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Focus en thuiswerken is iets waar ik sinds de corona pandemie veel mee heb
gesworsteld en samen met mij veel andere studenten. Ook ben ik sinds dat ik
begonnen ben met deze opleiding veel bezig met zelfontwikkeling. Ik vind het
interessant om hier nieuwe dingen over te leren en ook belangrijk om het op mezelf
toe te passen. Zo ben ik bijvoorbeeld iemand die zich snel druk maakt en om dit tegen
te gaan ben ik gaan mediteren en heb ik ook andere oefeningen gedaan. Als ik kijk naar
de projecten die ik heb gedaan, komt het stukje zelfontwikkeling vaak terug, waarbij ik
anderen hiermee wil helpen. Door mijn eigen struggle met thuiswerken, de behoefte
van anderen om beter te kunnen focussen en mijn interesse voor zelfontwikkeling, is
dit een onderwerp dat goed bij me past en waar ik enthousiast van word. Mijn doel is
om studenten beter te kunnen laten focussen op belangrijke taken, zodat de
productiviteit omhoog gaat en de stress omlaag gaat.
Ik ben een ontwerper die het gedrag van anderen op een positieve manier wil
beïnvloeden zoals ik dat ook bij mezelf met zelfontwikkeling doe. Hierbij experimenteer
ik met verschillende concepten en laat ik me niet beperken door een ontwerprichting.
Ik heb als ontwerper dus een sterke interesse voor psychologie en hoe ik het op een
positieve manier kan beïnvloeden.
Door de Covid-19 pandemie zijn we sinds begin 2020 met z’n allen zoveel mogelijk thuis
aan het werken. Thuiswerken heeft voordelen, maar voor veel personen waaronder
studenten heeft het meer nadelen. Een van de grootste redenen waarom thuiswerken
lastig is, is dat de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Doordat werk en privé taken
door elkaar lopen is het lastig om je te focussen op een taak; dit komt doordat onze
hersenen niet goed zijn in het constant wisselen van taken wat ook
‘task switching’ wordt genoemd. zoals psycholoog Mark Tigchelaar het beschrijft in
zijn boek ‘focus aan/uit’ en zoals uit verdere desk research ook blijkt, kost het voor onze
hersenen elke keer extra energie als er opnieuw wordt begonnen aan een taak.
Voor studenten zoals ik, die in een studio wonen waar je in één ruimte moet werken,
studeren, leven en slapen is het heel lastig om je op een ding te focussen. Natuurlijk
zijn er op school of werk ook afleidingen, maar er hangt wel een werksfeer waar je
makkelijker in mee gaat. Studenten hebben vaak niet de mogelijkheid om een goede
werkplek te creëren door het gebrek aan ruimte en dit zorgt er voor dat het nog
lastiger is om werk en privé te scheiden. Bovendien zijn er ook veel studenten die in
een studentenhuis wonen, waar ze afgeleid kunnen raken door huisgenoten.
Ook ontbreekt thuis die positieve groepsdruk die op school wel wordt ervaren; op
school wordt je gemotiveerd om mee te doen met anderen die aan het werken zijn en
wordt je raar aangekeken als je gaat liggen Netflixen. Ook heb je thuis te maken met
verveling, omdat de dagen zoveel op elkaar lijken en grijp je naar makkelijke afleidingen
die je snel belonen en dit wordt ook Instant Gratification genoemd.
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Uit onderzoek van het Interstedelijk studenten overleg (ISO) blijkt dat 56,3% van de
studenten zich minder goed kan concentreren sinds het thuiswerken tijdens de
covid-19 pandemie. Ook bevestigd mijn eigen enquête, waar 27 Avans studenten aan
mee hebben gedaan dit beeld.

KUN JIJ JE MAKKELIJK
FOCUSSEN OP DIGITALE
TAKEN THUIS?

ZOU JIJ GRAAG MEER FOCUS
WILLEN BIJ HET UITVOEREN
VAN DIGITALE TAKEN THUIS?

Maar 25,9% van de studenten geeft aan zich makkelijk te kunnen focussen op (digitale)
taken thuis, ongeveer de helft geeft aan zich maar soms makkelijk te kunnen focussen
en 22,2% heeft er altijd moeite mee. Op de vraag of de studenten meer focus zouden
willen hebben tijdens het thuiswerken zegt bijna 90% ja. Dit laat samen met het ISO
onderzoek zien dat het voor de meerderheid van de studenten een probleem is en dat
er een grote behoefte is naar meer focus.
Thuiswerken zal ook na de covid-19 pandemie blijven en dit project is dus niet alleen
bedoeld voor nu, maar ook voor thuiswerken na de pandemie.
Aan de hand van de eerste inzichten is de volgende
hoofdvraag geformuleerd:

HOE KUN JE THUISWERKENDE STUDENTEN
BETER LATEN FOCUSSEN OP TAKEN, ZODAT
DE PRODUCTIVITEIT OMHOOG GAAT?
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En de bijhorende deelvragen:

•
•
•
•

Wie zijn thuiswerkende studenten?
Wat is focus?
Welke taken zijn er?
Hoe verhoog je de productiviteit?
In de afgelopen jaren heb ik vaak social media
de schuld gegeven van mijn gebrek aan focus en
om dit te onderzoeken heb ik een experiment
gedaan. Ik heb een app gedownload die apps
kan blokkeren en hierbij heb ik ingesteld dat ik
mijn 3 meest gebruikte apps maar voor 15 en 30
min. maximaal kon gebruiken per dag. Tijdens
het doen van dit experiment ging ik op zoek naar
andere afleidingen en heeft dit mij het inzicht
gegeven dat social media niet het probleem is
maar het symptoom

Om de behoeftes en problemen van de doelgroep
‘ thuiswerkende studenten’
goed in kaart te brengen
is er uit de onderzoeksresultaten een Empathy map
gemaakt en persona’s.
Tijdens het vervolg van
het project is hier op terug
gevallen om er zeker van te
zijn dat het onderzoek en
de oplossingen in lijn zijn
met de behoeftes van de
doelgroep.
Vervolgens is er onderzoek gedaan naar hoe focus werkt. Aandacht is het systeem
van de hersenen waarbij er alleen nuttige informatie wordt binnengelaten. Focus is
‘gesloten aandacht’ en focus voor lange tijd is ‘volgehouden aandacht’, dit wordt
‘mentale focus’ genoemd. Een betere ‘mentale focus’ tijdens thuiswerken is waar ik me
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op heb gericht tijdens dit project. Aandacht kan beïnvloed worden door zintuigelijke
prikkels van buitenaf en dit heet ‘Exogene aandacht’. Ik ben hier in de volgende
hoofdstukken op doorgegaan door de externe prikkels tijdens thuiswerken te
onderzoeken. Aandacht wordt ook beïnvloed van binnenuit waarbij je hersenen kiezen
waar de aandacht op wordt gericht en dit heet ‘endogene aandacht’. Door motivatie
wordt deze aandacht beïnvloed en daarom ben ik door gegaan op motivatie.
Motivatie is een belangrijk onderdeel bij mentale focus en voor studenten is een
gebrek aan motivatie tijdens thuiswerken een van de grootste oorzaken van moeite
met focussen. daarom heb ik besloten om tijdens dit project de motivatie proberen te
verhogen, zodat ook de focus verhoogt. Uit mijn overzicht over externe prikkels thuis
(exogene aandacht), is naar voren gekomen dat rood licht en felle kleuren sterke
aandachtstrekkers zijn. Dit is een goed inzicht om te onthouden bij het vervolg van het
project. De taken waarvoor ik de mentale focus wil verhogen zijn taken waar intrinsieke
motivatie bij ontbreekt en die op lange termijn een beloning geven. Dit zijn taken die
gelinkt worden aan geluk en succes.
Uit onderzoek blijkt dat motivatie en focus verhoogt
kunnen worden doormiddel van slim plannen met
hoofdtaken en subtaken. Ook is gamification een manier
waarmee er bij gebruikers extra motivatie kan worden
gecreëerd. Om dit te onderzoeken heb ik een eerste
prototype gemaakt waarin ik een to-do list met
gamification elementen heb gecombineerd. Daarbij heb ik
testen uitgevoerd met gebruikers, waarbij ze de ene keer met
en de andere keer zonder mijn prototype dezelfde
opdracht uit moesten voeren. Doordat de testresultaten voor
het grootste deel positief hebben uitgepakt, ben ik hierna
doorgegaan met het idee om gamification en to-do’s/plannen
te koppelen.
Het onderzoek werd vervolgd door het laten uitvoeren van cultural probes waarbij het
gedrag van m’n gebruikers werd gevolgd. Hierbij werden de afleidingen, het plannen en
de focus van m’n gebruikers onderzocht. Verder is er door desk research en een
interview met een gamification expert onderzoek gedaan naar gamification. Mits juist
ingezet kan gamification een krachtige tool zijn om te motiveren en hierbij kan ook de
intrinsieke motivatie aangesproken worden. Het Octalysis framework is een belangrijk
overzicht dat precies weergeeft op wat voor verschillende manieren de motivatie
aangesproken kan worden en voor dit project ga ik hier ook gebruik van maken. Ik
moet me niet gaan focussen op het maken van een serious game over focus, maar
game-elementen gebruiken ter ondersteuning van mijn oplossing. Voor de korte
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termijn motivatie kan ik beter de negatieve ‘Black hat’ drijfveren gebruiken en om voor
de lange termijn te motiveren de positieve ‘White hat’ drijfveren. Bij het maken van een
game is het belangrijk om ook de intrinsieke motivatie aan proberen te spreken en niet
alleen gebruik maken van extrinsieke motivatie, zoals het krijgen van een beloning door
het uitvoeren van een taak. Op dit punt had ik de keuze gemaakt om ook iets te doen
met de groepsdruk, die op dit moment ontbreekt bij het thuiswerken.
Met de nieuwe inzichten is er een nieuw prototype
ontwikkeld waarbij er groepsdruk is toegevoegd en
gebruikers in teams van twee, een soort van wedstrijd
houden met wie het snelste de taken heeft voltooid.
Nutteloze beloningen uit het vorige prototype zijn geschrapt
en het prototype is verbeterd met betere animaties en
geluiden. Ook hier is de test weer uitgevoerd door
testpersonen een opdracht te geven die ze eerst met en
daarna zonder prototype moeten uitvoeren. De meeste
testpersonen haalden betere resultaten met het prototype
en voelden zich meer gemotiveerd door het groepsdruk
gedeelte. Wel werd er aangegeven dat het prototype nog te
beperkt was om het echt goed te ervaren.

Met deze resultaten werden er 3 nieuwe concepten bedacht:
•
•
•

RACEN TEGEN ANDERE TEAMS
EEN MOOI LANDSCHAP DAT DUISTER EN GRAUW
WORDT ALS STRAF
KASTELEN BOUWEN MET VOLTOOIDE TAKEN

Er is gekozen voor het concept ‘Kastelen bouwen met
voltooide taken’. Een app waarbij plannen en de focus op
het voltooien van taken en tijdens het uitvoeren van
taken centraal staan, met ondersteuning van groepsdruk en
gamification elementen. De groepsdruk en gamification
elementen zorgen voor een verhoogde motivatie en
daardoor verhoogde focus. Het bouwen van kastelen door
het verdienen van punten met het voltooien van taken is het
hoofd gamification element.
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Doormiddel van het onderzoek zijn de volgende ontwerpcriteria opgesteld:

•

HET MOET MOTIVEREN OM SLIM TE PLANNEN MET HOOFD -EN
SUBTAKEN

•

DE APP MOET OP HET BEGIN AL INTERRESSANT ZIJN

•

ER MOET SPRAKE ZIJN VAN GROEPSDRUK

•

ER MOET EEN MOGELIJKHEID INZITTEN OM ELKAARS PLANNINGEN TE
BEKIJKEN TER INSPIRATIE EN MOTIVATIE

•

DE GAMIFICATION ELEMENTEN ZORGEN VOOR EXTRA MOTIVATIE EN
DIENEN ALS ONDERSTEUNING, MAAR NIET ALS DOEL

•

HET MOET VOOR MEER FOCUS ZORGEN BIJ THUISWERKENDE
STUDENTEN

Hieruit is het concept ‘Focastle’ ontstaan. Een app waarbij het plannen en
uitvoeren van taken bouwstenen zijn voor het maken van mooie
indrukwekkende kastelen. De app laat thuiswerkende studenten beter focussen
op belangrijke taken die je op de lange termijn belonen. Er wordt een
bewustwording gecreëerd in het belang van slim plannen met subtaken. De app
zet studenten in teams die samen moeten werken en de teams onderling
motiveren elkaar door een mooier kasteel te maken dan de ander; dit om de
groepsdruk toe te voegen die tijdens thuiswerken gemist wordt. Ook worden er
gamification elementen gebruikt ter ondersteuning, die de gebruiker met
verschillende drijfveren motiveren.
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AANLEIDING
Focus en thuiswerken... voor de een is het een gelukkige combinatie, maar voor de
meeste thuiswerkende studenten niet. Ik ben zelf ook een van die thuiswerkende
studenten die moeite heeft om zich thuis te focussen. Komt dit omdat ik een slechte
focus heb? of komt dit doordat ik ervoor kies om me te focussen op de verkeerde
taken?

Focus en thuiswerken is iets waar ik sinds de corona pandemie veel mee heb
geworsteld en samen met mij veel andere studenten. Ook ben ik sinds dat ik
begonnen ben met deze opleiding veel bezig met zelfontwikkeling. Ik vind het
interessant om hier nieuwe dingen over te leren en ook belangrijk om het op mezelf
toe te passen. Zo ben ik bijvoorbeeld iemand die zich snel druk maakt en om dit tegen
te gaan ben ik gaan mediteren en heb ik ook andere oefeningen gedaan. Als ik kijk naar
de projecten die ik heb gedaan, komt het stukje zelfontwikkeling vaak terug, waarbij ik
anderen hiermee wil helpen. Door mijn eigen struggle met thuiswerken, de behoefte
van anderen om beter te kunnen focussen en mijn interesse voor zelfontwikkeling, is
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Als ik aan het voetballen ben of ik ben op pad om video’s te maken met mijn camera,
heb ik geen moeite om mezelf te focussen. Ik zie dit ook bij m’n vrienden en andere
leeftijdsgenoten; zodra de motivatie hoog genoeg is voor een taak, is focussen
opeens geen probleem. Zodra er thuis belangrijke taken moeten worden voltooid waar
veel zelfdiscipline voor nodig is, wordt het opeens moeilijk om je focus niet te richten
op al die makkelijke afleidingen om je heen. Uiteindelijk duurt het door het ontbreken
van de focus langer om belangrijke taken te voltooien en levert het ook nog eens stress
op.

Onderzoek Design research | Eigen positionering

dit een onderwerp dat goed bij me past en waar ik enthousiast van word. Mijn doel is
om studenten beter te kunnen laten focussen op belangrijke taken, zodat de
productiviteit omhoog gaat en de stress omlaag gaat.
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IK
ALS
ONTWERPER
Ik ben een ontwerper die het
gedrag van anderen op een
positieve manier wil beïnvloeden
zoals ik dat ook bij mezelf met
zelfontwikkeling doe. Hierbij
experimenteer ik met
verschillende concepten en laat ik
me niet beperken door een
ontwerprichting. Ik heb als
ontwerper dus een sterke
interesse voor psychologie en hoe
ik het op een positieve
manier kan beïnvloeden.

THUISWERKEN DOOR COVID-19
Begin 2020 moest heel Nederland (en de rest van de wereld) opeens thuiswerken. Door
covid-19 zijn we ertoe gedwongen, want het virus moest ingedamd worden. Dit
betekende dat we het contact tussen mensen, zoveel mogelijk moesten beperken en
daardoor dus thuis moesten werken. Het thuiswerken leek op het begin nog ideaal;
lekker uitslapen, werken in je joggingsbroek, geen reistijd, geen collega’s die je afleiden,
tussendoor andere taken doen en niemand die er iets van zei. Na een tijd kwamen er
veel mensen achter dat het thuiswerken toch niet zo mooi was als dat het leek.
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Introductie | De scheiding tussen werk en privé, Groepsdruk en verveling

DE SCHEIDING TUSSEN WERK
EN PRIVÉ
Een van de grootste nadelen aan het thuiswerken is, dat de scheiding tussen werk en
privé vervaagt. Waar eerst gewerkt werd op het kantoor en thuis voor privé was, lopen
deze twee bij thuiswerken meer door elkaar; tussen het werken door de hond uitlaten,
met de kinderen spelen of nog een uurtje overwerken, aangezien je werkplek toch in je
woonkamer zit. Het maakt het allemaal lastig om een grens te trekken en uit cijfers van
het CBS blijkt zelfs dat thuiswerkers tijdens corona gemiddeld 4 uur per week
onbetaald overwerken; dit laat zien dat werknemers in hun vrije tijd doorwerken.
(Vollebregt, B. 2020, p. 92 B3)

THUISWERKENDE STUDENTEN
Voor studenten zoals ik, die in een studio wonen waar je in één ruimte moet werken,
studeren, leven en slapen is het heel lastig om je op een ding te focussen. Natuurlijk
zijn er op school of werk ook afleidingen, maar er hangt wel een werksfeer waar je
makkelijker in mee gaat. Studenten hebben vaak niet de mogelijkheid om een goede
werkplek te creëren door het gebrek aan ruimte en dit zorgt er voor dat het nog
lastiger is om werk en privé te scheiden. Bovendien zijn er ook veel studenten die in
een studentenhuis wonen, waar ze afgeleid kunnen raken door huisgenoten.
(EenVandaag. 2020 p. 92 B1)
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Doordat werk en privé taken door elkaar lopen is het lastig om je te focussen op een
taak; dit komt doordat onze hersenen niet goed zijn in het constant wisselen van taken
wat ook ‘task switching’ wordt genoemd. zoals psycholoog Mark Tigchelaar het
beschrijft in zijn boek ‘focus aan/uit’ en zoals uit verdere desk research ook blijkt, kost
het voor onze hersenen elke keer extra energie als er opnieuw wordt begonnen aan
een taak. Het kost onze hersenen ongeveer 15 min. om gewend te zijn aan een nieuwe
taak en daarom is het slecht om je telkens op iets anders te moeten focussen. Er zijn
mensen die het makkelijker vinden om zich thuis op een taak te focussen dankzij het
ontbreken van storende collega’s bijvoorbeeld, maar er zijn ook veel mensen die thuis
juist afgeleid worden door al die privé taken en afleidingen. (Hamre, E. 2020 p. 92 B8)
(Tigchelaar, M., & Bos, O. 2019 p. 92 B10) (Weinschenk, S. 2012 p. 92 B11)

Introductie | Focus en thuiswerken

GROEPSDRUK EN VERVELING
Wat je bij thuiswerken ook heel erg mist is de positieve groepsdruk. Dit is de
groepsdruk die ervoor zorgt dat je op een positieve manier wordt beïnvloed. Als je op
school omringt bent door allemaal studenten die serieus aan het werken zijn, zul je er
zelf ook sneller in mee gaan. Doordat er thuis geen medestudenten die je motiveren of
je raar aankijken als je aan het Netflixen bent, mis je de positieve groepsdruk.
(Groepsdruk | Jouw GGD.nl p. 92 B6)
Ook heb je thuis eerder te maken met verveling, want je dagen lijken veel op elkaar;
elke dag in dezelfde ruimte, zonder sociale contacten wordt uiteindelijk saai. Het is
moeilijker om je te motiveren als je iets saai vindt en je hoofd zal sneller afdwalen naar
andere leuke taken die je zou willen doen; uiteindelijk is de kans groot dat er troost
wordt gezocht in leuke taken zoals een youtube video van een dansende olifant. Deze
makkelijke taken belonen je op korte termijn en dit wordt Instant Gratification
genoemd. (Jager, N. 2020 p. 92 B2) (B. 2021 p. 92 B4)

FOCUS EN THUISWERKEN
Uit onderzoek van het Interstedelijk studenten overleg (ISO) blijkt dat 56,3% van de
studenten zich minder goed kan concentreren sinds het thuiswerken tijdens de
covid-19 pandemie. Ook bevestigd mijn eigen enquête, waar 27 Avans studenten aan
mee hebben gedaan dit beeld. (Jager, N. 2020 p. 92 B2)

KUN JIJ JE MAKKELIJK
FOCUSSEN OP DIGITALE
TAKEN THUIS?

ZOU JIJ GRAAG MEER FOCUS
WILLEN BIJ HET UITVOEREN
VAN DIGITALE TAKEN THUIS?
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Introductie | Focus en thuiswerken, Conclusie

Maar 25,9% van de studenten geeft aan zich makkelijk te kunnen focussen op (digitale)
taken thuis, ongeveer de helft geeft aan zich maar soms makkelijk te kunnen focussen
en 22,2% heeft er altijd moeite mee. Op de vraag of de studenten meer focus zouden
willen hebben tijdens het thuiswerken zegt bijna 90% ja. Dit laat samen met het ISO
onderzoek zien dat het voor de meerderheid van de studenten een probleem is en dat
er een grote behoefte is naar meer focus.
Thuiswerken zal ook na de covid-19 pandemie blijven en dit project is dus niet alleen
bedoeld voor nu, maar ook voor thuiswerken na de pandemie. Doordat thuis focussen
voor veel studenten zo lastig is en ik er zelf ook veel last van heb ervaren vind ik dit
een belangrijk onderwerp. Een goede focus is belangrijk, het zorgt voor een verhoogde
productiviteit, minder stress en heeft nog veel andere voordelen.

CONCLUSIE
•
•
•

Focussen tijdens thuiswerken is iets waar ik zelf en veel andere studenten
moeite mee hebben.
Minder scheiding tussen werk en privé, verveling en het missen van
groepsdruk zorgen ervoor dat focussen tijdens thuiswerken moeilijker is.
Er is een grote behoefte naar meer focus bij studenten.

17
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Hoofdvraag

HOOFDVRAAG
HOE KUN JE THUISWERKENDE STUDENTEN
BETER LATEN FOCUSSEN OP TAKEN, ZODAT
DE PRODUCTIVITEIT OMHOOG GAAT?
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Deelvragen

DEELVRAGEN
•

•

•

•

Wie zijn thuiswerkende studenten?
Wat zijn hun verlangens?
Wat zijn hun obstakels?
Wat is focus?
Hoe werkt het?
Waardoor wordt het positief beïnvloed?
Waardoor wordt het negatief beïnvloed?
Wat zijn de voordelen van een goede focus?
Welke taken zijn er?
Wat zijn makkelijke taken
Welke taken zijn moeilijk om op te focussen?
Hoe verhoog je de productiviteit?
Hoe wordt productiviteit verhoogd?
Wat zijn al bestaande oplossingen voor productiviteit?
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EIGEN POSITIONERING
Nempor aut etur aut amus, niamus aperfer sperum ut et, eatquatem volessim hicimpo
ritaquo tem dendesequi atis estiscim et quaepud itaque delitat emquat laborum quiaeptatur alibearumqui il imoluptat.
Mo to conserupiet unti ut qui dolestrum ad moluptatatia qui sequo corpossinti ut apitam faccuptur, endelitate vel illit ommolor sunte sed que qui acearch icimus qui repera
nis dio blabo. Volore velibus, quo quo modit ut que de expedi blaccullo es sinveliquas
ad que vendio. Ciatem rectiatur soleces entotas dolesecupis dolorero tem res minvel
etur?
Laborero velita doluptaqui se persper iscient, es eseritat pra con non corum rehent
perias quasper sperro voluptaquo vellend uciderum ilibus.
Unt que con cusam quam nonecum fugia coremporem quam, untore re simus, enient
occab inctem quist laboruptae venimax imagnissunto mossunte nonsed qui doloreped
quas quibuscia cone esequaecum et ut omnimus utem inciis aut quident.

EXPERIMENT
SOCIAL MEDIA

Otae pe possime et quis ma qui re volupta temporum quideliquo mossumq uaerum
eat voluptas alit aliaerum ullor sim fuga. Evenectia corepellabor reius id quis perum
volupti arcia doluptas sam, custibus sinum cora prent, eumquiam autet eost, solesenditio odis experro ipicaec tiatest lis dene cullabo. Eque ditiusantiur atincturion parcimus
et lam doloribus non non con re vent que vel min rat labo. Et essimpo restio temquos
eum nobis et ea conseque si sus doluptis acid evelitiossit lam rem eatiur? Poraere, et
aut aut aliquias qui dit omnis doluptatum audigenihit ullitat que pre, quisi delluptat
perum corat officipis sapisqu atiatur saerum corum natemquid mollabo rehentis aute
qui blam, cusandis inctotam quam, niae dolestio expeliqui offic to officid untiam rem
aliquat estibust eosapie nihilite reris ut vendele sciliquo et harit lis eum et facillabor aut
ut res doluptatis maio. Et mos as voluptae et, que prat asit, voluptat vollorest quatemp
orposapit ipsandae num, adis exerita quiatis sant illa sant, corepro digentia quam
faccum ea dolent rem si rem ium recus moluption consed ut hit, cus, siniend aercitam
que lab ipsant ad quo odis aspedi beratur, eate vid ullaborerum quibusdam in nes nos
maximet alit aut asi dolor aliquis ma sus soloris tibusae volore nobit la peribusapedi
alit doloreh eniatis ra con es estotatius qui sequias eum que mo eicia nis quiae. Edigendia dunti inctem eatatenti commolut arum asperupta con reptassus pra volorae.
Nequiditiunt erit harunt minulla tectatiusaes molorum is eum is que rest lam sit exped
essinverunt faces pa volo quo bere inus cor acil ipsum verit harit autet ullaut aligente
doluptatius, cum iuntin prem as aris es eum que nihil inus, si bea porpore velende qui
sanim quamet, ut anissun dendam volection rem quas aborias que et dolupta aut ium

20

Experiment Social media | Social media apps blokkeren experiment

SOCIAL MEDIA APPS
BLOKKEREN EXPERIMENT
In de afgelopen jaren heb ik vaak social media de schuld gegeven van mijn
gebrek aan focus. Ook ben ik vaak genoeg negatieve berichten tegengekomen
over hoe slecht social media is. In social media zitten inderdaad veel
verslavende aspecten waarbij er psychologische trucjes worden gebruikt om
mensen op hun telefoon te laten kijken:
•
•

Social approval indicators: een manier om te laten weten dat iemand aan je
dacht of denkt (like button & face detection)
Intermittent Reinforcement: als de beloning of straf niet voorspelbaar is en
op random momenten komt, net als dat je bij de casino ook de ene keer wint
en de andere keer verliest. Bij social media is het elke keer een verrassing of je
een nieuwe like hebt gekregen of nieuwe leuke content ontdekt.

Deze trucjes worden gebruikt, omdat social media bedrijven geld verdienen aan het
veelvuldig gebruik van hun platformen; hierdoor komt er veel data beschikbaar over
gebruikers en deze data wordt doorverkocht aan andere bedrijven om bijvoorbeeld
doelgerichte advertenties te weergeven. (B. 2021 p. 92 B4)
Omdat ik zelf lang de gedachte had, dat social media de oorzaak is van mijn problemen om
te focussen, heb ik een experiment gedaan. Ik heb 2 weken lang, met behulp van de app
‘Appblock’, al mijn verslavende social media apps of sites geblokkeerd voor het
grootste gedeelte van de dag. Ik wilde er door het doen van deze test achter komen of het
beperken van social media apps de oplossing zou zijn voor mijn focus problemen en wat
mijn gedrag zou zijn als ik tijd over hield die ik normaal aan social media kwijt zou zijn.

Zoals op het plaatje te zien had ik ingesteld
dat ik maximaal 30 minuten op Whatsapp
kon zitten per dag, en 15 min. op internet
en Youtube; dit zijn mijn 3 meest gebruikte
apps. Door ‘strict mode’ aan te zetten, was
het niet mogelijk om de instellingen te
veranderen of de app te verwijderen. Als
de tijd op was, kon ik de apps echt niet
meer gebruiken.
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Experiment Social media | Resultaten experiment

RESULTATEN EXPERIMENT
•

•
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•

•

•

De bedoeling was dat ik pas ‘s avonds op m’n telefoon ging zitten en
overdags zou focussen op belangrijke taken als school; in de praktijk werd
al mijn tijd voor de apps meestal overdags verbruikt en kon ik de apps
daardoor ‘s avonds niet meer gebruiken.
Ik dacht dat ik productiever zou worden, maar ik ging m’n afleiding ergens
anders in zoeken; i.p.v. van op m’n telefoon te zitten als m’n tijd op was,
ging ik verder op m’n laptop om Youtube te kijken. Toen ik ook op m’n laptop Youtube had geblokkeerd, ging ik op Google maps zitten om daar de
meest nutteloze taken uit te voeren.
Dit heeft mij het belangrijke inzicht gegeven dat social media niet de
oorzaak is, maar het symptoom. In social media zitten zeker verslavende
elementen in, maar die zitten ook in drugs, snoep en andere verslavende
middelen. De rede dat mensen naar verslavende middelen grijpen, komt
door onderliggende problemen. Zo grijp ik tijdens thuiswerken, meer naar
m’n telefoon; dit komt omdat er thuis problemen zijn die dit veroorzaken,
waar ik op school of werk geen last van heb.
Ik heb hier verder onderzoek naar gedaan en een interressant verhaal
gevonden van een persoon die ook zegt dat social media gebruik voor
diegene het symptoom was en niet de oorzaak. Op het moment dat die
persoon zich ging focussen op het verbeteren van z’n leven, had hij ook
geen drang meer om zoveel op social media te zitten. Zijn tip is om
te kijken naar persoonlijke problemen die ervoor zorgen dat je zoveel
behoefte hebt aan social media en niet blind te geloven dat social media
de boosdoener is. (Pichler, P. 2029 p. 92 B5)
De gedachte die ik eerst had, dat social media de oorzaak is van het
gebrek aan focus bij mij en anderen, klopt dus niet. Door deze conclusie
ben ik doorgegaan met het beantwoorden van m’n deelvragen en niet
meer dieper ingegaan op social media.
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EIGEN POSITIONERING
Nempor aut etur aut amus, niamus aperfer sperum ut et, eatquatem volessim hicimpo
ritaquo tem dendesequi atis estiscim et quaepud itaque delitat emquat laborum quiaeptatur alibearumqui il imoluptat.
Mo to conserupiet unti ut qui dolestrum ad moluptatatia qui sequo corpossinti ut apitam faccuptur, endelitate vel illit ommolor sunte sed que qui acearch icimus qui repera
nis dio blabo. Volore velibus, quo quo modit ut que de expedi blaccullo es sinveliquas
ad que vendio. Ciatem rectiatur soleces entotas dolesecupis dolorero tem res minvel
etur?
Laborero velita doluptaqui se persper iscient, es eseritat pra con non corum rehent
perias quasper sperro voluptaquo vellend uciderum ilibus.
Unt que con cusam quam nonecum fugia coremporem quam, untore re simus, enient
occab inctem quist laboruptae venimax imagnissunto mossunte nonsed qui doloreped
quas quibuscia cone esequaecum et ut omnimus utem inciis aut quident.

DOELGROEP

Otae pe possime et quis ma qui re volupta temporum quideliquo mossumq uaerum
eat voluptas alit aliaerum ullor sim fuga. Evenectia corepellabor reius id quis perum
volupti arcia doluptas sam, custibus sinum cora prent, eumquiam autet eost, solesenditio odis experro ipicaec tiatest lis dene cullabo. Eque ditiusantiur atincturion parcimus
et lam doloribus non non con re vent que vel min rat labo. Et essimpo restio temquos
eum nobis et ea conseque si sus doluptis acid evelitiossit lam rem eatiur? Poraere, et
aut aut aliquias qui dit omnis doluptatum audigenihit ullitat que pre, quisi delluptat
perum corat officipis sapisqu atiatur saerum corum natemquid mollabo rehentis aute
qui blam, cusandis inctotam quam, niae dolestio expeliqui offic to officid untiam rem
aliquat estibust eosapie nihilite reris ut vendele sciliquo et harit lis eum et facillabor aut
ut res doluptatis maio. Et mos as voluptae et, que prat asit, voluptat vollorest quatemp
orposapit ipsandae num, adis exerita quiatis sant illa sant, corepro digentia quam
faccum ea dolent rem si rem ium recus moluption consed ut hit, cus, siniend aercitam
que lab ipsant ad quo odis aspedi beratur, eate vid ullaborerum quibusdam in nes nos
maximet alit aut asi dolor aliquis ma sus soloris tibusae volore nobit la peribusapedi
alit doloreh eniatis ra con es estotatius qui sequias eum que mo eicia nis quiae. Edigendia dunti inctem eatatenti commolut arum asperupta con reptassus pra volorae.
Nequiditiunt erit harunt minulla tectatiusaes molorum is eum is que rest lam sit exped
essinverunt faces pa volo quo bere inus cor acil ipsum verit harit autet ullaut aligente
doluptatius, cum iuntin prem as aris es eum que nihil inus, si bea porpore velende qui
sanim quamet, ut anissun dendam volection rem quas aborias que et dolupta aut ium
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Doelgroep | Nederlandse thuiswerkende studenten

NEDERLANDSE
THUISWERKENDE STUDENTEN
De doelgroep waar ik mijn ontwerpoplossing voor ga maken zijn Nederlandse
studenten. De context waarop ik me hierbij ga focussen is thuiswerken. Uit
desk research, mijn enquête en cultural probes blijkt dat deze doelgroep in
deze context veel te maken heeft met het probleem en dat er een grote
behoefte is naar een oplossing.
Nederlandse studenten hebben als ze thuiswerken moeite met focussen. Wat het voor
deze groep lastig maakt, is dat ze niet veel mogelijkheden hebben om een goede
werkplek te creëren thuis:
• een kleine studio waar ze moeten leven, slapen en werken
• een studentenkamer met dezelfde problemen en ook nog afleiding van
andere studenten
• een slaapkamer bij de ouders, wat vaak ook de werkplek is
Ook zorgt thuiswerken ervoor bij studenten dat er minder belangrijk sociaal contact is
en dat de dagen saaier zijn; terwijl de meeste studenten sociaal contact juist belangrijk
vinden en er op uit willen.
Deze factoren maken het voor studenten lastig om zich thuis te focussen en om dit
overzichtelijk in kaart te brengen heb ik mijn onderzoeksresultaten uit desk research,
enquetê en cultural probes in de vorm van een persona en empathy map uitgewerkt.
Tijdens het vervolg van het project ben ik regelmatig gaan kijken naar deze empathy
map en persona’s om er zeker van te zijn dat de stappen die ik maak hierop aansluiten.
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Doelgroep | Empathy map
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Doelgroep | Empathy map

27

Doelgroep | Persona’s

PERSONA’S

MICHELLE
LEEFTIJD

24 jaar

STAD		

Tilburg

STUDIE

Communicatie

BAAN		

Ja

RELATIE

Ja

DROMEN Een mooie reis maken en
een succesvol marketingbedrijf
opbouwen.

Michelle zit in haar laatste jaar van haar
HBO opleiding ‘Communicatie’. Ze vind
het een leuke opleiding en zit helemaal
thuis in de marketing communicatie
wereld. Als bijbaan werkt ze met veel
plezier bij een marketing bureau, waar
ze dankzij haar stage terecht is
gekomen. Ze heeft verder een paar
goede vriendinnen, waarmee ze vaak
een drankje doet en een vriend, die ze
meerdere keren per week ziet. Sinds
Covid-19 zit ze veel thuis en kan ze
minder vaak leuke dingen doen. Ook
heeft ze moeite om goed te kunnen
focussen op haar werk en school door
het thuiswerken, waarbij ze ook weinig
sociaal contact heeft met anderen. Als
alles dadelijk voorbij, is ze van plan om
een mooie vakantie naar Indonesië te
boeken, met haar vriend.

ANGSTEN De motivatie kwijtraken
door het thuiswerken.
FRUSTRATIES Zoveel binnen zitten
in haar studentenkamer en daar alles
moeten doen.
BEHOEFTEN Een fijne werkplek en
weer leuke dingen kunnen doen.
VAARDIGHEDEN Een goed verhaal
kunnen vertellen.
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LORENZO
LEEFTIJD

22 jaar

STAD		

Breda

STUDIE

Bedrijfskunde

BAAN		

Ja

RELATIE

nee

DROMEN Veel geld verdienen met
dropshipping.

Lorenzo zit in het tweede jaar van z’n
studie en is ook bezig met dropshipping.
Hij heeft het redelijk naar z’n zin op de
opleiding, al gaat z’n aandacht soms
meer naar zijn dropshippingsbedrijf in
oortjes. Hij voetbalt bij een
vriendenteam en houdt wel van
gezelligheid. Ook Lorenzo heeft veel last
van de Covid-19 crisis; hij woont bij z’n
ouders en zit veel in z’n eentje op z’n
slaapkamer te werken, waar die door
het gebrek aan sociaal contact minder
goed in z’n vel zit. Hij heeft moeite om
zich te focussen op werk en school en
zit uren op een dag op social media
als afleiding. Hij mist ook de gezellige
avonden met z’n vrienden en het
voetballen. Lorenzo zou na de Covid
pandemie graag nog maar maximaal 2
dagen in de week thuis willen werken.

ANGSTEN Nog lang thuis moeten
werken
FRUSTRATIES Verveling doordat de
dagen zo veel op elkaar lijken
BEHOEFTEN Een kantoorruimte, zodat
hij minder thuis hoeft te werken
VAARDIGHEDEN Ondernemend en
sociaal
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ONDERZOEK
WAT IS FOCUS?
“Your ability to focus determines how much
you achieve in life”
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Onderzoek Wat is focus? | De definitie van focus, Focus in het brein

DE DEFINITIE VAN FOCUS
Focus is gerichte aandacht op een bepaald punt. Door te focussen ben je
geconcentreerd op een bepaalde taak en kies je ervoor om je niet te
concentreren op een andere taak.

FOCUS IN HET BREIN
Ons brein wordt constant gebombardeerd met een grote hoeveelheid aan sensorische
informatie uit de omgeving. Maar er is een limiet aan de hoeveelheid informatie dat
ons brein op een moment kan verwerken.

bronnen|1,2,3 & 4

AANDACHT
Om hiermee om te gaan heeft ons brein een effectief systeem ontwikkeld waarbij er
alleen maar nuttige informatie wordt binnengelaten, de rest wordt genegeerd. Dit
systeem heet ‘aandacht’. (Pastore, R. 2020 p. 92 B9)
Ons brein richt zijn aandacht op meer dan dat we zelf beseffen en dit gebeurt op een
onbewust level. Zo zul je je bewuster zijn van je aandacht als je op een ding probeert
te focussen of iets aan het zoeken bent, maar ben je tijdens een wandeling niet bewust
bezig met hoe je je benen beweegt tijdens het maken van een wandeling.
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Onderzoek Wat is focus? | Focus in het brein
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DE NEUROCHEMIE VAN FOCUS EN AANDACHT
Het is lastig om een gebied aan te wijzen in de hersenen dat verantwoordelijk is voor
focus en aandacht. Het is meer een netwerk dat door alle hersenkwabben loopt en
het werkt samen met je gedachten, acties en gevoelens. Als dit netwerk gestimuleerd
wordt, verbetert de mentale focus. acetylcholine, dopamine en noradrenaline zijn de
neurotransmitters, die een belangrijke invloed hebben op aandacht en focus.
(Pastore, R. 2020 p. 92 B9)

ACETYLCHOLINE (ACH)
ACh is een belangrijke stof in het brein voor aandacht houden, leren en het geheugen.
In het sensorische deel van je hersenen zorgt deze stof ervoor dat belangrijke signalen
sterker worden dan de niet belangrijke signalen (ruis). Bijvoorbeeld de signalen die
binnenkomen van de presentatie waarop wordt gefocust worden sterker, dan de
signalen van de mensen, tafels en stoelen.
in de pariëtale kwab helpt de stof met de manier waarop de aandacht wordt
georiënteerd en heroriënteerd op een bepaald onderwerp. De stof beïnvloedt hierbij
de hersen gestuurde en de sensorisch gestuurde aandachtsprocessen.
In de prefrontale cortex wordt de hoeveelheid ACh verhoogd als het nodig is om voor
een langere tijd te focussen. (Pastore, R. 2020 p. 92 B9)
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Onderzoek Wat is focus? | Focus in het brein

DOPAMINE
Dit is een stof waarvan onderzoekers nog steeds niet precies weten hoe het werkt en het
wordt vaak gezien als een gelukstof; dit klopt niet helemaal en de stof heeft verschillende
functies in het brein. Als het gaat om aandacht helpt dopamine om je te focussen op een
dynamische manier in een steeds veranderende omgeving door geleerde informatie uit
het verleden. Hierbij bindt dopamine zich aan cellen die prikkelend en remmend zijn en dit
resulteert erin dat het patroon van de neurale activiteit wordt aangepast om de mentale
taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. (Pastore, R. 2020 p. 92 B9)
NORADRENALINE
Deze stof lijkt qua structuur veel op de stof Adrenaline en heeft te maken met
waakzaamheid, het geheugen, alertheid en in het algemeen het brein en lichaam
voorbereiden op gevaar en uitdaging.

Noradrenaline is ook belangrijk bij het regelen van de aandacht als iets opeens je aandacht
trekt door een onverwachte stimulans uit je omgeving. (Pastore, R. 2020 p. 92 B9)
VERSCHILLENDE SOORTEN AANDACHT
Exogene aandacht: Dit is de aandacht die wordt gestuurd door zintuigelijke prikkels van
buitenaf. De felste kleur, de hardste schreeuw, ze ‘winnen je aandacht en zorgen ervoor dat
je focus verandert. (Pastore, R. 2020 p. 92 B9)
Endogene aandacht: Dit is de andere helft van hoe je aandacht werkt en wordt bepaald
door je hersenen. Je hersenen kiezen hierbij waar ze de aandacht op richten doormiddel
van wat je wilt bereiken, je kennis en je eerdere ervaringen in het geheugen. Met motivatie
kan deze aandacht worden gestuurd en als de motivatie om ergens de aandacht op te
richten hoog genoeg is, gaat de endogene aandacht daar naartoe. (Pastore, R. 2020 p. 92
B9)
Open aandacht: Dit is als er voor wordt gekozen om de aandacht niet op een specifiek
punt te richten (geen focus) en wordt voornamelijk gestuurd door externe prikkels; tijdens
open aandacht is er vooral exogene aandacht. Een voorbeeld van open aandacht is als
er een wandeling wordt gemaakt, waarbij er geen keuze wordt gemaakt om ergens op te
focussen: Tijdens de wandeling zijn er allerlei externe prikkels, zoals de bomen die een
geluid produceren door de wind en een groene kleur hebben,
(Tigchelaar, M., & Bos, O. 2019 p. 92 B10)
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Een van de hoofdfuncties is om opwinding en mentale waakzaamheid te bevorderen door
de systemen die heer verantwoordelijk voor zijn te beïnvloeden. Als voorbeeld activeert
het de ACh cellen die verantwoordelijk zijn voor alertheid en remt het de GABA-erge cellen
die slaap bevorderen. Door een verhoogde opwinding, verbeteren cognitieve functies
waaronder focus en reactietijd.
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auto’s die voorbij rijden en een hond die blaft; Deze prikkels komen wel binnen, maar er
wordt niet op gefocust.
Gesloten aandacht: Dit is als ervoor wordt gekozen om de aandacht te focussen op een
punt. Simpel gezegd is dit ‘ergens op focussen’. Focus wordt gestuurd door
exogene aandacht(prikkels van buitenaf) en endogene aandacht(je hersenen); Door
externe prikkels kan je aandacht op een punt worden gestuurd en behouden en door de
keus vanuit je hersenen om op een punt alle aandacht te richten ontstaat er focus. Als
voorbeeld kan een student die huiswerk maakt worden beïnvloed door het
beeldscherm waar fel licht vandaan komt en in het midden van het zicht staat (visuele
externe prikkels) en wordt de keus gemaakt om op het huiswerk te focussen, omdat de
student een goed cijfer wil halen (iets bereiken). (Tigchelaar, M., & Bos, O. 2019 p. 92 B10)
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Volgehouden aandacht: De tijd dat een persoon zich op een bepaalde taak kan
focussen; dit wordt ook wel mentale focus genoemd. Volgehouden aandacht is
belangrijk om een taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren en is goed voor de
gemoedstoestand. (Tigchelaar, M., & Bos, O. 2019 p. 92 B10)

WAAROM EEN GOEDE FOCUS
BELANGRIJK IS
PRODUCTIVITEIT
Door goed te focussen tijdens het uitvoeren van een taak, wordt de taak sneller
voltooid. Dit is natuurlijk logisch, want als je hersenen afdwalen of je bent bezig met
andere taken tussendoor, kost het meer tijd om de taak af te krijgen.
Onze hersenen werken ook het beste als er wordt gefocust op een taak; Het kost onze
hersenen extra energie om te wisselen van taak (task switchen) en extra tijd om in de
flow te komen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat taskswitchen ervoor kan zorgen dat je tot
40% van je productiviteit verliest op een dag. (Hamre, E. 2020 p. 92 B8) (Tigchelaar, M., &
Bos, O. 2019 p. 92 B10) (Weinschenk, S. 2012 p. 92 B11)
DE STAAT VAN FLOW
Door lang genoeg op een taak te focussen kun je ‘in de flow’ komen. Dit is de staat waarbij een persoon volledig gefocust is en helemaal opgaat in een taak. Tijdens deze staat
lijkt de tijd stil te staan en wordt de activiteit uitgevoerd zonder gevoelens van honger,
pijn, vermoeidheid en andere negatieve gevoelens. De bedenker van de flow theorie ‘
Mihaly Csikszentmihalyi’ zegt dat het deze staat is die mensen het meest gelukkig maakt.
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CONCLUSIE
•
•

•

•

Aandacht is het systeem van de hersenen waarbij er alleen nuttige
informatie wordt binnengelaten.
Focus is ‘gesloten aandacht’ en focus voor lange tijd is ‘volgehouden
aandacht’, dit wordt ‘mentale focus’ genoemd. Een betere ‘mentale focus’
tijdens thuiswerken is waar ik me op heb gericht tijdens dit project.
Aandacht kan beïnvloed worden door zintuigelijke prikkels van buitenaf en
dit heet ‘Exogene aandacht’. Ik ben hier in de volgende hoofdstukken op
doorgegaan door de externe prikkels tijdens thuiswerken te onderzoeken.
Aandacht wordt ook beïnvloed van binnenuit waarbij je hersenen kiezen
waar de aandacht op wordt gericht en dit heet ‘endogene aandacht’. Door
motivatie wordt deze aandacht beïnvloed en daarom ben ik door gegaan op
motivatie in het volgende hoofdstuk.
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GELUK EN STRESS
Door te focussen op een taak kun je dus in de staat van flow komen en zoals
gezegd voelen mensen zich in deze staat gelukkig. Dit komt mede door het gebrek aan
negatieve gedachten en gevoelens. Een goede focus zorgt ervoor dat de gedachten bij
een taak zitten en niet bij andere taken, negatieve gebeurtenissen of angsten. Er wordt
zelfs meer geluk gevoeld als er een minder leuke taak wordt uitgevoerd met een
volledige focus voor lange tijd (gesloten- en volgehouden aandacht), dan dat er geluk
wordt gevoeld bij de gedachte aan een leuke gebeurtenis. Als voorbeeld zou een
volledige focus op het maken van een verslag (minder leuke taak), je een gelukkiger
gevoel geven dan de gedachte aan een mooie vakantie (leuke gebeurtenis). Dit komt
omdat er bij de positieve herinnering, de gedachten uiteindelijk weer uitkomen op iets
negatiefs, zoals de vieze hotelkamers tijdens een leuke vakantie. Op zulke momenten
komt het brein terug in zoals onderzoekers het noemen ‘default mode’; een staat
waarbij hersenen willen leren van het verleden, dingen uit het heden willen verbeteren
en willen voorbereiden op de toekomst. Vroeger toen we moesten jagen en
verzamelen was dit een handig systeem om te overleven, maar het is geen systeem dat
rekening houdt met geluk. Een goede focus zorgt er voor dat de ‘default mode’ met alle
negatieve gedachten en stress dus niet wordt bereikt en je je daardoor gelukkiger voelt.
(What Is a Flow State and What Are Its Benefits? (z.d.). Headspace p. 92 B13) (WeinSlabbinck, A. (2020 p. 92 B7)
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MOTIVATIE
Motivatie is het proces dat aanzet tot, begeleid en vasthoud aan doelgericht
gedrag; het is de rede achter een keuze. De rede (motivatie) voor het
drinken van een glas water is dorst verminderen en de rede voor een
sportsessie kan zijn om je gezondheid op peil te houden. Zoals in het vorige
hoofdstuk uitgelegd wordt endogene aandacht, gestuurd van binnen door de
hersenen. Je hersenen maken hierbij de keuze om ergens de aandacht op te
vestigen op basis van wat je wil bereiken, je kennis en je eerdere ervaringen in
het geheugen. Deze aandacht wordt beïnvloed door motivatie; als de
motivatie voor een bepaalde taak sterk genoeg is, wordt de taak uitgevoerd
en de endogene aandacht er op gericht.
Veel studenten hebben aangegeven, dat ze moeite hebben om te focussen door de
lage motivatie. Doordat de dagen saai zijn, er weinig sociaal contact is en er thuis overal
makkelijke privéafleidingen zijn gaat de motivatie omlaag om te focussen op
belangrijke taken. Door bij thuiswerken meer motivatie te krijgen, zal de focus ook
omhoog gaan.
EXTRINSIEKE MOTIVATIE
Extrinsieke motivatie is als we gemotiveerd zijn om een handeling uit te voeren als we
er een beloning voor krijgen of we een straf willen vermijden. Een voorbeeld hiervan is
als er huiswerk wordt gemaakt om een goed punt te krijgen. (Halber, D. 2018 p. 93 B13)
INTRINSIEKE MOTIVATIE
Intrinsieke motivatie is als we gemotiveerd zijn om een handeling uit te voeren, omdat
de handeling zelf voldoening geeft, in de plaats van de beloning die het oplevert. Een
voorbeeld hiervan is als een persoon voetbalt, omdat hij het leuk vind om te doen en
het niet doet om af te vallen.
Intrinsieke motivatie is natuurlijk het beste, omdat een persoon de activiteit dan
oprecht leuk en boeiend vindt om te doen. Helaas bestaat het leven niet alleen uit
leuke taken, waar we intrinsieke motivatie voor hebben, maar ook uit minder leuke
taken die wel gedaan moeten worden. Bij zulke taken kan extrinsieke motivatie helpen
om de taak makkelijker en leuker te maken.
Toch is uit een onderzoek uit 2008 van de onderzoekers Warneken, F., en Tomasello, M,
gebleken dat extrinsieke motivatie als hulpmiddel van het uitvoeren van een taak, kan
leiden tot een verminderde intrinsieke motivatie voor een taak. Het is dus belangrijk
om extrinsieke motivatie in te zetten om iets nieuws te leren, om te motiveren voor een
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taak waar geen motivatie voor is en als feedback om te laten weten dat iemand een
goede prestatie heeft geleverd. Extrinsieke motivatie kan dus zorgen voor een minder
intrinsieke motivatie en daarom moet het slim en voorzichtig in worden gezet.
(Halber, D. 2018 p. 93 B13) (Warneken, F., & Tomasello, M. 2008 p. 93 B15)
BELONINGSSYSTEEM

INSTANT GRATIFICATION
Dit is de benaming voor de korte termijn beloning. Voor deze beloning is het makkelijk
om jezelf te motiveren, omdat je meteen een gevoel van voldoening ervaart. Instant
gratification heeft vaak een slechte invloed op de lange termijn. Zo zorgt snoep eten
ervoor dat je tijdens het nuttigen aan het genieten bent, maar kan het op de lange
termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. Smartphones zijn ware instant
gratification machines, met minimale moeite kun je aan een stuk door eindeloos je
beloningssysteem triggeren.
DELAYED GRATIFICATION
Dit is de beloning die je op de lange termijn ervaart, de ‘uitgestelde beloning’. Voor deze
beloning is het moeilijker om motivatie te krijgen, omdat de beloning pas later komt,
nadat er moeite voor gedaan is. Delayed gratification heeft meestal een goede invloed
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Onze hersenen hebben een beloningsysteem, dat ons motiveert om een handeling
uit te voeren. Onderzoekers zijn er nog steeds niet helemaal over uit hoe dit systeem
werkt. Lang werd gedacht dat dopamine het geluk hormoon was, dat vrij kwam tijdens
een belonende activiteit, maar dit is niet zo. Dopamine komt vrij voordat de activiteit
plaats vind en er wordt gedacht dat dopamine een stof is die helpt bij het functioneren
van het beloningssysteem. Ook heeft dopamine andere functies en maakt het zoals
in het vorige hoofdstuk besproken deel uit van aandacht. Het beloningsysteem is een
complex systeem dat door verschillende delen van de hersenen loopt.
(Cherry, K. (z.d.) p. 93 B14)
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op de lange termijn. Zo geeft een gezonde salade op het moment zelf minder
voldoening dan een hamburger, maar merk je na een tijd dat het goed is voor je
gezondheid. Vaak wordt de gave om zoveel mogelijk voor uitgestelde beloningen te
gaan gelinkt aan succes. (Cherry, K. (z.d.) p. 93 B14)
DOELEN STELLEN EN PLANNEN
Een van de bewezen manieren om meer motivatie en focus te krijgen is duidelijke
doelen stellen en daar een plan bij maken. Door duidelijke doelen te stellen met een
slim plan, weet ja wat je wil bereiken, waarvoor je het wil bereiken en hoe je het moet
bereiken. Door van te voren te plannen en elke taak onder te verdelen in makkelijke
subtaken, is er minder wilskracht nodig om taken te voltooien en kan er gefocust
worden op 1 taak tegelijk. Voor mij persoonlijk zorgt dit voor meer mentale focus,
motivatie en rust in m’n hoofd.
Buiten motivatie om zijn er ook andere manieren om de mentale focus te verhogen. Zo
kunnen bijvoorbeeld meditatie, gezond eten en sporten bijdragen aan een betere
focus. Aangezien een gebrek aan motivatie bij veel studenten tijdens thuiswerken zorgt
voor een lagere focus en motivatie voor een groot gedeelte bepaalt waar de focus op
wordt gericht zoals uitgelegd, kan de conclusie worden getrokken dat er op het
onderdeel ‘motivatie’ moet worden gefocust tijdens dit project. (Pettit, M. 2021 p. 93 B16)

DE EXTERNE PRIKKELS
TIJDENS THUISWERKEN
Exogene aandacht wordt gestuurd door externe prikkels. Tijdens het thuiswerken zijn dit de prikkels die om de studenten hun aandacht vragen. Dit kan positief
zijn, zoals het licht uit een beeldscherm, terwijl er aan een schoolopdracht wordt
gewerkt; hierbij helpen visuele prikkels om je aandacht bij de schoolopdracht te
houden. Deze externe prikkels kunnen ook negatief zijn, zoals je telefoon die een
geluid maakt bij een binnenkomend appje; hierbij is er sprake van een
geluidsprikkel die je afleidt van de taak die je aan het doen bent.
Om erachter te komen wat de grootste externe afleidingsfactoren zijn en externe
hulpmiddelen voor aandacht tijdens het huiswerken, heb ik een overzicht gemaakt van alle
prikkels. Dit heb ik gedaan, zodat ik kan zien welke prikkels het meeste afleiden en welke ik
zelf zou kunnen gebruiken als hulpmiddel om aandacht voor de juiste taken te krijgen.
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SMARTPHONE
VISUEEL fel licht, felle kleuren en hoge
contrasten. kleur rood trekt de meeste
aandacht. (It’s not you. Phones are designed
to be addicting. 2018 p. 93 B16)
GELUID herkenbare notificatiegeluiden en
trilgeluid
GEVOEL trillen

LAPTOP/PC
VISUEEL fel licht, felle kleuren en hoge
contrasten. Kleur rood trekt de meeste
aandacht.
GELUID notificatiegeluid: herkenbare
geluiden

ANDERE
PERSONEN
VISUEEL beweging
GELUID stemgeluid & handelingen
GEVOEL aanrakingen

OMGEVING
VISUEEL licht, beweging
GELUID natuurgeluiden, verkeer, geluiden
gebouw
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SOORTEN TAKEN
Voor dit project ga ik de taken onderverdelen in 4 categorieën; deze categorieën zijn
gebaseerd op m’n onderzoek naar motivatie:
• taken met intrinsieke motivatie
• taken zonder intrinsieke motivatie
• taken die je meteen voldoening geven (instant gratification)
• taken die je op de lange termijn belonen (delayed gratification)
De belangrijke taken die thuis moeten worden voltooid zoals werken voor school en
werk zijn vaak taken waar intrinsieke motivatie voor ontbreekt. Hiermee wordt er niet
gezegd dat er bij werk- en schooltaken geen intrinsieke motivatie is (anders is er voor
de verkeerde baan en opleiding gekozen), maar dat er vaak taken bij zitten die worden
voltooid met extrinsieke motivatie (geld en goede cijfers). Dit zijn meestal ook taken die
je op de lange termijn pas belonen.
Voor dit project is het het beste om ervoor te zorgen dat studenten meer focus
krijgen op taken waar in eerste instantie geen intrinsieke motivatie voor is en die je op
de lange termijn een beloning geven. Deze taken worden gelinkt aan geluk en succes.
Tegelijkertijd moet hierbij de tijd worden beperkt dat gefocust wordt op makkelijke
taken die je meteen voldoening geven.

CONCLUSIE
•

•

•

Motivatie is een belangrijk onderdeel bij mentale focus en voor studenten is
een gebrek aan moitvatie tijdens thuiswerken een van de grootste oorzaken
van moeite met focussen. daarom heb ik besloten om tijdens dit project de
motivatie te proberen verhogen, zodat ook de focus verhoogt.
Uit mijn overzicht over externe prikkels thuis (exogene aandacht), is naar
voren gekomen dat rood licht en felle kleuren sterke aandachtstrekkers
zijn. Dit is een goed inzicht om te onthouden bij het vervolg van het project.
De taken waarvoor ik de mentale focus wil verhogen zijn taken waar
intrinsieke motivatie bij ontbreekt en die op lange termijn een beloning
geven. Dit zijn taken die gelinkt worden aan geluk en succes.
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PRODUCTIVITEIT
Productiviteit is de snelheid waarmee taken binnen een bepaalde tijd
voltooid worden. Hoe hoger de productiviteit hoe beter, mits de taken ook op
een juiste manier worden uitgevoerd. productiviteit is afhankelijk van
verschillende factoren en op de volgende manieren kan het worden verhoogd:
PLANNEN EN FOCUSSEN OP EEN TAAK TEGELIJK
Task switchen is niet goed voor de productiviteit; onze hersenen zijn niet goed in het
wisselen van taken en elke wisseling kost onze hersenen extra energie. Het is zelfs zo
dat taskswitching kan zorgen voor 40% minder productiviteit. Door alle taken uit te
plannen en elke taak onder te verdelen in subtaken, is het makkelijker om te focussen
op een taak tegelijk. Ook zorgt een goede manier van plannen ervoor dat helder is wat
er moet gebeuren en gaat de motivatie omhoog dankzij de versimpeling van de taken.
(Pettit, M. 2021 p. 93 B16) (Hamre, E. 2020 p. 92 B8) (Tigchelaar, M., & Bos, O. 2019 p. 92
B10) (Weinschenk, S. 2012 p. 92 B11)

GEEN AFLEIDING
Zoals gezegd is het wisselen van aandacht op iets anders slecht voor de productiviteit
en afleiding zorgt ervoor dat je weer opnieuw moet focussen op een taak. Door
afleiding zo veel mogelijk te beperken zal de productiviteit ook omhoog gaan.
GENOEG PAUZES NEMEN
Voor een goede productiviteit is het ook belangrijk om genoeg pauzes te nemen. Je
hersenen hebben tijd nodig om alle opgenomen informatie te verwerken en door
pauzes te nemen waarbij je even nergens op focust met open aandacht geeft je je
hersenen de kans om zich weer op te laden. (Tigchelaar, M., & Bos, O. 2019 p. 92 B10)
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WELKE OPLOSSINGEN VOOR
PRODUCTIVITEIT BESTAAN ER AL?
TO-DO LIST APPS (TODOIST)

To-do list apps laten je op een makkelijke manier taken
plannen. Taken komen bij deze apps binnen in de inbox en
vervolgens kunnen de taken aangepast worden met deadlines,
subtaken, projecten etc.
VOORDELEN
laagdrempelige manier van plannen, bij kleine taken
overzichtelijk.
NADELEN
voor grote projecten te beperkt, geen motiverende elementen.

KANBAN PLANSTIJL APPS
(TRELLO)

kanban planstijl apps zijn apps waarbij taken op een
bord staan met verschillende dagen. Alle taken zijn
te zien en kunnen op elk moment aangepast worden
naar een andere dag, project etc.
VOORDELEN
Voor grote projecten handig en overzichtelijk, flexibel
en planning makkelijk aan te passen
NADELEN
te veel afleiding doordat alle taken te zien zijn, voor
kleine taken te ingewikkeld en geen motiverende
elementen.
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FABULOUS: SELF CARE APP

Een app die de gebruiker nieuwe gewoontes
aanleert doormiddel van wetenschappelijk
onderbouwde methodes voor meer motivatie. De
app is mooi vormgegeven en doormiddel van
progressie leert de gebruiker in kleine stapjes nieuwe
gewoontes.
VOORDELEN
Visueel aantrekkelijk, gamification elementen om
gewoontes aan te leren, gewoontes die je leven beter
maken zoals mediteren
NADELEN
beperkt, niet geschikt om grotere taken aan te
pakken, te veel focus op dagelijkse gewoontes.

FOREST APP

Dit is een app waarbij je bomen kan planten door je
telefoon voor een bepaalde tijd weg te leggen en te
focussen op een taak. Hoe vaker je focust, hoe voller
je stuk grond zal staan met bomen. Sluit je de app af
terwijl je bezig bent met een sessie, dan gaat je nieuw
geplante boom dood.
VOORDELEN
De bomen planten zijn een creatieve manier van
motiveren, het zorgt ook echt voor extra motivatie
NADELEN
beperkt, alleen maar bedoelt om je minder op je
telefoon te laten kijken, wordt na een tijd saai

43

Onderzoek What is focus? | Welke oplossingen bestaan er al?

HABITICA

Een rpg style achtige game waarbij je met to-do lists
en gewoontes punten kan halen. In de game heb je
een eigen character en die kan je upgraden
doormiddel van de punten die je hebt behaald. De
app motiveert je met gamification elementen om
taken te voltooien
VOORDELEN
Voor RPG fans een motiverende manier om taken
te voltooien, veel progressie mogelijk met genoeg
vrijspeelbare elementen, samenspelen met anderen
voor extra punten.
NADELEN
Valsspelen makkelijk (gewoon taken afvinken), app
leunt op de RPG elementen als motivatie, vooral
gericht op kleinere gewoontes en taken, app kan vol
staan met taken waardoor focussen moeilijk wordt.
visuals ogen gedateerd

APPBLOCK

Geeft je inzicht in je telefoongebruik, maar het
belangrijkste: het blokkeert elke app of site die je wil,
met veel verschillende instellingen. Je kan
bijvoorbeeld instellen dat een app geblokkeerd wordt
rond een bepaalde tijd, op een locatie, als de
tijdslimiet is overschreden etc. de app is streng en
kan zelfs niet verwijdert worden als ‘strict mode’ aan
staat.
VOORDELEN
Blokkeert apps goed, veel personaliseer
mogelijkheden
NADELEN
Apps blokkeren is niet de oplossing; het onderliggende probleem van dat een persoon op zoek gaat naar
afleiding wordt niet aangepakt en daardoor wordt er
ergens anders afleiding gezocht.
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SELF-HELP MATERIAAL

Dit is iets waar ik lange tijd aan verslaafd was. Selfhelp materiaal zijn boeken, filmpjes etc. die je tips
geven over hoe je een beter persoon kan worden.
Het is nuttige materiaal waar veel goede tips in staan
en als je de tips echt volgt, kun je ook bijvoorbeeld
meer focus en motivatie krijgen.
VOORDELEN
Oneindig veel content, voor elk onderwerp iets te
vinden, heel veel bruikbare tips, kan motiveren
NADELEN
het opnemen van self-help materiaal kan een vals
gevoel geven van iets te hebben bereikt, door dit
gevoel verslavend om meer content te consumeren
zonder de tips toe te passen. Te veel tips en content
waardoor de focus op een verbeterpunt ontbreekt.

TIM URBAN: INSIDE THE MIND OF
A MASTER PROCRASTINATOR

Dit is een (strip)verhaal over hoe uitstellen werkt.
Dit verhaal is op een grappige en kinderlijke manier
verteld om het onderwerp herkenbaar en luchtig te
maken. De maker van het verhaal gebruikt metaforen
als: rational decision-maker, instant gratificaition
monkey en the panic monster, die de verschillende
denkprocessen in de hersenen laten zien tijdens
uitstellen. Dit verhaal heeft me geïnspireerd en
ervoor gezorgd dat ik voor een paar dagen meer
motivatie had. Helaas was ik het na een paar dagen
vergeten.
VOORDELEN
Onderwerp wordt makkelijker en leuker om te
begrijpen, motiveert om minder uit te stellen
NADELEN
Verhaal motiveert maar voor een korte tijd.
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TO DO LIST GAME
Met de inzichten die ik op dit moment had werd mijn eerste idee gevormd: Een
to-do list game, waarbij studenten het belang van plannen en subtaken leren,
met gamification elementen die de gebruiker motiveren om de taken ook te
voltooien.
MOTIVATIE EN FOCUS: SLIM PLANNEN
Het eerste onderdeel dat in de game zit, is het slim plannen van taken en ze
onderverdelen in subtaken. Zoals eerder uitgelegd zorgt dit ervoor, dat er op één taak
tegelijk gefocust kan worden en dat het makkelijker wordt om taken te voltooien,
doordat er minder nagedacht hoeft te worden. Dit resulteert in een hogere focus en
motivatie bij het uitvoeren van een taak en daardoor ook een hogere productiviteit.
Gebruikers slim leren plannen, is een onderdeel dat ik miste bij de al bestaande
oplossingen die ik heb onderzocht. Ook blijkt uit mijn doelgroep onderzoek, dat
studenten dit te weinig doen.
MOTIVATIE: GAMIFICATION ELEMENTEN
Het tweede onderdeel dat in deze game gaat zitten zijn gamification elementen. Dit is
gebaseerd op het feit, dat motivatie een grote invloed heeft op ‘mentale focus’. Vaak
wordt gamification gebruikt als middel om te motiveren, mits goed ingezet kan het
hiervoor een krachtig middel zijn en het komt regelmatig terug in m’n onderzoek naar
bestaande oplossingen; in de oplossingen die ik heb onderzocht wordt het alleen nog
niet goed genoeg toegepast.
OVERZICHT ELEMENTEN
• to-do list met taken, die weer onderverdeeld zijn in subtaken.
• visuals die het verhaal vertellen van de gebruiker die op avontuur is om taken
te voltooien.
• voltooien van subtaak levert positieve visuele feedback op in de vorm van punten.
• voltooien van subtaak levert positieve auditieve feedback op, in de vorm van
een positief en herkenbaar geluidje.
• Door alle subtaken te voltooien, wordt de hoofdtaak zelf voltooid en krijgt de
gebruiker een beloning.
Om dit idee te testen heb ik een prototype gemaakt in Adobe XD, waarbij deze
elementen zijn toegevoegd. Vervolgens heb ik 5 testpersonen gevraagd om een
opdracht te maken, de eerste keer zonder behulp van m’n prototype en de tweede
keer met. Ik heb deze test uitgevoerd om te kijken of de snelheid omhoog gaat tijdens
het uitvoeren van de opdracht met mijn prototype en welke elementen als motiverend
worden ervaren. Deze elementen zijn toegevoegd op basis van m’n onderzoek naar de
al bestaande oplossingen en eerdere ervaringen met gamification.
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TEST: PROTOTYPE 1

Dit is het begin van het prototype. De
hoofdtaak is een voeding-overzicht
maken en daarbij heb ik dit van te
voren onderverdeeld in 6 subtaken.
Helaas was het niet mogelijk in Adobe
XD, om de gebruiker zelf deze
subtaken in te laten voeren. Verder
heb ik een illustratie toegevoegd met
een character die de gebruiker voor
moet stellen en 2 ‘instant-gratification
vijanden (smartphone en koekje) die
verslagen moeten worden om de munt
te bereiken. Rechtsboven, een plaatje
van de score.

Als een subtaak wordt voltooid is er
een positief geluid te horen als
beloning, om de gebruiker te
motiveren. Verder wordt het vakje
van de voltooide taak gevuld met een
gouden kleur (van de munt) met een
aangespannen gespierde arm erin
(sterk/groeien/kracht).
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Als alle subtaken voltooid zijn kan de
hoofdtaak worden afgevinkt en komt
de gebruiker in dit beloningsscherm.
De gebruiker moet vervolgens op de
rode opvallende knop drukken, om de
beloning te krijgen

Vervolgens wordt er een animatie en
geluid afgespeeld waarbij de munten
omhoog schieten van 1 naar 9. De
score van de gebruiker is dankzij het
voltooien van de taak omhoog gegaan.
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Tot slot ziet de gebruiker de beloning;
in dit geval sneakers die toegevoegd
kunnen worden aan de avatar.

Om het prototype te testen heb ik 5
testpersonen de opdracht gegeven om het
bovenstaande voorbeeld 10 keer na te
maken in inDesign met elke keer een andere
fruitsoort (uiteindelijk teruggebracht naar 5
doordat het te veel tijd kostte). Per fruitsoort
moest een afbeelding, de bijhorende naam,
het aantal calorieën en land van herkomst
worden opgezocht en verwerkt. Een vrij
saaie opdracht met verschillende taken;
goed om het prototype mee te testen dus.
Deze test is per persoon 2 keer uitgevoerd;
de eerste keer zonder mijn prototype en de
tweede keer met.
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HTTPS://YOUTU.BE/VRBUOWJY-M8
SPEEL AF

TESTRESULTATEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elke testpersoon heeft de opdracht de tweede ronde sneller afgerond, met
gemiddeld ongeveer 4 min. tijdswinst.
Alle testpersonen maakten tijdens de eerste ronde zonder mijn prototype
gebruik van subtaken
4 van de 5 testpersonen konden zich beter focussen.
3 van de 5 testpersonen ervaarden meer motivatie.
5 van de 5 testpersonen vonden de opdracht makkelijker om uit te voeren.
5 van de 5 testpersonen ervaarden de subtaken als positief.
4 van de 5 testpersonen ervaarden het geluidje als positief.
3 van de 5 testpersonen vonden de visual met het gespierde icoontje leuk,
maar geen grote toevoeging en de rest van de visuals was te random.
Niemand vond de beloning (sneaker) sterk en motiverend, het was te
random.
Een goede tip is om echte beloningen toe te voegen, zoals het kijken van
Netflix als je alle taken hebt voltooid
Een andere tip was om weetjes toe te voegen als beloningen, zoals je bij
stappentellers ook weetjes krijgt over wat veel beweging opbrengt
Doordat de testresultaten voor het grootste deel positief hebben uitgepakt,
ben ik hierna doorgegaan met het idee om gamification en to-do’s/plannen
te koppelen
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EIGEN POSITIONERING
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CULTURAL
PROBES
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que lab ipsant ad quo odis aspedi beratur, eate vid ullaborerum quibusdam in nes nos
maximet alit aut asi dolor aliquis ma sus soloris tibusae volore nobit la peribusapedi
alit doloreh eniatis ra con es estotatius qui sequias eum que mo eicia nis quiae. Edigendia dunti inctem eatatenti commolut arum asperupta con reptassus pra volorae.
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AFLEIDING, PLANNEN EN
FOCUS BIJ LEEFTIJDSGENOTEN
Deze cultural probe heb ik door 1 thuiswerkende student, 2 full-time werkende
leeftijdsgenoten op het kantoor en 1 part-timer die gemiddeld 2 dagen in de week
werkt laten uitvoeren. Mijn doel met deze cultural probe was om het gedrag van
deze 4 personen te bestuderen als het aankomt om afleiding, plannen en focus.
Ook wilde ik de resultaten met de niet thuiswerkende studenten vergelijken met
de wel thuiswerkende student. Zie bijlage 1 voor alle ingevulde cultural probes
AFLEIDING
Om te kijken naar de dagelijkse hoeveelheid afleiding heb ik de testpersonen hun
smartphone schermtijd, ontgrendelingen en meest gebruikte apps bij laten houden. De
telefoon is natuurlijk niet de enige soort afleiding, maar dit is wel de meest gebruikte
afleiding van mijn testpersonen en geeft een goed beeld van hoe veel, hoe vaak en
waardoor ze afgeleid zijn.
PLANNEN
Ik wilde ook inzicht krijgen in hoe de testpersonen hun dag plannen, welke taken ze
wel en niet hebben behaald, welke emoties ze voelden en de gedachten die ze daarbij
hadden. Ik wilde hiermee zien of er bepaalde emoties en gedachten waren die ervoor
zorgden dat de taken wel/niet behaald werden en of de manier van plannen hier ook
invloed op had.
FOCUS
Tot slot heb ik laten invullen wat de langste tijd was dat ze konden focussen per dag en
in welke context ze de langste focus hadden. Ook heb ik ze de context laten
invullen waarbij ze geen focus hadden. De in te vullen context bestond uit de
locatie, externe hulpmiddelen, externe stoorzenders, interne hulpmiddelen en interne
stoorzenders.
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RESULTATEN CULTURAL
PROBES
•

•
•
•
•
•

De 2 personen die vaker thuis zijn, zitten gemiddeld ook meer op hun
telefoon tot soms wel 8 uur op een dag. Dit zijn dan social media en crypto
apps
De personen die full time werken, hebben gemiddeld meer focus
Als taken niet worden voltooid gaat dat gepaard met negatieve emoties en
gedachten
Als taken bij de full time werkers take niet worden voltooid ligt dat vaak aan
vermoeidheid na het werken
Elke persoon had een planning zonder subtaken en soms vage te grote
taken als ‘werken aan school’
Er is een paar keer aangegeven dat bij duidelijke taken, de focus hoog was.
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Laborero velita doluptaqui se persper iscient, es eseritat pra con non corum rehent
perias quasper sperro voluptaquo vellend uciderum ilibus.
Unt que con cusam quam nonecum fugia coremporem quam, untore re simus, enient
occab inctem quist laboruptae venimax imagnissunto mossunte nonsed qui doloreped
quas quibuscia cone esequaecum et ut omnimus utem inciis aut quident.

ONDERZOEK
GAMIFICATION

Otae pe possime et quis ma qui re volupta temporum quideliquo mossumq uaerum
eat voluptas alit aliaerum ullor sim fuga. Evenectia corepellabor reius id quis perum
volupti arcia doluptas sam, custibus sinum cora prent, eumquiam autet eost, solesenditio odis experro ipicaec tiatest lis dene cullabo. Eque ditiusantiur atincturion parcimus
et lam doloribus non non con re vent que vel min rat labo. Et essimpo restio temquos
eum nobis et ea conseque si sus doluptis acid evelitiossit lam rem eatiur? Poraere, et
aut aut aliquias qui dit omnis doluptatum audigenihit ullitat que pre, quisi delluptat
perum corat officipis sapisqu atiatur saerum corum natemquid mollabo rehentis aute
qui blam, cusandis inctotam quam, niae dolestio expeliqui offic to officid untiam rem
aliquat estibust eosapie nihilite reris ut vendele sciliquo et harit lis eum et facillabor aut
ut res doluptatis maio. Et mos as voluptae et, que prat asit, voluptat vollorest quatemp
orposapit ipsandae num, adis exerita quiatis sant illa sant, corepro digentia quam
faccum ea dolent rem si rem ium recus moluption consed ut hit, cus, siniend aercitam
que lab ipsant ad quo odis aspedi beratur, eate vid ullaborerum quibusdam in nes nos
maximet alit aut asi dolor aliquis ma sus soloris tibusae volore nobit la peribusapedi
alit doloreh eniatis ra con es estotatius qui sequias eum que mo eicia nis quiae. Edigendia dunti inctem eatatenti commolut arum asperupta con reptassus pra volorae.
Nequiditiunt erit harunt minulla tectatiusaes molorum is eum is que rest lam sit exped
essinverunt faces pa volo quo bere inus cor acil ipsum verit harit autet ullaut aligente
doluptatius, cum iuntin prem as aris es eum que nihil inus, si bea porpore velende qui
sanim quamet, ut anissun dendam volection rem quas aborias que et dolupta aut ium
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WAT IS GAMIFICATION?
Gamification is het toepassen van game-design elementen en game principes in
een niet-game context. Deze game elementen worden toegepast om
problemen op te lossen (of om je verslaafd te maken aan Facebook). Een van de
grootste problemen die met gamification opgelost kunnen worden is het gebrek
aan motivatie. Simpel gezegd wordt er bij gamification gebruik gemaakt van
extrinsieke motivatie, doormiddel van beloningen uit een game-omgeving. Er zijn
ook theorieën over dat gamification de intrinsieke motivatie kan verhogen, maar
het meest aannemelijke is dat gamification hier niet voor werkt; intrinsieke
motivatie moet zoals uit mijn onderzoek blijkt van binnenuit komen. Op dit punt
was ik van mening dat gamification niet werkt voor de intrinsieke motivatie,
maar daar kom ik verder in het onderzoek nog op terug.
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OCTALYSIS FRAMEWORK

Onderzoek Gamification | Octalysis framework

Het octalysis framework is een kader dat alle soorten drijfveren voor motivatie
weergeeft en de verschillende manier waarop het toegepast kan worden in
gamification. Het bestaat uit de volgende 8 drijfveren:
1. MEANING Het verlangen dat onze acties een betekenis hebben.
2 .ACCOMPLISHMENT De drijfveer om uitdagingen te overwinnen.
3. EMPOWERMENT Het verlangen om een eigen gekozen pad te bewandelen en
verschillende oplossingen uit te proberen voor het probleem.
4. OWNERSHIP Het verlangen om iets te bezitten.
5. SOCIAL INFLUENCE het verlangen tot een sociale interactie om te helpen, te leren,
en te strijden tegen anderen.
6. SCARCITY Het verlangen naar iets dat je niet kan krijgen
7. UNPREDICTABILITY Het verlangen, om erachter te komen wat er bij de volgende
stap gaat gebeuren.
8. AVOIDANCE De drijfveer om pijn en negatieve consequenties te vermijden.
(Berg, C. V. D. 2017, p. 93 B18) (Fitz-Walter, Z. (z.d.)., p. 93 B20) (Shannon, J. 2021, Z. (z.d.).,
p. 93 B21)
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DUOLINGO EN
HET OCTALYSIS FRAMEWORK
Duolingo is een app die gebruikers een taal leert spreken met behulp van
gamification. Met 500 miljoen geregistreerde gebruikers, is het een succesvolle
app en een voorbeeld voor hoe gamification toegepast kan worden. Om inspiratie
op te doen en het octalysis framework beter te leren begrijpen, heb ik gekeken
naar een analyse van octalysis group over Duolingo waarbij het octalysis
framework wordt gebruikt.
STREAK DESIGN
Om gebruikers te motiveren dagelijks terug te komen
naar de app. hebben de makers een streak design
geïmplementeerd. Gebruikers moeten elke dag hun
dagelijkse punten behalen, anders wordt de streak
verbroken. Ook stuurt de app hiervoor notificaties.
Door een streak te behalen, wordt er een uitdaging
overwonnen; dit is drijfveer 2: Accomplishment.
Hoe langer de streak is hoe meer drijfveer 8:
Avoidance wordt gevoeld, want je wil het negatief
gevolg van het verliezen van de opgebouwde streak
vermijden.
Drijfveer 8: Avoidance, is een krachtige drijfveer,
maar als het te sterk aanwezig is kan het ervoor
zorgen dat mensen het uiteindelijk als een last gaan
ervaren; hierdoor kunnen mensen stoppen met het
gebruik van de app

Duolingo heeft door de jaren heen geleerd van hoe gebruikers de app gebruiken. Zo
hebben ze een optie toegevoegd waarbij er een ‘streak freeze’ kan worden gekocht,
met behaalde punten in de app, waardoor de streak niet verloren hoeft te gaan na een
dag. Verder hebben ze de mogelijkheid om vrienden te volgen toegevoegd (DV5: Social
Influence), een ‘Double EXP Potion’ die soms random te voorschijn komt (DV7:
Unpredictability) en de mogelijkheid om outfits te kopen (DV4: Ownership).
(D. 2020, p. 93 B19)
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EXPERT INTERVIEW
HUIB LANGBROEK
GAMIFICATION EXPERT & OPRICHTER IAMPROGREZ

Om meer informatie te krijgen over gamification, inspiratie op te doen en tips te
krijgen voor mijn project, heb ik een expert interview gedaan met Huib
Langbroek. Huib Langbroek is een gamification expert en eigenaar van
iamprogrez.
iamprogrez is een bedrijf dat inzicht geeft in de kwaliteiten en drijfveren van
(aankomende) professionals. Huib Langbroek begon met het inzetten van gamification
om jongeren te motiveren hun talenten te ontdekken; dit sluit dus goed aan bij dit
project. Inmiddels is iamprogrez 10 jaar oud en zijn ze gespecialiseerd in het maken
van assesments (in te vullen lijsten die inzicht geven in kwaliteiten en drijfveren).
Daarbij worden aan de ene kant gamification elementen gebruikt om dit makkelijker te
maken. Aan de andere kant wordt er gekeken naar het gamegedrag van professionals,
om de skills in kaart te brengen. Bij het spelen van games zijn er skills nodig en worden
er ook skills geleerd; door een slimme analyse te maken met gebruik van AI van wat
voor games iemand speelt en op welke manier, worden de kwaliteiten en drijfveren
van een persoon in kaart gebracht. Dit is een unieke creatieve manier om dit in kaart te
brengen en het is voor professionals ook veel leuker, dan een saaie lijst in te vullen.
Het gesprek werd vervolgd met het feit dat gamification vaak verkeerd wordt
begrepen. Huib vertelde dat je aan de ene kant van het spectrum een game hebt en
aan de andere kant gamification; dus het toepassen van game-elementen in een niet
game omgeving. Daartussen zitten dan ‘serious games’ waarvan Huib vindt dat daar
vaak het verkeerde idee achter zit: “de term geeft vaak het idee, dat je overal maar een
game van kan maken en dat mensen het dan automatisch gaan doen of er iets van
leren. Ik vind zelf dat de kracht van gamification is, dat je het lostrekt van een game:
want dan ga je de methodieken die een game interessant of motiverend maken
toepassen op een andere situatie. Bij een serious game, maak je een game over een
serieus onderwerp, maar wie zegt dat de wereld redden in een ‘gewone’ game niet
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serieus is? En er wordt veel geld gestoken in serious games, maar wie gaat dat nou
spelen? het is veel leuker om mensen af te knallen in Call of duty” aldus Huib. Een
interessante kijk vind ik en wat ik hier uit haal, is dat ik niet zomaar een game moet
maken over een serieus onderwerp en ervan uitga dat mensen het daardoor maar
gaan spelen. Ik moet goed nadenken over welke elementen ik uit een game-omgeving
kan halen die echt iets toevoegen en als ondersteuning voor mijn oplossing dienen.
Vervolgens heb ik mijn project uitgelegd en gezegd dat ik een app wil maken met
gamification elementen die studenten leert om taken slim te plannen (subtaken) en ze
motiveert om de taken uit te voeren. Daarbij gaf Huib mij de tip om te kijken naar ‘Agile
scrum’. Dit is een methode waarbij alles wat je doet wordt opgedeeld in kleine taken,
met subtaken en per week wordt er dan gekeken naar welke taken er voltooid moeten
zijn. Ook zijn hier al gamification oplossingen voor ontworpen waarbij er
‘energiepunten’ kunnen worden verdiend met het voltooien van taken; per taak kan de
tijd worden ingesteld dat de taak duurt en daarmee ook meer energiepunten worden
verdiend.
Verder hebben we het het Octalysis framework besproken en gaf Huib mij de tip om op
het begin de Black hat drijfveren uit het onderste gedeelte te gebruiken. Dit worden
de negatieve drijfveren genoemd en zijn goed om op de korte termijn te motiveren.
Om de motivatie op de langere termijn vast te houden zouden dan de bovenste
White hat drijfveren kunnen gebruikt worden; dit worden de positieve drijfveren
genoemd. Huib legde hierbij uit dat beloningen snel minder voldoening geven, maar
wel nodig zijn om de motivatie vast te houden. Dus wat ik hier heb uitgehaald is, dat
ik het beste kan beginnen met motiveren door het gebruik van negatieve (black hat)
drijfveren en de motivatie vast kan houden doormiddel van de positieve (white hat)
drijfveren.
Ook hebben we een discussie gehad over of je doormiddel van gamification de
intrinsieke motivatie aan kan spreken; op het begin van het hoofdstuk was ik van
mening van niet, maar daar zou ik op terugkomen. Tijdens deze discussie met Huib,
ben ik veranderd van mening, dat het wel kan. Als een game puur draait om het
behalen van punten, dan wordt er inderdaad alleen de extrinsieke motivatie
aangesproken. Als ik doormiddel van gamification studenten beter kan leren plannen
met subtaken en ze zien in dat daarmee taken makkelijker en leuker worden om uit te
voeren; krijgen ze intrinsieke motivatie om uit zichzelf te plannen, omdat het plannen
zelf voldoening geeft. Dankzij deze discussie heb ik ingezien dat het belangrijk is om bij
gamification de intrinsieke motivatie aan te spreken.
Tot slot kreeg ik een hele goede tip van Huib om ook te focussen op de groepsdruk.
Een van de rede die ik heb opgenoemd voor dat er thuis minder focus en motivatie is,
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is het ontbreken van de (positieve) groepsdruk. Ik zou hierbij studenten aan elkaar
kunnen koppelen in groepjes en ervoor zorgen dat een positieve of negatieve actie
invloed heeft op de groep. Zo zou een iemand die niet z’n taken heeft voltooid ervoor
kunnen zorgen dat heel het groepje gestraft wordt. Ook zouden groepjes samen
kunnen strijden tegen andere groepjes. Op deze manier voeg je de positieve
groepsdruk toe die bij het huiswerken ontbreekt. Als laatste kreeg ik ook nog het advies
om ervoor te zorgen dat de gamemechanics goed werken, in de plaats van eerst te
focussen op het uiterlijk van de game/app.
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Het interview met Huib was leuk om te doen en heeft me veel interessante inzichten en
informatie gegeven.

CONCLUSIE
•
•

•

•

•

•
•

Mits juist ingezet kan gamification een krachtige tool zijn om te motiveren
en hierbij kan ook de intrinsieke motivatie aangesproken worden.
Het Octalysis framework is een belangrijk overzicht dat precies
weergeeft op wat voor verschillende manieren de motivatie aangesproken
kan worden en voor dit project ga ik hier ook gebruik van maken.
Ik moet me niet gaan focussen op het maken van een serious game
over focus, maar game-elementen gebruiken ter ondersteuning van mijn
oplossing.
Voor de korte termijn motivatie kan ik beter de negatieve ‘Black hat’
drijfveren gebruiken en om voor de lange termijn te motiveren de positieve
‘White hat’ drijfveren.
Bij het maken van een game is het belangrijk om ook de intrinsieke
motivatie aan proberen te spreken en niet alleen gebruik maken van
extrinsieke motivatie, zoals het krijgen van beloning door het uitvoeren van
een taak.
Op dit punt had ik de keuze gemaakt om ook iets te doen met de
groepsdruk, die op dit moment ontbreekt bij het thuiswerken.
Met deze nieuwe inzichten ben ik hierna doorgegaan met het bedenken van
van een nieuw concept
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TO-DO LIST GAME +
GROEPSDRUK
Aangezien de vorige test met de to-do list game veel positieve resultaten heeft
opgeleverd, heb ik hier de positieve elementen uit gepakt en dit gekoppeld aan
groepsdruk. Uit mijn onderzoek is gebleken dat studenten de groepsdruk missen
en ook tijdens het interview met Huib kwam naar voren dat dit een sterk
onderdeel is om verder te onderzoeken.
PROTOTYPE
Om het onderdeel groepsdruk te testen, heb ik een nieuw prototype gemaakt waarbij
ik een nieuwe iteratie heb gemaakt op het vorige prototype. Ik heb dit prototype in
proto.io gemaakt, wat een geavanceerder en veel uitgebreider prototype programma is
dan Adobe XD; dit heeft me de mogelijkheid gegeven om het uitgebreider te
maken, betere animaties toe te voegen en het professioneler te laten ogen. Met dit
prototype was het ook mogelijk om de testpersonen de subtaken zelf in te laten
voeren. Ook heb ik een onderdeel toegevoegd waarbij er 2 teams zijn van 2 die tegen
elkaar aan het strijden zijn. Dit voor de onderlinge groepsdruk in het team zelf en de
groepsdruk om van het andere team te winnen.

2 TEAMS
Door het voltooien van taken
haalt elke speler punten.
Zodra van beide spelers het
balkje is volgelopen naar het
midden toe, haal het team
een volgend level en is er
gewonnen van het andere
team. Door groepsdruk om
de teamgenoot niet te
benadelen en om niet te
willen verliezen wordt er
gebruik gemaakt van de
negatieve Black hat
drijfveren. De positieve
White hat drijfveren zijn het
halen van het volgende leven
en de winst.
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HOOFDSCHERM
Onderin weer een overzicht van de hoofd -en
subtaken. Deze keer kunnen de testpersonen
de hoofdtaken zelf invoeren en is het
feedback-mechanisme uitgebreider met
verbeterde animatie en geluid. Ook wordt er
weergeven hoeveel punten er per taak worden
verdient en reageren de progressie balken
bovenin hierop. Deze verbeteringen zorgen
voor meer White hat drijfveren en
extrinsieke motivatie.

UITLEG
Er zijn ook pagina’s toegevoegd waar het spel
wordt uitgelegd, zodat mijn uitleg niet meer
nodig is en de app zelf duidelijker is.
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LEVEL OMHOOG SCHERM
Beetje hetzelfde principe als bij het vorige
prototype, maar zonder de beloning met
sneakers voor een avatar waar negatief op
werd gereageerd. Het geluid en de animaties
zijn hierbij wel verbeterd.

HTTPS://YOUTU.BE/49Q7O7COLFG
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TEST
Om deze app te testen heb ik 6 personen van de doelgroep weer een soortgelijke
opdracht gegeven zoals uit de vorige test. Deze keer was het de bedoeling dat er 5
pagina’s werden gemaakt met op elke pagina een stad, met een foto van de stad, het
land waar de stad zich bevindt en het inwoneraantal. Dit werd net zoals de vorige keer
2 keer gedaan; de eerste keer zonder mijn prototype en de tweede keer met. Het was
de bedoeling om een multiplayer ervaring na te bootsen en de testpersoon kende de
spelers ook waarvan ik de namen in de teams had gezet. Ik heb de testpersonen wijs
proberen te maken dat ze real-life met andere personen aan het spelen waren; 4 van
de 6 geloofden dit ook. Ik deed zelf ook alsof ik mee deed.
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TESTRESULTATEN
•

•

•

•

•
•
•

•

5 van de 6 personen vonden het duidelijk wat de bedoeling was zonder dat
ze mij om hulp moesten vragen, dankzij de uitleg op het begin. Toch ging
het bij 2 personen fout doordat per ongeluk tijdens het invoeren van de
subtaak op de ‘voltooid’ knop werd gedrukt.
2 van de 3 personen die de vorige test hadden gedaan, maakten nu uit
zichzelf subtaken toen de opdracht zonder prototype uitgevoerd moest
worden.
4 van de 6 personen hadden een snellere tijd van gemiddeld ongeveer
3 min., bij de overige 2 scheelde het bijna niks, omdat ze uit zichzelf al
subtaken maakten. De personen die een snellere tijd behaalden, hadden de
eerste keer zonder prototype geen subtaken gemaakt.
4 van de 6 voelden zich meer gemotiveerd door het multiplayer groepsdruk
element. Wel werd er aangegeven, dat het tot nu toe nog te beperkt was,
maar zagen het idee wel zitten van het sociale gedeelte.
4 van de 6 vonden de auditieve en visuele elementen een toevoeging die
net wat extra voldoening gaf bij het voltooien van een taak.
alle testpersonen vonden de opdracht met prototype makkelijker en leuker
om uit te voeren en konden zich hierdoor beter focussen.
Ik kreeg ook een goede tip om klasgenoten inzicht te geven in elkaars
planningen, zo zou er bij elkaar inspiratie kunnen worden gezocht in hoe
projecten worden aangepakt. Aangezien klasgenoten vaak aan dezelfde
soort projecten werken, kunnen ze naar elkaars takenlijsten kijken.
Het sociale groepsdruk deel in combinatie met de rest van het prototype
heeft positieve resultaten opgeleverd, het zorgde voor meer motivatie en
de personen zagen een uitgewerkte versie hiervan wel zitten. Omdat de
resultaten vooral positief zijn op dit prototype ben ik doorgegaan met het
bedenken van concepten, waarin de onderdelen plannen met subtaken,
groepsdruk en gamification in terugkomen.
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CRITERIA CONCEPTEN
Voor het bedenken van concepten zijn er criteria opgesteld, waar de concepten aan
moeten voldoen:
PLANNEN MET SUBTAKEN
Het concept moet de gebruiker bewust maken van de kracht van plannen met
subtaken en de gebruiker daarin ook begeleiden.
HET VOLTOOIEN VAN TAKEN LEVERT BELONINGEN OP
Om studenten meer te motiveren taken te voltooien, leveren voltooide taken
beloningen op. Deze beloningen zitten in de app en dit is extrinsieke motivatie.
Doordat studenten in gaan zien dat het slim plannen van taken zelf positieve effecten
heeft, wil ik bereiken dat ze er intrinsieke motivatie voor ontwikkelen en uiteindelijk ook
uit zichzelf gaan plannen.
GEBRUIK MAKEN VAN ALLE 8 DRIJFVEREN UIT HET OCTALYSIS FRAMEWORK
Door alle drijfveren uit het Octalysis framework op een slimme manier toe te passen
wordt ervoor gezorgd dat de concepten genoeg motivatie bieden om het te gebruiken
en te blijven gebruiken.
BLACK HAT VOOR KORTE TERMIJN EN WHITE HAT VOOR LANGE TERMIJN
Uit mijn onderzoek is gebleken dat negatieve Black hat motivatie goed is voor de korte
termijn en positieve white hat motivatie voor de lange termijn.
GROEPSDRUK
Groepsdruk die tijdens het thuiswerken ontbreekt toevoegen en gebruiken als
motivatie in het concept.
MOGELIJKHEID TOT INZICHT EN INSPIRATIE ANDERE STUDENTEN/TEAMS
Er moet een mogelijkheid zijn om inzicht te krijgen in hoe andere studenten/teams,
hun taken plannen. Dit ter inspiratie en motivatie.
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IDEEVORMING 3: RACEN TEGEN
ANDERE TEAMS
Het eerste concept is een app met
gamification elementen waarbij
klasgenoten in teams van 4 zitten. Elk
team spaart punten door taken te
plannen en te voltooien. Elke week is
er een nieuwe race waarbij de
finish bereikt moet worden. Hoe meer
punten, hoe dichterbij de finish.
Elk teamlid heeft invloed op hoe snel
de finishlijn wordt gehaald: elk
teamlid dat taken plant en voltooid
verdubbelt de punten die behaald
worden. Als een of meerdere
teamleden niks uitvoeren heeft dat
dus grote invloed op de snelheid
waarmee de finish wordt behaald.
Elke teamleden kunnen de planning
van elkaar en andere teams inzien.
Ook zijn er in het spel meerdere
beloningen te krijgen zoals
puntenverdubbelaars .
Met dit concept worden de game-elementen minimaal en simpel gehouden. Het doel
moet blijven dat er gefocust wordt op taken en dat er niet te veel afleiding is van de
app zelf. Toch kan de simpelheid van deze app negatief zijn en door het gebrek aan
genoeg beloningen op de lange termijn niet succesvol zijn.

72

Ideevorming 3, 4 en 5 | Ideevorming 4:

IDEEVORMING 4: EEN MOOI
LANDSCHAP DAT DUISTER EN
GRAUW WORDT ALS STRAF
Als er focus is, is er
helderheid in ons hoofd.
Het zou kunnen worden
gezien als een mooi
landschap waar geen
vuiltje aan de lucht is.
Zodra we af worden
geleid of we stress
hebben om taken die
gedaan worden verdwijnt
de helderheid en wordt
het donker en grauw in
ons hoofd. Vaak resulteert
dit in negatieve
gedachten.
Dit concept gaat over dit idee, maar dan wat extremer. Als taken niet voltooid worden,
wordt je landschap niet alleen grauw, maar wordt je langzamerhand overspoeld met
allemaal monsters. Deze monsters staan voor de negatieve gedachten die we vaak
krijgen als we geen focus hebben of taken laten opstapelen die stress opleveren. Door
te focussen op taken en ze te voltooien verdwijnen de monsters en is je landschap
weer mooi, helder en vredig.
Ook bij dit concept kunnen er teams worden gemaakt en moet iedereen uit het team
zorgen voor dat het mooie landschap behouden wordt. Als beloningen kunnen er
onderdelen worden toegevoegd aan het landschap en zijn er speciale krachten die de
monsters weg kunnen houden bijvoorbeeld.
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IDEEVORMING 5: KASTELEN
BOUWEN MET VOLTOOIDE
TAKEN
Een app met teams van 4 waarbij elk
team punten scoort door taken te
voltooien. Met die punten kunnen
kastelen worden gebouwd. Hoe beter
elke teamlid presteert, hoe groter en
mooier het kasteel wordt.
kastelen bouwen en taken voltooien
lijken op het eerste gezicht niet veel
gemeen te hebben met elkaar. Maar
als je kijkt naar de symboliek en waar
kastelen voor staan lijkt het veel op
hoe er naar personen wordt gekeken
die productief zijn en veel voor elkaar
krijgen. Een kasteel staat voor kracht,
succes, gezag, rijkdom en het is altijd
imponerend om een kasteel te zien.
Als er wordt gekeken naar mensen die
hard werken en veel voor elkaar
krijgen komen ook vaak de woorden
succes, sterk (kracht), gezag en
rijkdom voorbij en vinden we het
imponerend om succesvolle mensen
bezig te zien.
Het feit dat kastelen grote projecten waren waar veel tijd en moeite voor nodig was (tot
wel 10 jaar bouwtijd) om het te voltooien heeft natuurlijk veel gelijkenissen met grote
projecten die studenten thuis moeten voltooien; het kost veel werk maar op de lange
termijn krijg je een grote beloning zoals het behalen van een diploma (long-term
gratification).
De kastelen geven een reflectie van hoe de teams taken plannen en uitvoeren. Zijn er
een of meerdere teamgenoten die geen taken plannen en uitvoeren dan wordt het
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kasteel niet groter en valt het zelfs uit elkaar. Als teamgenoten wel goed bezig zijn dan
worden er kasteelonderdelen vrijgespeeld en kunnen die toegevoegd worden aan het
kasteel.

CONCLUSIE
•
•

•
•
•

Het concept met de kastelen is het sterkste concept:
Er zijn mogelijkheden voor de groepsdruk: elk teamlid moet bijdragen aan
het opbouwen van het kasteel en tussen de teams is er een strijd over wie
het meest indrukwekkende kasteel kan bouwen.
Er kan naar elkaars planningen worden gekeken om inspiratie op te doen
over hoe taken het beste aangepakt kunnen worden.
De kastelen vormen een symbool en geven reflectie op hoe het gaat met de
taken en planningen van thuiswerkende studenten.
Verder zijn er bij dit concept ook genoeg mogelijkheden tot het invoeren
van verschillende drijfveren uit het Octalysis framework zoals de white hat
en black hat drijfveren.
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PLANNER +
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HET CONCEPT
Een app waarbij plannen en de focus op het voltooien van taken en tijdens het
uitvoeren van taken centraal staan, met ondersteuning van groepsdruk en
gamification elementen. De groepsdruk en gamification elementen zorgen voor
een verhoogde motivatie en daardoor verhoogde focus. Het bouwen van kastelen
door het verdienen van punten met het voltooien van taken is het hoofd
gamification element.
PLANNEN MET SUBTAKEN EN HET VOLTOOIEN VAN TAKEN
In de app is er een planner waar hoofdtaken en subtaken ingevoerd kunnen worden.
Deze taken kunnen afgevinkt worden.
WHITE HAT POSITIEVE MOTIVATIE
Per subtaak kan er de tijd in min. worden ingevoerd dat een persoon bezig denkt te zijn
met een taak. Bij het voltooien van de taak krijgt de persoon dan het aantal min. als XP
punten en coins (DV2: ACCOMPLISHMENT). Met punten worden hogere levels bereikt,
waarbij er nieuwe onderdelen voor het kasteel vrij kunnen worden gespeeld en met
coins kunnen deze onderdelen worden gekocht (DV4: OWNERSHIP).
Bepaalde onderdelen kunnen ook zorgen voor speciale bonussen zoals extra punten
bij het voltooien van taken (DV3: EMPOWERMENT). Deze acties worden ondersteund
met auditieve feedback zoals positieve herkenbare geluiden bij het uitvoeren van
taken. Door de gebruikers het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van iets groots;
het bouwen van een kasteel met andere teamgenoten die staat voor succes en kracht
wordt ook DV1: EPIC MEANING aangesproken.
BLACK HAT NEGATIEVE MOTIVATIE
Als taken niet worden gepland en voltooid, gaat het kasteel achteruit; er is een
motivatie om geen progressie kwijt te raken (DV8: AVOIDANCE). Hierbij zal de staf ook
onvoorspelbaar zijn en kan de ene keer een klein gedeelte van het kasteel instorten en
de andere keer een groot gedeelte (DV7: UNPREDICTABILITY) Ook geeft groepsdruk
de drang om het niet te verpesten voor de mede teamgenoten en het niet slechter te
doen dan andere teams motivatie (DV5: SOCIAL INFLUENCE). Aangezien de
beloningen schaars zijn en het kasteel pas kan worden geupgrade als alle teamleden
hun taken hebben voltooid wordt ook DV6: SCARCITY aangesproken.
KASTELEN
De kastelen zijn een reflectie van hoe de teamleden er bij verschillende teams voor
staan. Zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk staan de kastelen symbool voor de
productiviteit van de personen: De taken die voltooid worden staan voor de
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bouwstenen die het kasteel op moeten bouwen, zoals voltooide taken ook de
bouwstenen zijn van projecten. Hoe groter en mooier een kasteel, hoe meer succes en
kracht het uitstraalt, zoals een persoon met een hoge productiviteit dit ook uitstraalt.
Ook zijn er al veel standaard productiviteit apps, maar een app waarbij het bouwen van
kastelen en plannen samen wordt gevoegd is een unieke combinatie die ook
nieuwsgierigheid opwekt.
INSPIRATIE EN MOTIVATIE VAN ANDEREN
De groepsdruk is niet alleen negatief; om inspiratie op te doen kan er worden gekeken
naar hoe andere personen hun taken hebben gepland. Dit is bijvoorbeeld handig als
klasgenoten aan hetzelfde project werken, maar niet weten hoe ze het aan moeten
pakken en dan kunnen kijken bij een team met een mooi en groot kasteel. Van elk
team en elke teamlid kan de planning worden bekeken.
HET DOEL: STUDENTEN BETER LATEN FOCUSSEN OP TAKEN TIJDENS
THUISWERKEN
Het is belangrijk om bij het toepassen van gamification het doel niet te verliezen. Het
doel is om studenten tijdens thuiswerken beter te laten focussen op taken en dat
wordt in dit project gedaan door de motivatie te verhogen. De motivatie wordt
verhoogt door studenten slim te leren plannen, de groepsdruk toe te voegen die
tijdens het thuiswerken ontbreekt en door gamification toe te passen. Het doel is niet
om een verslavende game te maken; de gamification elementen ondersteunen de app
die in dit project wordt ontwikkelt en leiden niet af van de taken.
INTRINSIEKE MOTIVATIE EN EXTRINSIEKE MOTIVATIE
De app motiveert vooral door gebruik te maken van extrinsieke motivatie met
beloningen voor taken waar geen intrinsieke motivatie voor is. Toch is het doel om ook
intrinsieke motivatie te creëren voor het slim plannen. Door in te laten zien dat
slim plannen zelf al zorgt voor meer focus en motivatie kunnen de gebruikers
uiteindelijk ook uit zichzelf gaan plannen met intrinsieke motivatie.
PAUZEMOMENTEN MET OPEN AANDACHT
Aangezien pauzemomenten ook belangrijk zijn, zal de app een paar keer per dag een
herinnering sturen met dat er even pauze moet worden gehouden door bijvoorbeeld
buiten een rondje te lopen.
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ART STYLE
Om de kastelen er mooi uit te laten zien zal er een artistieke stijl gebruikt worden.
Het spel zal in een minimale 3D isometric stijl worden gemaakt met kleurrijke goed
gecombineerde kleuren. Het doel van deze stijl is om de kastelen er ook echt als een
kunstwerk uit te laten zien, zodat het aantrekkelijk wordt voor spelers om er moeite en
tijd in te steken en daardoor extra te motiveren.
Wat voorkomen moet worden is dat het er kinderachtig, cartoony of te game-achtig uit
gaat zien. Zo moeten de gebruikers niet het gevoel krijgen dat ze een disney kasteel
aan het bouwen zijn of een strategie spel als Age of empires aan het spelen zijn.

MOODBOARD
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Definitieve ontwerp criteria

•

HET MOET MOTIVEREN OM SLIM TE PLANNEN MET HOOFD- EN
SUBTAKEN
Uit onderzoek blijkt dat veel studenten niet altijd op een slimme manier plannen
en soms ook helemaal niet. De app moet studenten bewust maken van het 		
belang hiervan en motivatie te geven om het te doen.

•

DE APP MOET OP HET BEGIN AL INTERESSANT ZIJN
De combinatie van een kasteel bouwen en een planner is een unieke 			
combinatie, die zelf al nieuwsgierigheid opwekt. De gebruikers moeten		
op het begin gemotiveerd worden om de app te ontdekken en erachter te willen
komen wat het plannen en uitvoeren van taken voor gevolgen heeft in het spel.

•

ER MOET SPRAKE ZIJN VAN GROEPSDRUK
De groepsdruk die thuis ontbreekt, moet terugkomen in deze app. De acties van
een gebruiker moeten een positief of negatief effect hebben op de rest van het
team, zoals het niet uitvoeren van taken. Ook moet er een groepsdruk zijn bij
teams onder elkaar om het beste of niet het slechtste team te zijn.

•

ER MOET EEN MOGELIJKHEID INZITTEN OM ELKAARS PLANNINGEN
TE BEKIJKEN TER INSPIRATIE EN MOTIVATIE
Er moet een mogelijkheid zijn om inzicht te krijgen in hoe andere 			
studenten/teams, hun taken plannen. Dit om elkaar te inspireren in hoe taken
of projecten gepland zouden kunnen worden en elkaar te motiveren.

•

DE GAMIFICATION ELEMENTEN ZORGEN VOOR EXTRA MOTIVATIE
EN DIENEN ALS ONDERSTEUNING, MAAR NIET ALS DOEL
De gamification elementen zorgen ervoor dat gebruikers extra gemotiveerd zijn
om taken te plannen en te voltooien. Hierbij wordt het Octalysis framework
gebruikt als hulpmiddel om verschillende drijfveren in te zetten. De
gamification elementen moeten geen doel op zich zijn; het moet geen game 		
worden, waarvoor gebruikers lange tijd op hun telefoon gaan zitten om het te
spelen.

•

HET MOET VOOR MEER FOCUS ZORGEN BIJ THUISWERKENDE STUDENTEN
Deze app moet doormiddel van motivatie ervoor zorgen dat het voor
thuiswerkende studenten makkelijker wordt om op taken te focussen.
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FOCASTLE
Een app waarbij het plannen en uitvoeren van taken bouwstenen zijn voor het
maken van mooie indrukwekkende kastelen. De app laat thuiswerkende
studenten beter focussen op belangrijke taken die je op de lange termijn
belonen. Er wordt een bewustwording gecreëerd in het belang van slim plannen
met subtaken. De app zet studenten in teams die samen moeten werken en de
teams onderling motiveren elkaar door een mooier kasteel te maken dan de
ander; dit om de groepsdruk toe te voegen die tijdens thuiswerken gemist wordt.
Ook worden er gamification elementen gebruikt ter ondersteuning, die de
gebruiker met verschillende drijfveren motiveren.

PROTOTYPE UNREAL ENGINE
Voor het proof of concept is er een getest prototype gemaakt in Unreal Engine.
Prototype programma’s zijn te beperkt om een app met game elementen in te
programmeren en daarom is er gezocht naar een geavanceerder programma. Ik heb
hiervoor hulp gebruikt van een Unreal engine expert en samen hebben we een
prototype gemaakt die de basis mechanics van de app laat zien. We hebben ook
gekeken naar of Unreal Engine geschikt gaat zijn om het eindontwerp in te maken.

Bekijk de werking van het prototype

HTTPS://YOUTU.BE/D_NQ4RTLHNQ

SPEEL AF
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Het prototype laat de basisfunctionaliteit zien
waarbij er een hoofdtaak met subtaken kan
worden ingevoerd. Verder ook de geschatte tijd
in min. per taak en de punten en xp points die
de taken opleveren als ze voltooid zijn. Als er
genoeg xp points worden gescoord komen er
onderdelen vrij die met munten gekocht kunnen
worden. Deze kunnen vervolgens op
verschillende punten aan het kasteel
toegevoegd worden.
Het was niet meer gelukt om het
team-element toe te voegen, maar uit eerdere
testen en onderzoeken is al gebleken dat dit een
effectieve toevoeging is. Het is nog een beperkt
prototype maar het geeft in ieder geval een
goed idee van hoe het in Unreal Engine
geprogrammeerd zou kunnen worden.
Voordat het prototype werd getest heb ik uitleg
gegeven over het idee, maar niet precies waar
op geklikt moest worden en hoe alles ingevoerd
moest worden. Er was wat onduidelijkheid over
de kasteel uitbreidingen en er werd soms al op
gedrukt voordat er punten en munten waren
verdiend. Het invoeren van de hoofdtaak, de subtaken en het aantal min. gingen goed
en er werd ook gespeeld met de kasteel uitbreidingen.
De testpersonen kregen in eerste instantie een age of empires gevoel bij dit prototype;
het zag er nog te game-achtig uit, maar het idee erachter vonden 4 van de 5 wel sterk.
De testpersonen gaven aan dat ze de groepsdruk missen thuis en dat ze het fijn
zouden vinden als ze elkaar konden motiveren en inspireren. Ook heb ik het
moodboard laten zien om een idee te geven van hoe het hifi prototype eruit gaat zien
en zo’n uitwerking zouden ze tof vinden. Ook zouden ze graag wat meer overzicht
willen hebben in de hifi versie in alle hoofdtaken, omdat de focus nu vooral gericht
wordt op 1 hoofdtaak met 5 subtaken.
Door het maken van dit prototype is er ingezien dat Unreal Engine een geschikt
programma zou zijn om het concept uit te werken in een hifi prototype.
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UITWERKING

ILLUSTRATOR EN UNREAL ENGINE
Het eindontwerp gaat gemaakt worden in Illustrator, After Effects en Unreal Engine.
De hifi illustraties zullen worden gemaakt in Illustrator, waarbij alles in 2D gaat worden
vormgegeven, maar wel in een 3D isometric stijl. In After Effects worden de animaties
gemaakt voor het spel en als gifjes geëxporteerd en vervolgens wordt alles
geprogrammeerd in Unreal Engine. De keuze voor Unreal Engine komt door het feit
dat het ongeveer hetzelfde werkt als Max 7, waar ik al ervaring mee heb. Ook heeft de
expert die me gaat helpen veel ervaring met Unreal Engine.

DE STIJL
De stijl waar de game in gemaakt gaat worden is 3D isometric, met kleurrijke goed
gecombineerde kleurcombinaties. Dit geeft een artistieke look en personen uit mijn
doelgroep hebben aangegeven dit een mooie stijl te vinden.
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NAAM EN LOGO
De naam ‘Focastle’ is een combinatie van focus en castle, dit zijn natuurlijk 2 grote
onderdelen uit mijn app en door deze samen te voegen ontstaat er een leuke
woordspeling. Er is voor een strak logo gekozen, zodat het professioneel en niet te
game-achtig overkomt. Het kasteel element maakt het wel weer een beetje speels. Er
is voor gekozen om de kleur rood er duidelijk in terug te laten komen, omdat uit mijn
onderzoek blijkt dat dit de kleur is die het meeste aandacht trekt en het daarom ook
past bij dit project
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ONDERBOUWING
HOE KUN JE THUISWERKENDE STUDENTEN
BETER LATEN FOCUSSEN OP TAKEN, ZODAT
DE PRODUCTIVITEIT OMHOOG GAAT?
Tijdens dit project zijn er verschillende methodieken gebruikt om deze vraag te
beantwoorden:
• Het opstellen van een hoofdvraag en deelvragen
• Desk research
• Een empathy map
• Persona’s
• Cultural probes
• Een enquête
• experimenten
• Het opstellen van ontwerpcriteria
• meerdere geteste prototypes
• meerdere concepten
• Een expert interview
Dankzij het gebruik van deze methoden is er heel veel kennis opgedaan over het
onderwerp en zijn er veel onderzoeksresultaten uitgekomen. Op basis van deze kennis
en onderzoeksresultaten is het proof of concept tot stand gekomen:

HET GEBREK AAN FOCUS DOOR HET GEBREK AAN MOTIVATIE TIJDENS
THUISWERKEN
Tijden thuiswerken hebben studenten moeite om zich te focussen op belangrijke taken,
omdat er een gebrek aan motivatie is; Er zijn te veel ‘leuke’ privé afleidingen, de dagen
zijn saai en de groepsdruk ontbreekt. Door in mijn concept gamification toe te passen
en groepsdruk toe te voegen, wordt de motivatie verhoogd voor taken die later pas
belonen. Uit testen blijkt dat het voor de doelgroep leuker wordt om taken te plannen
en uit te voeren door toevoeging van deze elementen. Ook blijkt uit desk research dat
motivatie een grote rol speelt bij het bereiken van mentale focus.
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HET ONTBREKEN VAN EEN SLIMME PLANNING
Uit de enquêtes, cultural probes en testen, blijkt dat studenten niet of slecht plannen.
Slim plannen met subtaken alleen zorgt er al voor dat taken makkelijker worden om
uit te voeren en er meer focus is op taken. In dit concept wordt er een bewustwording
gecreëerd over het belang van slim plannen en wordt de motivatie hier ook voor
verhoogd.
HET MISSEN VAN SOCIAAL CONTACT
Als er naar de empathy map en persona’s wordt gekeken is er te zien dat Studenten
thuis sociaal contact met andere studenten missen. In het concept is een
samenwerking en competitie toegevoegd tussen studenten. Er is verder een
mogelijkheid om inspiratie op te doen over de planningen van anderen en kunnen
studenten elkaar helpen.
JUISTE TOEPASSING VAN GAMIFICATION ELEMENTEN
Door onderzoek te doen naar gamification, interview met een expert, meerdere geteste
prototypen en het gebruik van het Octalysis Framework is er goede kennis op gedaan
over welke gamification elementen goed werken. Er is een juiste balans toegepast in
het concept tussen de white hat en black hat drijfveren en alle 8 drijfveren zitten er in.
Wel zijn er per drijfveer niet te veel elementen toegevoegd, want het moet geen
verslavende game worden; het dient als ondersteuning voor meer motivatie voor het
uitvoeren van taken. De studenten worden vooral met extrinsieke motivatie
gemotiveerd, maar voor het slim plannen en uitvoeren van taken kan ook de
intrinsieke motivatie worden verhoogd; Door de app kunnen studenten inzien dat
het slim plannen van taken een goed gevoel geeft en kunnen ze dit hierdoor ook uit
zichzelf (intrinsieke motivatie) gaan doen.
PAUZEMOMENTEN
Pauzemomenten zijn ook belangrijk voor de focus. Tijdens thuiswerken werken
mensen vaker door zonder pauze te nemen. Deze app zal regelmatig een paar keer per
dag een herinnering sturen om een pauze te houden met open aandacht.
NEGATIEVE GEDACHTEN EN EMOTIES BIJ MOEILIJKE TAKEN
Vaak worden er negatieve gedachten en emoties ervaren bij moeilijkere taken en dit
was goed zichtbaar bij de cultural probes. Deze game laat studenten positiever
denken over plannen en het voltooien van taken.
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CONCLUSIE
De focus tijdens thuiswerken verhogen, zodat de productiviteit omhoog gaat. Voor
studenten is thuiswerken vaak lastig en levert het veel problemen op. Ik zelf heb ook
veel moeite gehad met dit probleem. Uit onderzoek is gebleken dat dit een groot
probleem is en dat er veel behoefte is naar een oplossing. Doordat er thuis veel privé
afleidingen zijn, de dagen saai zijn, het sociaal contact en daarbij de positieve
groepsdruk ontbreken, is er bij studenten een gebrek aan motivatie om te focussen.
Het is vooral moeilijk voor studenten om in deze situatie de motivatie te vinden om te
focussen op taken die op de lange termijn een beloning geven. Uit onderzoek blijkt ook
dat motivatie een grote invloed heeft op mentale focus.
Uit alle onderzoeksresultaten blijkt dat het verhogen van motivatie en daarbij te richten
op de drijfveren die thuis ontbreken, zorgt voor meer focus bij studenten. Ook is het
belangrijk om bewustwording te creëren in het belang van slim plannen met
subtaken; veel studenten doen dit nog niet, terwijl dit alleen al er voor zorgt dat taken
makkelijker worden om uit te voeren en om er op te focussen.
Het toepassen van gamification, is een goed middel om de motivatie te verhogen. Met
gamification kunnen er meerdere drijfveren worden aangesproken die normaal
zouden ontbreken. Door dit te combineren met de groepsdruk die ontbreekt en
tegelijkertijd studenten slim te leren plannen, zorgt dit ervoor dat studenten het weer
leuker gaan vinden om thuis te focussen op school (of werk) taken. Hiermee wordt ook
het gemis van de drijfveren die op school of werk worden ervaren, maar bij
thuiswerken ontbreken opgevangen.
Na Covid-19 blijven we thuiswerken en ondanks dat dit minder gaat zijn, zijn de
voorspellingen dat het blijft. Het is dus belangrijk om voor de problemen die zich voor
doen bij thuiswerken, oplossingen toe te passen zoals dit concept. Er zijn ook
voordelen aan thuiswerken, dus het zou ook mooi zijn als de nadelen zoveel mogelijk
beperkt worden, zodat er positiever wordt gekeken naar thuiswerken.
TOEKOMST FOCASTLE
Als het hifi prototype uitgewerkt is, zou ik willen kijken naar de mogelijkheden om
‘Focastle’ uit te werken naar een echte app. Het zou mooi zijn om studenten die het
moeilijk hebben tijdens thuiswerken echt te kunnen helpen, want uit eigen ervaring
weet ik dat het zwaar kan zijn. De app zou verder ook uitgebreid kunnen worden, met
gewoontes en taken in verschillende categorieën die invloed hebben op hoe de kasteel
eruit ziet; op deze manier zou er een accurate reflectie kunnen worden weergeven van
de gebruikers en zou het niet alleen op studenten gericht kunnen worden.
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CULTURAL PROBES

1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

320

MAANDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

132

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

Instagram

2

Whatsapp

3

Coinmarketcap
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Afstudeerporject
Boekhouding
Kamer opruimen
Calorieen bijhouden

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

calorieen bijhouden

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

Afstudeerproject

Chagrijnig

Geen zin om eraan te werken

Boekhouding

Gespannen

Overzicht kwijt en wil dit vandaag fixen

Kamer opruimen

Vrolijk

Fijn als het weer netjes is!
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EMOTIE

benauwd

GEDACHTE

wil het niet te perfect invullen, maar daar
neig ik wel steeds naar
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

|||||||||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

woonkamer

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

woonkamer

duidelijke taak en muziek zonder vocalen

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

duidelijke taak en muziek zonder vocalen

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

verkeer en mensen op straat (ik zat naast
het raam aan de straat).
soms afleiding door huisgenoten

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

verkeer en mensen op straat (ik zat naast
het raam aan de straat).
soms afleiding door huisgenoten

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

honger, vermoeidheid

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

honger, vermoeidheid

EINDE MAANDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

486

DINSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN
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3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

instagram

2

whatsapp

3

facetime
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

boek uitlezen voor afstudeerproject
beginnen met volgende taken voor het afstudeerproject
calorieen bijhouden

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

beginnen met volgende
taken voor het
afstudeerproject

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

boek uitlezen voor afstu

zelfverzekerd

als ik dit boek uit heb gelezen kan ik weer
door

calorieen bijhouden

blij

niet te moeilijk doen
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EMOTIE

gespannen

GEDACHTE

het is al laat en te weinig tijd voor om er
nog lang aan te werken
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

woonkamer

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

slaapkamer

koptelefoon

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

duidelijke taak: boek lezen

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

gedachte dat de stoorzenders (geluiden)
maar tijdelijk zijn en proberen te focussen
op het lezen en de gedachten bij het verhaal

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

de regen buiten, geluiden van de
bovenburen

-

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

tv met voetbal, telefoon

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

tijdsdruk

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

dorst, honger, lang in de zelfde positie
gelegen
EINDE DINSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.
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WOENSDAG
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1

Instagram

2

Whatsapp

3

Coinmarketcap
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken voor Sumo (social media)
Crypto in de gaten houden
Buiten rondje lopen
content maken voor eigen instagram account (focus universe)

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

werken voor sumo

Energiek

zin om iets leuks te maken

crypto in de gaten
houden

gespannen

hopelijk stijgt ie zodat ik winst kan
pakken

104

EMOTIE

GEDACHTE

buiten rondje lopen

gefrustreerd

door corona moet ik binnen blijven

content voor eigen insta

ontevreden

niet aan toe gekomen door de andere
dagtaken
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

woonkamer

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

woonkamer

-

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

koptelefoon

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

whatsapp

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

huisgenoot
-

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

mezelf motiveren dat het bijna af is

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

geen motivatie

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

-

EINDE WOENSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

568

DONDERDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

342

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

telegram

2

whatsapp

3

instagram
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

afstudeerproject verslag
rondje lopen buiten

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

afstudeerproject verslag

somber

geen zin in

rondje lopen buiten

vrolijk

lekker naar buiten na 3 dagen binnen
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EMOTIE

GEDACHTE

Bijlage | Cultural probes

3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

-

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

woonkamer

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

koptelefoon

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

positieve gedachten

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

vermoeidheid

EINDE DONDERDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

482

VRIJDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN
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3 MEESTGEBRUIKTE APPS

109

1

whatsapp

2

instagram

3

telegram
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

afstudeerproject
boek lezen
sollicitatie mail schrijven
cv updaten

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

afstudeerproject

EMOTIE

blij

GEDACHTE

veel kunnen doen voor mijn project

110

EMOTIE

GEDACHTE

boek lezen

chagrijnig

geen concentratie voor

sollicitatie mail
schrijven

teleurgesteld

niet meer aan toe gekomen

cv updaten

teleurgesteld

geen tijd meer voor vandaag
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

|||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

woonkamer

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

woonkamer

-

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

koptelefoon en chille muziek

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

huisgenoten

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

whatsapp af en toe
-

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

positieve gedachten nadat ik iets af had

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

geen motivatie

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

-

EINDE CULTURAL PROBE
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

Ik kan mijn schermtijd helaas niet inzien aangezien deze uitgeschakeld is.

MAANDAG
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3
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Geen.
Geen.
Geen.
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Ik heb vandaag maar 1 taak. Bij mijn ouders het terras aanpakken met de hogedrukreiniger.
NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Geen.

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

Hogedrukreiniger

EMOTIE

Ontspanning

GEDACHTE

Als ik deze taak uitvoer ervaar ik
ontspanning, een soort meditatie.

113

EMOTIE

Geen.

GEDACHTE

Geen.
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Tuin ouders.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Tuin ouders.

Geen.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Een duidelijk doel, eindpunt.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Geen.

Geen.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Af en toe de focus op de ademhaling!

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Geen.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Honger, mijzelf de vraag stellen; Wanneer
stop ik even om te gaan eten en wat ga ik
eten?

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen.

EINDE MAANDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

Ik kan mijn schermtijd helaas niet inzien aangezien deze uitgeschakeld is.

DINSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

Geen.

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
1
2
3
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Geen.
Geen.
Geen.
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Vandaag moest ik werken. Ik moest zoegen dat ik optijd aanwezig was en had mij
voorgenomen om de drukte niet te veel op mij in te laten werken en daarbij de opgelegde taken
goed te voltooien. Om de dag goed te beginnen wilde ik zonder mobiel in bed opstaan en
gelijk mijn bed opschudden.

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Geen.

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

Zonder mobiel.

Rust.

Ik wil wel even kijken maar dan zorg ik
gelijk voor prikkels dus ik laat het.

Bed opschudden.

Structuur.

Even mijn bed opschudden, dit zorgt
voor een structureel begin van de dag.

Op tijd op het werk.

Stres.

Ik moet op tijd aanwezig zijn vandaag
voor eigen structuur / het bedrijf.

Taken volgbrengen
werk.

Goed.

Ik mag fouten maken maar moet over
het algemeen mijn taken voltooien.
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EMOTIE

Geen.

GEDACHTE

Geen.
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

lllllllllllllllllllllllll
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Op het werk tijdens het runnen van de
paskamer.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Op het werk tijdens het labelen.

Het doel was duidelijk.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Het doel was duidelijk.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Af en toe moest ik even op mijn
ademhaling letten, dit was niet altijd even
makkelijk (door de externe stoorzenders).
Echte ging het over het beter door even
naar een buikademhaling te gaan (denk
ik).

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Die kwamen mij niet ten goede, af en toe
werd ik afgeleid maar herpakte mijzelf
snel.

Positieve gedachten brachten mij terug bij
mijzelf en bij mij focus.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Ik ging snel in gesprek met verschillende
collega's (praatje maken) waardoor ik de
focus verloor.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen.

EINDE DINSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

7u, 36m.

WOENSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

Kan ik niet zien.

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
1
2
3
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Safari.
Trust.
WhatsApp.
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken en daarbij om de dag goed te beginnen wilde ik zonder mobiel in bed opstaan en gelijk
mijn bed opschudden.

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Werk.

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

Zonder mobiel.

Rust.

Het is mij eerder gelukt dus nu kan ik
het ook.

Bed opschudden.

Structuur.

Het is mij eerder gelukt dus nu kan ik
het ook.
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EMOTIE

Stres.

GEDACHTE

Coronagerelateerd. Ik kan niet gaan
werken.
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

IIIIIIIIIIIIIIIIIII
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Geen.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Thuis. Tijdens het opruimen.

Geen.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Juist geen muziek!

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Bijna niemand thuis.

Geen.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Geen.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Geen.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Af en toe honger maar ik was al thuis dus
dat gaf mij de kennis dat ik snel kon eten
als ik klaar zou zijn.
EINDE WOENSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

6u, 19m.

DONDERDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

Kan ik niet zien.

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
1
2
3
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Safari.
Trust
Instagram

Bijlage | Cultural probes

2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Vandaag was het doel om het huis op te ruimen.
NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Sporten.

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

Opruimen.

EMOTIE

Rustig.

GEDACHTE

Als ik opruim leef ik schoon en heb ik
ook een “schoon’' hoofd.
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EMOTIE

Onrustig.

GEDACHTE

Ik ga wel even fietsen, ik moet toch iets.
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Sporten.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Thuis, tijdens het opruimen.

Geen.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Geen muziek!

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Geen.

Geen.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Vooral de gedachte dat ik bezig was met
rust te ontwikkelen.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Geen.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Voelde mij niet goed, stres.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen.

EINDE DONDERDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

3u, 10m.

VRIJDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

Kan ik niet zien.

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
1
2
3
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Safari.
Trust.
WhatsApp.
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken aan mijn onderneming. Hierbij heb ik 1 duidelijke taak.... 3 foto's voorbereiden om te
posten. Daarnaast wil ik even sporten.

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Geen.

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

3 foto's voorbereiden.

Enthausiast.

Als ik deze op tijd af heb kan ik gelijk
gaan posten wat mijn verkoop “boost”.

Sporten.

Goed.

Ik doe een kleine training zodat (voor
mij gevoel) niet stil sta in het proces.
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EMOTIE

Geen.

GEDACHTE

Geen.
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Bij mijn vriendin thuis aan het sporten.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Bij mijn vriendin thuis waar ik mijn foto's
ging bewerken.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

De muziek zacht op de achtergrond en
een duidelijke planning.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Geen.

Geen.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Mijn vriendin die af en toe wat zegt of
vraagt.

Focus op mijn ademhaling.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Geen.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen motivatie omdat ik in een studio
aan het sporten ben.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Geen.

EINDE CULTURAL PROBE
vergeet het bestand niet op te slaan!

126

Bijlage | Cultural probes

1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

83 minuten

MAANDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

67

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

Youtube

2

Whatsapp

3

Safari

Bijlage | Cultural probes

2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken
Sale maken
Aquarium reinigen
Was draaien
Boek lezen (half uurtje)

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

Naar werk gegaan

Neutraal (easy
job)

Ben moe, ben niet geheel gemotiveerd,
hoop dat het leuk wordt

Sale gemaakt

stress / druk

Wil het doel van de dag graag halen, dan
is mijn tijd en moeite niet voor niks
geweest.

Boek gelezen

Ontspanning

Nog even lekker lezen aan het eind van de
dag!

Aquarium gedaan

Ontspanning

Geen stress van te voren, even rustig dat
aquarium schoonmaken en tegelijk een
podcast luisteren

Was draaien

Stress

Laat er aub een wasmachine vrij zijn dat
ik dit even kan fixen!
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EMOTIE

GEDACHTE
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Custom Connect, Markendaalseweg 60
Breda.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Custom Connect, Markendaalseweg 60
Breda.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Computer software, die elke keer een
niveau bestand inlaadt, dus dat proces is
geautomatiseerd en je hoeft er dus niet
over na te denken.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Andere pagina's op internet, vindt het fijn
om mijn aandacht een beetje af te wisselen
op verschillende dingen, kan ik
ondertussen ook opladen.

Zie hiernaast

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Smartphone, andere pagina's op internet
met informatie (scroll heel vaak daar
wikepedia tijdens mijn werk).

Geen, had mijn sale al gemaakt en door de
dag heen was mijn focus en motivatie op.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Smartphone, andere pagina's op internet
met informatie (scroll heel vaak daar
wikepedia tijdens mijn werk).

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Vermoeidheid, gebrek ook aan motivatie,
sale al gemaakt.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Vermoeidheid, focus niet altijd lang vast
kunnen houden.

EINDE MAANDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

96 min

DINSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

77

3 MEESTGEBRUIKTE APPS

130

1

Youtube

2

Whatsapp

3

LinkedInn
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken
Sale maken
Boek lezen
ontspannen met Evy (en spullen meenemen voor aquariums)

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

Naar werk gegaan

Spullen meenemen naar Evy

EMOTIE

GEDACHTE

Neutraal

Weer een nieuwe dag, hopelijk kan ik
weer een saletje erbij schrijven!

Hoop dat ik
niks vergeet

Evy rekent op me, dus ik hoop dat ik niks
vergeet thuis!
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EMOTIE

GEDACHTE

Sale maken

Spanning

Hopelijk ga ik er een maken vandaag!

Boek lezen

Neutraal

Als ik vanavond wat kan lezen, dan schiet
het snel op met mijn boek en dat is chill!

Bijlage | Cultural probes

3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Zie maandag

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Zie maandag

Zie maandag

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Zie maandag

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Zie maandag

Zie maandag

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Zie maandag

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Zie maandag

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Zie maandag

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Zie maandag

EINDE DINSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

124

WOENSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

84

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

Youtube

2

Whatsapp

3

LinkedInn
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken
Sale maken
Boodscahppen doen en koken
Lezen
Saxofoon spelen

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Sale maken

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

Werken

Neutraal

Another day at the office

Boodschappen en koken

Stress

Ik had echt stress doordat ik niet wist wat
ik wilde eten, had er ook echt geen zin in.

Saxofoon spelen

relaxt

Voelde lekker, geen druk op mezelf
leggen maar even muziek maken en het
hoofd legen van de langde dag

Lezen

Vodaan

Na toch nog een goede dag even rustig
lezen om verder te komen in mijn boek.
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EMOTIE

Spanning, druk

GEDACHTE

Wil wel echt een resultaat boeken na een
dag zonder, wil me weer herpakken.

Bijlage | Cultural probes

3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Zie maandag.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Zie maandag.

Zie maandag.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Zie maandag.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Zie maandag.

Zie maandag.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Zie maandag.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Zie maandag.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Zie maandag.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Zie maandag.

EINDE WOENSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

135

DONDERDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

77

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

Youtube

2

linkedIn

3

Whatsapp
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Naar werk
Sale maken
Voetballen met Tim en Alan
Bellen met mijn vader
Alan helpen met zijn prototype
Bellen met Evy

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

Werken

meh

Moe en ongemotiveerd.

Bellen met mijn vader

Neutraal

Zin om pa te spreken, maar ook moe na
een lange dag. Had ook niet veel te
melden,

Alan helpen met zn
prototype

nieuwsgierig
maar ook
beetje meh

Bellen met Evy

Neutraal

Niet zo heel veel zin in, maar wel chill om
iets voor een goede vriend te doen,
misschien wordt het wel leuk dus laten we
het eens proberen!
Zelfde als bellen met mijn vader.
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EMOTIE

GEDACHTE

Sale maken

Teleurgesteld,
ongemakkelijk

Al 3e dag op een rij dat ik geen sale heb
gemaakt

Voetballen met Tim en
Alan

Heel
gemotiveerd

Laatste 2 weken hard geoefend, Ga ze
allebe eens eventjes goed laten schrikken
haha

Bijlage | Cultural probes

3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Zie maandag.

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Zie maandag.

Zie maandag.

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Zie maandag.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Zie maandag.

Zie maandag.

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Zie maandag.

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Zie maandag.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Zie maandag.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Zie maandag.

EINDE DONDERDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

63

VRIJDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

43

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

Youtube

2

Whatsapp

3

LinkedIn
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Werken
Sale maken
Naar Evy
Naar Therapie
Boodschappen doen/ koken

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

werken

Neutraal

laatste dag, dan weekend

Naar evy gegaan

stress

Weet niet helemaal wat ik met het
weekdend moet doen en of het gezellig
wordt

Naar therapie

Motivatie

Zin om weer aan mezelf te werken en
verder te komen in het proces.

Boodscahppen doen

Geen
motivatie

Geen zin om boodschappen te doen en te
gaan eten, wil gewoon op bed liggen.

Sale maken

Spanning,
widle het nu
wel graag fixen

Na 3 dagen op een rij moet ik wel echt
even een sale maken, anders sluit ik de
week echt niet goed af.
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EMOTIE

GEDACHTE
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
O

1

2

3
UREN

4

5

6

Thuis

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

GGZ Momentum Breda

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

Evy, met wie ik een gesprek voer

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

Therapeut,
Prikkelende vragen
Geïnteresseerd gesprek

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

Raam met een uitzicht op buiten, verkeer
en mensen buiten

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Vermoeidheid van gesprek bij Therapeut,
ook vermoeidheid door gebrek aan slaap.

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

Motivatie

EINDE CULTURAL PROBE
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

2u 23m

MAANDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

70

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

whatsapp

2

instagram

3

chrome
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

weekplanning werk, administratie doen, chillen op de bank

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

chillen op de bank

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

daily standup

blij

administratie

vermoeid

GEDACHTE

goede weekplanning gemaakt en
gepresenteerd aan team
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EMOTIE

comfortabel

GEDACHTE

uitrusten van de dag
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

op mijn werk

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

chillen op de bank

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

te lange presentatie aanhoren van 1,5 uur

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

lang uit op de bank liggen
verveling

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

film gekeken en mezelf verplaatsen in een
fictieve wereld
EINDE MAANDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

3u 12m

DINSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

92

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

instagram

2

whatsapp

3

foto's
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Naar de kapper

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

hardlopen

hardlopen

werken
lunchen

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

naar de kapper

vrolijk

opfris beurt is goed voor je humeur

werken

vermoeid

veel meetings en weinig zin om heel de
dag te luisteren

lunchen

vrolijk

gezellig socializen met collegas
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EMOTIE

moe, geen
motivatie

GEDACHTE

lange dag van werk, geen zin meer om de
kou in te gaan
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

heel de dag focus

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

kapper

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

haren wassen, tondeuze die langs je hoofd
gaat

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

focus op tondeuze die over je haren glijd

EINDE DINSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

2u 17min

WOENSDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

74

3 MEESTGEBRUIKTE APPS

148

1

whatsapp

2

trello

3

instagram
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

boodschappen doen

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

avondeten koken

EMOTIE

avondeten koken

vermoeid

lange dag op werk en geen zin om te
koken, bestellen is makkelijker

boodschappen doen

^

^

hardlopen
werken

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

hardlopen

gemotiveerd

gisteren niet geweest dus vandaag
ingehaald

werken

enthousiast

met leuke projecten bezig waar ik energie
van krijg
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GEDACHTE
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

werk

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

hardlopen buiten

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

collegas die veel aan het bellen zijn

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

muziek op tijdens het hardlopen

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

focus op ademhaling en op je loop techniek

EINDE WOENSDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

2u 27 min.

DONDERDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

46

3 MEESTGEBRUIKTE APPS
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1

whatsapp

2

instagram

3

trello
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

vroeg opstaan en boek lezen

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

gezonde lunch maken voor op het werk

vroeg opstaan en boek
lezen

brainstorm sessie op werk
data analyseren brainstorm
concepten bedenken en testen

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

gezonde lunch maken
voor op het werk

optimistisch

geen vettige hap meer op werk maar een
gezonde lunch

brainstorm sessie op
werk

enthousiast

leuk om te sparren met collegas

data analyseren
brainstorm

gefocust

veel data en nu structuur aanbrengen en
verbindingen maken

concepten bedenken en
testen

hyped

het leukste gedeelte kan beginnen en ik
kan mijn creativiteit kwijt
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EMOTIE

geen motivatie

GEDACHTE

nog een paar keer snoozen
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

brainstorm sessie op werk

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

enthousiaste mensen die allemaal
meedenken over hetzelfde

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

vertrouwen dat je het goed gaat aanpakken

EINDE DONDERDAG
vergeet het bestand niet op te slaan!
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1. SMARTPHONE GEBRUIK
STAP 1: NAAR SCHERMTIJD APP GAAN
Ga op je smartphone naar de schermtijd app:
• In iOS tik je in instellingen op ‘Schermtijd’
• In Android tik je in instellingen op ‘Digitaal welzijn’

STAP 2: INVULLEN
Vul elke avond voor het slapen gaan hieronder je schermtijd, ontgrendelingen
en meest gebruikte apps in

TIJD IN MIN.

3u 43min

VRIJDAG
AANTAL ONTGRENDELINGEN

102

3 MEESTGEBRUIKTE APPS

154

1

Instagram

2

Whatsapp

3

trello
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2. PLANNING
STAP 3: NIET BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de niet behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)

STAP 1: OPSCHRIJVEN PLANNING
Schrijf hieronder de planning die je voor vandaag had gemaakt (inclusief subtaken evt.) op.

Presentatie voorbereiden

NIET BEHAALDE TAAK/DOEL

Orthodontist controle
Drankje doen met vrienden

STAP 2: WEL BEHAALDE DOELEN/TAKEN INVULLEN
vul hieronder de wel behaalde taken en/of doelen uit je planning en de emotie en gedachte
die je had vóórdat je aan de taak begon in. (je hoeft niet alle 5 de vakken in te vullen)
BEHAALDE TAAK/DOEL

EMOTIE

GEDACHTE

presentatie
voorbereiden

vermoeid

snel klaar willen zijn maar ook goed
voorbereiden voor maandag

Orthodontist controle

blij

beugel mag er de volgende keer uit

drankje doen met
vrienden

vrolijk

gezelligheid en het weekend vieren
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EMOTIE

GEDACHTE
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3. FOCUS
STAP 1: LANGSTE TIJD FOCUS
Kleur hieronder de tijd in min. in dat je het langste kon focussen achter elkaar op een
taak. Bijvoorbeeld: 1,25 uur toen je aan het werk was. Kleur in door de letter ‘l’
ingedrukt te houden zodat je dit krijgt: llllllllll

STAP 3: DE CONTEXT GEEN FOCUS
Wat was de context, toen je je vandaag niet kon focussen en constant afgeleid was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

|||||||||||||||||
O

1

2

3
UREN

4

5

6

ik had heel de dag focus

STAP 2: DE CONTEXT LANGSTE TIJD FOCUS
Wat was de context, toen je vandaag je langste tijd haalde dat je gefocust was.
vul hieronder de verschillende omstandigheden in.
LOCATIE

orthodontist

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

EXTERNE HULPMIDDELEN
(Rustgevende muziek, duidelijke planning etc.)

EXTERNE STOORZENDERS
(Luidruchtige mensen, smartphone etc.)

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

relaxte ligstoel

INTERNE HULPMIDDELEN
(Focus op ademhaling, positieve gedachten)

INTERNE STOORZENDERS
(Honger, geen motivatie, stress)

je bent met het gevoel in je mond bezig

EINDE CULTURAL PROBE
vergeet het bestand niet op te slaan!
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SCHETSEN
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SAMENVATTING
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SAMENVATTING
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