AFSTUDEER EXPLORATIE en PROOF OF CONCEPT

FEED EACH OTHER
GEVOEL VAN VERBINDING IN HYBRIDE WERKSETTING
Exploratie van een interactief “pauze” spel genaamd FUJI

[Etsy.com, z.d.].

Lotte Janssen
2127044
18 mei 2021

COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN
ACADEMY FOR COMMUNICATION AND USER EXPERIENCE
AVANS HOGESCHOOL BREDA

1

VOORWOORD
2

Dit afstudeeronderzoek is geschreven
als onderdeel van de bachelor
Communication & Multimedia
Design aan Avans Hogeschool, te Breda.
Gedurende een periode van vijftien
weken is er onderzoek uitgevoerd en
een concept ontstaan. In de komende
vijf weken zal er een high-end prototype
worden ontwikkeld.
In dit eindwerk nodig ik u uit om mijn
ontwerpproces voor het ontwerp
FUJI te volgen. Het is een ontwerp wat
verbindt, connectiviteit tussen
collega’s in hybride werksettingen
optimaliseert en wat zorgt voor
informeel en sociaal contact.

Waarin wordt ingespeeld op gedrag,
informaliteit, gewoontes, anekdotes en
persoonskenmerken.
Voor het tot stand komen van dit
afstudeeronderzoek wil ik verschillende
mensen danken. Raymond Godding voor
het geven van interessante informatie
over voeding en verbinding. De mensen
die mij te woord hebben gestaan, de
enquête hebben ingevuld, testjes
hebben uitgevoerd en de mensen die op
kritische wijze feedback en vragen
hebben gesteld over het onderzoek. Zo
wil ik mijn afstudeerbegeleider Mark
Meeuwenoord in het bijzonder danken.

Het maakt het gezellige kletspraatje,
wat eerder bij het koffiezetapparaat of
tijdens de lunch plaatsvond, weer
mogelijk. Een gevoel van informeel
samen komen wordt gecreëerd. Wat
normaal tijdens het gezamenlijk eten
en de pauze plaatsvond. Dit alles aan de
hand van een verrassend en gezellig
tastbaar en interactief “pauze” spel met
als doel dat je elkaar letterlljk en
figuurlijk voedt.
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OVER MIJ

Lotte als persoon en als ontwerper
Mijn naam is Lotte Janssen, drieëntwintig jaar oud en woonachtig in
Oosterhout. Als klein meisje vond ik het al belangrijk om te delen, samen te
zijn en de gezelligheid op te zoeken. Interesse te hebben en te tonen in
andere collega’s van een bijbaantje of schoolgenootjes.
“Samen is toch veel leuker dan alleen?”
Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander. Een Bourgondiër die
graag het belang van de ander vooropstelt. Samen aan tafel eten was altijd
een momentje van de dag bij ons thuis. Een moment waarop je met elkaar in
gesprek gaat en er ruimte en tijd is voor iedereen.
Later blijkt dat dit een grote inspiratiebron is geweest voor mijn ontwerp.
Tijdens mijn studie heb ik mijzelf ontwikkeld als een ontwerper en maker die
de mens centraal zet. Graag strategisch zaken aanvliegt. Het welzijn van de
mens hoog in het vandaal heeft staan.
Ik heb ontwikkeld en geleerd een eigen stijl en visie te creëren.
Het heeft mij en mijn identiteit als ontwerper gevormd.
Met het spel FUJI heb ik mijn eigen positionering en passie als
persoon en als ontwerper centraal gezet,
waardoor het echt een Lotte ontwerp is geworden.

SAMENVATTING
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VRAAGSTUK
Mede dankzij de coronacrisis is thuiswerken deels het nieuwe normaal
geworden. Er wordt verwacht dat in de
toekomst meer vanuit
verschillende locaties wordt gewerkt
dan alleen vanuit kantoor [Veel thuiswerkers willen ook na de coronacrisis
vaker vanuit huis werken – 1 tot 3 dagen
heeft de voorkeur, 2020].
Er heeft een versnelde popularisering
van digitaal-, plaat-én tijdonafhankelijk
werken plaatsgevonden bij instellingen
en bedrijven. Het is nu mogelijk overal
en altijd te kunnen werken [HET NIEUWE
HYBRIDE WERKEN, 2020].
Drieënzeventig procent van
verschillende organisaties staan
inmiddels een stuk positiever ten
opzichte van het thuiswerken [Witlox,
2020]. Uit onderzoek blijkt en vanuit
respondenten wordt verwacht dat het
aantal mensen dat vanuit huis werkt
met negenveertig procent toeneemt
[Witlox, 2020].

Thuiswerken zal steeds meer onderdeel
worden van de bedrijfscultuur en de
manier van werken zijn [HET NIEUWE
HYBRIDE WERKEN, 2020].
Waarin technische bedrijven nu het
voortouw nemen, zullen diverse
andere sectoren gaan volgen.
Thuiswerken heeft de toekomst.

Maar zijn we daar wel zo blij mee en
maakt het ons wel net zo gelukkig als
op kantoor?
Het heeft namelijk gevolgen voor de
verbinding en connectiviteit tussen
collega’s. [Virtuele traktatie voor meer
verbondenheid, 2020] [HET NIEUWE
HYBRIDE WERKEN, 2020].
De coronacrisis laat zien dat
werknemers sociale interactie missen.
Daarnaast het gevoel van betrokkenheid
bij de organisatie en binnen het team
minder wordt. De behoefte om naar
kantoor te blijven gaan komt dus voort
uit het gemis van sociale en informele
interactie en gemis van betrokkenheid
[HET NIEUWE HYBRIDE WERKEN, 2020].

Zo zal het werken op afstand of het
thuiswerken steeds meer
geïmplementeerd worden en het nieuwe
normaal zijn. Ook zeker ná de
Spontaniteit neemt af. Collega’s
coronacrisis. Er zal bewuster door de
worden sneller uit het oog verloren en
medewerker gekozen worden wanneer
er ontstaat letterlijk afstand.
en waarom ze naar kantoor gaan [HET
NIEUWE HYBRIDE WERKEN, 2020].

[Wibowo, 2020].
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• Hoe kan er toch op afstand
gevoel van verbinding en
connectiviteit plaatsvinden?
• Wanneer vindt er normaliter op
kantoor informaliteit plaats?

[Verdi, z.d.].
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ONDERZOEKSACTIVITEITEN EN CONCLUSIES
Verschillende behoeftes als waardering,
erkenning, sociaal contact en liefde
worden minder goed bevredigd en
lastiger om te zien, te horen en te
ervaren. Zo blijkt ook uit enquêtes.
Echter zijn deze behoeftes heel erg
belangrijk voor het (werk) geluk en
plezier volgens de Maslow theorie (1943)
[Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020].
Deze behoeftes worden grotendeels
bevredigd, aangevuld, herkend of
gestimuleerd wanneer er contact plaatsvindt. Vaak vindt dit contact fysiek en
informeel plaats tijdens een
kletspraatje of na afloop van een
vergadering.
Maar hoe vindt dit online plaats?

Behoeftes worden lastiger opgemerkt
en er wordt niet meer aan gedacht
[Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020]. Voor werknemers die
gewend zijn, en behoefte hebben aan
regelmatig contact en interactie met
collega’s, valt een groot deel uit hun
sociale leven weg. Het wordt vergeten
en niet meer gedeeld [Virtuele traktatie
voor meer verbondenheid, 2020].
Ieder persoon is anders en ervaart de
afwezigheid van die behoeftes op een
hele andere manier. De ene persoon
heeft meer behoefte aan erkenning,
waardering, sociaal contact en liefde
dan de ander. Verschillende
communicatietheorieën laten zien hoe
personen en collega’s zich tot elkaar
verhouden en hoe ze in elkaar steken.
De genoemde behoeftes zijn echter erg
belangrijk voor het ervaren van

(werk)geluk en plezier [Virtuele traktatie
voor meer verbondenheid, 2020].
Zo blijkt dat twee behoeftes uit de
behoeftepiramide van Maslow (1943)
bevredigd dienen te worden door de
ander [Virtuele traktatie voor meer
verbondenheid, 2020]. Alleen contact
via beeld en geluid schijnt niet altijd
voldoende te zijn om elkaars behoeftes
te bevredigen. In elkaars aura zijn, het
kletspraatje bij het koffiezetapparaat of
elkaar even horen, ruiken, voelen, zien
en “proeven” is belangrijk en maakt het
mogelijk elkaar te complimenteren,
elkaar te “voeden” en behoeftes te
bevredigen. De gezelligheid ontbreekt.
Mensen raken in een sleur, vinden het
saai en missen het informele contact
wat een (grote) bijdragen levert aan
(werk) geluk/plezier [Virtuele traktatie
voor meer verbondenheid, 2020].
Behoeftes piramide van Maslow (1943)

Communicatietheorieën
Het Disc-model maakt verschillende persoonlijkheden inzichtelijk en wat

per persoonlijkheid motivatoren, sterke punten, zwakke punten en basiseigenschappen zijn [DISC Factor inspirerend motiverend, z.d.]. Daardoor
wordt het inzichtelijk welke behoeftes welke persoonlijkheid meer of
minder heeft en hoe groot het gemis is van die behoefte(S) [DISC Factor
inspirerend motiverend, z.d.].
De negen teamrollen van Belbin laten zien dat er verschillende werktypes
zijn [Teamrollen van Belbin, z.d.]. Voor succesvolle samenwerking is het
inzetten van je eigen talenten en die van je collega’s essentieel. De negen
teamrollen beschrijven gedrag dat we zouden kunnen herkennen wanneer
wij samenwerken met anderen. Iedereen is een ander soort werktype en
heeft een ander voorkeur voor samenwerkingstijl [Teamrollen van Belbin,
z.d.].

[Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020].
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HOE BEN IK TOT DIT
VRAAFSTUK GEKOMEN?
Tijdens de voorbereidingsperiode van het afstuderen, trok ik
steeds vaker de keukenlaatjes open. Ik had ineens veel meer
tijd en mogelijkheden om mijn passie voor voeding en eten
aandacht te geven. Na het bereiden van een heerlijke lunch, zat
ik vervolgens in mijn eentje te smikkelen. Met in mijn linkerhand maar weer mijn telefoon om contact te ervaren via social
media.
Vanuit het eigen gemis aan connectiviteit en verbinding met
mede studenten en collega’s ontdekte ik hoe belangrijk
contact is. Uit een POLL via Instagram en korte interviews bleek
dat meerdere mensen een gemis aan connectiviteit en
verbinding ervaarde.
Ik ben een sociaal dier, die graag in contact staat met anderen.
Ik merk dat in mijn naaste omgeving thuiswerken best goed
gaat. Echter dat zij ook een gebrek aan sociaal contact en het
kletspraatje tijdens de lunch missen. Ik kwam tot inzicht dat;
de gezelligheid van samen aan tafel zitten en gezamenlijk
pauzeren, waarin er ook een moment is voor elkaar, ontbreekt
op dit moment. Er is amper meer een moment waarop collega’s
elkaar “voeden” met informeel en sociaal cotact.

[Z.t., z.d.-b].
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Biologische factoren
Biologische factoren zijn erg belangrijk
voor energie, motivatie, inspiratie en
happiness. Iedereen heeft daarmee te
maken en het is voor iedereen een
dagelijkse activiteit. Vaak vindt er op
kantoor een moment plaats waarop
daar gezamenlijk aandacht aan wordt
besteed, bijvoorbeeld tijdens de lunch.
Door de letterlijke afstand en het niet
meer in dezelfde fysieke omgeving
bevinden, worden collega’s ook minder
geprikkeld om hun biologische factoren
aan te vullen. [Virtuele traktatie voor
meer verbondenheid, 2020] [Dit is het
effect van voeding op je productiviteit,
2019] [Blanken, 2019].
Daarnaast schept het ook een band
wanneer je wel wordt geprikkeld om je
biologische factoren aan te vullen. Even
samen een appeltjes schillen achter het
bureau, die ene zelfgebakken brownie
delen met je collega of een nieuw soort
beleg aan je collega’s aansmeren. Het
brengt samen en er is ruimte voor
spontaniteit.

Samen eten draagt bij aan het persoonlijke geluksgevoel [Bloem, 2019]. Sociaal
eten speelt een belangrijke rol in het
stimuleren van sociale binding. Mensen
zijn sociale dieren [Bloem, 2019]. Samen
eten doet erg goed voor de persoonlijke
gezondheid van de mens.
Het is bevorderlijk voor het geluksgevoel. Het brengt samen. Er vindt
informeel contact plaats. Er wordt over
het eten gesproken. Er is een momentje
voor elkaar. Een moment van gezelligheid, maar ook een moment waarbij
iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan.
Er worden voedingstoffen ingenomen.
Iedereen doet dat op zijn of haar eigen
manier. De ene smakt of vindt iets heel
heet en is aan het blazen. Terwijl de
ander nog wat zout en peper toevoegt
voor de smaak. We delen, ruiken,
proeven, smaken, blazen en snijden.

We voeden

Uit verschillende testjes is gebleken dat
collega’s veel associaties leggen tussen
collega’s en voeding. Het brengt veel
herinneringen naar boven en laat zien
dat er op dergelijke momenten ruimte is
voor informaliteit.
De volgende onderzoeksactivteiten en
methodieken zijn onder andere
uitgevoerd.
- Litratuur onderzoek
- Deskresearch
- Instagram Poll
- Interviews/ invulformulieren

Algemeen interview
Hoe herinner jij jouw collega’s?
Oh happy motivated workday diary
Welke vitamine is jouw collega?

- Geurentest
- Mindmappen
- Enquête
- Focusgroep
- Testen
- Prototypes

In de bijlage zijn alle
onderzoeksactiveiten uitgebreid te
vinden.

Zo voed je elkaar, zowel letterlijk als
figuurlijk. Het brengt ontspanning,
informaliteit en sociaal contact met
zich mee. Daarnaast wordt er
gegeten.

[Zsoltaan, 2011].
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PROTOTYPES

Ontwerpvraag:
Hoe kan het informeel samen zijn en eten vertaald en versterkt worden naar
een gevoel van verbinding en connectiviteit in hybride werksettingen?
Zodat er een toepasbare en tastbare
activiteit plaatsvindt die informaliteit
en sociaal contact mogelijk maakt.
Met glasvezel ertussen en kilometers
uit elkaar een gevoel van verbinding en
connectiviteit wordt ervaren.
Het gevoel van plezier, geluk, samen
zijn en informaliteit plaatsvindt, door
een gezamenlijk “pauze” gevoel en
moment te creëren.
Elkaar weer “voeden en proeven”
Waardoor het gevoel van verbinding en
connectiviteit tussen collega’s wordt
geoptimaliseerd in hybride werksettingen. Door informeel en sociaal
contact te stimuleren en mogelijk te
maken.
Er is gebrainstormd en er zijn
gedurende het proces verschillende
concepten bedacht. Op basis van de
inzichten uit de ontwerpcriteria en
conclusies is er geprototyped en zijn er
concepten uitgewerkt.
Er werd geëxperimenteerd en getest.
Zo werd het concept Katchup
geprototyped en geëvalueerd.

Het idee ontstond om een tastbaar
interactief pauzespel te creëren,
waarbij verschillende collega’s vanuit
diverse locaties weer even met elkaar in
verbinding en connectie staan.
Er weer informaliteit en sociaal contact
plaatsvindt met als thematiek eten.
Er hebben verschillende iteratieslagen
plaatsgevonden. Zo bleek later in een
aangepaste versie dat de thematiek
“eten” letterlijk werd vertaald, doordat
het gehele spel eetbaar is en “op” is
aan het einde van het spel.
De vertaling “elkaar voeden en proeven”
wordt letterlijk gemaakt. ELkaar niet
alleen voeden middels informatie en
contact met elkaar, maar letterlijk iets
in de mond stoppen.
Elkaars “batterij” opladen door niet
alleen te voorzien in informaliteit maar
ook in voeding.
Vanuit het concept Katchup onstond
een aangepaste versie Feady. Het
concept Feady werd verder geïtereerd.
Zo bleek transparantie een blangrijk
onderdeel te zijn van het concept.
Iedereen doet ertoe en komt aan de
beurt. Daarnaast is wat je ziet waar het
om gaat, je collega’s.
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TESTRESULTATEN & ONTWERPOPLOSSING
Uit het testen bleek dat vooral de fun
factor belangrijk is voor het effect van
het concept. Het moet echt als
ontspanning en pauze dienen. Niet te
veel poespas, maar simpel en redelijk
eenvoudig. Transparantie is belangrijk.
Uit het testen bleek dat het concept
vernieuwend en prikkeld is. Doordat
letterlijk het spel wordt opgegeten en
de deelnemers degene zijn die
overblijven. Het is anders dan een
standaard spel. Daarnaast beantwoordt
het de ontwerpvraag, doordat hetgene
wat overblijft de deelnemers en het
informele, sociale en ontspannende
contact is. Middels de informaliteit, het
sociale contact en het plezier wordt er
geïnvesteerd en aandacht besteed aan
de verbinding en connectie. Er wordt
tijdens het spel in verbinding en
connectie gestaan met de ander.
Met de naam werd ook gespeeld. Het
is een bijzonder concept, dat verdient
een verzorgde naam. Uiteindelijk werd
de naam FUJI gecreëerd. De F staat voor
Feed, de U voor unite, de J voor joy en
de I voor inform. Wanneer je het snel
uitspreekt klinkt het bijna als “foetsi”
van “oeps ineens weg”. Het heeft een
dubbele betekenis.
Er ontstond de FUJI-box. Een box met
een bordspel, zestien kaartjes en een
transparant laagje.

Wanneer de box wordt opengemaakt is
er een spelregelboekje te zien. Onder
het boekje zit een transparant laagje,
dit laagje is eetbaar en dient opgelikt
te worden. Wanneer het laagje weg is,
heeft de deelnemer toegang tot het
spel. Er kan begonnen worden!
Het spel begint zo gelijk informeel,
anders en gek. Daarnaast wordt er gelijk
kennis gemaakt met het letterlijk
nuttigen van het spel. Met de kaartjes
van het spel is er ook verder
geëxperimenteerd. Zo zijn er
verschillende structuren en effecten
getest. Dit gaf een verassend en
vernieuwend effect. Ook leren de
spelers door de vragen elkaar beter
kennen. In de aankomende periode is
het de bedoeling het concept verder uit
te werken. Zo wil ik aan de slag met
details, maar ook met de inhoud.
Testen, evalueren, redesigns maken en
ga zo maar door. Om zodoende een
verzorgd, uniek en orgineel uitgewerkt
concept neer te zetten.
De basis staat;
Elkaar voorzien in informaliteit en
sociaal contact. Door weer samen te
komen, in gesprek te gaan, elkaar te
voeden en te onspannen middels een
plezierige activiteit. Dit letterlijk
vertaald in een compleet eetbaar spel.
Voed, proef en snoep van elkaar!
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[Z.t., z.d.-a].

01
INLEIDING
13

IN
HET KORT
Gevoel van verbinding en connectiviteit tussen collega’s

optimaliseren in hybride werksetting. Door informeel en
sociaal contact te stimuleren en weer mogelijk te maken.
Elkaar weer in verbinding en connectie te laten staan, wat
normaliter rondom samen eten en samen tafelen plaatsvond.
Dat ene kletspraatje, bij het koffiezetaparaat of tijdens de
lunchpauze, weer mogelijk maken op afstand van elkaar.
Middels verschillende zintuigen zijn deze inzichten en informatie
eigen geworden. De verzamelde informatie zijn vanuit
verschillende perspectieven bekeken, onderzocht en
geanalyseerd.
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[“Profile Picture”–Hybrid Series, z.d.].

PROBLEEMSTELLING
Als gevolg van de coronacrisis wordt
verwacht dat thuiswerken het nieuwe
normaal wordt. Werksettingen
veranderen en de vanzelfsprekendheid
samen fysiek op kantoor te werken met
collega’s wordt aanzienlijk beperkt.
Tussen de veertig en zestig procent
geven zelfs aan na de crisis vaker thuis
te willen werken [Veel thuiswerkers
willen ook na de coronacrisis vaker
vanuit huis werken – 1 tot 3 dagen heeft
de voorkeur, 2020]. Volgens het instituut
over mobiliteitsvraagstukken van het
ministerie van infrastructuur en waterstaat, zou het merendeel één tot drie
dagen thuis willen werken [Veel thuiswerkers willen ook na de coronacrisis
vaker vanuit huis werken – 1 tot 3 dagen
heeft de voorkeur, 2020].
De visie op thuiswerken is positiever
geworden. Drieënzeventig procent van
verschillende organisaties staan
inmiddels een stuk positiever ten
opzichte van het thuiswerken [Witlox,
2020]. Er worden veel voordelen
gezien. Zo zijn een van de voordelen dat
er minder kosten voor kantoorruimtes
worden gemaakt, er minder tijdsverlies
is door de verkeersproblemen, medewerkers efficiënter kunnen worden
ingezet en reistijd en kosten minder
worden gemaakt en het is beter voor
het mileu [Voor- en nadelen van thuiswerken, 2014].

Uit onderzoek blijkt en vanuit de
respondenten wordt verwacht dat het
aantal mensen dat vanuit huis werkt
met negenveertig procent toeneemt
[Witlox, 2020].
Volgens Luc Dorenbosch, expert op
gebied van werkinnovatie bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek,
is thuiswerken als uitgangspunt niet
nieuw. De vele zelfstandigen die veel
thuiswerken, op deelkantoren of
werkhubs werken laten dat wel zien.
Daarnaast zijn er ook vele bedrijven met
werknemers in loondienst zonder een
vast kantoor [Wolters, 2020].

Minder mensen op kantoor heeft ook
gevolgen. Zo zal een praktisch probleem
zijn dat er halflege kantoorpanden
ontstaan [Wolters, 2020].
Volgens Dorenbosch kunnen bedrijven
bijvoorbeeld een deel van hun kantoor
openstellen als een lokale werkplek
voor andere bedrijven [Wolters, 2020].
Echter zijn er ook nadelen voor de
gemoedstoestand van werknemers. Zo
zal de communicatie voor het grootste
deel uit non-verbaal communiceren
bestaan [Witlox, 2020].

Maar worden we wel net zo
gelukkig van de hybridewerksetting als op kantoor?

Dorenbosch voorspelt dat de werknemer
straks drie plekken krijgt waar gewerkt
kan worden;
• Zo worden voor bepaalde taken thuiswerken de norm [Wolters, 2020].
• Wanneer er iets samengedaan moet worden met collega’s of klanten, kunnen ze met dat clubje
afspreken in een werkhub dichtbij huis. Hierdoor hoeft er minder gereisd te worden.
Dit is onder andere een stuk beter voor het milieu. Het zorgt voor minder woon-werkverkeer,
maar ook voor opvulling van gaten in de arbeidsmarkt. Deze gaten ontstonden steeds meer.
Echter kan nu iemand die in Groningen woont vanuit huis of werkhub werken voor een bedrijf uit
de Randstad [Wolters, 2020].
• Het kantoor is de derde en laatste optie [Wolters, 2020].
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Collega’s bevinden zich niet meer in
elkaars aura en in elkaars fysieke
omgeving. Het heeft gevolgen voor de
verbinding en de connectiviteit [Virtuele traktatie voor meer verbondenheid,
2020] [HET NIEUWE HYBRIDE WERKEN,
2020]. Het is lastiger elkaar te zien,
te ervaren, te herkennen of te erkennen.
Een gemis aan emotionele en hechte
banden met anderen en geen verbondenheid met de ander ervaren moet
voorkomen kunnen worden [Wat is eenzaamheid, z.d.]. Mensen hebben
behoefte aan contact met collega’s
[Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020].
De behoeftepiramide van Maslow (1943)
laat zien dat (werk)geluk en ons
welbevinden deels wordt bepaald door
verbondenheid met anderen. 		
De motivatie om iets te doen komt
voort uit het streven naar het vervullen
van die behoeftes. Bij twee behoeftes
in de piramide van Maslow zijn andere
personen nodig en hebben een sociaal
karakter. De behoefte aan waardering
en erkenning en de behoefte aan
sociaal contact en liefde moeten uit de
ander komen [Virtuele traktatie voor
meer verbondenheid, 2020].
De behoeftes worden grotendeels
bevredigd, aangevuld, herkend of
gestimuleerd wanneer er contact
plaatsvindt.

Vaak vindt dit contact fysiek en
informeel plaats tijdens een kletspraatje bij het koffiezetapparaat of
tijdens de lunch.
“Wat heb jij afgelopen weekend
gedaan?”
Zo blijkt uit een onderzoek van
Britse Oxford Economics in opdracht van
supermarktketen Sainsbury’s dat
samen eten bijdraagt aan het persoonlijk geluksgevoel. Sociaal eten speelt
een belangrijke rol in het stimuleren
van sociale binding [Bloem, 2019]. Het is
een activiteit waarbij gekletst wordt en
er interesse plaatsvindt in de ander.
Het informele en sociale contact wat
normaal spontaan plaatsvond is
verleden tijd. Het schept een band, die
tijdens het werken vanuit hybride
settingen ontbreekt.

[Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020].
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Samen eten doet dus goed voor de
persoonlijke gezondheid van de mens.
Het is bevorderlijk voor het geluksgevoel. Het brengt samen en maakt
informeel contact mogelijk.
Echter heeft de nieuwe werksetting
gevolgen voor de verbinding en
connectiviteit tussen collega’s.
Mensen raken in een sleur, sommige
vinden het saai. Doordat ze het (sociale, informele) contact missen [Virtuele
traktatie voor meer verbondenheid,
2020]. Er vindt letterlijk afstand plaats
tussen collega’s met als gevolg dat er
minder goed behoeftes worden
bevredigd. Waardoor plezier en geluk
in werk afneemt en het samen gevoel
ontbreekt.

- Hoe kan er toch op afstand gevoel van verbinding en
connectiviteit plaatsvinden?

Vanuit de theorie, enquête en testjes
bleek dat informeel contact wordt
gemist. Dat het belangrijk is voor het
geluk en plezier om elkaars behoeftes
te erkennen en te bevredigen.
Echter is ieder persoon anders en heeft
ieder persoon andere kwaliteiten. Het
persoonlijk geluksgevoel wordt mede
gecreëerd tijdens samen eten. Een
moment waar er aandacht en
interesse voor elkaar is en er “echt”
contact plaatsvindt.
Alleen in hybride werksettingen
ontbreekt die connectiviteit en is het
moeilijk elkaar te ervaren, signalen op
te vangen en sociaal en informeel
contact plaats te laten vinden. Het
contact is oppervlakkig en er is letter
afstand. Echter is de verbinding nou net
zo belangrijk voor het geluk en plezier
tijdens het werk.
Om elkaar te ervaren, signalen op te
vangen, sociaal/ informeel contact
plaats te laten vinden om uiteindelijk
elkaars behoeftes te bevredigen ((werk)
geluk/ plezier te optimaliseren), is het
belangrijk om te weten hoe de ander is
en wat diegene nodig heeft.
Wanneer je elkaar beter kent, ervaar je
ook meer verbinding. Je begrijpt elkaar
beter en kunt elkaar beter voorzien in
behoeftes.

COMMUNICATIEMODELLEN
Om te begrijpen hoe verschillende mensen in elkaar zitten en hoe ze zich kunnen gedragen, is er inzicht opgedaan vanuit
diverse communicatiemodellen.

DISC-model [DISC Factor inspirerend
motiverend, z.d.].

Teamrollen van Belbin [Teamrollen van Insight Discovery [Insights Discovery
Belbin, z.d.].
deel 2: de 8 typen, 2016].

					

Spiral Dynamics [Graves en spiral
dynamics, z.d.].

Ieder persoon is anders en heeft andere waardes, kenmerken en
						een andere persoonlijkheid.
						
Iedereen neemt een andere rol in binnen een team.
						
Vanuit het DISC-model, de teamrollen van Belbin, de Spiral Dynamics,
en 						
Insight Discovery zijn kleuren persona’s ontstaan.
						Ze definiëren verschillende persoonlijkheden en stijlen.
						
Ze maken het mogelijk mensen erin te her- of te (er)kennen.
						
In de bijlagen zijn de gehele kleurenpersona’s te vinden.

Figuur 1: Kleurenpersona’s
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[Lee, 2018].

DOELSTELLING
Met dit afstudeeronderzoek ga ik collega’s in hybridewerksettingen weer
informeel en sociaal met elkaar verbinden. Waarin de loacties van diverse
collega’s verschillend zijn. Middels een informeel samen zijn en eten.
waardoor…..
• (Werk) geluk en plezier wordt
geoptimaliseerd. Ook in de nieuwe
werksetting.

Een optioneel doel en bijkomstigheid,
die achterliggend is en niet op de
voorgrond ligt;

• Er gevoel van verbinding en
connectiviteit wordt ervaren tussen
collega’s. Die op een andere manier
wordt vormgegeven dan alleen formeel
via beeld en geluid.

• Elkaars persoonlijkheidskenmerken
zien, aan te voelen, te voeden en te
bevredigen.

• Een (informeel) gevoel van samen zijn,
waar ruimte en plek is voor iedereen.
• De gezelligheid die samen eten brengt
wordt gecreëerd op afstand van elkaar.
• Er online sociaal contact plaatsvindt
en wordt gestimuleerd, wat gezelligheid
brengt.
• Een pauzegevoel tussen collega’s
wordt gecreëerd. Ontspanning!
Vanuit de verschillende doelstellingen
zijn een aantal kernwoorden ontstaan.

VERBINDEN - ONTSPANNING - INFORMALITEIT - PLEZIER

18

VISIE
Vanuit een eigen gemis aan
connectiviteit en verbinding met mede
studenten en collega’s ontdekte ik hoe
belangrijk contact is. Ik ben een
sociaal dier, die graag in contact staat
met anderen.
“Samen is toch leuker dan alleen?”
“Hoe is het met jou?”
Vanaf maart 2020 zit ik thuis achter de
laptop, velen met mij. Ik merk in mijn
naaste omgeving dat thuiswerken best
goed gaat. Echter is er wel een gebrek
aan sociaal contact en het kletspraatje
tijdens de lunch wordt gemist.
Thuiswerken brengt ook weer voordelen
met zich mee. Zo kon ik aan mijn eigen
passie voor lekkere voeding en
uitgebreid eten meer tijd besteden.
Echter miste ik wel de gezelligheid van
samen aan tafel zitten en gezamenlijk
pauzeren waarin er ook een moment
voor elkaar is. Zat ik daar in mijn eentje
te smikkelen van een lekker gerecht.
Met in mijn linkerhand maar weer mijn
telefoon om contact te ervaren via
sociaal media.

ONDERZOEKSVRAGEN
Ik merkte in het nieuws op dat thuiswerken en werken vanuit hybride
setting het nieuwe normaal gaat
worden.
Daarnaast dat vooral nu de focus ligt
op formeel contact en de functionaliteit
van werken vanaf verschillende locaties.
“Hoe kunnen we makkelijker
vergaderen? En contact leggen op
afstand van elkaar?”
Echter miste ik daarin de focus op
sociaal en plezierig contact tussen
collega’s. Het ontbreekt en er is
nauwelijks aandacht voor tijdens het
werken vanuit een hybride setting.
Ik kwam er al vrij vroeg in het onderzoek
achter iets bijzonders neer te willen
zetten. Door namelijk te focussen op
iets anders dan de praktische kant van
thuiswerken. Mensen stimuleren om
informaliteit met elkaar te delen, te
verbinden en connectie te laten ervaren
op afstand van elkaar.

Ontwerpvraag

Hoe kan het informeel samen zijn en eten vertaald
en versterkt worden naar een gevoel van
verbinding en connectiviteit in hybride
werksettingen?
Deelvragen
• Wat zijn belangrijke aspecten van gevoel van verbinding
tussen collega’s?
• Wat zijn belangrijke aspecten van connectiviteit tussen
collega’s?
• Kunnen er associaties gelegd worden tussen voeding en
een collega/persoon?
• Kan geproefd worden hoe de andere collega’s zijn?
• Wat houden hybride werksettingen tussen collega’s in?
• Waar bestaat (werk)geluk en plezier uit?
• Wat zijn vergelijkbare initiatieven?

ONDERZOEKSOPZET
Het afstudeeronderzoek is opgebouwd in fases. Gedurende de eerste vier weken
vond fase één plaats. Deze fase stond in het teken van onderzoek, Desk- en
fieldresearch en breed literatuuronderzoek. Vervolgens zijn bepaalde inzichten
onderzocht en getest aan de hand van kleine methodieken en testjes met mensen
die zich nu in een hybride werksetting bevinden. De uitkomsten van die
methodieken en testjes maakte het mogelijk het onderzoek af te bakenen en nieuwe
inzichten te genereren.
In de tweede fase vonden er korte sprints plaats, waarin concepten werden bedacht.
Sommige concepten werden getest en vanuit feedback besloten te verbeteren of
verder te itereren. Middels low-findelty prototyping kon er snel getest worden en
feedback verzameld worden. Op deze manier is er een concept ontstaan wat aansluit
op de doelgroep(en), de ontwerpcriteria en de doelstellingen. In de vervolgfase, de
prototyping periode, werden iteratieslagen gemaakt op het concept uit fase twee.
Het concept is getest, geprototyped en geïtereerd. De aankomende periode vindt de
bouwfase van het definitieve concept plaats.

Tijdens het brainstormen voor
afstuderen, kwam ik tot het inzicht dat
ik mij wilde gaan verdiepen in de
connectiviteit en verbinding van
collega’s op afstand van elkaar.
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[xxwingxx, 2009].

DOELGROEP
(Samen)werken en de rol van het
kantoor is in een ander daglicht
komen te staan [HET NIEUWE HYBRIDE
WERKEN, 2020]. Er heeft een versnelde
popularisering van digitaal-, plaat-én
tijdonafhankelijk werken plaats
gevonden bij instellingen en bedrijven.
Het is nu mogelijk overal en altijd te
kunnen werken [HET NIEUWE HYBRIDE
WERKEN, 2020].

Twitter geeft aan dat de
afgelopen maanden hebben bewezen
dat thuiswerken goed gaat.
Zo mogen de werknemers voor altijd
thuiswerken, als ze dat willen [Meijer,
2020]. Ook facebook geeft aan dat
werknemers voor altijd thuis mogen
werken [Wolters, 2020]. Het Nederlandse
softwarebedrijf Protime verandert ook
de norm. De standaard bij Protime was
op kantoor en af en toe thuiswerken.
Zoals de coronacrisis al heeft laten zien, Echter is dat nu omgedraaid. Aangezien
is werken vanaf andere locaties goed
werknemers en klanten dit fijner vinden
mogelijk [HET NIEUWE HYBRIDE WER[Wolters, 2020]. Werknemers zijn nog
KEN, 2020]. Zo zal het werken op afstand steeds welkom op kantoor, maar hun
of het thuiswerken steeds meer
thuiswerkplek wordt de basis. Wanneer
geïmplementeerd worden en het nieuwe je naar kantoor wilt komen, wordt dit
normaal zijn. Ook zeker ná de
eerst aangegeven bij de teamleider
coronacrisis. Er zal bewuster door de
[Wolters, 2020].
medewerker gekozen worden wanneer en waarom ze naar kantoor gaan.
Steeds meer bedrijven en organisaties
Thuiswerken zal steeds meer onderdeel kiezen voor thuiswerken, ook als het
worden van de bedrijfscultuur en de
straks niet meer hoeft vanwege de
manier van werken. [HET NIEUWE HYbesmettingsgraad. Waarin technische
BRIDE WERKEN, 2020].
bedrijven nu het voortouw nemen,
zullen diverse andere sectoren gaan
Veel werknemers van de ‘Big 5’
volgen. Thuiswerken heeft de toekomst.
technische bedrijven; Apple, Amazon,
Facebook, Google en Microsoft mogen
Met de hybride werksetting als het
nog lange tijd thuiswerken, zeker gezien nieuwe normaal zal fysiek en direct
de huidige situatie [Meijer, 2020].
contact met collega’s afnemen. WanDe BBC geeft aan dat een ander
neer de situatie van het huidige digitaal
technisch bedrijf Twitter zijn personeel
werken op afstand niet verandert, zal
de vrijheid geeft en mogelijkheid biedt
dat gevolgen hebben voor het brein
om altijd thuis te blijven werken [Meijer, [HET NIEUWE HYBRIDE WERKEN, 2020].
2020].
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Zo wordt er nu nauwelijks aandacht besteed aan het belang van
informele en sociale interactie. De coronacrisis laat zien dat
werknemers sociale interactie missen.
Daarnaast het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie en binnen
het team minder wordt [HET NIEUWE HYBRIDE WERKEN, 2020].
Sociaal en informeel contact is heel erg belangrijk voor het geluksgevoel, net als het geven en ontvangen van erkenning en waardering
[Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020].
Het is zowel in het belang van de werkgever als werknemer dat er
aandacht wordt besteed aan het contact tussen collega’s in
hybride werksetting. Wanneer een werknemer zich gelukkig voelt op
het werk zal hij of zij ook beter presteren. Het welzijn van de werknemers is dus erg belangrijk voor de werkgever en het werkresultaat.
Daarnaast ook voor de werknemer zelf en zijn of haar geluksgevoel.
Het is niet gek dat collega’s elkaar uit het oog verliezen. Zo blijkt
mede uit de enquête dat werknemers veel prikkels ervaren en met
veel meer andere factoren en stakeholders in aanraking komen dan
op kantoor [Virtuele traktatie voor meer verbondenheid, 2020].
Informeel en sociaal contact vindt niet meer spontaan plaats tijdens
de hybride werksetting. Echter is dat wel van belang voor het (werk)
geluk en plezier van de werknemer. In hybride werksetting zal dit
geïmplementeerd moeten worden.

Figuur 2: Stakeholders thuiswerker

VERBINDING EN CONNECTIVITEIT
Wanneer er vanuit verschillende
plekken wordt gewerkt, is het lastiger
om te zien, te ervaren en te herkennen
wat voor soort werktype of persoon je
collega’s zijn en wat je collega’s nodig
hebben. Je verliest elkaar sneller uit het
oog, eenzaamheid neemt toe, er
ontstaan verschillende eilandjes,
connectiviteit en informeel contact
neemt af.

Vindt er meer of minder informeel en sociaal contact plaats
tijdens het thuiswerken?

Verbondenheid dient bij werken op
afstand van elkaar gestimuleerd te
worden.
Geen verbinding ervaren en het gemis
aan een emotionele en hechte band
met anderen moet zoveel mogelijk
voorkomen worden [Wat is eenzaamheid, z.d.]. Alleen beeld, geluid en
bijvoorbeeld Zoom meetings zijn niet
voldoende.

Ervaart u dezelfde connectiviteit met collega’s tijdens het
thuiswerken als op kantoor?

ENQUÊTE
Vanuit de enquête werd bevestigd dat er
niet dezelfde connectiviteit met collega’s
tijdens het thuiswerken wordt ervaren dan
op kantoor. Daarnaast werd er aangegeven
dat er minder informeel en sociaal contact
plaatsvindt. In de bijlage zijn de resultaten
van de gehele enquête te vinden.
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Figuur 3 & 4: enquête (N +/- 50)

BIOLOGISCHE FACTOREN; geur, smaak, voeding
Wat voor rol zou voeding, geur, smaak kunnen spelen in de ervaring en
beleving van verbinding en connectiviteit op afstand van elkaar?
Vanuit een eigen affiniteit en connectie met voeding, geur, smaak en de
herinneringen eraan, werd er afgevraagd wat voor rol dat eventueel tijdens hybride
werksetting zou kunnen spelen.
Er werd verder verdieping gelegd in de
kennis over geur/smaak.
Doordat de mens ademt via de neus
maakt dat mechanisme het mogelijk dat
we kunnen ruiken. Ook wel het
olfactorisch vermogen genoemd. De
reukzin wordt gekoppeld aan emotie en
roept dus herinneringen en gevoelens
op [NTR, 2013]. Het maakt het mogelijk
dat mensen associëren en beleven.
Smaken worden ervaren middels
proeven. De kennismaking met smaken
bevindt zich op de tong. Met de tong
wordt geproefd. Wat we proeven wordt
bepaald door de smaakpapillen in de
tong. De smaakpapillen bevinden zich
aan de zijkant, achterkant en voorkant
van de tong. Er kunnen vijf smaken
onderscheiden worden; bitter, zuur,
zout, zoet en umami [NTR, 2013]. Ook
middels smaak worden er herinneringen
en gevoelens gecreëerd. Deze
herinneringen en gevoelens worden in
eerste instantie gecreëerd, doordat we
het product ruiken voordat we het
proeven. Er zijn zeven algemene geurenfamilies die geroken kunnen worden.

Binnen die families sluiten geuren goed
op elkaar aan en passen de verschillende geuren bij elkaar [Site-Redactie, z.d.].
De kans is groot dat andere geuren
binnen die familie ook als lekker
worden ervaren [Site-Redactie, z.d.].
De geuren hebben ook verschillende
betekenissen, functies en roepen een
bepaald gevoel op. Het maakt
herinneringen, beleving en associëren
mogelijk [Site-Redactie, z.d.]. Het roept
gevoelens op. Sommige geuren worden
ook gegeten en zijn verwerkt in
producten.

GEURENTEST
Om kennis te maken met
verschillende geuren is er een test
uitgevoerd met keukenspecerijen.
Middels dit kleine experiment is er
kennisgemaakt met smaak en geur.
Veel specerijen riepen herinneringen
aan voeding, plaatsen en momenten
op. In de bijlage is de gehele
geurentest te vinden.

Geurentest

GEURENFAMILIES
1. Hesperidèe
Een Citrusgeur. Tot deze geur horen verschillende vruchten, zoals; citroen, limoen, sinaasappel,
grapefruit en mandarijn [Site-Redactie, z.d.]. Deze geur is geschikt voor momenten van vermoeidheid.
De geur schept openheid in je gedachten en maakt nieuwsgierig [Over wierook en geuren, z.d.].
2. Florale
Een bloemige geur. Tot deze geur horen verschillende bloemen, zoals; jasmijn of viooltjes en rozen
[Site-Redactie, z.d.]. Deze geur is vriendelijk, maar ook dominant. Het is een warme geur
[Over wierook en geuren, z.d.].
3. Ambrée
Een oriëntaalse geur. Tot deze geur horen sensuele en warmen geuren. Het is een intense en
verleidelijke geur. Ingrediënten als vanille, kaneel, musk, balsem en kruiden [Site-Redactie, z.d.]. Deze
geur is beschermend en een beetje egoïstisch. Het helpt bij het afbaken- en van grenzen. Het roept
temperament en pittigheid op [Over wierook en geuren, z.d.].
4. Boisée
Een houtachtige geur. Tot deze geur horen warmen geuren. Het doet denken aan het bos, mos en het
hout [Site-Redactie, z.d.].
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Het is een geur met creatieve en actiegerichte energie. Genieten en ontspannen staat voorop
[Over wierook en geuren, z.d.].
5. Cuir
Een leergeur. Tot deze geur horen veel verschillende aspecten, zoals; tabak, hout, rook en honing.
Het kan rokerig maar ook bloemig zijn [Site-Redactie, z.d.]. Het is een geur met energie, warmte en
geluk. Het is een verbindende en tevreden en een blije geur [Over wierook en geuren, z.d.].
6. Fougère
Een varen geur. Tot deze geur horen verschillende ingrediënten, zoals; eikenmos en lavendel.
Het is een fantasiegeur [Site-Redactie, z.d.]. Een avontuurlijke, levendige en actieve geur.
Het staat voor ondernemend zijn, Innerlijke rust en doordoor meer risico willen en durven nemen
[Over wierook en geuren, z.d.].
7. Chypre
Een geur vernoemd naar het eiland Cyprus. Het zijn frisse geuren met verschillende
ingrediënten, zoals; bergamot, eikenmos en patchouli [Site-Redactie, z.d.].

TESTEN “HOE HERINNER JIJ JOUW COLLEGA’S?” en “WAT VOOR SOORT VITAMINE IS JOUW COLLEGA?”
Insights verzamelen
Vanuit de gevonden inzichten en antwoorden werd
er afgevraagd of mensen herinneringen met hun
collega’s kunnen koppelen aan smaak/geur.
Middels de testen “Hoe herinner jij jouw
collega’s?” en “Wat voor soort vitamine is jouw
collega?” is onderzocht en getest of het klopt dat
mensen herinneringen met collega’s hebben
middels voeding, geur, smaak. Daarnaast wat voor
herinneringen mensen maken en welk gevoel het
bij hen oproept.
Vanuit de antwoorden uit de testen blijkt dat
mensen herinneringen met collega’s koppelen
aan voeding, geur, smaak. Het maakt ze gelukkig
en geeft ze een fijn gevoel. In de bijlage zijn de
testen en resultaten uitgebreid te vinden.
Mede uit deze informatie blijkt dat het relevant is
voeding, smaak, geur te koppelen aan verbinding
en connectiviteit.

Figuur 5: Hoe herinner jij jouw collega’s?
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Figuur 6: Wat voor soort vitamine is jouw collega?

TEST “OH HAPPY MOTIVATED WORKDAY DIARY”
Insights verzamelen

Vanuit de kennis over geuren werd er afgevraagd wat voor effect geur/smaak zou hebben op de productiviteit en creativiteit van een werknemer.
Zo bleek dat Citrus in de ochtend, bloemen in de middag en warmte in namiddag zouden helpen.
Echter slaat deze test niet op de verbinding tussen collega’s maar op het individu.
Het gaf geen nieuwe inzichten en vanuit de evaluatie bleek dat het geen toegevoegde waarde was in dit onderzoek.
Omdat de focus van het onderzoek niet op de productiviteit en creativiteit versterken van het individu ligt.
Maar in het creëren van het gevoel van verbinding en connectiviteit tussen collega’s.

Figuur 7: Oh happy motivated workday diary
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Informeel en sociaal contact rondom samen eten en tafelen
Voeding is een verbinder voor culturen
en mensen op diverse manieren.
De Hollandse pot bestaat namelijk uit
piepers uit Peru en de rookworst
bevat smaakmakers uit
Indonesië [Levie, Bijdendijk & Lohman,
2019]. Voeding zegt iets over hoe
mensen op een bepaalde plek leven

en hoe er wordt samengeleefd [Levie,
Bijdendijk & Lohman, 2019]. Voeding
heeft grote verbindende factoren. Zo
verbinden groepen zich rondom eten,
samen eten en de eet daad [Levie, Bijdendijk & Lohman, 2019]. Wanneer we
allemaal een (stuk) rookworst
gezamenlijk eten zijn we niet alleen
verbonden met elkaar, maar ook

verbonden met de ingrediënten en
afkomst van die ingrediënten van de
rookworst. Eten en voedsel is dus
verbindend en roept vaak connectiviteit
op.

[LKP, 2019].

Etiquette
Bijpraten

Verbinder

Connectie
Optimaliseerd persoonlijke
geluksgevoel [Bloem, 2019].

Blazen

Delen
Samen

Sociaal
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Ruiken

Smakken

Proeven
Sociale binding

Kunnen er associaties gelegd worden tussen voeding en persoon?
Vanuit de kennis en inzichten uit het theoretisch onderzoek werd er afgevraagd of persoonlijkheid gekoppeld kan worden aan smaak, geur, voeding en
gerechten. Wanneer dit zou kunnen, zou er geproefd kunnen worden hoe andere collega’s zijn?
De testen “Hoe herinner jij jouw collega’s? en “Wat voor soort vitamine is jouw collega?” zorgde voor de inzichten dat er herinneringen en associaties
werden gelegd tussen collega en voeding. Zouden mensen dezelfde associaties kunnen maken tussen persoonlijkheid en een geur, smaak, voeding of
gerecht? Middels de Spelkaarten is dit onderzocht.
Spelkaarten
Vanuit theorie en intuïtieve gevoel zijn
er kaartjes ontstaan van voeding en een
karaktereigenschap. Onderstaande
tabellen laten zien welke combinaties
zijn gemaakt op basis van theorie,
eerdere testjes en associaties.

maken van combinaties. Er moet
namelijk zoveel mogelijk vrije ruimte
zijn zelf te interpreteren en combinaties
te maken.
- Worden dezelfde combinaties
schriftelijk als visueel gemaakt?
- Worden grotendeels dezelfde
combinaties gemaakt?
Dan zou je misschien karaktereigenschappen kunnen definiëren in
voeding, gerecht, geur of smaak.
Foto’s van een uitgevoerde test.

Figuur 8: Combinatie kleur en voeding/ gerecht

Deze test is opgesteld om te kijken of
mensen karakter kunnen koppelen aan
gerechten. Zodat wellicht de ander
“geproefd” kan worden? Welke
associaties worden gelegd?
Daarnaast was ik benieuwd wat voor
invloed het visueel maken heeft op het

Uit de teruggekregen foto’s, waarop de
combinaties van de kaartjes te zien waren,
bleek dat er zeer diverse combinaties werden gemaakt. Er was bijna geen overzicht
van te maken. Ik kwam tot de conclusie dat
het een beetje appels en peren vergelijken
is. Zo kan een nauwkeurig blauw persoon
net als een dominant rood persoon een
biefstukje lekker vinden. Het zijn persoonlijke associaties en er zijn zoveel meer
variabelen van invloed. Associaties worden
wel gelegd bleek uit de test. Maar uiting
van karaktereigenschappen kan niet letterlijk via voeding. Deze conclusie werd
bevestigd, nadat ik deze test met Raymond
Godding had besproken.
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Hij is expert op gebied van verbinding en
voeding. Hij benadrukte dat er wel uiting
kan worden gegeven van karakter in stijl,
schrift en opmaak. Daarnaast kwam ik tot
de conclusie (mede door het literatuuronderzoek) dat het om de eet daad gaat wat
ons als mens gelukkiger maakt. Zo versterkt
samen eten het persoonlijke geluksgevoel.
De uitvoering van de test Spelkaarten heeft
verschillende inzichten gebracht. Er kunnen
opties en gedachtes weggestreept worden.
Geur, smaak, voeding of een gerecht kunnen
niet gekoppeld worden aan een karaktereigenschap. Het zorgt voor afbakening
van het onderzoek en bracht weer nieuwe
inzichten.

Figuur 9 & 10:
Uitleg spelkaarten

VERGELIJKBARE INITIATIEVEN
Vanuit de kennis en inzichten die zijn opgedaan werd er afgevraagd wat voor soort producten er al zijn die personen verbinden op afstand van elkaar.
Producten die inspelen op voeding, maar ook juist op verbinding en connectiviteit tussen collega’s in hybride werksettingen.

[Distance Disco THE BEST REMOTE DANCE PARTY, z.d.]
[Online speeddaten met Collega’s, z.d.]

[Online Cocktail Workshop, z.d.]

[Samen koken op afstand, z.d.]

[Alle Online Uitjes op een rij!, z.d.]
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CONCLUSIE
Hybride werksettingen is het nieuwe
normaal geworden. Dit houdt in dat er
op verschillende tijdseenheden en
vanuit verschillende plekken kan
worden gewerkt. Collega’s lopen elkaar
niet meer tegen het lijf en de
vanzelfsprekendheid even een
kletspraatje te houden met je collega’s
neemt af. Er vindt voornamelijk online
contact plaats vanuit een hybride
werksetting. Waarbij er nu voornamelijk
wordt gefocust op de functionaliteit van
het hybride werken.
Echter heeft het thuiswerken en
werken vanuit diverse locaties veel
gevolgen voor de verbanden,
verhoudingen, verbindingen tussen
collega’s en het informele en
sociale contact.
Zo blijkt uit de behoeftespiramide voor
(werk)geluk en plezier van Maslow
(1943) dat de behoefte aan erkenning en
waardering en de behoefte aan sociaal
contact en liefde uit de ander moet
komen. Door de hybride
werksetting worden die behoeftes
minder goed bevredigd en wordt er
minder connectiviteit ervaren. Dat heeft
gevolgen voor het (werk)plezier en geluk
en daarnaast voor de productiviteit van
de werknemer.
De spontaniteit, gezelligheid en het
contact ontbreekt en dient in hybride

werksetting geïmplementeerd te
worden. Waar op kantoor die ene leuke
gebeurtenis van het afgelopen weekend
werd gedeeld bij het koffiezetapparaat
en er gezamenlijk tijdens de pauze de
zelfgemaakte appeltaart werd geproefd,
vinden dat soort momenten niet tot
nauwelijks meer online plaats.
Echter zijn dat momenten waarop we
elkaars behoeftes bevredigen en
sociaal/ informeel contact ervaren.
Daarnaast draagt samen tafelen en eten
bij aan ons persoonlijk geluksgevoel.
Het verbindt. Dat gevoel en het effect
van dit soort momenten dient online
ook aandacht te krijgen, waardoor er
meer gevoel van verbinding en
connectiviteit wordt ervaren.

- voeden - verrijken (her-)(er)kennen - verbinden 30

ONTWERPCRITERIA
Vanuit breed onderzoek; deskresearch,
methodieken en design research zijn
verschillende inzichten, uitkomsten en
criteria ontstaan. Het uiteindelijke
ontwerp zal moeten bestaan uit;
• Interactie elementen tussen
verschillende collega’s, zodat er samen
iets wordt ondernomen en het team
even centraal staat. Hierdoor is er
plaats voor informeel en sociaal
contact. Het informele en sociale
contact dient gestimuleerd te worden,
aangezien daar nauwelijks aandacht
aan wordt besteed tijdens hybride
werksettingen. Echter is dat wel heel
erg belangrijk voor het plezier en geluk
in werk.
• Samen eten is een moment waarop
het persoonlijk geluksgevoel wordt
bevredigd en er ervaren wordt dat er in
verbinding wordt gestaan met de ander.
Zo vindt er tijdens samen eten of samen
aan tafel zitten vaak informeel en
sociaal contact plaats. Het weekend
wordt even besproken of een leuke
anekdote wordt verteld.

• Een plezierige activiteit waarin het
nuttige en aangename wordt
gecombineerd.
Samen nuttigen, doordat er iets door de
deelnemers wordt gegeten.
Maar daarnaast ook het in gesprek
gaan, er plezier plaatsvindt, er
contact is en informatie (over jezelf)
wordt gedeeld.
• Er moet aandacht en een moment zijn
voor elkaar. Elkaar weer op een andere
manier spreken dan alleen formeel via
mail.
• In verbinding staan met de ander op
een plezierige manier. Tastbaar en
toepasbaar samen iets uitvoeren,
waarbij er aandacht is voor elkaar en
plek is voor iedereen.

VOOR COLLEGA’S IN HYBRIDE WERKSETTING .........

- Er moet een gevoel van verbinding ontstaan tussen collega’s in hybride
werksettingen.
- Er moet interactie plaatsvinden tussen collega’s op een informele en andere
manier dan het formele zakelijke contact. Zo geven de toekomstige gebruikers aan
dat informeel en sociaal contact met collega’s aanzienlijk is afgenomen en
daardoor de kennis over de ander is verwaterd. Met als gevolg dat er afstand wordt
ervaren.
- De focus moet liggen op het beleven van een plezierige activiteit als ontspanning
in de vorm van een pauze. Hiermee wordt een element uit de dag gezamenlijk
ingevuld eens in de zoveel tijd.
- Deelnemers moeten een “samen” gevoel ervaren, waarbij informeel en sociaal
contact wordt aangewakkerd.
- De fun factor.

VOOR DE WERKGEVER .........

- Een teambuilding vorm, zonder dat het wordt ervaren als teambuilding. Op een
andere manier moet er contact worden ervaren, waardoor er ook over elkaar
nieuwe inzichten ontstaan.
- Het moet ontspannend en informeel zijn. Het moet werknemers dichter tot elkaar
brengen. Met als ideaal gevolg dat er meer (werk)plezier en geluk ontstaat, waardoor de werkprestatie ook eventueel optimaliseert.
- Persoonlijkheden tot uiting laten komen, waardoor werknemers elkaar (leren)
kennen en/of (her)(er)kennen.
- De fun factor.

VOOR HET CONCEPT .........

- Het moet een actieve en interactieve vorm hebben die zorgt voor ontspanning.
- In de vorm van een bordspel. “Bord” heeft een dubbele betekenis, het is
serviesgoed waarvan gegeten wordt en het speelbord is de basis van het spel.
- Het moet een plezierige activiteit bieden, waarbij informeel en sociaal contact
voorop staat.
- “Fun factor” het mag best een beetje anders zijn dan de reguliere spellen.
- Er moet genuttigd worden. Niet alleen in de vorm van informatie en contact over
en van elkaar tot je nemen, maar ook in de vorm van letterlijk iets in de mond
stoppen.
- Het concept moet kwaliteit uitstralen en verzorgd zijn.
- Vrolijk, verassend en pakkend zijn.

• Er moet een plezierige activiteit
ontstaan die normaliter rond het
informeel samen zijn en eten plaatsvond. Dat momentje wordt gemist
tijdens het hybride werken.
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BRAINSTORM
Vanuit de conclusie en ontwerpcriteria
is er gebrainstormd. Er zijn veel
mindmaps gemaakt die ideeën en
gedachtes visualiseerde en
overzichtelijk maakte.
Wat voorop staat;
Het moet een leuk spel worden. Waarbij
fun en ontspanning belangrijk zijn. Het
spel dient een pauze activiteit te zijn,
makkelijk uitvoerbaar en een mooie
verzorgde vormgeving te hebben.
Het nuttige en aangename moet
gecombineerd worden. Bijkomend is dat
je elkaar beter leert kennen, mede aan
de hand van elkaars persoonlijkheidsstijlen.
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ITERATIESLAGEN
Gedurende het proces zijn verschillende concept ideeën ontstaan. Ik werd mede
door mijn eigen passie voor voeding, koken en eten geïnspireerd. Samen eten, iets
wat je normaliter samen op kantoor tijdens de pauze doet. Echter ontbreekt dat
in de hybride werksetting. Onderstaande zijn de processen van de verschillende
concept ideeën te vinden.
1. Elkaar “proeven”, doormiddel van recepten te 		 3. Kookspel, “wie ben ik”. Uit een online
bundelen in een kookboek gekoppeld aan
database van collega’s worden vier collega’s
verschillende karaktereigenschappen.
gekozen. Die vier krijgen allemaal een recept.
Zodoende in de pauze allemaal een recept te
Een rood, groen, blauw en geel recept. Volgens
koken aan de hand van iemands
de instructies van het recept worden de
karaktereigenschappen. Vervolgens dit samen in
gerechten klaargemaakt. Vervolgens worden
een online omgeving nuttigen en erachter
in een online omgeving de gerechten samen
komen wie wie is.
genuttigd en aan de hand van vragen wordt
ontdekt wie wie is. Hierdoor proef je en leer je
Later in het onderzoek bleek dat karaktereigende stijl van de collega kennen aan de hand van
schappen in voeding, geur, smaak of gerecht niet
het recept.
te duiden zijn. Hierdoor werd het gelijk niet mogelijk dit idee verder uit te werken.
2. Pushberichtje, gekoppeld aan een online
4. De vrijdagmiddagborrel, alleen dan net even anders.
agenda. Wanneer je ziet dat iemand druk is een
Acht hapjes worden gemaakt volgens acht verschillende recepten.
persoonlijk “snoep” berichtje sturen om iemand
De manier van bereiding en het recept zeggen iets over
een hart onder de riem te steken.
verschillende persoonlijkheden. Welk hapje en dus persoon vindt
jij het lekkerste?
Echter speelt het niet in op interactie en
informeel contact. Er wordt even verbinding
gemaakt doordat er aan de ander wordt gedacht,
maar er ontbreekt echter connectie.
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Puzzelstukjes vielen in elkaar en er
werden weer bomen door het bos
gezien. Het gaat om het gevoel wat
samen eten met zich meebrengt, dat
stimuleren met de bijkomstigheid dat je
elkaar ook beter qua persoonlijkheid
leert kennen. Dat maakt het ook
interessant voor de werkgever.
Daarnaast wordt zodoende het
informele en sociale contact
gestimuleerd en is er ruimte voor (her-)
en (er)kenning en waardering.

Bij de vorige concepten wordt er wel
heel erg ingegaan op wetenschappelijke
modellen, doordat het net als bij vele
communicatieoefeningen gaat over
persoonlijkheid en elkaar op die manier
beter leren kennen. Echter niet op
informaliteit en het effect van het
kletspraatje bij het koffiezetapparaat.
Dat is nou net zo belangrijk voor het
ontwerp. Daarnaast kwam ik middels
het testje “spelkaarten” en een
gesprek met Raymond Godding (expert
op gebied van voeding en verbinding)
tot inzicht dat karaktereigenschappen niet te uiten zijn in voeding, geur,
smaak of een gerecht. Er spelen
namelijk zoveel variabelen mee.
Wanneer je een heel nauwkeurig
persoon bent of juist heel direct,
kunnen ze allebei een biefstuk heel
lekker vinden. Het zijn appels en peren
vergelijken.
Er werd weer even in het onderzoek
gedoken. Toen kwam ik opnieuw tot
inzicht dat voeding op zichzelf al erg
verbindend is en het voornamelijk om
de eet daad gaat [Levie, Bijdendijk &
Lohman, 2019]. Het samen tafelen,
eetgewoontes en gedrag. Gesprekken
voeren en in contact staan met de
ander. De informaliteit die erbij komt
kijken en het sociale contact zijn zaken
die het persoonlijk geluksgevoel van de
mens goed doen [Bloem, 2019].

Vanuit deze inzichten zijn weer nieuwe
concept ideeën ontstaan.

[Tree Silhouette, z.d.].
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5. “Tast the link”. Middels wijnen die gekoppeld 		
zijn aan bepaalde karaktereigenschappen een
proeverij houden tijdens een vrijdagmiddagborrel met informele vragen. Raymond Godding 		
vertelde mij dat er wijnen zijn met
persoonlijkheidskenmerken. Vandaar dat ik op 		
dit idee kwam.

Echter zijn er veel soort gelijke activiteiten en
is het niet vernieuwend. Daarnaast is het lastig.
Wijn bezit over het algemeen alcohol, sommige
mensen lusten het niet of mogen het niet hebben.
Het brengt veel randzaken met zich mee. Ik kwam
tot inzicht dat dit idee niet voldeed.

6. “Teamrollen in de vorm van een rollenspel”.
Dit idee speelt veel in op
persoonlijkheidskenmerken. Niet informeel 		
genoeg. Te veel focus hierbij op wetenschappelijke modellen en niet zo zeer op het 		
pauze gevoel.

7. “Katchup”.
Een interactief bordspel op afstand van elkaar. 		
Waarbij er kaartjes verzameld moeten worden 		
om het “tafelkleed” (het grote vak) in te vullen.
De kaartjes worden verzameld door antwoord 		
te geven. Er zijn bij elke vraag twee antwoorden.
Er moet één antwoord worden gekozen.
De achterkant van de kaartjes zijn gekoppeld 		
aan kleur en patroon en herleiden naar
verschillende karaktereigenschappen.

Vanuit de verschillende iteratieslagen zijn er verschillende concepten ontstaan.
Zo is er gekozen om “Katchup” verder uit te werken, te gaan testen en dit
verder te verdiepen.
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CONCEPT A, KATCHUP
Katchup is een fysiek bordspel.
Iedere deelnemer ontvangt thuis een
box. In die box zit een uitklapbaar
bordspel. Op het bordspel is een groot
vak weergegeven (leeg/saai tafelkleed,
zonder kleur) met allemaal vakjes.
Deze vakjes dienen ingevuld te worden,
door de achterkant van de
beantwoordde vragen. Middels het rad
wordt thematiek van het
vraagkaartje bepaald; Smakken, ruiken,
proeven, delen of blazen. Het kaartje
wordt gelezen en beantwoord. Er zijn
twee antwoordmogelijkheden.

Het gekozen antwoord dient
afgescheurd te worden. De achterkant
van het afgescheurde kaartje is een
puzzelstukje op het grote vak, het
tafelkleed. Daarnaast geeft de
aangegeven kleur op de achterkant aan
bij wat voor soort persoonlijkheid het
antwoord op de vraag past.
Iedereen vult anders het tafelkleed in.
Alle vakjes in het grote vak ingevuld?
Dan maak je een foto van het
Tafelkleed. Deze load je op middels een
QR-code. Middels de QR-code word je
geleid naar de katchup site.
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Op de site kan de werkgever of de deelnemer zelf de tafelkleden ontleden.
Welke kleuren hebben welke
betekenissen?
Welke kleuren overheersen en staat het
daadwerkelijk voor jou?
Ga eventueel hierover met elkaar in
gesprek.

PROTOTYPEN & TESTEN

REDESIGN en CONCLUSIE
- Andere vorm dan een map.
- Nieuwsgierigheid mogelijk maken.
- Geen extra handeling om naar een website te
gaan. Aangezien dat niet enthousiast werd
ontvangen. Er wordt verwacht dat die handeling
nauwelijks wordt gedaan.
- Antwoorden afscheuren is niet mileubewust en
herbruikbaar. Het moet op een andere manier
ontworpen kunnen worden. Het voegt niks toe
aan het ontwerp.

Uit feedback bleek dat het te veel deed denken aan een
werkmap. Daarnaast is het een groot en log ding. Niet
erg praktisch. Middels de afgescheurde kaartjes, die
vervolgens op het grote vak (tafelkleed) gelegd
moesten worden, wordt persoonlijkheid inzichtelijk
gemaakt middels kleuren en patronen. Echter is door het
afscheuren van de kaartjes niet herbruikbaar, niet
milieubewust en wordt er om een extra handeling
gevraagd. Aangezien de evaluatie middels een website
ingevuld dient te worden.
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CONCEPT B, KATCHUP 2.0
Vanuit die feedback ontstond er een
nieuw ontwerp van de inhoud van het
spel. Het kreeg een andere opbouw en
een andere vorm. De vorm van een vierkant doosje, wat je kunt uitvouwen. Het
doosje past door de brievenbus, waardoor het als een brievenbus doosje
verzonden kan worden. Daarnaast wordt
het hierdoor compacter en wat meer
een speldoosje, in plaats van een map.
Het doosje is uitvouwbaar en heeft
verschillende lagen. Het is slim en moet
voelen als een soort cadeautje.
Daarnaast wordt het “Tafelkleed of Vak”
ingeruild voor een doorzichtig schuifbaar systeem. De verzamelde kaartjes
geef je een plek op het doorzichtig vlak.
Wanneer alle vakjes zijn gevuld met
kaartjes, wordt het dichtgeschoven.
Wanneer iedereen zijn of haar vlak vol
heeft, draait iedereen het om en zijn de
kleuren te zien. Deze kunnen
geëvalueerd worden aan de hand van
het boekje. Alleen de kaartje van de
thematiek “delen” kunnen opgelegd
worden als ze bij je passen. De deel
kaartjes kunnen het beste aan persoonlijkheid worden gekoppeld en zijn het
meest waterdicht. De andere
categorieën hebben met veel meer
variabelen te maken en zijn moeilijker
uit te drukken in stijl of persoonlijkheid.
Vandaar dat er is gekozen voor één
onderdeel van de draaischijf als
verzamelkaartje.

Daarnaast zijn er verdiepende
slagen qua vormgeving van het spel
bedacht. Zo is er een geurendrukker
gevonden die geureninkt kan drukken.
Middels kaartjes die je ruikt en
omschrijft moeten de anderen raden.
Daarnaast wordt het spel in deel 1 en
deel 2 opgesplitst, waarbij deel 2 maar
vijf minuutjes duurt en in plaats komt
van de website.

PROTOTYPEN & TESTEN

REDESIGN en CONCLUSIE

Vanuit de feedback en iteratieslagen
ontstond er inzicht, focus en het idee
het doosje een andere vorm te geven.
Het gaat om transparantie.
Het spel is een open spel, waarbij je
elkaar informeel informatie geeft. Het
brengt ontspanning en zorgt ervoor dat
de batterij weer wordt opgeladen.
Je voedt elkaar. Het is een spel waarbij
ruimte en plek is voor iedereen. Elke
deelnemer komt aan de beurt en doet
ertoe. Aandacht met en voor elkaar.

Wat nou als dit letterlijk wordt vertaald in een ontwerp?
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CONCEPT C, KATCHUP 3.0
Uitgegaan van de letterlijke vertaling
van transparantie en elkaar voeden,
ontstond het idee het spel totaal
eetbaar te maken. Wanneer het spel
afgelopen is, is er niks meer over qua
inhoud. Behalve jullie zelf, de
collega’s. Daar gaat het om.
Door elkaar te voeden;
erkennen, herkennen en elkaar te voorzien van ontspanning wordt de batterij
weer opgeladen en is er verbinding
met de ander, daarnaast vindt er
connectiviteit plaats.

PROTOTYPEN & TESTEN

- Transparant doosje
- Compleet eetbaar
- Directe vertaling van transparantie
en elkaar voeden
- Een interactief en informeel bordspel
- Op afstand nuttigen en spelen
- Snoep, proef en voed
REDESIGN en CONCLUSIE
Na het maken en testen kwam ik tot
inzicht dat;
- Het compacter en makkelijker moet.
Eetbaar maken is heel kwetsbaar.
- Een draaischijf is haast onmogelijk om
eetbaar te maken.
- Geureninkt niet gecombineerd kan
worden met eetbaar papier. Er moet
dus niet meer geroken worden tijdens
het spel, maar geproefd worden.
Het blauwe en lichte roze papier is snoepapier.
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ONTWERPKEUZE
Op basis van mijn iteratieslagen van de
voorgaande concepten ben ik tot een
ontwerpkeuze gekomen.
De ontwerpkeuze houdt in dat;
- Het gehele spel eetbaar is.
- Er dienen kaartjes beantwoord en
uitgevoerd te worden en daarnaast
een plek te worden gegeven op het
bordspel.
- Het spel moet op en weg zijn aan het
einde van het spel.
- Alleen de deelnemers van het spel
blijven over.
- Het moet voornamelijk de “fun” factor
bezitten. Aangezien het als een pauze
moment ervaren moet worden.
Vanuit de ontwerpkeuze en een
inspirerende foto op internet, een taart
met scrabele erop, ontstond een
afgebakend concept.

Scrabele is een bordspel met
verschillende vakjes. Op die vakjes
passen steentjes. Die steentjes samen
beschrijven een woord.
In mijn concept dienen er vragen
beantwoord te worden en plek te
worden gegeven op het bordspel. In de
vorm van eetbare vierkante kaartjes.
Een concept wat eetbaar is, waarbij
kaartjes beantwoord en uitgevoerd
worden en daarnaast een plek krijgen
op het bordspel. Op de vierkante
kaartjes staan een cijfer en een
symbool. Het symbool geeft categorie
aan en dus de plek waar het kaartje
gelegd mag worden op het bord (ruiken,
proeven, blazen, delen, smakken). Met
het cijfer, wordt de vraag aangegeven
in het spelregelboekje. De vraag wordt
voorgelezen en beantwoord en vervolgens wordt het kaartje neergelegd op
het bord. Ligt er al een antwoord? Dan
eet je de vorige gewoon op.
Het idee ontstond de kaartjes verassend
te maken, door ze een andere structuur, steeds meer onderdelen van het spel
moeten verdwijnen. Vanuit de
smaak en effect te geven.
ontwerpkeuzes en Feady is het
Ook ontstond er de naam Feady inplaats uiteindelijke concept ontstaan.
van Katchup. Echter was ik nog niet
tevreden met de naam en het concept.
Feady heeft interessante elementen,
echter ontbreekt de logica waarom er
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HET CONCEPT
DE FUJI-BOX

DELEN

Verschillende collega’s (vier personen)
uit de database van collega’s van de
werkgever ontvangen een FUJI-box. In
een online omgeving wordt er op
afgesproken tijd en datum de box open
gemaakt en het spel gespeeld.

PROEVEN

Er vindt een gezamelijk pauze moment
plaats van ongeveer dertig minuten.

BLAZEN

Iedereen maakt de 10x10 cm box
tegelijkertijd open. Er is een
transparante eetbare laag te zien met
het spelregelboekje erop. In het
spelregelboekje staan uitleg en vragen.
Voordat er aan het spel begonnen kan
worden, moet eerst de transparante
laag “eraf” gelikt worden. Het spel
begint gelijk informeel en anders.
Vervolgens zijn er onder de transparante
laag zestien kaartjes met een symbool
en cijfer te vinden. Daarnaast zit er een
speelbord met negen vakjes en zes rijen
in. De symbolen staan voor
verschillende thematieken van het spel.
De cijfers voor de bijbehoorde vraag/
opdracht.
De zestien kaartjes dienen gehusseld
te worden in de deksel van het spel. De
jongste deelnemer mag beginnen en
een kaartje pakken.

SMAKKEN

RUIKEN
SYMBOLEN KAARTJES MET BIJBEHOORDE THEMATIEK
Blazen
Pittige dilemma’s. Jezelf vooruit blazen en een ander dwarsbomen.
Wijs iemand aan die een beurt moet overslaan. Zelf mag je een rij
van je bordspel afscheuren.
Proeven
Vraag en proef eens van de ander. Lik en ontdek middels 3 hints
en 10 vragen. Eet het kaartje vervolgens op.
Delen
Persoonlijkheidskenmerken stellingen. Bij wie past de stelling het
beste? Iedereen mag één vakje van zijn bordspel afscheuren. We
delen tenslotte graag toch?
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Ruiken
Doe een snufje van iemand op. Hoe denken de anderen over
bepaalde zaken? Liggen er op jouw bordspel twee dezelfde
kaartjes naast elkaar? Dan mag je iemand anders aanwijzen die
een rij van zijn of haar bordspel mag afscheuren.
Smakken
Ongemakkelijke vragen worden gesteld.
Lees hardop voor en beantwoord. Wie van de andere drie mag
géén kaartje afscheuren van zijn of haar bordspel? De rest scheurt
een vakje af. Je mag nog een keer.

FUJI

FEED - UNITE - JOY - INFORM
Elkaar voeden
met informatie

Opeten

Voeden

Weg aan het einde
van het spel

FEED

Contact

Uniek

INFORM

Informeel

NAAM CONCEPT

Sociaal

Contact

Connect

Gesprek
Delen
Together
Samen

Grappig

JOY

UNITE

Plezier
FUN

Gezelschap

Connectie

Verenigen

Wanneer de naam snel wordt uitgesproken, heeft het iets weg van “FOETSI” In de zin van “alles is plots ineens weg”. Zo heeft de naam een dubbele
betekenis. Aangezien er aan het einde van het spel niks meer over is. ALles is “FUJI” behalve de deelnemers zelf. Daar gaat het om!
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PROTOTYPING
STRUCTUUR KAARTJES
Er is geëxperimenteerd met
verschillende structuren, materialen en
producten.
De kaartjes moeten eetbaar zijn. Het
is mogelijk om te drukken op eetbaar
papier, bijvoorbeeld op snoeppapier.
Echter heeft snoeppapier niet echt
smaak. Om te spelen en te ontdekken
met de structuur van snoeppapier ben
ik gaan bekijken wat voor
mogelijkheden er zijn.
Zo ben ik met een aantal snoepsoorten
gaan experimenteren.
Middels eetbare lijm is er knettersnoep,
salmiak, ufo’s en knetterchocolade op
snoeppapier kaartjes geplakt.

Hoe smaakt het en wat voor effect hebben de structuurkaartjes?
De verschillende structuren ben ik gaan testen. Het gaf een
ontzettend grappig en vrolijk effect. Er werden vieze, vrolijke en zure
gezichten getrokken. Het gaf echt iets extra’s, iets onverwachts, iets
spannends en iets verrassends.
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Daarnaast heeft het gebruik van snoep een dubbele lading,
aangezien je letterlijk en figuurlijk van elkaar snoept in het spel. Je kunt
elkaar dwarsbomen, leert elkaar iets beter kennen op een andere
manier, vult elkaar aan en voorziet elkaar van informatie. 			
		“Er wordt gesnoept van elkaar”

INHOUD KAARTJES

TRANSPARANTE LAAG

De vragen, en daarmee de inhoud van
de kaartjes worden weergegeven in het
spelregelboekje.
De vragen en opdrachten spelen in op
connectiviteit en verbinding tussen
collega’s. Zo hebben bepaalde vragen
een persoonlijkheidsstijl tintje, waarbij
een andere vraag weer meer inspeelt op
weetjes over elkaar. Het is de bedoeling
dat de vragen (nieuwe) informele en
sociale informatie over en met elkaar
mogelijk maakt. Een ander praatje,
waarbij het niet gaat over die ene mail.
Het draait om informaliteit, het samen
zijn en kennis delen. Waardoor wellicht
(her-) en (er)kenning plaats vindt.
Er ankedotes worden gedeeld, er
gelachen en plezier gemaakt wordt. De
vragen gaan grotendeels over (samen)
eten, eetgewoontes en gekke trekjes.
De keuze hiervoor komt voort uit de
inpiratie dat samen eten en tafelen
goed doet aan het persoonlijk
geluksgevoel [Bloem, 2019]. Het is een
thema waarbij iedereen andere, gekke
en misschien verassende gewoontes
heeft. Het is een gezellig en populair
onderwerp om tijdens de pauze over te
praten. Het maakt de cirkel rond.

Voordat er aan het spel begonnen kan
worden, moet er eerst een transparant
laagje gelikt worden.
Wanneer het laagje eraf gelikt is, kan
het spel van start gaan. Het moet een
transparant laagje zijn, waardoor wel
te zien is wat eronder zit. Het moet
nieuwsgierig maken, maar daarnaast is
het een ander soort begin van een spel
dan normaal. Het is de eerste
kennismaking met het spel en de
verdwijning ervan, doordat het laagje
gelijk weg is als het is opgelikt.

Experimenteren
Er is geëxperimenteerd met het maken
van een eetbaar transparant laagje.
Zo is er suikerglas gemaakt. Het moet
dun, lekker en doorzichtig zijn. Dit bleek
best lastig te zijn om te maken.
Tijdens het testen werd het wel goed
ontvangen, ondanks dat het wat
brokkelig was. Het was lekker en
verslavend. Echter is het de bedoeling
het glas nog dunner en transparanter te
krijgen.
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WAT IS HET EFFECT ALS ER IETS WORDT GEGETEN WAAR IETS OPSTAAT?
Middels bedrukt snoeppapier en
ander eetbaar papier wil ik het
mogelijk maken dat deelnemers van het
spel, het spel letterlijk tot zich kunnen
nemen. De vragen en informatie die gespeeld zijn worden letterlijk onderdeel
van de spelers zelf. Elkaar beter leren
kennen op een grappige en toepasbare
manier.

De beschreven kaartjes hadden een
verrassend effect. In het begin werd
geaarzeld. “Huh, moet ik het echt
opeten?” Er werd grappig, gek en
verbaasd op gereageerd. Het bracht veel
plezier en een hele andere wending.

Om het effect van eetbaar papier te
testen heb ik kleine en eenvoudige
testjes uitgevoerd.
Ik schreef en tekende met eetbare inkt
op snoeppapier. Daarnaast werden er
snoeptattoos uitgeprobeerd om te
kijken wat voor effect dat zou hebben.
Zoals eerder genoemd is er onderzoek
gedaan naar structuren van papieren
met verschillende effecten. Ook op deze
papieren is er geschreven en getekend
met eetbare inkt.

(Structuur)kaartje met tekst/ tekening

Test tongtattoo ’s

Het effect was verrassend positief! Er
werd veel gelachen tijdens het testen.
Er werd plezier gemaakt. Mensen
trokken gekke, zure en vieze gezichten.
Er werd gelachen en het effect was
allesbehalve stijf en formeel.
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WAT MOET DE GEBRUIKER ERVAREN?
1. Transparantie
- Iedereen doet ertoe en heeft iets
te zeggen.
- Er is ruimte en plek voor iedereen.
[Transparent Acetate Clear
Favor Boxes (Set of 10), z.d.].

[Mallikarjuna, 2013].

2. Elkaar VOEDEN
A. Door elkaar te voorzien van informatie, kennis en plezier.
- Creëren van informaliteit, waardoor batterij weer oplaadt.
B. Door de letterlijke vertaling.
- Spel te kunnen eten.
3. Snoep van “elkaar”
- Vertaald in kaartjes, die anderen en jijzelf “invulling” moeten geven.
- Die je vervolgens letterlijk gaat opeten.
[Dilemma: mogen jouw kinderen onbeperkt snoepen?, z.d.].

4. Proeven, ruiken en likken
- Verassingseffect
- Zure gezichten
- Lekkere gezichten

- Vieze gezichten
- Blije gezichten
[Spreekwoorden met zuur,
2016].
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(Dat een potje babyvoeding
echt vies is!, 2016)

CORE MACHANICS
De core machanics houden de regels en
stappen in die de acties van de speler,
de reacties op het spel voor de
deelnemers bepalen en begeleiden. De
mechanica van de game specificeert
effectief hoe de game zal werken voor
de mensen die het spelen.
- Box
- Box wordt opengemaakt en er ligt een
flyer (inclusief spelregels).
Onder de flyer zit een laag die gelikt
moet worden.
- Eerst likken, dan pas kan er begonnen
worden aan het spel. Alles onder die
laag is eetbaar en daar blijft niks meer
van over als het spel afgelopen is.
Het Spel bevat;
- Een spelregelboekje
- Een speelbord
Met negen vakken en zes rijen in de
vorm van een vierkant.
- Zestien kaartjes die de communicatie
elementen inhouden.
De zestien kaartjes dienen een plaats
te krijgen op het speelbord.
Ieder kaartje heeft een cijfer en
symbool. Het cijfer staat voor de 		
bijbehorende vraag van het kaartje,
die te vinden is in het spelregelboekje.
Het symbool staat voor de thematiek
van het kaartje. Om beurten wordt er
één kaartje gepakt. De jongste begint.

- Het doel van het spel is om met en
van elkaar te proeven, te snoepen en
te voeden en uiteindelijk alle
onderdelen van het spel weg te
spelen. Middels de kaartjes is het
mogelijk het spel “kleiner” te maken,
anderen te dwarsbomen en elkaar
beter te leren kennen op een andere
manier.
- Het speelbord bevat negen lege vakjes.
- Wanneer je een kaartje pakt en de
bijbehorende vraag beantwoordt, leg je
het op het speelbord, tenzij het
bijbehorende kaartje anders aangeeft.
- Probeer zo snel mogelijk het
bordspel en de kaartjes leeg te
spelen en op te maken.

- Kaartjes;
Thematiek per symbool
Blazen
Blaas de ander weg en jezelf vooruit. Pittige
dilemma’s worden voorgelegd. Lees de
vraag hardop voor en maak een keuze.
Als beloning daarvoor mag je wel de ander
dwarsbomen, doordat je iemand aanwijst
die een beurt moet overslaan. Jijzelf mag
een rij van het bordspel afscheuren en
opeten. Liggen er kaartjes op de
uitgekozen rij? Dan eet je die ook lekker op!
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Proeven
Proef eens van de ander. Hoe denken de
andere deelnemers over bepaalde zaken?
Lees de vraag hardop voor en bespreek hoe
iedereen over de vraag denkt.
Lik vervolgens aan de achterkant van het
kaartje, steek je tong uit. Je collega’s geven
allemaal één hint. Vervolgens mag je met
tien vragen ontdekken wat het is. Eet het
kaartjes vervolgens helemaal op.
Delen
Persoonlijkheidskenmerken en stellingen.
Bij wie past de stelling het beste?
Iedereen mag één vakje van zijn bordspel
afscheuren. We delen tenslotte graag toch?
Ruiken
Doe een snufje van iemand op. Maak eens
op een andere manier met elkaar kennis.
Beantwoord de vraag en lees deze hardop voor. Liggen er op jouw bordspel twee
dezelfde kaartjes naast elkaar? Dan mag je
iemand anders aanwijzen die een rij van zijn
of haar bordspel mag afscheuren inclusief
de hier opliggende kaartjes.
Smakken
Ongemakkelijke vragen worden gesteld.
Lees hardop voor en beantwoord.
Vervolgens moet er een keuze worden
gemaakt. Wie van de andere drie mag géén
vakje afscheuren van zijn of haar speelbord?
De rest scheurt een vakje af. Je mag gelijk
nog een keer een nieuw kaartje pakken.

GAME DESIGN
Er zijn kernwoorden ontstaan voor het
spel. Onderstaand zijn de woorden met
uitleg te vinden. Ze lichten toe waarom
ze iets toevoegen aan het ontwerp.
- Awkward
Het moet grappige en ongemakkelijke
momenten opleveren. Die normaal
gesproken niet zo snel zouden
voorvallen wanneer er samen
gepauzeerd wordt.

- Leuk
Het moet leuk zijn om te doen.
Het moet gezelligheid bieden. Het moet
niet als werkverplichting voelen, niet te
serieus zijn.
- Spannend
Verrassingselementen moeten het spel
spannend maken, doordat elk kaartje
net wat anders smaakt, een ander effect
en een andere vraag heeft.

- Fun
Er moet plezier en ontspanning beleefd
worden, waardoor de “batterij” echt
even oplaadt.

- Uitdagend
Het moet prikkelend zijn en de
persoonlijk drijfveer moet worden
aangewakkerd.

- Snel
Het duurt maximaal dertig minuten.
Het spel moet niet te langdradig zijn.
Aangezien het als pauze moet dienen,
gewoon tijdens een werkdag.

- Sociaal moment
Moment van samen zijn. Waarbij even
tijd is voor elkaar, informeel en
sociaal contact.

- Simpel
Doordat het spel maximaal 30 minuten
moet duren, moet het simpel zijn en
niet een te uitgebreidde voorbereiding
vragen.

- Wat je eet dat ben je
Actie van het spel is dat er gegeten
moet worden om kennis en insights
over en van elkaar letterlijk tot je te
nemen.
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VISUALISATIE
Het concept is verder uitgewerkt en digitaal gevisualiseerd. Onderstaand zijn de visualisaties te vinden.

1

2

3
4

FUJI

FUJI

5

6

SPELREGELBOEKJE
Buitenkant doosje, 10 x 10 x 2 cm

Transparante laagje (licht grijs) van
bijvoorbeeld suikerglas.

Bordspel met negen vakken en zes rijen.
Ligt onder de transparante laag.

Zestien kaartjes totaal.
- Drie per symbool = vijftien
- Van één symbool
een extra kaartje = één
		
= Zestien totaal
Deze kaartjes liggen ook onder de
transparante laag.
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De gehele inhoud van een
voorbeeld box is op de
volgende pagina’s te vinden.

FUJI

FUJI

Als het goed is bevinden jullie je nu in een online meeting met beeld en geluid aan. Iedere deelnemende collega
heeft een eigen fuji-box ontvangen. In de fuji-box zitten zestien kaartjes en een speelbord.

Hey JIJ!

Voordat jullie het spel inkomen, moeten jullie eerst de transparante laag likken. Wanneer de transparante laag
verdwenen is kan het spel beginnen.

Wat leuk dat je de fUJI-box hebt ontvangen.
Het is tijd om weer ouderwets gezellig bij te kletsen met je collega’s!

Om beurten wordt er een kaartje gepakt. Per beurt pakt u 1 kaartje. Mits het kaartje iets anders aangeeft. Op het
kaartje staat een symbool en een getal. Het symbool staat voor de thematiek. Het getal staat voor de vraag die
bijbehorend is. Zie onderstaande getallen. Wanneer u een bepaald kaartje pakt, leest u de desbetreffende vraag
hardop voor en beantwoord u die. Vervolgens legt u hem op het bord. Het bord heeft 9 vakken en 6 rijen.
Heel veel plezier en geniet!
Wat blijft er over?

Jij en je collega’s; “............................” hebben allemaal een eigen Fuji-box
ontvangen. Vind een datum waarop jij en je collega’s een gezamelijk
online pauze van dertig minuten kunnen inplannen. Wanneer er een
datum is gevonden, is het de bedoeling in de online omgeving van jullie
werk samen te komen. Zet camera en geluid aan en maak als jullie
compleet zijn de fUJI-box open.

1 smakken 				
2 proeven 				
3 ruiken 				
4 smakken
5 delen 				
6 blazen 				
7 ruiken 				
8 proeven 				

9 ruiken
10 smakken
11 delen
12 proeven
13 delen
14 blazen
15 blazen

16 delen
				

Ga in gesprek met je collega’s. Je hebt elkaar namelijk nodig, ook
gedurende het spel. Raak aan de praat, vul elkaar aan en neem
informatie van elkaar op. Heb plezier en geniet!
Stuur elkaar snel een bericht, zodat jullie binnenkort weer gezellig
samen pauze kunnen houden.
Proef, snoep en voed elkaar

Uitnodiging

Inhoud spelregelboekje

Een paar pagina’s verder zijn voorbeeld vragen te vinden voor één box.
Daarnaast is daar ook te vinden wat precies welk symbool inhoudt.
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FUJI
SNOEP - VOED - PROEF
van elkaar

SPELREGELBOEKJE

?
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?
Is een van de andere symbolen
extra, zodat er totaal zestien
kaartjes zijn.

VOORBEELDVRAGEN BOX & BETEKENIS SYMBOLEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zou je tegen je collega zeggen als hij of zij smakt?
Wat vinden jullie van de vleesindustrie?
Welk product vind je zo vies, dat je dit absoluut niet binnen kunt krijgen?
Wie van je mede deelnemers aan dit spel maakt de lekkerste lunch volgens jou?
“Ik ga nu eten! Ook al is het nog lang geen pauze, het kan mij niks schelen. Ik heb honger!” Bij wie van jullie past het meest deze uitspraak?
Wie was vroeger je favoriet in de keuken; je vader of moeder? Waarom?
Wat is een gekke combinatie wat je weleens op de boterham doet maar anderen niet van je weten?
Hoe belangrijk vinden jullie tafeletiquette?
Lees je het voedingsetiket voordat je iets koopt?
Wie van je mede deelnemers aan dit spel zou het snelste zeggen dat iemand uit zijn of haar mond stinkt?
Wie van jullie nam (toen jullie nog gezamenlijk op kantoor zaten) het snelste initiatief om gezellig samen te gaan lunchen?
Wie hoort er meer een ster in de keuken te zijn? Man of Vrouw? Hoe denkt iedereen hierover?
Wie van jullie is het meest geduldig?
Omschrijf een veganist in vijf woorden.
Liever laten bezorgen of zelf koken? Waarom?
Waar ben je verslaafd aan qua eten of drinken?

Inhoud per symbool

Blazen: Blaas de ander weg en jezelf vooruit.
Pittige dilemma’s worden voorgelegd. Lees heb hardop voor en maak een
keuze. Als tegenhanger daarvan mag je wel de ander dwarsbomen,
doordat je iemand aanwijst die een beurt moet overslaan en je zelf een rij
van het bordspel mag afscheuren en tot je moet nemen. Liggen er kaartjes
op de uitgekozen rij? Dan eet je die ook lekker op!
Proeven: Proef eens van de ander.
Hoe denken de andere deelnemers over bepaalde zaken? Lees de vraag
hardop voor en bespreek hoe iedereen over de vraag denkt. Lik
vervolgens aan de achterkant van het kaartje, steek je tong uit.
Je collega’s geven allemaal 1 hint. Vervolgens mag je met 10 vragen
ontdekken wat het is. Eet het kaartjes vervolgens helemaal op.

Ruiken: Doe een snufje van iemand op.
Maak eens op een andere manier met elkaar kennis. Beantwoord de vraag
en lees het hardop voor. Liggen er op jouw bordspel twee dezelfde
kaartjes naast elkaar? Dan mag je iemand anders aanwijzen die een rij van
zijn of haar bordspel mag afscheuren inclusief de op liggende kaartjes.
Smakken: Ongemakkelijk
Ongemakkelijke vragen worden gesteld. Lees hardop voor en beantwoord.
Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt. Wie van de andere drie
mag géén kaartje afscheuren van zijn of haar bordspel? De rest scheurt
een vakje af. Je mag gelijk nog een keer een nieuw kaartje pakken.

Delen: Persoonlijkheidskenmerken stellingen.
Bij wie past de stelling het beste? Iedereen mag één vakje van zijn
bordspel afscheuren. Degene die aan de beurt is bepaald welk vakje van
het bordspel. (bv. rij 1 vakje 3) We delen tenslotte graag toch?
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Ontwerpvraag
Hoe kan het informeel samen zijn en eten vertaald worden naar een
gevoel van verbinding en connectiviteit in hybride werksettingen,
waarin de locaties van diverse collega’s verschillende zijn?
Tijdens het onderzoek is geprobeerd
hier zo concreet mogelijk antwoord op
te krijgen.

De ontbrekende focus op verschillende
behoeftes heeft gevolgen voor het
(werk)geluk en plezier.

Middels het theoretische onderzoek
werden er verschillende inzichten
verzameld. Uit de deskresearch en
verschillende uitgevoerde methodieken
ontstonden er inzichten. Deze inzichten
resulteerde in ontwerpcriteria. Deze
ontwerpcriteria waren de basis voor
verschillende concepten en ideeën.
Iteratieslagen werden gemaakt en er
ontstond het concept: FUJI.

Er moet geïnvesteerd worden in
informaliteit, het sociale contact en
ontspanning.

FUJI is een interactief pauzespel
waarbij collega’s met elkaar in hybride
werksettingen informeel en sociaal in
gesprek gaan. Door de hybride
werksetting worden behoeftes
minder goed bevredigd en wordt er
minder connectiviteit ervaren. Uit
onderzoek blijkt dat de hybride
werksetting het nieuwe normaal wordt.
Daarbij ontbreekt de focus op de
behoeftes aan informeel en sociaal
contact. Waardoor waardering en
erkenning ook minder snel plaatsvindt.

Middels het spel FUJI wordt een gevoel
van verbinding en connectiviteit
mogelijk gemaakt. Gedurende het spel
voeden, proeven en snoepen collega’s
van elkaar.
De vertaling, elkaar voorzien van
informeel en sociaal contact, zodat de
batterijen weer wordt opgeladen, wordt
letterlijk vertaald. Doordat het spel
volledig eetbaar is. Een plezierige en
ontspannende activiteit vindt plaats.
Het contact en gevoel van verbinding en
connectiviteit is aanwezig.
Collega’s kunnen weer dichter tot elkaar
komen. Het informeel samen zijn en
eten wat normaliter bijvoorbeeld tijdens
de pauze op kantoor plaatsvond, wordt
vertaald naar een gevoel van verbinding
en connectiviteit middels een
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interactief en ontspannend eetbaar
spel. Tijdens het spel staan de
deelnemers centraal. Zij dienen met
elkaar in verbinding en connectie te
gaan. Aan het einde van het spel is er
niks meer over, behalve zij zelf.
Daar gaat het om.

REFELECTIE
Wat heeft het proces met mij gedaan?
Een korte reflectie op de visie op het project.
karaktereigenschappen.
Ik moest een andere weg inslaan. Ik
besloot weer terug in het onderzoek
te duiken en er ontstonden opnieuw
nieuwe inzichten. Zo bleek dat de eet
daad en het gezamenlijk eten heel
erg belangrijk zijn voor het persoonlijk
geluksgevoel [Bloem, 2019]. Er was weer
houvast en inspiratie. Vanuit die
inzichten ben ik verder gaan
ontwikkelen. Ik ervaarde veel plezier
en grote drijfveren tijdens het proces.
Ik zette mijn tanden erin en wilde de
focus leggen op iets anders. Niet op
Vol passie en motivatie ben ik het
afstudeerproject ingegaan. Ik wilde heel de praktische en formele kant van het
thuiswerken. Maar net de andere kant
graag iets heel moois neerzetten als
belichten en optimaliseren. De focus op
laatste onderdeel van de studie
het sociale, plezierige en informele
Communication & Multimedia Design.
Ik maakte overzichtelijke en realistische contact tussen collega’s. Iets bijzonders
en anders neerzetten, onderscheidend
planningen. Aangezien ik vaak hoge
zijn, werd voor mij steeds belangrijker.
doelen voor mijzelf stel en best
Vol enthousiasme, plezier en motivatie
perfectionistisch ben, wilde ik
heb ik de afgelopen maanden beleefd.
voorkomen in tijdsnood te komen. Er
De tijd vloog voorbij. Ik kijk
is altijd wel iets waar ik dieper induik
tijdens het proces. Daar moet ruimte en ontzettend uit naar komende periode
plek voor zijn. Zo ervaarde ik halverwege om het concept FUJI in een hifi-ontwerp
uit te werken.
het project best wel een dieptepunt. Ik
had het persoonlijk zwaar en ervaarde
dat ik vastliep in het project. Het bleek
dat geur, smaak, voeding en gerecht
niet te koppelen zijn aan
De thematiek van het project kwam
mede voort uit een eigen gemis aan
connectiviteit en verbinding. Ik ben een
sociaal dier, die graag in contact staat
met anderen. Ik zette gedurende het
thuis studeren mijn passie voor voeding,
uitgebreid koken en eten voort. Ik had
ineens veel meer tijd en mogelijkheden
om bijvoorbeeld een lekkere lunch te
maken. Echter at ik het dan wel weer
alleen op. Dit bleek een grote inspiratiebron te zijn voor mijn project.
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AANBEVELING
Aangezien de hybride werksetting het
nieuwe normaal gaat worden, verwacht
ik dat er extra aandacht moet worden
besteed aan informeel, sociaal en
plezierig contact tussen collega’s.
Normaliter vond dit op kantoor plaats.
Het is heel erg belangrijk voor het
(werk) plezier en geluk.
Hier moet ruimte en tijd aan
besteed worden tijdens de hybride
werksetting.
Voor een werkgever kan FUJI een
interessante vorm van teambuiling zijn.
Er wordt op een andere manier contact
gemaakt tijdens het hybride werken.
Het onderhoudt en maakt relaties,
verbanden en connecties tussen
collega’s mogelijk . Het maakt op een
andere en indirecte manier
teamverbanden inzichtelijk.
Het gevoel van verbinding en
connectiviteit zijn belangrijk voor het
(werk)plezier en geluk.
Plezier brengen en niet alleen aandacht
besteden aan de praktische, formele
en economische kant van het hybride
werken.
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[The Tentacles of Life, 2015].
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INTERVIEWS
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INSTAGRAM POLL

Bovenstaande
afbeelding geeft de poll weer via instagram.

66

Bovenstaande
afbeelding geeft de
uitslag van de poll weer.

GEURENTEST

67

HOE HERINNER JIJ JOU COLLEGA’S?
Figuur 5

68

WAT VOOR SOORT VITAMINE IS JOUW COLLEGA?
Figuur 6

69

OH HAPPY MOTIVATED WORKDAY DIARY
Figuur 7

70

STAKEHOLDERS THUISWERKER
Figuur 2

71

ENQUÊTE
Figuur 3 & 4

De uitgebreide uitwerking van de enquête is op de onderstaande pagina’s
te vinden.
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Resultaten enquête “gevoel van verbinding ervaren tijdens het thuiswerken”
Er is een grote enquête uitgevoerd waar ruim vijfitg mensen respons op hebben gegeven.
Deze reacties en antwoorden zijn geanalyseerd en verwerkt in tekst en diverse diagrammen en woordmaps.
Collega’s zijn voornamelijk via teams en zoom met elkaar verbonden. Er is nauwelijks informeel contact tijdens thuiswerken.
Mensen voelen zich voornamelijk formeel verbonden met collega’s.
Er wordt niet dezelfde connectiviteit ervaren met collega’s tijdens het thuiswerken.
Hoe bent u tijdens het thuiswerken verbonden met collega’s? (Zie onderstaande woordmap links)
Op welke manier voelt u zich verbonden tijdens het thuiswerken met collega’s? (Zie onderstaande woordmap in het midden)
Ervaart u dezelfde connectiviteit met collega’s tijdens het thuiswerken als op kantoor? (Zie onderstaande cirkeldiagram rechts)
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Mensen herkennen zichzelf in communicatietheorieën. Er wordt verschil in contact met collega’s ervaren tijdens het thuiswerken. Daarnaast wordt er iets
minder waardering/erkenning ervaren tijdens het thuiswerken. Ook vindt er veel minder informeel en sociaal contact plaats tijdens het thuiswerken.
Ervaart u verschil in contact met collega’s tijdens het thuiswerken, vergeleken met de tijd dat u nog op kantoor werkte? (Zie onderstaande woordmap)

Ervaart u tijdens het thuiswerken dezelfde waardering/ erkenning van uw collega’s voor uw bijdragen en werk als toen u nog op kantoor werkte? (Zie onderstaande ringdiagram links)
Vindt er meer of minder informeel en sociaal contact plaats tijdens thuiswerken? (Zie onderstaande ringdiagram rechts)

74

Er vinden veel prikkels plaats tijdens het thuiswerken. Voornamelijk het gezin is een grote prikkel. Mensen nemen tijdens thuiswerken pauze. Echter wel
snel en vlug, zodat er snel weer door gegaan kan worden. Gezamenlijk pauze nemen tijdens thuiswerken wordt niet gedaan.

Wat zijn voor u (de grootste) prikkels tijdens het thuiswerken als u naar de afbeelding kijkt? (Zie onderstaande woordmap links)
Hoe vaak neemt u tijdens uw thuiswerkdag pauze? (Zie onderstaande woordmap rechts)
Neemt u tijdens het thuiswerken weleens gezamenlijk pauze met collega’s? (Zie onderstaande ringdiagram)

75

Mensen raken in een sleur of benoemen dat anders. Maar raken wel minder geprikkeld. Samenwerking en connectiviteit is tijdens thuiswerken slechter en
absoluut niet beter dan op kantoor. De kennis over collega’s verwaterd en daarnaast lastiger tijdens het thuiswerken behoeftes aan te vullen.
Raakt u in een sleur tijdens het thuiswerken? (Zie onderstaande woordmap)

					

Heeft u het idee dat de samenwerking en connectiviteit tijdens thuiswerken met collega’s beter is dan op kantoor?

									
									

Heeft u het idee dat de kennis over wie/hoe uw collega’s precies zijn verwaterd tijdens het thuiswerken?
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Tijdens het thuiswerken nemen werknemers een andere rol in. Zo worden bijvoorbeeld to-do lijstjes afgewerkt en daarna de laptop dicht gedaan.
Terwijl op kantoor meer initiatief werd genomen.
Door de veranderende vorm van connectiviteit tijdens thuiswerken, veranderd de vorm van motivatie zeer. Daarnaast voelen werknemers zich wel eens
alleen of eenzaam tijdens het thuiswerken en de ontbrekende connectiviteit.
Vindt u het lastig om de behoeftes van uw collega’s aan te vullen, te begrijpen en te zien tijdens het langdurige thuiswerken? (Zie onderstaande woordmap)

Bent u een ander persoon tijdens het thuiswerken dan op kantoor? Neemt u een andere rol in? (Zie onderstaande cirkeldiagram)
Vindt u dat door de veranderende vorm van connectiviteit tijdens het thuiswerken, de vorm van motivatie verandert? (Zie onderstaande woordmap)

							

Voelt u zich wel eens alleen of eenzaam tijdens het thuiswerken? (Zie onderstaande cirkeldiagram
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SPELKAARTEN
Figuur 8, 9 en 10

Onderstaande tabel laat zien welke combinaties werden gemaakt met de schriftelijke als de visuele
kaartjes door verschillende deelnemers van de test. In totaal hebben tien mensen de test uitgevoerd. Per
karakterkaartje werden er twee voeding, gerecht, geur of smaak kaartjes bij gelegd. Het was erg lastig
een overzicht te maken.

Foto’s van een uitgevoerde test.
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KLEUREN PERSONA’S
Figuur 1
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SPIRAL Dynamics
Bron: Raymond Godding

Tijdens een leerzaam en interessant gesprek met Raymond Godding over voeding en verbinding lichte hij het model Spiral Dynamic toe.
Spiral Dynamic is een spiraal die eigenlijk van binnen naar buiten gaat (van onder naar boven). Iedereen bezit alle kleuren.
De ene kleur meer dan de ander. Voor de ene waarde staat een persoon meer dan voor een andere waarde. Begrijpen welke waardes mensen hebben
helpt in communiceren en elkaar verder brengen. Het helpt verbinding te versterken.
Kom met elkaar tot de kern waarde, drijfveren waaruit je handelt, de waarom vraag en kerncompetenties.

Inspireer elkaar kleurrijk
Comparison of value models of Richard Barrett & Clare Graves / Spiral Dynamics
Read this chart from the centre to both sides outward to compare both approaches

Richard Barrett

Claire Graves / Spiral Dynamics©

Improving the organizational culture by understanding its personality needs

Generating contribution to the organization from understanding people drives

It's about task-oriented requirements

It's about personality-based influences

Growth means ensuring all gaps are filled on all 'levels'

Growth means becoming mature from self-protecting to global care

Personal

Organization

Personality needed

Organizational culture

* Focus on humanity & planet,
* Internal & external connectedness,
* ethics, justice, peace, impact on well* service to others and the planet.
being,
* wisdom
* sustainable development.

Purpose

Drive

Service

Caring for the
community

Helicopter view,
Making it fit together

* Counseling,
* community work

* Mentoring & coaching,
* personal fulfillment,
* partnerships & alliances, social
concerns

Making a
difference

* commitment to the community,
* honesty

* Internal connectedness,
* shared passion, transparency,
alignment

Internal
cohesion

* personal development

* Common good,
* employee involvement, from control to
trust

* Desire for recognition, image

Transformation

Relational,
People harmony,
Care

* Desire for greatness, competitive;
* corporate fitness, productivity, efficiency

Self-esteem

Opportunity,
success

Working on
* Interpersonal interaction
* conflict resolution

* Respect for employees as a
resource,
* feedback to perform,
* demand for disipline & obedience

Relationship

Stablity,
order

* caution

Financial health, bottom-line

Survival

Power,
Action

Safety,
security

Survival

Berkana Services - Wim De Cleyn

30 Oct 2004
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Personal

Organization

Personality

Influence on organizational culture

* Fostering holistic relevance

* Global sustainability: winwin-win approaches,

* Thrives on logical approaches;
* Reshapes: likes new ideas &
freedom

* Intellectual sharing of ideas,
creativity, innovation

* Works for the community &
equality
* caring for others

* Responds to human needs,
affiliative, caring

* Looks for opportunities to achieve
objectives;
* Competing and exploiting
* honours the 'what';
resources to achieve results
* interested in own status & wealth

* Works to obtain order;
* honours the 'how'

* Obedient to higher rulers;
* conforming to procedures;
* sound & solid

* Moves actively forward
* egocentric; exerting power on
others

* Conquest;
* power of action and
implementing

* Family & group bonding;
* appreciates protecting from
existential failure

* Protection from harm;
* expected spontaneous bonding
* Based on biological drives &
physical senses
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INSPIRATIE PATRONEN TAFELKLEDEN
Bij concept A was het de bedoeling de achterkant van één van de twee antwoord opties van de kaartjes onderdeel te laten worden van een groot vak, het tafelkleed.
Onderstaande afbeeldingen waren inspiratie voor de invulling van de achterkant van de antwoordkaartjes.

[Etsy.com, z.d.].

[Worthington & Jay, 2021].
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MINDMAPS EN DUMMY TEKENINGEN
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