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1. Samenvatting 

Tussen het grenzen opzoekende leven van een tiener en het gesettelde leven van een dertiger 
ligt de zo gehete “dynamische” periode van de twintiger. Mijn doelgroep zijn starters met een 
leeftijd van 23 tot 30 jaar. Er veranderd veel in deze periode en een belangrijk kenmerk is dat zij 
opzoek zijn naar vastigheid. 

Dit onderzoek is gestart vanuit de vraag: wat zegt jou interieur over jouw persoonlijkheid? Al 
vrijwel meteen na mijn eerste onderzoeksresultaten heb ik mijn hoofdvraag moeten aanpas-
sen. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat zij geen idee hebben bij mijn interpretatie van een 
persoonlijk interieur. 

Door mij te focussen of de vraag: Hoe creëer ik een tool die starters ondersteunt bij de keuzes 
die horen bij hun eerste eigen woning, zodat zij handvaten hebben om eigen inbreng toe te 
passen voor een realistisch eindresultaat. Kreeg mijn onderzoek vorm. 

In het onderzoek ga ik opzoek naar de definitie van identiteit. Hoe zien de starters zichzelf en 
welke factoren hebben hier invloed op. Hieruit blijkt dat de doelgroep andere nodig heeft om te 
ontdekken wat hij/ zij belangrijk vindt. Vervolgens kijken we naar hoe we onszelf uitdrukken. 

Consumptie geeft vorm aan hoe we zijn, dit passen we toe in onze woning. Een persoonlijke 
inrichting draait niet alleen om het tonen van karakter, maar moet ook passen bij de manier 
waarop jij leeft. Alleen jij kunt iets zeggen over het effect dat een bepaalde omgeving op je heeft. 
Deze waardevolle aanwijzingen zorgen ervoor dat je tot een inrichting komt die voor jou hu-
iselijk voelt. 

De doelgroep word omringd met ideaalbeelden. Deze zorgen ervoor dat zij een onrealistisch 
eindresultaat voor zichzelf schetsen. Om te ontdekken wat voor effect deze ideaalbeelden op 
de doelgroep heeft heb ik een survey via mijn Instagram account gedeeld. Hier werd duidelijk 
dat de onderwerpen: budget, kleurgebruik, hoeveelheid keuzes en persoonlijkheid extra aan-
dacht nodig hebben tijdens mijn onderzoek. 

Om het huidige proces van de starters in kaart te krijgen, heb ik deze gevisualiseerd. De stap-
pen van dit proces verdeel ik in de fases: denken, dromen, durven en doen. Hier is te zien dat 
er een enorme kloof zit tussen het perfecte plaatje van de doelgroep en de werkelijkheid.
Ook kun je naar aanleiding van deze grafiek zien dat er een diep dal ontstaat. Dit dal word vero-
orzaakt door onder andere ideaalbeelden op social media, woonprogramma’s of in winkels. Om 
te voorkomen dat de doelgroep hier in de toekomst niet weer in terecht komt, wil ik handvaten 
bieden. Deze dienen als bruggetje tussen de fase denken en durven. 

In het hoofdstuk ideation vind je de eerste ideevormingen. Deze zijn getest en uit die test 
resultaten heb ik nieuwe ontwerpcriteria ’s geformuleerd. Ook heb ik met een co-creatie de 
doelgroep optimaal kunnen observeren. Mijn proof of concept is dan ook geformuleerd aan de 
hand van de onderstaande ontwerpcriteria’s.   

#1 Geen vuistregels, maar handvaten bieden.
#2 Eigen creativiteit opwekken
#3 Fysieke trigger, digitale verzameling
#4 Interactief

Met mijn proof of concept heb ik een spel ontwikkeld. De starters spelen het spel met partner, 
vrienden of familie. Het spel word ingezet om de doelgroep op een speelse, actieve en creatieve 
manier na te laten denken over hun eigen wensen. In het spel krijgt de speler te maken met 4 
verschillende onderdelen. Ieder onderdeel heeft een andere functie. Deze stappen triggerd de 
spelers tot een gesprek. Met als doel: een erachter te komen wat zij echt belangrijk vinden in 
hun (nieuwe) woning. Het spel wordt ondersteunt door een digitale app. Hier kun je de infor-
matie die je verzamelt hebt veilig opslaan. Je kunt de informatie dan op ieder gewenst moment 
terug vinden. 

Met dit spel trigger ik de starters om na te denken over hun wensen en behoeften voor de aan-
staande woning. Dit is een hulpmiddel die zorgt voor communicatie tussen de spelers. 

Nu zij zich bewust van deze wensen, kunnen ze eindelijk met vertrouwen aan de slag.



1. Aanleiding 

In dit project heb ik onderzoek gedaan naar een persoonlijk interieur. Starters hebben moeite 
met de keuzes die horen bij hun nieuwe inrichting. Zelf ben ik iedere dag bezig met het zoeken 
naar leuke meubels, kleuren of ideeën voor in mijn huis. Daarbij haal ik onder andere inspiratie 
uit gemakkelijke apps uit de digitale wereld zoals Pinterest, Marktplaats, Reliving, Instagram 
en ga zo maar even door. Verder struin ik ook heel wat interieurwinkels af. Een mega IKEA, 
lokale kringloopwinkel of een knusse, sfeervolle boetiek op vakantie. Ik wil er naar binnen! Ik 
deel deze liefde voor interieur, unieke woonitems frutsels en persoonlijke spullen samen met 
mijn zusjes. Wij hebben altijd een fijne thuisbasis gehad, maar hier werd geen aandacht besteed 
aan een “mooi” interieur.  

Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen zoveel plezier ervaart bij de zoektocht voor spul-
len van je  eerste “serieuze” woning. In mijn vriendenkring zie ik veel stress en moedeloze 
gezichten die hulp nodig hebben bij de stappen van dit proces. Het vinden van inspiratie is 
geen probleem, maar hoe breng je dit alles samen naar iets waar JIJ blij van wordt. Al die ideaal-
beelden van (zogenaamd) bijzondere interieurs en spectaculaire woonhuizen zorgen voor een 
onrealistisch totaalplaatje. Maar waar zijn de nodige concrete adviezen voor “gewone starters” 
en hun woningen?

Er zijn veel boeken, websites of apps waar je professionele richtlijnen en ergonomische maat-
tabellen kunt vinden voor een huis. Maar dat zijn niet de juiste middelen die je hulp bieden als 
je van je huis een thuis wilt maken. Daarom wil ik dat er een communicatiemiddel is, die de 
starter triggerd om na te denken wat zij belangrijk vinden. Deze informatie is het fundament 
die zij kunnen gebruiken bij dit proces; ook wel eigen handvaten die (creativiteit los maakt 
in mensen) ervoor zorgen dat frustraties minder worden en “de voorpret” als ècht leuk wordt 
ervaren. 

In de interieur branche is er natuurlijk weinig echt goed of echt verkeerd, of wetenschappelijk 
bewezen (het gaat tenslotte toch vooral om meningen en smaak). “Maar er is wel heel veel er-
varing en algemene richtlijnen waar je op kunt terug vallen als je vastzit” aldus Frida Ramstedt 
(interieurstylist). Maar dan moet je ze wel kennen. Kortom: het moet inzichtelijk worden voor 
de starters wat zij belangrijk vinden in hun woning, en ik help hun om hier achter te komen. 

Je zult in dit onderzoek dus geen glossy foto’s, perfecte plaatjes of gestylde beelden terug vin-
den. Aangezien ik van mening ben dat we die bij mijn doel niet nodig hebben. In plaats daarvan 
heb ik geprobeerd de hoofdstukken zo in te delen met een heldere uitleg en weinig illustraties. 
Nogmaals er is inspiratie genoeg, maar het is tijd om te luisteren naar je eigen behoeften. Al-
leen op die manier kun je uiteindelijk, als je niet tevreden ben over je interieur, zelf verzinnen 
wat er ontbreekt of moet veranderen in je huis. Op die manier maak jij van geen stijl, JOUW 
STIJL
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Als ik mijn passie voor interieur moet uitleggen, weet ik niet waar ik moet beginnen. Van herinnering 
bewaren en doorgeven, trots of juist schaamte voor een huis waar ik in heb gewoond. Zelfs mijn geduld 
wat ik normaal niet zoveel heb, verlies is nooit als ik met interieur bezig ben. Ook ben ik graag met 
kleur bezig en luisteren naar persoonlijke verhalen. 

Vanuit huis heb ik nooit geleerd wat een “mooi” interieur is. Wel ben ik me ervan bewust dat ik uit een 
warm nest kom, waardoor het als mijn thuis aanvoelde. Een aantal jaar later is er veel veranderd. Van 
de een op de andere dag moest ik mijn moeder missen en dit resulteerde in een enorme chaos in huis. 
Mijn vader ontwikkelde een verzameldrang om leegte op te vullen. Door de onrust in mijn hoofd en een 
studie in een andere stad heb ik ervoor gekozen om te verhuizen naar Breda.

In mijn ouderlijk huis was ik veel bezig met het praktisch indelen en gezellig maken van mijn kamer. 
Maar bij de verhuizing naar Breda kon ik voor het eerst mijn kamer helemaal zelf ontwerpen. Ook ik 
begon braaf bij de Ikea. Door de verhuizingen die hierna volgde, wilde ik graag fijne herinneringen 
dichtbij me hebben. Hier besteed ik veel aandacht aan. 

Inmiddels heb ik mijn studentenkamer ingeruild voor een eerste huisje samen met mijn vriend. Hier-
door kreeg ik de mogelijkheid om al mijn ideeën uit te voeren, waar ik normaal geen ruimte voor had. 
Vanuit mijn werk (als verkoopster in een interieur winkel) en eigen speurtochten naar mogelijkheden 
in ons interieur, had ik al aardig wat kennis. Er is dus al inspiratie genoeg, maar ook wij merkten dat 
we, buiten onze eerdere ervaringen geen idee hadden wat we samen graag wilden. Hier kwamen we 
later pas écht achter door stap voor stap gesprekken te voeren over eigen wensen. 

Even later zag ik dit probleem niet alleen bij onszelf, maar ook bij klanten uit de winkel en bij vrienden. 
Zij zoeken naar een advies voor gewone mensen. Als verkoopster te luister naar hun verhaal, herhaal 
ik simpelweg gewoon eigen wensen en vertaal deze naar producten uit de winkel. Zij weten zelf wat 
ze mooi vinden en waar ze blij van worden. “Dit moet alleen bevestigd worden door een professional”.

1.3 Positionering als 
ontwerper.



ONDERZOEK.2 2.1 Hoofd-en deelvragen

Hoe creëer ik een tool die starters ondersteunt 
bij de keuzes die horen bij hun eerste eigen 

woning, zodat zij handvaten hebben om eigen 
inbreng toe te passen voor een realistisch 

eindresultaat.

Op basis van de problemen rondom het proces van een eerste “serieuze” woning, heb ik de 
volgende hoofdvraag geformuleerd: 

# 1  W AT  I S  I D E N T I T E I T  E N  H O E  K O M T  D I T  T E R U G  I N  J E  W O N I N G ?

# 2  W AT  V O O R  E F F E C T  H E B B E N  D E  ( O N L I N E )  I D E A A L B E E L D E N  O P  D E  S TA R T E R S ?

# 3  H O E  Z I E T  H E T  P R O C E S  VA N  “ H E T  G R O T E  M E N S E N  H U I S ”  E R U I T  B I J  D E  S TA R T E R S ?



Identiteit.3 Jouw identiteit iets waar je niet dagelijks bij stil staat, maar wat wel heel belangrijk is om af en toe 
over na te denken. Hoe kom je achter wat je belangrijk vindt en waar je voorkeuren naar uitgaan? 
Je identiteit kun je onderscheiden in persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale iden-
titeiten. Dat alles is nog al wat om over na te denken he?

Waarom je bent wie je bent

Het ontdekken van je identiteit is niet zo eenvoudig. Je identiteit, ookwel jouw ware aard, vormt 
zich door veel verschillende factoren. Hoe kom je achter wat je belangrijk vindt en waar je 
voorkeuren naar uitgaan? Wat heb je geleerd van je ouders of andere belangrijke personen in je 
leven? Wat heb je allemaal meegemaakt en welke ervaringen heb je hieruit opgedaan? Deze as-
pecten en de keuzes die je maakt in hoe je met bepaalde situaties omgaat, bepalen hoe je denkt, 
hoe je je voelt en hoe je dingen doet. 

3.1 Identiteit
# 2  W AT  I S  I D E N T I T E I T  E N  H O E  PA S  J E  D I T  T O E  I N  J E  W O N I N G ?

3.1 Identiteitsontwikkeling
We kopen kleding die we mooi vinden of waar we ons 
prettig in voelen. Vervolgens staan we elke ochtend 
voor onze kast en maak je de keuze hoe je voor de dag 
wil komen. Kleding is een middel om onze identiteit 
kleur en smaak te geven. In de boekenserie over ‘Vloe-
ibare samenleving’, stelt socioloog Zygmunt Bauman 
dat de hedendaagse cultuur van ons eist dat we onze 
identiteit aanpassen. 

Het feit dat we gedurende ons leven continu veran-
deren is duidelijk. Van student naar marktetingman-
ager, van jonge meid naar moeder, van hippie naar ge-
settelde echtgenoot. 

Niet alleen met mode maar met alles wat we kopen of 
doen willen we onszelf als individu uitdrukken. Aan de 
andere kant willen we ook graag tot een groep behoren. 
Die sociale kant, het groepsgevoel, is veel sterker dan 
we vaak willen toegeven. Onze identiteit ontstaat voor 
een groot deel in relatie tot anderen. Bedenkt maar 
eens hoe je jezelf zou omschrijven los van je ouders, 
geliefden of beste vriend. Of zelfs los van het dorp of 
de stad waar je woont. 

“Je hebt mensen nodig om te ontdekken 
wie je bent”



“Je kunt niet van een ander leren 
waar je zelf van houdt”.

Tegenwoordig is je huis zoveel meer dan alleen een dak boven je hoofd. We willen dat ons 
huis een afspiegeling is van onze persoonlijkheid. De inrichting moet elementen bevatten 
die iets zeggen over onze sociale status of de groep waar we “bij horen”. Dit is ook duidelijk 
terug te zien op sociale media. Hier gooien we ons prive leven online en presenteren we 
onze spullen aan anderen. Door middel van onze inrichting scheppen we een beeld van 
onszelf. Zoals we al veel langer doen met kleding en mode. 

Iets wat mij opvalt is dat deze middelen vaak alleen maar leiden tot een perfect plaatje 
en zelden tot gezelligheid en comfort. Een persoonlijke inrichting draait niet alleen om 
het tonen van je karakter, maar het moet ook passen bij de manier waarop jij leeft. Bij het 
hoodfstuk identiteit vertel ik dat veel verschillende factoren maken hoe we zijn en wie we 
zijn. Als we dit begrijpen en accepteren, ben je naar mijn mening beter in staat om van je 
huis je thuis te maken. Een huis dat er niet alleen goed uitziet maar ook goed voelt. 

Het is overigens niet verkeerd om je te omringen met mooie spullen of je te vullen met 
inspiratie van anderen, maar ik geloof dat veel oplossingen in jezelf zijn te vinden. Alleen 
jij kunt namelijk iets zeggen over het effect dat een bepaalde omgeving op je heeft, welke 
details, emoties of gedachtes bij je oproepen of hoe jij ontspant als er niemand kijkt. Deze 
waardevolle aanwijzingen zorgen ervoor dat je tot een inrichting komt die voor jou huiseli-
jk voelt. 

3.2 Persoonlijkheid uitdrukken

W AT  D O E  J E  I N  H U I S  E N  V O O R  W I E ?

T E R E N C E  C O N R A N

Interieur angst of interieur gevoeligheid?

Het beroep van een interieurstylist bestaat niet voor niks. Niet iedereen heeft de “gave” 
om de betoverendste combinaties te maken. Zelf hou ik van rustige kleuren en veel details 
zoals antieke meubels waarin je mijn verleden terugziet. De ander houdt van een kleurig 
interieur met moderne meubels. Het ene is niet beter dan het ander, niet saaier of mooier. 
Het is een kwestie van aanleg en voorkeur. Ik vind dat het comfortabel moet voelen, zowel 
fysiek als mentaal. 

Inrichting voor jezelf

Ondanks dat we allemaal unieke individuen zijn, hebben we verrassend vaak dezelfde ba-
sisinrichting. Dat is opvallend, want de manier waarop jij of de buurman zijn huis gebrui-
ken is vermoedelijk anders. De indeling van je meubels bepalen voor een groot deel het 
leven dat we in een ruimte kunnen leiden. Zijn er vaak vrienden over de vloer, dan heb je 
vermoedelijk ruimte gemaakt voor een grote bank of meerdere stoelen. Houd je meer van 
ontspannen met een boekje, dan zou je wellicht eerder investeren in een leuke zithoek met 
een goede stoel. Door na te gaan wanneer jij je het prettigste voelt en ervoor te zorgen dat 
je omgeving dit stimuleert, optimaliseer je jouw huis voor jouw persoonlijkheid en leefstijl. 

Breng in kaart waar je niet van houdt

Het is makkelijker om te verzamelen wat je mooi vind. Het kan overigens net zo waardevol 
zijn om na te denken over wat je niet mooi of leuk vindt. Zo leer je veel over je voorkeuren 
en je persoonlijke “smaakcompas”.



M A R I E K E  R U S T I C E S

VIDEO 
Bron: youtube.com/watch?v=_
lbG4kJOTPc&t=2s

Bron: https://www.andc.tv/item/lifestyle-home-binnenkijken-bij-marieke-er-gaat-niet-snel-
iets-weg-uit-ons-huis

Inspiratie

In een artikel van &C vertelt Marieke Rustices 
over haar woning. Ze is interieurstylist die 
niet gelooft in vuistregels. “Als je koopt wat je 
mooi vindt, past het vanzelf bij elkaar.” Na aan 
bezoekje op haar website en het lezen van al 
haar blogs, werd steeds duidelijker hoe sterk 
haar visie naast die van mij ligt. Zij inpisreerde 
mij met haar persoonlijke verhalen achter de 
oudedeurenkast, het zwevende bed of de paspop 
met glitterbroek en bloten boobies. Tijdens haar 
werk wil ze mensen uit hun comfort zone krij-
gen. “Je woning is de weerspiegeling van je moo-
iste zelf.”

Marieke is iemand die uit ervaring weet wat 
beste bij haar past en samen met haar man deelt 
zij deze passie. Maar deze gave heeft niet ieder-
een. Starters,  ookwel jongvolwassenen, heb-
ben deze kennis niet, waardoor zij zich onzeker 
voelen tijdens het proces van (samen)wonen. Op 
het moment dat zij keuzes moeten maken om-
trent woonitems levert dit stress op. Ook zijn 
zij gevoelig voor trends en ontwikkelingen. Hoe 
kun je dit alles combineren en vertalen naar een 
totaalplaatje? 

“Als je koopt wat je mooi vindt, past 

het vanzelf bij elkaar”.



“Laat het ideaalbeeld los en er gaat 
een wereld voor je open”.

Een ideaalbeeld is iets opvatten als volmaakt. Deze term wordt veel gebruikt als we het 
hebben over de influencers op social media, maar een ideaalbeeld is eigenlijk overal te vin-
den. Wij mensen zijn altijd geneigd onzelf voor de gek te houden. Je hebt een ander nodig 
als je jezelf en je gedrag nauwkeurig onder de loep wil nemen.

Volgens de Briste filosoof Alain de Botton is smaak een kwestie van psychologie. In ‘The 
architecture of happiness’ stelt hij dat onze voorkeuren qua inrichting een uitdrukking zijn 
van een persoonlijk ideaalbeeld. 

# 2  W AT  V O O R  E F F E C T  H E B B E N  D E  ( O N L I N E )  I D E A A L B E E L D E N  O P 
D E  S TA R T E R S ?

3.3 Ideaalbeelden onder starters

I N R I C H T I N G

Onbewust zoeken we in ons huis naar een decor dat de eigenschappen ondersteunt die we 
in onzelf het meest waarderen, maar die we niet altijd kunnen opbrengen. De inrichting 
van je huis is een psychologische ‘wall’, een soort corrigerend ondergoed voor je ego. 

Elk interieur biedt een bepaalde uitstraling van geluk, waarbij we hopen dat ons decor ons 
geeft wat we in onszelf of in onze levens tekortkomen. Maar hoe ziet dat decor eruit? Ti-
jdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat starters zich bewust zijn van het ideaalbeeld 
dat we op social media ontwikkelen. Wat ze niet snappen is dat bij woningen dit net zo is. 
Zij realiseren zich niet dat wat ze online zien vaak het werk is van een stylist. Of dat het 
plaatje een moment opname is wat alleen maar mooi is opgepoetst. 
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Instagram vragenlijst

Om erachter te komen hoe mijn doelgroep over hun future woning naden-
kt, heb ik een aantal vragen op mijn Instagram account gedeeld. De vragen 
verschillen van interieur en inspiratiebronnen tot aan de problemen die zij 
ervaren tijdens dit proces. Hier kwamen verrassend veel reacties op en hier-
door heb ik veel persoonlijke gesprekken kunnen voeren met de doelgroep. 
De antwoorden van deze vragen vindt je in een samenvatting hieronder. 



Als antwoord op de vraag wat zij belangrijk vinden in hun interieur, geven zij 
aan om eigenheid terug te willen zien in hun interieur. Persoonlijke spullen 
mogen gezien worden en het moet absoluut geen Ikea catalogus zijn. Ook 
kleurgebruik is iets dat onmisbaar blijkt te zijn. De kleuren moeten “warm-
te en sfeer” uitstralen. Als laatste komt naar voren dat een rustige, over-
zichtelijke woning waar zij kunnen ontspannen ook er belangrijk is. 

I N Z I C H T E N  I N S TA G R A M  V R A G E N L I J S T

3.4 Het perfecte plaatje

Het grootste probleem bij het inrichten van hun huis is de hoeveelheid 
keuzes die ze moeten maken. Ze ervaren hierdoor veel stress en hebben hulp 
nodig bij het doorhakken van knopen door een buitenstaander. Ook is budget 
een “probleem” bij het realiseren van een droomwoning. Dit is niet het enige 
waar zij tegenaan lopen. Ook hier komt het onderdeel kleurgebruik terug. 
Het kiezen van kleuren ervaren ze als onmogelijk door de ontelbare combi-
naties. Een beeld van het kleurgebruik en de “juiste” plaats van de spullen 
in de woning onzichtbaar. Buiten deze problemen is originaliteit ook een 
uitdaging, want “Met die visgraatvloer, stalen deuren en boomstamtafel hoor 
je bij de rest van Nederland”. 

#2  Problemen bij inrichting 

#1 Persoonlijkheid #2 Kleurgebruik #3 Budget #4 Keuzes

?

  2 0 2 1

#1  Belangrijk binnen interieur 

In de vragenlijst vroeg ik starters naar hun inspiratiebronnen. De meest voor-
komende zag ik al aankomen: PINTEREST! De antwoorden variëren, maar het 
is opvallend dat vrijwel alles online gebeurd. Slechts enkelingen geven aan 
inspiratie te halen uit winkels, reizen of een bezoek bij anderen.  

#3  Inspiratie bronnen 

Tijdens dit onderdeel besefte ik al snel dat ik de vraag anders had moeten stellen, om antwoor-
den zoals “veel” of “te weinig” te takkelen. Echter blijkt dat veel mensen er voornamelijk voor 
een verhuizing mee bezig zijn. Ook zijn ze er in gedachten meer mee bezig dan in de praktijk. 
Het verschilt dan sterk tussen man of vrouw hoeveel aandacht hiernaar toe gaat. Vrouwen zijn 
er vaker dagelijks mee bezig en mannen aanzienlijk minder. Als laatste valt op dat thuiswonende 
starters er veel mee bezig zijn, maar er daarom (nog) niets mee doen. Zij geven aan pas vanaf een 
“serieuze woning” hier meer tijd aan te besteden. 

#4  Tijdsbesteding 

Bij de vraag waar starters hulp bij kunnen gebruiken als het gaat over de inrichting van hun won-
ing, staat ook kleuradvies hier bovenaan de lijst. Ook komt het financiële aspect hier naar voren. 
Er wordt duidelijk aangegeven dat alles “duur” of zelfs “onbetaalbaar” is. Zij geven aan dat ze hier 
graag advies, tips of trucjes voor willen leren. Er is nog meer behoefte aan hulp, namelijk bij het 
toepassen van eigenheid, inrichting en afstyling van de woning. 

#5  Hulp 

Er wordt het meest gebruik gemaakt van foto’s of zelf gepimpte meubels. Daarnaast gebruiken ze 
kleur, licht, planten of woonaccesoires. Er wordt zelden met trots erfstukken, souvenirs of andere 
spullen uit het verleden gebruikt om de woning ‘eigen’ te maken.

#6  Persoonlijkheid in woning 

Het is dus opvallend dat er online voor woningen een ideaalbeeld wordt geschetst. Daarentegen 
is er juist aandacht nodig voor een realistische versie hiervan. 
De doelgroep vind eigenheid belangrijk, maar heeft handvaten nodig om deze toe te passen. 
Opvallend is dat niemand op marktplaats of de in de kringloop inspiratie op doet, terwijl dit 
naar mijn mening de toegankelijkste manier is om je woning op te leuken voor een prikkie. De 
hoeveelheid keuzes die komt kijken bij het inrichten zorgt voor enorme drempels. Dit gepaard 
met een (onrealistisch) online beeld van woningen, zorgt ervoor dat er een herdefinitie van het 
perfecte plaatje nodig is. Hierbij kijk ik naar de vier onderliggende problemen: persoonlijkheid, 
kleurgebruik, budget en keuzehoeveelheid. 

#7 Conclusie

!!  Aandachtspunten



# 3  H O E  Z I E T  H E T  P R O C E S  VA N  “ H E T  G R O T E  M E N S E N  H U I S ” 
E R U I T  B I J  D E  S TA R T E R S ?

?
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3.4 Het “grote mensen huis” proces

H E T  C R I S I S M O M E N T 
I S  E E N  O O R Z A A K  VA N 

A L L E  K E U Z E S  D I E 
Z E  M O E T E N  M A K E N . 
H I E R I N  W O R D T  G E E N 

H U L P  G E B O D E N .

De kloof tussen het 
ideaalbeel en werkelijkheid

De kloof tussen de werkelijkheid en het ideaalbeeld dat we online en in de winkels tegenkomen 
is erg groot. Het proces van de eerste stap tot aan het totaalplaatje lijkt een onmogelijke taak 
voor de starters. Welke stappen zijn er nodig om een realitsicher eindresultaat te behalen, zo-
dat keuzes minder beladen zijn en er meer ruimte is voor eigen inbreng. 

In deze grafiek zie je duidelijk dat het proces verloopt met veel verschillende fases. De fases (1) 
dromen, (2) denken, (3) durven, (4) doen, vatten allen bijbehorende acties samen. In de eerste 
grafiek zie je dat het proces begint met een hoge piek. Het eerste wat de starters doen is surfen 
op Google, Pinterest of Instagram. Hier vinden zij enkel en alleen perfecte plaatjes, zonder enige 
handvaten. Ook biedt google alleen maar tips of checklisten aan die horen bij het “verhuizen”. Alle 
realiteit wordt hen ontnomen en al deze informatie zorgt ervoor dat er een onrealistisch, of liever 
gezegd onbereikbaar, eindresultaat voor ogen wordt gehouden.

Fase 2 - Denken

In de eerste fase begint het te kriebelen bij de starters en duiken zij meteen het internet op. Niet gek, want dit 
is de makkelijkste manier om inspiratie op te doen. Maar wat zo leuk is aan deze fase is dat je hier nog amper 
beinvloed bent door je omgeving. Je kunt deze fase gebruiken om al je creativiteit te nuttigen. Niets is te gek. 
Tijdens je droom om op jezelf te gaan wonen ontdek wat je graag allemaal zou willen. Tijdens de gesprekken met 
verschillene mensen uit mijn doelgroep merk ik dat hierin al erg veel rekening wordt gehouden met de dingen 
die niet zouden kunnen, door bijvoorbeeld geld of ruimte te kort. 

Fase 1 - Dromen

Na al die uren op Pinterest begin je na te denken. Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? Welke kosten 
komen er allemaal bij kijken? Waar kan je dat allemaal vinden? Door al deze gedachtes zie je dat de starters 
een beetje het vertrouwen en hun enthousiaste verliezen. Er is veel om overna te denken en dat zijn ook de 
minder leuke dingen. Je ziet dat zij hierdoor een flinke moodswing krijgen en uitkomen op een crisispunt. 
Het kost veel tijd en energie om al deze informatie op een rijtje te krijgen.

Fase 3 - Durven
Weet je inmiddels wat je allemaal nodig hebt en wat je graag zou willen? Zie je een patroon aan kleuren dat 
terug blijft komen of heb je hulp nodig om dit allemaal op een rijtje te krijgen? Stap voor stap  kom je dichter 
bij een totaal plaatje in je hoofd. Het is echter wel noodzakelijk om die keuzes te durven maken. Door de juiste 
vragen te stellen en bijvoorbeeld kleuren bij elkaar te leggen, durven zij uiteindelijk toch keuzes te maken.  

Fase 4 - Doen
Dan komen we bij de laatste fase: doen. Je komt er pas achter of je de juiste keuze maakt door het te doen. Wil 
je een roze bank een een kleed met stippen?  Waar kan je deze vinden en wat gaat dit kosten? 

Het huidige “grote mensen huis” proces
in vier fases
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In deze grafiek heb ik het wenselijke proces weergegeven. Hier zie je dat de lijn op een rustige 
en geleidelijke manier overloopt op de verschillende fases. Met dit proces wil ik laten zien dat 
het verschil tussen de piek en het dal relatief minder groot is. Tijdens het huidige proces merk 
je dat deze moodswing zorgt voor zorgen en een afschuw tegen het proces. Voor mij de uitdag-
ing om dit proces geleidelijk te laten verlopen. Deze grafiek laat zien waar het knelpunt ligt en 
dus waar ingegrepen moet worden. 

User story

Het gewenste “grote mensen huis” 
proces in vier fases

 Handvaten
Het is cruciaal dat er bruggetjes worden geboden om de kloof tussen 
de eerste stap en het totaalpakket te dichten. Door handvaten te bie-
den worden keuzes minder beladen en is tijd, ruimte en energie over 
voor eigen inbreng. 

Door stappen inzichtelijk te maken en hier taken aan te hangen kun 
je de “emotie” lijn horizontaal omhoog laten zien gaan. De handvat-
en geven  de doelgroep het eerste zetje waardoor ze door hun eigen 
creativiteit echt een eigen woning ontwerpen. 

Omdat tijdens het dromen je eigen creatieve brein aan staat, wil ik 
dit moment verlengen. Het is belangrijk om je eigen creativiteit los 
te laten als je nadenkt over jouw droomwoning. Tijdens deze eerste 
fase wil ik de stappen in kaart brengen, zodat het gehele proces over-
zichtelijk wordt. Ook wil ik tijdens dit proces handvaten bieden om 
het crisipunt te voorkomen. 

Crisis skippen

Denken en durven
Om de drempel tussen de overgang van denken naar durven te ver-
lagen is er een hulpmiddel nodig. Alle inspiratie die je hebt opgedaan 
moet verwerkt worden en dit resulteert er in dat starters voor het 
eerst gaan nadenken over de keuzes die ze uiteindelijk moeten mak-
en. Het budget is hier, zoals eerder besproken, een belangrijke factor. 



Doelgroep4 “Van flierefluitende student naar serieuze werknemer. En 
van ouderlijk nest naar huisje, boompje, beestje”.

4 .1 Doelgroep

Tussen het grenzen opzoekende leven van een tiener en het gesettelde leven van 
een dertiger ligt de zo gehete “dynamische” periode van de twintiger. Mijn doel-
groep zijn starters met een leeftijd van 23 tot 30 jaar. Volgens het onderzoek van 
CBS; (Het dynamische leven van de twintiger) ligt het omslagpunt bij 23 jaar. Dit 
blijkt niet alleen uit literatuur onderzoek, maar ook in mijn omgeving wordt dit 
continu bevestigd. Dit is de periode in je leven waarin je overstapt naar volwas-
senheid en waarin je te maken krijgt met allerlei veranderingen en keuzes op het 
gebied van opleiding, werk, woonsituatie en relaties. Een belangrijk kenmerk is dat 
er wordt verlangd naar vastigheid. Verder gaat de huidige twintiger na het verlat-
en van het ouderlijk huis vaak eerst op zichzelf wonen voordat ze settelen met een 
eventuele partner (CBS,2009). 

Als de doelgroep gaat settelen, hechten zij normaliter veel waarde aan de mening 
van vrienden en familie. Door alle ideaalbeelden waar zij dagelijks mee geconfron-
teerd worden, ontstaan er hoge verwachtingspatronen. De starters zijn visueel in-
gesteld en hechten veel waarde aan bekende items. 

Vrouwen versus mannen
Zonder enig geslacht te kwetsen heb ik ook gekeken naar het verschil tussen 
man en vrouw tijdens mijn onderzoek. Vrouwelijke twintigers bereiken over het 
algemeen op jongere leeftijd andere mijlpalen op het pad naar vastigheid. Ik 
merkte tijdens interviews met vrouwen dat zij hier veel meer mee bezig lijken 
te zijn. Echter kan ik uit theorie (CBS, het dynamische leven van de twintiger) 
afleiden dat dit alleen maar zo lijkt door hun eerdere streven naar vastigheid. 

M I J L PA L E N 
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conceptualiseren.5 5.1 Ontwerpcriteria

#2  Budget vriendelijk

#1  Geen vuistregels, wel handvaten 

#3  Eigen creativiteit

#4  Visueel 

Naar aanleiding van het literatuur onderzoek en de doelgroep analyse heb ik heldere 
ontwerpcriteria’s geformuleerd. 

Tijdens het hoofdstuk conceptualiseren besteed ik extra aandacht aan de volgende 
punten:

#5  Interactief 
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5. 1 Time-line ideation

Platform, instagram, mix 
& match, kwartet, reality 
check, co-creatie, SIMS en 
tinder

# Platform waar proces van 
verhuizing weergegeven wordt. 

# Instagram account met dilemma’s

# Reality check# Feitjes kwartet
P R O T O T Y P E  2 

# CO-CREATIE # SIMS 2.0

Het eerste idee is om een platform te 
ontwikkelen waar alle verhalen van ver-
huizingen gedeeld kunnen worden. Met 
als doel inpspiratie uit echte verhalen te 
halen. 

Omdat de starters goed te bereiken zijn via socialmedia, kan ik doormiddel van 
een instagram account hen informatie bieden. Op het account worden dilem-
ma’s voorgelegd waar zij zich in kunnen herkennen. Bij de post van het dilemma 
waar zij zich in herkennen kan een reactie geplaats worden. Hier kan vervol-
gens op gereageerd worden, zodat er een gesprek ontstaat. Het doel van dit 
concept is om herkenbare situaties te schetsen via een laagdrempelige manier 
van contact maken.  

Het niet digitale feitjes kwartet is een ouderwets spel waar ik de “voorpret” 
onder de aandacht wil brengen. Door een actieve spelvorm te gebruiken kan 
mijn doelgroep op een laagdrempelige manier handige feiten te weten komen. 
Het spel kan gespeeld worden met vrienden of met je partner. Met als doel de 
thema’s te bespreken en zo gesprekken op gang te helpen. Ook wordt je getrigg-
erd om eigen ervaringen te delen. 

Tijdens de co-creatie heb ik mijn doelgroep mee laten 
denken over concepten. Aan de hand van een scenar-
ioschets hebben ze nagedacht over hun eigen wensen 
en ideeen. Deze input heb ik geanalyseerd en hebben 
mij geinspireerd tot de volgende ideevormingen:

Een bekend spel onder mijn doelgroep 
is de SIMS. Als je dit spel aanpast naar 
een VR-wereld kun je hierin zelf kan 
oefenen met het inrichten van kamers. 
Hier zitten ook de onderwerpen budget, 
kleur, keuzes en eigenheid in.

Voor uitwerking
zie blz. 32 

Voor uitwerking

zie blz. 34 

In deze tijdlijn zie je de volgorde van de eerste ideevormingen en prototypes. Verdere toelichtingen van de prototypes zijn terug te vinden op de aangegeven 
pagina’s. De ideeen zijn kort en bondig uitgewerkt en zijn bedacht aan de hand van bovenstaande ontwerpcriteria. 

# Mix & match met waardevolle spullen - marktplaats 2.0
P R O T O T Y P E  1 

# Tinder voor interieur

Bij de reality check laat wil ik mijn doelgroep bewust maken van het feit dat zij hun woningen 
samenstellen met ideaalbeelden. Door “perfecte plaatjes” aan hun voor te leggen en daar-
mee te combinaties te maken, ontstaat er een levend Pinterest bord. Het doel hierbij is om 
de problematiek rondom het perfecte plaatje te tackelen. Zo kunnen ze zien dat ze hier niet 
genoeg voldoening uit een Pinterest woning halen.

Een applicatie waar je met je eigen (bestaande) spullen elke kamer kunt in-
richten. Je sleept vanuit je eigen database foto’s van de producten in een 
ruimte. Daarnaast kun je ook spullen die anderen aanbieden in je kamer 
slepen om te zien of het bij elkaar past. Door de vele combinaties kun je oe-
fenen en zelf zien wat je mooi of juist niet mooi vind. Als je kamer klaar is 
kun je de spullen kopen. Door het winkelmandje zie je ook wat dit in totaal 
gaat kosten. 

“Een tinder voor inrichting en ruimte indeling, zodat je een 
idee krijgt van wat je mooi vindt.” Door per categorie likes uit 
te delen, kom je erachter wat de juiste match voor jouw is. Zo-
dat je vanaf daar verder kunt zoeken. 

Voor uitwerking
zie blz. 30 



5.2 Prototypes

C O N C E P T

Medium:  Platform
Doel:  Totaal plaatje visualiseren met doelgroep

C O N C L U S I E
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Je maakt een profiel aan en bewaard hier al je ideeen.  
Deze ideeen verdeel je in woonruimtes. Je kijkt dus 
als het ware eerst hoe je wilt wonen en pas daarna 
wat je nodig hebt. Bij dit concept wil ik me ook fo-
cussen op tweedehands spullen, omdat ik hier bud-
get als leidend aanhoudt. 

Uploaden
Je kunt eigen producten uploaden en deze labelen. 
Bij het uploaden van het meubel moeten productei-
genschappen omschreven worden. Dit gebeurd in de 
ik-vorm, want door even stil te staan bij het item 
komt de echte waarde van het product naar boven. 
Na deze omschrijving kun je kiezen of je het gaat 
gebruiken of verkoopt.  

Verzamelen
Hoe meer spullen je verzamelt in een kamer hoe 
beter je het totaalplaatje kunt visualiseren. Door de 
oefenen met combinaties en na te denken wat ze 
mooi vinden realiseren zij zich hun behoeften. 

Delen met vrienden
Je kunt jouw woonruimtes delen met vrienden, zo-
dat zij input kunnen geven of zodat jij je trots kunt 
delen. Jouw vrienden en familie kennen je als de 
beste, dus door jouw ideeen visueel te delen kunnen 
ze makkelijker met je meekijken/denken.

Budget koppelen
De gebruikers kunnen een bedrag koppelen. Op het 
moment dat je de woonitems verzamelt hebt, zie je 
het kostenplaatje. Je kunt hierin net zolang puzzel-
en tot je tevreden bent.

Ideation
Mix & match

Een applicatie waar je met eigen en andere betaalbare producten een totaalplaatje van je woning 
kunt visualiseren. Het is een stappenplan waarin de hoofdonderwerpen; persoonlijkheid, kleurge-
bruik en budget samengebracht worden. Zo werk je stap voor stap naar een realistisch totaalplaatje.

Specifieker doel, 
stimulering 
wensen woning, 
visualiseren, 
vintage, empathie

Tijdens het testen van dit prototype, werd ik geconfronteerd dat ik 
wel erg veel tegelijk wil oplossen.
De testers geven aan behoefte te hebben aan een app als deze, zonder 
mijn focus te verliezen. Ook worden zij hier niet genoeg getriggerd 
in het ontdekken van hun persoonlijke voorkeur. Het is belangrijk 
om hier eerst achter te komen en daarna ondersteuning te bieden in 
het visualiseren. Verder  zijn zij enthousiast over de manier waarop 
tweedehands meubels gedeeld worden. Door het item te presenteren 
vanuit de ik-vorm krijgen zij emphatie voor het product. 

Mix & Match



Ideation
Feitjes kwartet

Vanuit deze gedachte wilde ik een leuk gesprek op-
wekken zonder het al te zwaar te maken. Gek gen-
oeg kwam ik op het idee om een oud bekend spellet-
je genaamd kwartet te betrekken hierbij. Ondanks 
dat ik dus helemaal niet van spelletjes houd, leek me 
dit een handige wijze van het laagdrempelig delen 
van informatie.

Met het spel wek ik interactie op doordat je thema’s 
compleet moet krijgen. De kaarten die je nog mist 
per thema vraag je aan de tegenspeler. Het spel is in-
formatief en ingericht met de 4 meest voorkomende 
“problemen” van de doelgroep.

Het is een goede manier om je creativiteit een an-
dere kant op de wijzen, maar waar wat je niet ein-
deloos kunt blijven spelen. Dit gaat dan vooral om 
potjes met dezelfde spelers. Het zou bijvoorbeeld 
wel een goed idee kunnen zijn om dit bij woonwin-
kels op tafel te leggen. Zodat zij vanaf hier kunnen 
kijken naar producten in een winkel. 

C O N C E P T

C O N C L U S I E

Tijdens mijn gesprekken met de doelgroep blijkt dat zij de nodige kennis missen om zelfverzekerd 
beslissingen te kunnen nemen. Door hen simpelweg feiten en hanidge informatie te bieden ont-
stonden spontane gesprekken. Ik vond het heel leuk om een keer buiten mijn rol als verkoper te 
treden en toch mensen kon enthousiasmeren met mijn kennis.

Medium:  Spel
Doel:  Informatie bieden 
  Gesprekken opwekken met partner of vrienden
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C O N C L U S I E

W E R K B L A D E N

  3 6 3 7

5.4 Co-creatie

Na de eerste concepten, miste ik voor mijn gevoel 
toch nog wat fundamenteels. Daarom heb ik een 
co-creatie ontwikkelt. Het doel van deze sessie is om 
de starters te kunnen observeren. In de co-creatie 
laat ik hen nadenken over hun eigen wensen zonder 
ideaalbeelden te gebruiken. 

Ook wil ik mijn doelgroep gebruiken voor het beden-
ken van nieuwe frisse ideeen. Want als ik weet waar 
zij aan denken en waar hun behoeften liggen, kan 
ik deze analyseren en gebruiken bij het aanscherpen 
van mijn ontwerpcriteria. 

“Een communicatiemiddel 
wat hun triggerd, om te 

bespreken wat hun eigen 
wensen en behoeften zijn”.

Bij onderdeel #1 vraag ik de doelgroep om 
aan de hand van een situatie schets na te 
denken over de wensen van hun eerst vol-
gende woning. Dit is een inleidend onderdeel 
van totaal 10 minuten. 

Bij onderdeel #2 zoom ik in op de thema’s: 
budget, kleurgebruik, keuzes en persoonli-
jkheid. Hier laat ik hen 8 minuten nadenk-
en over welke associaties dit bij hen opwekt. 
Hier wil ik obstakels ontdekken en hierdoor 
ook de frustraties naar boven halen. De the-
ma’s worden bewust appart behandelt. Zo 
maken zij alvast kennis met de bijbehoren-
de stappen die horen bij het “grote mensen 
huis” proces.

Tijdens onderdeel #3 vraag ik hen in 8 mi-
nuten tijd zoveel mogelijk ideeen te be-
denken. Hierin is niks te gek. Tijdens het 
brainstormen analyseer ik de ideeen en stel 
kritsche vragen. 

Na al deze ideeen kiezen ze bij onderdeel #4  
het idee waar zij het enthousiast over zijn. 
Deze werken ze vervolgens verder uit. 

Als laatste vraag ik de doelgroep om bij 
onderdeel #5 na te denken over de sessie en 
wat zij hiervan hebben opgestoken. 

Tijdens het voorbereiden van de co-creatie was ik best zenuwachtig. Stel ik wel de juiste vra-
gen en snappen ze wel wat ik van ze vraag? Na het checken van de werkbladen had ik moeite 
om nieuwe inzichten te ontdekken. Tot ik de aantekeningen van het observeren erbij pakte. 

Hierbij zag ik dat de vragen ervoor zorgen dat er een gesprek op gang komt. En wat er 
besproken wordt in het gesprek is interressant. Want de opmerkingen die zij maken, het 
gedrag dat zij vertonen en de discussen die gevoerd worden, zorgen ervoor dat ze erachter 
komen wat ze belangrijk vinden. Dit is de informatie die ze nodig hebben om een fijn thuis 
te creeeren. En dat nog wel op eigen kracht, zonder Pinterest of VT Wonen. Voor mijn proof 
of concept is het dus belangrijk om de doelgroep een communicatie middel te bieden. Een 
communicatiemiddel wat hun triggerd, om te besrpeken wat hun wensen en behoeften zijn. 

Een ander belangrijk inzicht is dat ik iets ontwerp wat ervoor zorgt dat de dingen die zij ze-
ggen opgeslagen kan worden. Zodat ze deze wensen en ideen op een later gewenst moment 
gemakkelijk terug kunnen vinden. 



Proof of concept.6
6. 1 Aanscherping ontwerpcriteria
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#2  Eigen creativiteit opwekken

#1  Geen vuistregels, wel handvaten 

#3  Visueel inzichtelijk

#4  Fysieke trigger, digitale verzameling

Naar aanleiding van mijn prototypes en de testuitslagen hiervan heb ik mijn ontwer-
pcriteria aangepast. Deze voor ik door bij mijn proof of conept.

#5  Interactief 



Medium: Spel met applicatie 
Doel: Doelgroep na laten denken over eigen wensen en behoeften.

Tijdens het eerste onderdeel laat ik de spelers na-
denken over de eerst opkomende wensen. Wat vin-
den zij belangrijk in de woning, waar dromen ze 
over, hoe willen zij de ruimtes benutten? 

De antwoorden kunnen worden bijgehouden op een 
digitale app. Deze beweegt per onderdeel mee met 
de spelers. 

Hier verdeel je de gegeven antwoorden onder in vier 
categorieen: Budget, kleurgebruik, keuzes en per-
soonlijkheid. We vragen de spelers bij dit onderdeel   
antwoorden te analyseren, zodat zij zich bewust 
worden van wat ze vraagn willen. 

Inmiddels zijn we aangekomen bij onderdeel drie; 
het smaakcompas. Hierbij laten we de spelers in 
kaart brengen waar zij niet van houden. Dit is een 
belangrijk onderdeel, omdat je zo ontzettend veel 
leerd over je voorkeuren. 

We laten de speler hier overna denken, aan de hand 
van een gedachte oefening. We geven ze voorbeelden 
zoals; denk terug aan je kindertijd, heb je goede 
herinneringen aan een bepaald soort inrichting. In 
wat voor omgeving voel je je prettig? Welke kleuren 
vind je mooi? Heb je voorkeur voor oudere klassieke 
meubels of een modern design? Wat wil je uitgeven 
aan woonitems etc. 

De resultaten kunnen worden ingevuld doormiddel 
van de applicatie. Deze worden automatisch geor-
dend. Dit kun je later eventueel zelf aanpassen, zo-
dat jij je wensen het beste begrijpt. 

6. 2 Het concept

O N D E R D E E L  # 1 :  D E  B A S I S

Het concept bestaat uit twee middelen. Het eerste mdidel is een spel. Hiermee laat ik de doelgroep op een 
speelse, creatieve manieer nadenken over hun wensen.  Het spel is ontworpen met als doel te dienen als 
communicatie middel. De spelers kunnen dus de stappen van het spel volgen, die vervolgens leiden naar 
realistisch eindresultaat. 

Het tweede middel in een applicatie die de data verzamelt van de spelers. Alle stappen, opmerking en ant-
woorden worden hierin bijgehouden.

O N D E R D E E L  # 2 :  F U N D A M E N T  L E G G E N

O N D E R D E E L  # 3 :  H E T  S M A A K C O M PA S

O N D E R D E E L  # 4 :  R E S U LTAT E N  B I J H O U D E N

Hoe werkt het?

Conclusie

Met dit spel trigger ik de starters om na te denken over hun wensen en behoeften voor de 
aanstaande woning. De starters geven aan spel een fijne, creatieve manier te vinden om 
samen met iemand anders na te denken over hun wensen en behoeften. Zij zien het spel als 
hulpmiddel die zorgt voor communicatie tussen de spelers. Deze communicatie helpt hun 
bij het vinden van het fundament. 

Het communiceren met partner of vrienden is cruciaal bij het bepalen wat voor hen be-
langrijk is. Ook ervaren de starters stress bij alle keuzes die hierbij horen. Om overzicht 
en rust te bieden bij deze keuzes, kunnen ze gemakkelijk hun data terug vinden in de app. 
Omdat de app digitaal is, kunnen zij op een gewenst moment altijd hun data terug vinden. 
Bijvoorbeeld tijdens het winkelen. Het verschilt per persoon hoelang het proces duurt, de 
doelgroep kan daarom altijd hun data aanpassen, zodat deze up te date blijft. Als laatste 
kan de data gedeeld worden met partner of vrienden. Door data te delen, voelen zij zich 
gehoord en kan de omgeving met hen meedenken. 

Bij het definitieve proof op concept, onderzoek ik welke vorm het beste past bij mijn con-
cept. Het belangrijkste was om hier te testen hoe spel aanslaat op de doelgroep. Alles word 
gedigitaliseerd en uitgewerkt met minimalistische kleuren en vormen. Ik zie veel mogeli-
jkheden bij dit concept, omdat dit nog niet op de markt is. 

Het spel dient dus als trigger

De applicatie dient als ondersteuning bij het ordenen van hun wensen en behoeften
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“ Ik vind een huis met alleen maar 

nieuwe, op elkaar afgestemde spullen, 

geen thuis.” 

7 0 7 1  

ANNE-CLAIRE.
Mijn eerste verhuizing was van mijn ouderlijk huis 
naar Amsterdam. Naar een huis met 8 meiden. Dat 
was wel even wennen, maar vooral heel leuk. Mijn 
kamer helemaal zelf mogen inrichten met alleen 
maar spullen die ik mooi vond. 

Mijn vriendinnen noemden het altijd een mini mu-
seum. Het was een zolderkamer met een schuin 
dak, vliering en heel dakraam. Er stond een grote 
kast, waar ik al mijn ‘mooie’ spullen in uitstalde. Dat 
varieerde van boeken tot schelpen en parfumflesjes. 

Na het eerste rondje IKEA, kocht ik steeds meer 
spulletjes bij de Zara - en H&M Home en bijvoor-
beeld Sissyboy. Onder mijn bed spaarde ik servies en 
pannen, voor mijn ‘grote mensen huis’. 

Maar met acht meiden wonen, zorgt ook voor een 
hoop rommel. Ik ben zelf heel opgeruimd en kon het 
dan ook heel irritant vinden als de vuile vaat naast 
de vaatwasser stond, i.p.v. erin. Of als iemand haar 
poetstaak niet deed, een huis met zoveel mensen 
wordt gewoon sneller vies. 

Daarnaast wilde ik graag investeren in de gezamen-
lijke woonkamer, maar was daar weinig animo voor. 
Een paar meiden vonden elke euro die we daaraan 
wilde besteden eigenlijk te duur. 

Nu woon ik met mijn vriend samen in een apparte-
ment in ‘s-Hertogenbosch. Inclusief het gespaarde 
servies en de pannen. 

Toen we hier kwamen hadden we samen al allerlei 
meubels en decoratie verzameld. We hebben oude 
meubels opgeknapt en veel kleine boutiques afge-
struind. Ik vind een huis met alleen maar nieuwe, 
op elkaar afgestemde spullen, geen thuis. En ik hou 
van veel kleur in mijn interieur. De basis is heel 
strak: hout, wit en linnen. En daar combineren we 
heel veel koffietafelboeken, spiegels, kussens en 
kandelaren mee. We hebben inmiddels ook heel veel 
planten, die geven ook veel sfeer. 

Onze eetkamer lamp is onze eerste samen aankoop. 
Gemaakt door een klein Frans familiebedrijf, daar 
ben ik nog steeds elke dag blij mee. 

Mijn vriend heeft van de tafel van mijn ouders van 
vroeger, een salontafel gemaakt. Ik ben blij dat we 
samen heel erg dezelfde smaak qua interieur heb-
ben. 

Voor mij zijn licht en schaduwen heel bepalend voor 
een huis. Ik wil dat mijn ogen door de kamer dwalen 
door alle spullen die je ziet. Het moet je het gevoel 
geven van vakantie. 

Behalve de slaapkamer. Alle muren zijn wit, een 
houten bed met linnenbeddegoed. En verder alleen 
een houten ladekast. Zo rustig mogelijk. 

Er blijven altijd honderd huis ideeen door mijn 
hoofd spoken.  Nieuwe kleuren op de muur of ander 
behang. Maar dat vind ik juist leuk, een huis is nooit 
echt af, en servies sparen doe ik nog steeds :)

“ Mijn huisgenoot wilt juist graag een 

woning die indruk maakt op andere 

mensen .”

JANNEKE.
Ik ben eerst 3 jaar op mezelf gaan wonen in een 
kleine studio, waar ik helemaal zelf mijn ding kon 
doen. Ik had hier al snel een visie van hoe ik het al-
lemaal wilde hebben. 

Toen ik samen ging wonen was dit natuurlijk een 
mega ruimte om te moeten vullen. We waren allebei 
een studio gewend en nu moeten we ineens een hele 
woonkamer decoreren, wat nogal een opgave is. Zelf 
weet ik heel goed wat ik mooi vind en wil ik een plek 
creëren die ik zelf prettig vind. 

Mijn huisgenoot wilt juist graag een woning die in-
druk maakt op andere mensen en hecht zich heel 
erg aan de mening van een ander. Dat leidde wel 
een beetje tot frustratie, aangezien ze dan kritiek 
aanneemt van mensen die een totaal andere stijl 
hebben. Zij wilde ook het liefst dat alles binnen een 
week klaar was, maar zelf vind ik dat er best wel een 
maand over mag gaan voor je überhaupt een kleur 
op de muur gooit. Gelukkig merkt zij dat nu ook wel 
dat het eigenlijk allemaal niet zoveel haast heeft en 
dat het stukje bij beetje wel goed komt. 
We overleggen nu eigenlijk alleen maar als we thuis 
zijn, omdat ik merkte dat ik dat niet prettig vond op 
Whatsapp. Om telkens tijdens het werk meubelstuk-
ken doorgestuurd te krijgen met de vraag of ik die 
mooi vond, kreeg ik het idee dat ik op dat moment 
een beslissing moest maken. Dus we hebben nu af-
gesproken om dit echt alleen wanneer we bij elkaar 
zitten te bespreken. 

Er moet nog een hoop gebeuren en voornamelijk 

het decoreren, maar ik voel daar geen haast bij en 
denk dat dat vanzelf wel goed komt. We hebben ook 
allebei een eigen slaapkamer, waar je ook helemaal 
je eigen beslissingen kan maken. Zo verschillen die 
kamers heel erg van elkaar (zij heeft een oranje 
kamer en die van mij is erg neutraal). Ik heb alleen 
nog geen tijd genomen om mijn eigen kamer in te 
richten aangezien ik daar ook nog weinig druk bij 
voel en denk dat dat wel goed komt.

Vivian: Als ik jou zo hoor; heb jij het helemaal ner-
gens over budget. In hoeverre speelde dat een rol 
bij de inrichting?

Ohja, daar kan ik ook nog wel wat over zeggen. Zij 
heeft een veel grotere spaarrekening dan ik en zij 
wilde graag lekker veel geld uitgeven aan mooie 
meubels. Ik zelf vind niet dat mooie meubels perse 
duur hoeven te zijn. Dus ik heb het een en het ander 
van mijn opa en oma meegenomen en dat heeft mijn 
moeder opgeknapt. Toen kwam zij ook wel tot de 
realisatie dat dure meubels niet noodzakelijk zijn. 
Zo heb ik een tv meubel en salon tafel gratis kun-
nen regelen en een bank voor €100,-. Babette wilde 
eerst heel graag een nieuwe bank (van €800,-), maar 
uiteindelijk is zij denk ik ook wel blij dat ik haar heb 
weten over te halen. We kopen wel alles zelf, waar 
we dan qua prijs een balans in proberen te vinden. 
Dus ik heb bijvoorbeeld de eettafel aangeschaft en 
Babette dan weer de bank en het vloerkleed. Zo geb-
ruiken we het wel allebei, maar stel je gaat over een 
paar jaar weer verhuizen, dan heb je in ieder geval je 
eigen spullen.
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“ Ik vind het belangrijk dat mijn 

interieur mij als persoon en mijn roots 

reflecteert.” 

Romano.
Bij het kopen van mijn eerste woning heb ik rek-
ening gehouden met duurzaamheid. Ik vind het be-
langrijk dat de woning goed geïsoleerd is en wein-
ig onderhoud nodig heeft. Elke investering in mijn 
woning zoals een nieuwe badkamer, keuken, tuin of 
vloer zie ik als een investering op de lange termijn. 
Je huis stijgt hierdoor in waarde en je hebt er zelf 
nog lang plezier van als je dit vroeg laat doen. 

Bij het inrichten van mijn huis ben ik naar de action 
gereden en daar wa leuke spullekes gekocht 

Voordat ik mijn huis ging inrichten heb ik inspiratie 
op gedaan op internet en gekeken naar wat mij een 
fijn “thuis” gevoel zou geven. Kleuren wekken bij mij 
emoties op dus ook daar heb ik rekening mee ge-
houden. Ik vind het belangrijk dat mijn interieur mij 
als persoon en mijn roots reflecteert. 

Wat mij vooral frustreerde is dat je een inspiratie 
foto niet als “interieurpakket” kan kopen. Ik moest 
los naar alle items op zoek gaan en vaak ga je dan 
zelf improviseren wat bij elkaar past. Hier ontston-
den voor mij de problemen, want alles samenbren-
gen tot een geheel is moeilijker dan je denkt.
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