denken om dag 
minder te werken

Kan wel iets minder

Cursus voor nieuwe 
baan aan het volgen

Maakt het werk 
belangrijker dan dat 

het is

Geen houdbare situatie

Doorgeslagen

Meer waarde aan meer

Niet bewust genoeg mee bezig

Gevoelsmatig geen 
keuze

Minder tijd dan 
gewild

Ideale situatie 
zou: 50%-50% 

zijn 

Geen balans 
kunnen vinden

Moeilijk tijd 
in te delen

Moeite met aandacht 
verdelen

Meer ontspanning

Vakantie

Qualitytime
Josh

Leven om te 
werken ipv werken 

om te leven

Relax 

Thuis 
chillen

Zakenvrouw fulltime

Bijlage 11 | Persona’s uitwerking interviews



89.88.

Medisch 
secretaresse 

30%

Moeite met werk 
van zich af 

gooien

Gelijkwaardig
gevonden worden 

70%

Vakvrouw parttime

Soms leuk

De sfeer is 
niet altijd 

goed

Verpest mijn 
stemming

Erg bepalend op 
een dag

Druk is verhoogd 

Niet gewaardeerd 
worden Niet collegiaal

Eigen hagje redden

In de steek gelaten

Zou ander werk willen Geen grenzen 
aan geven

In schulp 
kruipen

Te veel bezig 
zijn met wat er 

op het werk 
gebeurd

Privé in de 
weg staan 

door telefoon

Veel gezeik

Bespreken met 
partner

Geen nee 
durven zeggen

Stemmingswisselingen

Vaak gebruikt 
worden Zelfde interesses 

Partner

Gelijkenissen

Respect voor 
elkaar

Zelfde zijn op 
de ladder

Gelijkwaardigheid

Vertrouwd

Geaccepteerd

Op mijn gemak 
voelen

Waardering

School HBO
80%

Vastzitten in 
een leven die 
je niet wil

Er zijn voor 
haar zieke 

moeder
20%

Student HBO

Verplicht 

Haalt er geen 
voldoening uit

Streng voor 
zichzelf 

Mag niet 
falen

Verkeerde richting

Niets iets wat ze 
leuk vindt

Voldoen aan verwachtingen 
van anderen

Laatste lootjes

Niet gemotiveerd 

Daarna iets doen 
wat ze hopelijk 
wel leuk vind

Gekozen voor 
zekerheid

Niet te veel over 
na denken

Niet bewust mee 
om gaan

Automatische piloot

Soort robot geworden

Ze wordt geleefd

Meer afkeer naar 
school toe

Voelt zich niet 
blij

Anderen helpen

Anderen blij zien

Dat het goed gaat 
met haar moeder

Moeder is ziek

Haar willen helpen

Rustiger 

Onrustig 

Afleiding zoeken

Iets totaal anders 
gaan doen
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School MBO
85%

Regie in eigen 
hand willen 

hebben
15%

Student MBO

Verplichting

Regels

Routine

Zekerheid

Leren van 
mensen

Als het aan mij 
had gelegen 

allang gestopt

Verplicht door 
ouders

Verplicht door 
maatschappij

(<18)

Tegenzin

Tijd opofferen

Voordelen

Opgesloten 
zitten

Kan de situatie 
niet veranderen

Legt zich 
erbij neer

Verveleing

Geen vrijheid 
in keuzes

Ontwikkelen

Jezelf & dingen 
ontdekken

Spanning opzoeken

Wil geen eenvoudig/ 
simpel leven

Uit comfort 
zone

Nieuwe culturen/ 
plekken

Geen routine

Zelf bepalen

UitdagingBang voor 
verveling

School HBO
60%

Zich niet 
alleen voelen

40%

Student HBO

Zichzelf niet 
100% kunnen 
laten zien

Diploma halen

Ticket voor de 
toekomst

Blij als het 
voorbij is

Geen studiebol

Niet vaak tevreden 
over het werk

Tentamens niet 
leuk

Net te weinig 
stress

Ik zie wel waar 
het schip 
strand

Er meer uit kunnen 
halen, maar het 

niet doen

Niet geliefd worden

Oppervlakkig 
contact

Niet persoonlijk

Voelt als een 
nummertje

Ouders en 
vrienden niet 
betrekken Afwimpelen

Hulp niet 
toelaten

De bitch 
uithangen

Achteraf voelt 
het slecht

Onzeker over 
eigen werk

Niet trots 
kunnen zijn

Zichzelf niet 
durven laten 

zien
Gezelligheid 

met vrienden en 
familie

Niet alleen 
zijn

Wederzijdse 
interesse

Aandacht 
geven

Alleen is niet 
fijn

In gedachte 
zitten

Afleiding zoeken

Blijft er ene keer 
in hangen en de 
andere keer niet

Alleen gevoel

Het zwaar hebben



93.92.

School & werk
80%

Thuis voelen
20%

Student MBO (BOL)

Niet kunnen 
focussen op 
meerdere 
dingen

Voelt verplicht Invloed op humeur

Moe zijn

Geen voldoening

Omdat het moet

Alleen voor het 
geld

Zekerheid

Mijn leven bepalen

Extra werken

Status voorhouden

Netjes zijn

Regels

Brein

Niet in het 
moment

Geen balans

Te veel prikkels

Niet kunnen 
verwerken

Geen plan 
hebben

Niet jezelf 
zijn

Geen oprechtheid

Hart

Sociaal 
leven

Niet alleen zijn

Van beide 
kanten moeite

Op je plek 
voelen

Gewaardeerd 
worden

Bepaalde rust

Zekerheid

Communicatie 
adviseur 
gemeente

70%

Waardevolle 
relaties 
opbouwen

30%

Zakenvrouw (fulltime)

Te weinig 
energie 

overhouden

Krijgt niet 
altijd de ruimte

Zakelijke kant

Kost meer energie 
dan het oplevert 

Problemen kunnen 
oplossen

Rekening houden 
met agenda’s van 

collega’s

Routine taken

Schikken naar wat 
er van je gevraagd 

wordt

Veel ballen 
hoog houden

Geen ruimte voor 
werken op afstand

Te veel verplichtingen

Verantwoordelijkheid

Vermoeiend

Vraagt veel 
van je

Nieuwe dingen 
ontdekken

Mensen beter 
begrijpen

Betere band opbouwen

Meer empathie

Diepere connecties 
maken

Nieuwsgierigheid

Geeft energie

Nieuwe ervaringen



95.94.

School
40%

Ontspanning met 
sociale 

contacten
60%

Student HBO

Sociale 
contacten 
niet af 

kunnen wijzen

Zou er eigenlijk 
meer aan moeten 

werken

PlannenHoge druk

Label wat eraan 
hangt

Hangt veel van af

Meer stress

Doorwerken

Deadline = moeten

Geen sociale 
contacten

Ontspanning kan 
niet

Zegt school vaker 
af

Zijn met sociale 
contacten

Geen nee kunnen 
zeggen

Alles moet worden 
ingepland

Planning 
omgooien om 

iets leuks te 
doen

School uitstellen

Stress om school

Altijd bezig zijn

Helemaal vol plannen

Moe

Geen tijd om op te 
laden

Leuke dingen 
doen

Vrienden/ 
familie

Gezelligheid

Genieten

Hoofd leeg maken

Niet serieus

Werk voedings-
assistent &

Moeder
80%

Spontaniteit
20%

Vakvrouw (parttime)

Gebonden zijn

Alles is gepland

Werk is opzich 
wel leuk

Leuke collega’s

Tijd altijd in de 
gaten moeten 

houden

Door kinderen 
zelf beperkt 
in vrijheid

Kinderen 
hebben ook 

verplichtingen

Naar schoolNaar sport

Allerlei verplichtingen

Volgens agenda

In een cirkel 
leven

Alles is ingepland

Routine

Vast zitten aan 
tijden

Veel regelen
Geen zorgen hoeven 

maken

Luchtig leven

Ruimte voor spontaniteit

Hoofd leeg maken

Naar het strand

Reizen

Uitjes



97.96.

Technische 
tekenaar

70%

Afwisseling
30%

Zakenman (fulltime)

Wegdrukken 
door te 

zoeken naar 
afleiding

Vrije tijd

Reizen

Te weinig 
gezien

Inspiratie 
opdoen

Verbaast 
worden Vanuit interesse

Uit comfort 
zone

Houdt het 
interessant Horizon verbreden

Opzoek naar 
iets unieks 

Afwisseling

Niet in herhaling 
willen vallen

Werk wordt 
anders saai

Eentonig

Geen uitdaging Verveling

Spuugzat 
altijd maar 
hetzelfde

Geen voldoening

Het is 
klaar

Je kan er niet 
veel aan doen

Overmacht

Teleurgesteld

Niet alles 
komt op je pad

Gedachte 
verplaatsen

Niet aan denken

Afleiding 
zoeken 

Wegdrukken

Het van je af 
zetten

Dingen doen 
die je moet 

doen

Automatische 
piloot

Soms vastlopen 
op bouwwerken

Veel hetzelfde Volgens procedure

Vaak interessant

Bouw innoveert 
niet snel

Vrij traditioneel 

Comfort zone

Hobby

Verpleegkundige
70%

Geborgenheid
30%

Vakvrouw (Parttime)

Zich 
afreageren

Pittig

De lat hoog 
leggen voor 
zichzelf

Heel druk

Het eindigt 
bijna nooit

Altijd iets 
te doen

Dagen geen 
rust

Op de automatische 
piloot

Doelen niet halen 
= niet gelukkig

Iets willen 
bereiken

Zekerheid

Vrijheid om iets 
anders te kunnen 

doen

Wil professioneel 
overkomen

Kan zich niet 
uiten

Gevoelens mee 
naar huis nemen

Ziet familie 
weinig

Tijd indelen 
lastig

School verkiezen 
boven familie

Twee strijd Chagerijnig 
tegen familie

Schuld 
gevoel

Machteloos

Teleurgesteld 
in zichzelf

Mensen om 
zich heen 
blij zien

Waarde hechten 
aan familie

Geborgenheid

Ergens terecht 
kunnen

Als je ergens 
mee zit moet je 
het uitspreken

Praten met familie

Relativeren

Blik vanuit een 
ander perspectief



99.98.

Winkelverkoper
60%

Anderen 
inspireren

40%

Vakvrouw (parttime)

Af worden 
gewezen

Kleding

Merk 
opzetten

Mensen 
inspireren

Mijzelf uitdrukken

Iedere dag 
anders voelen

Jezelf zijn

Een voorbeeld 
zijn

vol van het 
leven

Blij zijn met 
het hedendaagse

Vrouwen willen 
helpen

Willen zelf 
niet

Nutteloos

Heel saai

Iets anders 
zoeken

Respect hebben 
hiervoor

Erbij neerleggen

Andere cultuur

Klanten zijn 
het leukst

Leuke collega’s

Heel collegiaal

Fashion

Passie

Verkopen

Niet eigen 
design

Geld voor 
nodig

Te klassiek

School 
70%

Onafhankelijk-
heid
30%

Student HBO

Faalangst

Eigen foodtruck

Koken = 
passie

Eigen huis

Eigen plekje 
vinden Zelfstandiger 

worden

Vrijer in 
mijn keuzes

Je eigen ding 
kunnen doen

Afstand nemen 
van problemen 
van anderen

Geen baas 
hebben

Bezig met de 
mening van 

andere mensen

Geen zekerheid 
hebben

Bang zijn 
dat iets 
flopt

Remmen in 
zelfstandigheid

Bang om te 
falen

Zonde dat 
alles zo 
goed moet 

zijn

Alles is zo 
verplicht

Niet echt je 
passie kunnen 
volgen door 

school

Gaan voor 
zekerheid

Iets wat je 
echt wil
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School
70%

Begrepen worden
30%

Student HBO

Langs elkaar 
heen leven

Druk

Omdat het 
moet

Eist teveel 
van zichzelf

Perfectionistisch

Meer doen 
dan nodig is

De beste 
zijn

Toekomst 
opbouwen

Zekerheid 
hebben

Soms leuk

Stress

Te druk met 
school

De rest heeft 
geen tijd als 
ik tijd heb

We leven 
langs elkaar 

heen

Ziet familie 
en vrienden 

minder

Jaloers als 
zij wel 

samen zijn

Ik kan niet

Met familie en 
vrienden zijn

Op je gemak 
voelen

Geen stress

Gezelligheid

Alles kunnen 
zeggen

Jezelf zijn

Zij begrijpen je

Fijne gesprekken

Bijlage 12 | Resultaten test prototype 2.0

Personage 6:
Faalangst, onafhankelijkheid

Personage 5:
Zichzelf niet zijn, niet alleen voelen

Personage 3:
Niet af kunnen wijzen, ontspannen zijn

Personage 4:
Allebei net niet, quality time met kind

Personage 2:
Geen vrijheid, regie in eigen hand

Personage 1:
School, vastzitten in het leven, verzorging

Personage 7: 
Werk niet loslaten, gelijkwaardige partner
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Bijlage 13 | AB test

Personage 14: 
Gebonden zijn, spontaniteit

Personage 13:
Afgewezen worden, anderen inspireren

Personage 11:
De wil wegdrukken, zoeken naar inspiratie

Personage 12:
Niet kunnen focussen op meerdere dingen, thuis voelen

Personage 10:
Te weinig energie, waardevolle relaties

Personage 9:
Afreageren, geborgenheid

Personage 8:
Langs elkaar heen leven, begrepen worden
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Bijlage 14 | Testopstelling (proof of concept)


