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SAMENVATTING
We besteden gemiddeld 80 000 uren aan werken. Een substantieel hoeveelheid van
ons leven wordt dus besteed aan het uitvoeren van je werk. Vanaf de middelbare
school worden er steeds keuzes gemaakt die grotendeels jouw richting bepalen. Op de
middelbare school is dat een keuze pakket van technische vaken of een economische
pakket of misschien zelfs een kunstpakket.
Op latere leeftijd moet je vervolgens ook een keuze maken in je studie. Kies je voor
iets met media of kies je iets met techniek? Allemaal moeilijke keuzes en zeker op een
jongere leeftijd. Hoe zou je moeten weten wat je eigenlijk zo leuk vindt dat je er 80 000
uur aan wilt gaan besteden in je leven?

Een loopbaancoach wordt vaak ingeschakkeld om bij het ontdekkingsproces te helpen.
Een loopbaancoach helpt zowel bij het diepere achterhalen van wat voor baan iemand
zou willen doen maar ook bij de concrete uitvoering van het zoeken naar een andere
baan en welke stappen er moeten plaatsvinden.
Een persoon kan in een weekend al erachter komen waarom ze een andere baan willen
doen maar van de mensen die ik heb gesproken duurt dit proces soms wel jaren omdat
er veel experimentatie plaatsvindt. Dit is precies waar ik als ontwerper een opening zie.

Dit project legt de focus op wat er op latere leeftijd gebeurt wanneer iemand een
carrière keuze heeft gemaakt maar na een aantal jaar werken beseft dat het eigenlijk
helemaal niet bij ze past of dat nou uit politieke of persoonlijke redenen zijn.

Dit project legt de focus bij het voeren van een reflectief gesprek waardoor gebruikers
met een betere definitie weglopen van wat ze belangrijk vinden op het gebied van
werken en op een exploratie oftewel een reis kunnen gaan met een object die ze steeds
laat reflecteren waardoor ze later werk kunnen doen waar ze in geloven en blij van
worden.

Mensen die tegenover de keuze staan om iets anders te gaan doen kunnen heel anders
reageren maar er is een duidelijk patroon van ontdekking en ontwikkeling waarin
iemand contrast probeert te zoeken en gaat experimenteren met wat anders zou
kunnen. Soms belanden deze mensen op een totaal andere werkveld zoals van school
leraar naar yoga docent of van boekhouding naar reisadviseur.

Dit probeer ik door het alle-daagse taak van afwassen te geven waardoor de aandacht
van de gebruiker kan worden opgesplitst. Wanneer dit gebeurt kan de gebruiker in een
onstpannen houding over een diepe onderwerp spreken. Denk hier aan hoe je tijdens
het douchen in een diep gedachte kunt komen of juist een idee kunt bedenken wanneer
je er niet direct mee bezig bent.

Maar het komt ook voor dat men weer in dezelfde functie of vakgebied belandt alleen
voeren ze het anders uit of vanuit een andere motievatie waardoor ze wel voldoening
uit hun werk kunnen halen.

Tijdens het gesprek worden een aantal punten besproken die vervolgens de vertaling
maken naar een object wat de gebruiker aan het eind van de ervaring mee krijgt in de
vorm van een persoonlijke nummer.

De reis is vaak een letterlijke reis naar een andere land waar men in contact probeert
te komen met andere culturen waarin ze contrast opzoeken met hun eigen leven om zo
een duidelijkere beeld te krijgen van zichzelf, maar soms kan dat ook een symbolische
reis zijn in de zin dat ze op zoek gaan op het internet of in andere fysieke activeiten
zoals sporten of sociale activiteiten naar contrast zodat ze diepere inzichten krijgen
over hun eigen leven.
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INLEIDING
Als jong-professional moeten we op een jonge leeftijd al een keuze maken
over onze carrière in de vorm van een studiekeuze. Dit kan leiden tot een
keuze waar we later niet tevreden over zijn.
Dit zorgt voor mensen die zich niet volledig thuisvoelen op hun werk. Of
dat nou voor etisch-morele redenen is, omdat ze het werk niet leuk vinden
of talloze andere redenen.
Vaak gaan jong-volwassenen op een zoektocht waarin ze dit exploreren.
Het begint met een realisatie over het werk wat ze nu aan het doen zijn.
Ik ben zelf in een exploratie belandt toen ik erachter kwam dat ik zo hard
bezig was met het leren over hoe ik mensen het beste kon manipuleren
door een reclame te maken.
Ik vond dat gewoon niet kunnen. Maar hierdoor moest ik aan mezelf de
vraag stellen “Wat vind ik nou echt belangrijk?” Dit was inmiddels al 2
jaar geleden en het heeft me geleidt tot het ontdekken van video content
marketing. Ik kan hierin mijn creativiteit kwijt zonder het idee te krijgen
dat ik iemand aan het manipuleren ben.
Met dit project zoek ik hoe ik anderen door dit zoektocht heen kan helpen
zodat ze werk kunnen vinden waar ze blij van worden.

FASE 1

Zo formuleer ik mijn hoofdvraag:
“Hoe zou ik jong professionals kunnen helpen met het reflecteren over het
zin van hun werk?”
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Een reflectie op je carrière

Hoe ziet het ontdekkingsproces eruit?

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Uit mijn interviews heb ik een timeline gemaakt van het process wat mensen
doorgaan die een reflectie moment hebben gehad in hun leven. Het proces is
iteratief en kan van een weekend tot aan jaren duren. Ook kan het meerdere keren
in je leven gebeuren omdat je steeds tot nieuwe inzichten komt over je zelf.
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OP REIS GAAN
Hoe zoeken mensen die perspectief op?

Tijdens een van mijn eerste gesprekken kwam ik iemand tegen die in Seattle
Washington als Digital Marketeer werkte in 2009. Aan het begin van de digitale
marketing toen Facebook pas echt populair begon te worden. Hij vertelde dat hij
meerdere keren iets meemaakte dat hem wel even aan het denken bracht over de
ethische en morele implicaties van zijn werk.

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Zo vertelde hij dat een universiteit zijn bedrijf had benaderd om mensen te recruiten
voor de school. Hij kwam snel erachter dat veel van deze mensen uit achterstand
wijken kwamen en meer dan 60% stopte al voor het eind van het eerste jaar. Hij sprak
zijn leidingevende en school hier over en beide zagen er geen probleem in zitten.
Hij besluit hierna om op reis te gaan. Hij vertelt dat hij niet per se een idee heeft waar
hij naartoe gaat of waarom. Hij wilt gewoon heel even weg. Meerdere mensen die ik
sprak vertelden dat ze ook op reis gingen na zo’n ervaring. Ik begin een rode draad te
trekken en ontdek dat dit met zelf-ontdekking te maken kan hebben.
Het is pas wanneer je afstand neemt van je eigen leven dat je een duidelijk beeld
krijgt van wat je aan het doen bent. Precies hetzelfde als je in de ruimte terugkijkt
naar de aarde. Pas dan krijg je een compleet plaatje van hoe de aarde uit ziet.
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RELEVANTIE VAN EEN NDE

Hoe vind je het zin van het leven?

Ik denk om goed te kunnen beantwoorden wat het zin van je werk is, je ook moet
weten wat het zin van het leven is. Zo begint mijn zoektoch en kom ik snel een
populaire boek van Viktor E. Frankl tegen “Man’s search for meaning”.
Viktor bestudeerde suicidale mensen voor de tweede wereld oorlog. Tijdens zijn
onderzoek werd hij naar Auschwitz gebracht als gevangene.

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

In die periode bestudeerde hij andere gevangene en maakte hij observaties voor zijn
boek. Het viel hem op dat mensen die voor de oorlog over een nieuwe auto of huis
droomden ineens in de kamp alleenmaar over een boterham droomden of andere
simpele plezieren in het leven. Hij beschreef lijden als een gas. Wanneer de gas in een
container komt, dan wordt het even verdeeld over heel de ruimte. Het maakt niet uit
hoeveel gas er is. De ruimte wordt volledig gevuld. Op die zelfde manier vult het lijden
van iemand zijn hele lichaam. Hierdoor is het lijden en de pijn relatief.

Toen besefte hij hoe men volledig in controle is over zijn emoties. Je hebt het vrije
keuze om te zitten huilen of je kunt kiezen om te lachen over je situatie. Je hebt verder
geen controle over de situatie maar wel over je gevoelens en houden.
Volgens Viktor kon het zin van het leven per dag en zelfs per uur schelen. Ook maakt
het uit wie de vraag stelt. Als iemand de vraag stelt wat het zin van het leven is, is
dat te vergelijken met iemand die de vraag stelt: Wat is de beste zet in schaken. Het
bestaat niet. Het hangt er van af waar je op het bord bent.
Volgens Viktor staat “RESPONSIBLENESS” centraal bij het zin van je leven. Hij zegt:
“Live as if you were living already for the second time and as if you had acted the
first time as wrongly as you are about to act now!”
In deze oefening nemen wij verantwoordelijkheid over wat wij hebben gedaan in de
toekomst. Door de verantwoordelijkheid te nemen over onze acties maar tegelijkertijd
nog de kans te hebben om iets eraan te veranderen kunnen wij de toekomst
aanpassen.

Volgens Viktor zijn er drie manieren waarop iemand het zin van zijn leven kan vinden:
1.
By creating a work or doing a deed.
2.
By experiencing something or encountering someone.
3.
By The attitude we take toward unavoidable suffering.
“Tragic optimism” een van de belangrijkste elementen in logotherapie heeft het over het
positief kunnen zijn over het leven ondanks de tragische eigenschap van het leven. Het
bestaat uit:
1.
Pain
Tragic optimism gives human suffering the status of an accomplishment.
2.
Guilt
Tragic optimism uses guilt to help us better ourselves and find our potential.
3.
Death
Tragic optimism allows us to see the impermanence of our own existence and
through this we recognize that taking responsibility for our life is necessary.

NDE
Wat mij vooral aanspreekt is hoe een ervaring iemand kan helpen tot het vinden van het
zin van zijn of haar leven en hoe dat in combinatie met de dood zou kunnen leiden tot
tragic optimism waardoor we het mooie kunnen zien in het leven door bewust te zijn van
onze eigen dood.
Een NDE oftewel een Near Death Experience is een ervaring waarin je sterft maar na
een tijd weer tot leven komt. Hierdoor maak je allerlei emotionele ervaringen mee die je
een nieuwe perspectief kunnen bieden in het leven maar omdat je niet dood gaat, krijg
je een tweede kans in het leven. Er bestaat tegenwoordig geen medische onderzoek die
kan bewijzen dat dit proces echt bestaat maar wat voor mij belangrijk is is dat mensen
die een NDE hebben meegemaakt echt geloven dat ze een NDE hebben meegemaakt.
Een NDE past ook precies in het voorbeeld van Viktor die ons de opdracht geeft om te
leven alsof dit de tweede keer is en zo responsibleness op te bouwen.
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POSITIE ALS ONTWERPER

Door mijn eigen ervaring ben ik zelf door een reflectief
proces gegaan die mij meer bewust heeft gesteld over het
werk wat ik doe en waarom dat belangrijk is.
Ik vind zelf dat we vaak door gaan met ons werk zonder
kritische vragen te stellen over wat ons echt gelukkig maakt
en hier wil ik iets voor ontwerpen.

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Volgens Chris Do “Some designers are more valuable than
others because of their ability to help others find their
meaning and purpose.“ Het is een mooi concept wat mij
aanspreekt.
Als je iemand anders kunt helpen om uit te vinden waarom
ze iets doen dan ben je de meest waardevolle vorm van een
ontwerper omdat je niet alleen uitvoert maar ook iemand
anders kunt inspireren en helpen uitvinden waarom ze doen
wat ze doen.
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IDEEVORMING 1

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Wat zou ik kunnen ontwerpen?

Ik besluit om uit mijn hoofd te stappen en gewoon een brainstorm sessie te
organiseren. Ik weet dat ik een ervaring wil ontwerpen aangezien dit een
van de manieren is waardoor je tot het zin van het leven kunt komen.
Ik bedenk hiervoor 3 verschillende concepten die ik verder uitwerk.
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SCHETSEN

Hoe zouden deze ervaringen uit zien?

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

NDE

Consumerism Retreat

De ideeën die naar boven kwamen waren:
1. Near Death Experience simulator: De Near Death Experience simulator was
bedoeld als een storytelling ervaring waarin gebruikers in een soort capsule
zouden zitten en vervolgens heel dicht bij de dood zouden komen. Op moment dat
het zo ver was zou er een engel komen die aan de gebruiker vertelt dat ze nog een
tweede kans krijgen op het leven maar wel onder een voorwaarde: Dat ze niks meer
onthouden na hun huidige leeftijd. Zo krijgt de gebruiker een tweede kans en meer
“Responsibleness” Zoals Viktor Frankl dat noemt.
2. What if mirror: Bij de What if mirror krijgt de gebruiker een Artificial Reality
projectie te zien op een spiegel. Op deze manier kan de gebruiker een projectie zien
van hoe ze eruit zouden zien als ze bevoorbeeld in Canada zouden zijn geboren of
als ze arm zouden zijn geboren. Het doel hier was om zo veel mogelijke contrast te
creëren tussen je huidige leven en hoe het anders zou kunnen zijn. Door dit te doen
hoopte ik dat de gebruiker inzichten zou verkrijgen over zijn eigen leven.

AI mirror

3. Consumerism Retreat: Bij de consumerism retreat wordt de gebruiker
uitgenodigd om een weekend mee te doen aan een “Disconnect” waardoor ze
afstand kunnen nemen van hun eigen leven en door verschillende oefeningen tot
inzichten kunnen komen die ze gaat helpen op het ontdekkingstraject die ze de
komende tijd verwacht tijdens hun reis.
Methodologie:
Met deze schetsen ging ik naar mijn doelgroep toe om een open gesprek te hebben
over wat ze hiervan zouden vinden. Ik heb de ideeën uitgelegd en vroeg vervolgens of
ze zoiets zouden mee willen maken en wat ze er van vonden.
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BESPREKING

Wat vonden gebruikers hier van?

Reacties:
Near Death Experience simulator:
Bij de Near Death Experience simulator vond men het meteen heel heftig. “Ik wil niet
dood ofzo”. Over het algemeen vonden mensen het wel grappig maar vroegen zich
af wat de toegevoegde waarde hiervan zou zijn. Iemand stelde de vraag of het niet
gewoon een film zou kunnen zijn.

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

What if mirror:
Bij de what if mirror was de reactie nog heftiger. Ze vonden het heel confronterend
om zoiets mee te maken. Ik vond het wel raar dat ze zo heftig er tegenover
stonden ookal was het maar een idee. Verder dachten de gebruikers dat het tot
maar oppervlakkige inzichten zou leiden. Misschien vertelt het projectie van een
slaapkamer van iemand anders juist meer over de persoon dan een filter op een
spiegel.
Men stond wel open voor inzichten over zichzelf maar niet op een confronterende
manier. Echter zou het makkelijker zijn om te zien hoe iemand anders iets fout doet en
daar zelf van te leren. Ik denk zelf dat dit te maken heeft met dat we dan zelf afstand
kunnen nemen en denken ‘ja zij doen het slecht maar ik zou dat nooit op die manier
doen want ik ben een goed mens.’
Consumerism Retreat:
Dit was het meest populaire idee onder de mensen die ik heb gesproken. Mensen
vonden het fijn dat ze ergens konden zijn en ontspanning konden opzoeken en
tegelijkertijd inzichten over zichzelf konden opdoen. Wel was de vraag of het nodig
was om een heel weekend ermee bezig te zijn en of het niet in een ervaring zou
kunnen worden samengevat.
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IDEEVORMING 2
Wat kan anders?

Met de inzichten van mijn gesprekken ging ik terug naar het brainstormen
van ideeën. Zelf was ik helemaal van overtuigd dat een NDE tot
waardevolle inzichten zou kunnen leiden. Maar na mijn gesprekken ben ik
er niet zo meer van overtuigd. Dit komt door verschillende redenen:
- Elke persoon is anders. Een linaire storyline zou daardoor minder
effectief kunnen zijn.
- Op de huidige vorm wat de NDE zou kunnen bestaan zou het niks meer
zijn dan een film in een leuke stoel. Ik zie hier niet de toegevoegde waarde
van.
- De dood is een heftige thema en de ervaring moet goed uitgevoerd
worden om een impact te geven.

Tijdens de brainstorm sessie komt Tim met het idee om afwas te gebruiken
als meditatief proces. Hij vertelt dat hij er ooit over had gelezen dat afwassen
ontspannend zou kunnen werken en tot een meditatief proces kan leiden.
Het schijnt dat afwassen inderdaad tot een meditatief proces kan leiden. Hier is
er veel psychologische onderzoek naar gedaan. Dit sluit meteen aan mijn NDE
concept.
Mijn probleem met de NDE concept is dat het een passief storytelling ontwerp zou
zijn die de gebruiker niet uit nodigt om actief mee te doen. Hier voegt het afwassen
de extra laag interactieviteit aan toe.

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Ik besluit om het afwassen te gaan testen puur om te kijken wat er gebeurt

Toch ben ik er van overtuigd dat het correcte richting is om te volgen.
Maar misschien dan wel in een andere vorm. Ik stel opnieuw een
brainstorm team samen. Dit keer nodig ik een gebruiker uit. Tim is een
vriend van me die voor Engels docent heeft gestudeerd. Hij was Engels
gaan studeren omdat hij de taal en cultuur leuk vondt maar kwam er snel
achter dat Engels docent zijn niks voor hem was.
Na zijn studie werkt hij bij de Ikea in Breda en wou voor de corona crisis
op reis in Ierland. Hij hoopte daar erachter te komen wat hij voor werk
zou willen doen. Helaas is door de corona crisis dit plan niet doorgegaan
en heeft Tim niet de inzichten kunnen krijgen waar hij naar op zoek was.
Wel wilt hij in gesprek met een loopbaancoach om erachter te komen wat
voor ander werk hij zou kunnen doen.
Het idee om Tim uit te nodigen was om een rapid-prototyping sessie
te doen. Echter werd dit een brainstorm sessie met aan het einde een
prototype.
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RELEVANTIE VAN AFWASSEN

Hoe kan afwassen toe voegen aan het concept?

Om snel te testen hoe het afwassen in zijn werking gaat doen we een lo-fi test tijdens
de brainstorm sessie

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Methodologie:
We schrijven wat kernwoorden op papier en doen alsof deze borden zijn. Vervolgens
krijgen de gebruikers instructie om “af te wassen” en vanuit de kernwoorden een
gesprek uit te voeren.
Resultaten:
Het gesprek begint heel stroef en het wordt vooral lachen. Het is zeker ongemakkelijk
en het gesprek blijft oppervlakkig. Na 5 minuten begint het gesprek eindelijk te lopen
en hebben de gebruikers een gesprek zonder hulp van de ‘borden’. Wat mij wel opvalt
is dat de ‘borden’ soms wel storend kunnen werken. Dit komt voornamelijk omdat ze
niet op het goede moment komen en dus alvast aan de volgende thema beginnen
voordat de vorige is afgelopen.
Iets wat mij wel echt opvalt is dat na het experiment de gebruikers nogsteeds bezig
zijn met het gesprek voeren. Niet alleen dat maar je kunt de energie voelen tussen de
twee gebruikers. Het gaat over allerlei soorten thema’s rondom ambitie, aspiraties en
werk.
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RELEVANTIE VAN AFWASSEN
Hoe werkt het afwassen met een gesprek?

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Ik wou ten eerste testen of het uit maakte in welke formatie mensen
stonden. Wat als ze tegenover elkaar staan of juist naast elkaar? Om
dit te testen heb ik een lo-fi test gedaan door een emmer met water te
vullen en een gat eronder te plaatsen. Zo had ik een draagbaar kraan
wat ik kon verplaatsen. Op volle lading kon de emmer tot 2:30 minuten
water laten doorstromen. Deze emmer heb ik aan een lamp gehangen
en heb eronder een schaal geplaatst waar het water in kon. Om het
water door te laten stromen kan een derde persoon aanwezig zijn om
het water steeds te verplaatsen vanuit de schaal naar de emmer toe.
Als laatste werd het gesprek bestuurd door een aantal vragen in de
volgende volgorde:
1.
Waar zie je jezelf over 5 jaar?
2.
Waarom wil je daar zijn?
3.
Wat wou je worden toen je klein was?
4.
Als je terug zou kunnen in de tijd hoe zou je het anders doen?

Test 1.1
Voor deze test wou ik het volgende testen:
- Kunnen de gebruikers in een reflectief gesprek raken? Hiermee bedoel
ik dat ze in een gesprek raken waardoor ze hun omgeving kunnen
buitensluiten en tot een diep gesprek kunnen komen.
- Werkt het experiment als de gebruikers tegenover elkaar staan?
- Werkt het experiment als de gebruikers al weten waar ze voor worden
getest?

Resultaten:
Het experiment liep niet soepel omdat de gebruikers steeds bang waren
dat het water zou uitstromen. Dit was echter niet het geval want ze
hadden 2:30 de tijd om het water te verplaatsen vanuit de schaal naar
de emmer toe en dit werd door een derde persoon gedaan. Wat wel
grappig was, was dat deze derde persoon ook in een flow raakte door
de mondain taak uit te voeren. Dit is niet iets wat ik had verwacht maar
het is wel mooi meegenomen.
Verder was het gesprek ongemakkelijk begonnen omdat de gebruikers
bewust waren van wat er moest gebeuren. Binnen een minuut
schakkelde het gesprek tot een reflectief gesprek waar er ineens
aandacht ontstond voor wat een gebruiker op een vraag beantwoorde
vanuit een ander gebruiker. De aandacht werd vervolgd door een
diepere vraag uit puur interesse.
Ook bij dit gesprek wordt het duidelijk dat de vragen niet door het
afwassen kunnen worden getimed maar echter door het gesprek zelf,
anders werkt het storend. Er waren niet genoeg borden om af te wassen
voordat het gesprek was afgelopen waardoor het gesprek even stil viel
halverwege. Wellicht is het een idee om genoeg borden te plaatsen
voor ongeveer 15minuten. Dit is de tijd dat de gesprekken gemiddeld
duurden.
Als laatste voelden de gebruikers dat er geen ‘afsluiting’ was. Het
gesprek kon eindeloos doorgaan en daardoor viel het op gegeven
moment stil.
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RELEVANTIE VAN AFWASSEN
Hoe werkt het afwassen met een gesprek?

Ik wou verder testen hoe het afwassen tot een reflectief gesprek zou kunnen leiden. Ik
organiseer een tweede test en maak een prototype om ook de formatie te testen.

Test 1.1

Ook bij dit gesprek wordt het duidelijk dat de vragen niet door het afwassen kunnen
worden getimed maar echter door het gesprek zelf, anders werkt het storend. Er
waren niet genoeg borden om af te wassen voordat het gesprek was afgelopen
waardoor het gesprek even stil viel halverwege. Wellicht is het een idee om genoeg
borden te plaatsen voor ongeveer 15minuten. Dit is de tijd dat de gesprekken
gemiddeld duurden.

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Als laatste voelden de gebruikers dat er geen ‘afsluiting’ was. Het gesprek kon
eindeloos doorgaan en daardoor viel het op gegeven moment stil.
Test 1.2
Voor deze test wou ik het volgende testen:
- Werkt het experiment als de gebruikers naast elkaar staan?
- Werkt het experiment als de gebruikers het experiment al een keer hebben
meegemaakt?

Test 1.2

Resultaten:
Na een pauze van 2 uur kon het gesprek doorgaan. De gebruikers raakten weer in
een flow en konden prima het gesprek voeren. Het naast elkaar staan heeft geen
invloed gehad op het gesprek behalve dat de afwasser af en toe om moest kijken.

Test 1.3
Voor deze test wou ik het volgende testen:
- Werkt het experiment met gebruikers die nog niet weten waar het experiment over
gaat?

Test 1.3

Resultaten:
De gebruikers raakten weer in een flow waardoor ze een diepgaand gesprek konden
voeren aan de hand van de vragen die gesteld werden ookal wisten ze niet waar
het experiment over ging. In deze test kregen de gebruikers puur de instructie om de
borden af te wassen en na 3 seconde werd de eerste vraag gesteld.
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POSITIONERING
Tijdens het werken kunnen jong professionals erachter komen dat dit niet het werk is wat
ze willen doen voor wat voor reden dan ook. Om ze hierbij te helpen wil ik een zelfreflectie
installatie ontwikkelen die gebruikt maakt van het meditatieve aspect van het alle daagse
taak van afwassen en de framework of te wel de stappen uit een Near Death Experience
aangezien deze tot nieuwe inzichten over jezelf kan leiden.
Ik wil als ontwerper deze unieke elementen aan elkaar plakken en kijken wat eruit komt.
Ontwerpvraag:

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

- Hoe zou ik het afwassen als alle-daagse taak kunnen
gebruiken om jong professionals te helpen reflecteren?
Deelvragen:
- Hoe stuur ik de ervaring?
- Hoe krijg mensen ontspannen om het gesprek te voeren?
- Hoe krijg ik mensen aan een discussie?
- Hoe kunnen we de inzichten die naar boven komen definiëren?
- Wat kan ik gebruikers meegeven waardoor ze na de ervaring door kunnen reflecteren?
- Hoe ziet de installatie eruit?

Gebruiker:
Jong professionals die een reflectief moment hebben gehad en bewust zijn dat ze iets anders willen
in het leven maar niet precies weten wat.
Behoefte:
Betekenis vinden in hun werk.
Inzicht:
Sommige Jong professionals gaan door een reflectief proces waarin ze erachter komen dat ze niet
blij zijn met hun huidige werk en iets anders zouden willen doen.
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ONTWERPCRITERIA
De ervaring moet er voor zorgen dat de gebruiker in een reflectief gesprek komt over de
redenenen waarom hij of zij zijn werk doet.
Vaak zitten we niet stil over de reden waarom we een

FASE 1

WAAROM IS DIT RELEVANT?

Er wordt niet van de gebruiker verwacht dat hij/zij na de ervaring een antwoord heeft.
Het ontdekken van een missie of nieuwe carrière kan totwel jarenlang duren. Daarom is het ook niet
realistisch dat een gebruiker na 1 ervaring meteen een antwoord heeft op wat voor carrière of baan
zij willen.
De gebruiker moet een object mee krijgen waardoor ze na de ervaring door kunnen
reflecteren.
Welke baan of richting de gebruiker kiest wordt bepaald door een persoonlijke ontdekkingsreis die
vaak goed ondersteund kan worden door een goede loopbaancoach maar als de gebruiker van
diep is geïnspireerd kan dit tot een betere keuze leiden.
De ervaring moet gebruik maken van de alle-daagse taak: afwassen.
Het afwassen kan leiden tot een meditatief proces waarin de gebruiker ontspannen is en meer in
staat is om te reflecteren.
De ervaring moet gebruik maken van de NDE framework.
Voor deze installatie maak ik gebruik van de NDE framework als basis voor het aansturen van het
gesprek. Door dezelfde stappen te doorlopen als tijdens een NDE hoop ik de gebruiker inzichten te
bieden tijdens zijn of haar reflectie zonder dat ze door daadwerkelijke NDE hoeven te doorgaan.
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TIMELINE
Hoe stuur ik de ervaring?

FASE 2

Timeline zonder concrete stappen
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ACCEPTATIE

Hoe krijg ik mensen ontspannen om het gesprek te gaan voeren?

De eerste fase van een NDE is het
ontspannen. Mensen die een NDE hebben
meegemaakt vertellen dat omdat ze dood
zijn, niks meer uit maakt. Je hoeft dan geen
positie te hebben in het leven omdat je er
toch niks meer aan kunt doen. Ze vertellen
dat het voelt alsof er een gewicht van je af is.
Om dit te recreëren zoek ik inspiratie in
Yoga. Yoga heeft verschillende oefening
voor ontspanning, een populaire oefening
is die van de body scan. In de body scan
doe je je ogen dicht en geeft de instructueur
instructies over welke onderdeel van je
lichaam aandacht nodig heeft.
Zo krijgt elke onderdeel van je lichaam de
focus voor een kleine moment en loop je van
hoofd tot tenen elke centimeter door. Dit
zorgt ervoor dat je heel ontspannen voelt.

FASE 2

Dit incorporeer ik met de oefening van
het afwassen. Doormiddel van een audio
band krijgt de gebruiker instructies van de
bodyscan.

Audio Instructies:
- “Welcome”
- Muziek begint.
- “Let’s take a moment to feel how you are standing.”
Body scan
- “Where are your feet right now?”
- “Where are your hands right now?”
- “Go ahead and open the faucit”
- “Place your hands in the water.”
- “How does it feel? Is it warm? Is it cold?”
- “Place some dish soap on the sponge”
- “Place the first dish in the sink”
- “Go ahead and scrub the dish”
- “How does it feel? IS the water splashing? or is it calm?”
- “Once the first dish is done, move ahead with the second and the
third untill all dishes have been washed.”
- “While doing this I want you to think of how there is no inherent
value to washing clean dishes other than the task itself but this
brings up an interesting question: Why does it matter?”
- “To quote the monk Thich Nhat Hanh: While washing the dishes,
you might be thinking about the tea afterwards, and so try to get
them out of the way as quickly as possible in order to sit and drink
tea. But that means that you are incapable of living during the time
you are washing the dishes.”
- “So I want you to be completely aware of your surroundings.”
- “Feel the stream of water, smell the soap, listen to the beat of this
song.”
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REFLECTIE

Hoe krijg ik mensen aan een discussie?

De tweede fase van een NDE is het
reflecteren op je eigen keuzes en leven.
Dit wordt bereikt door contrast te creëren.
Dit contrast kan bereikt worden omdat de
persoon geen vaste positie heeft in het
leven waardoor het makkelijker wordt om te
empathiseren.

Audio Instructies:

Om dit zonder een NDE te bereiken kunnen
we naar het activiteit van reizen kijken.
Hierin bereikt een persoon contrast door een
andere manier van leven te observeren of
mee te maken. Hierdoor ontstaat er afstand
tussen hun eigen leven en het geobserveerde
of beleefde leven.

- “If you could work the job you love but not get paid enough to
grow, would you stay?”
- “Press Next to continue”

Met deze afstand kan de persoon vanuit
een nieuwe perspectief naar zijn eigen leven
terugkijken en dus reflecteren vanuit een
andere perspectief waardoor ze op nieuwe
inzichten kunnen komen die ze anders niet
hadden kunnen zien.

- “Would you rather continue doing a job you hate or go back to
school?”
- “Press Next to continue”

- “Would you rather take an uncertain opportunity or take a certain
job that’s not your dream?”
“Press Next to continue”

FASE 2

Om dit praktisch uit te voeren wil ik gebruik
maken van het drankspel “Would you
rather?” Tijdens een avond zelf spelen viel
het mij op dat geen van beide opties goed
is waardoor er discussie ontstaat over welke
optie het minst slecht is. Het gaat hier minder
om de stelling en meer om de discussie die
daardoor ontstaat.
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RESPONSIBLENESS

Hoe kunnen we de inzichten die naar boven komen definiëren?

De derde fase van een NDE is het
verantwoordelijkheid kunnen nemen over
je eigen acties. Viktor Frankl legt dit uit als
het accepteren dat je geen invloed hebt op
externe factoren. Je hebt alleen controle over
je eigen acties en de houding die je neemt
tegenover situaties wat buiten jouw controlle
zijn. Dit noemt hij “Responsibleness”.
Door responsibleness te nemen kunnen
we geluk vinden in zelfs de meest moeilijke
situaties dit legt hij uit in zijn boek “A
man’s search for meaning” die hij deels
heeft geschreven tijdens zijn ervaringen
als gevangene in het concentratie kamp
Auschwitz.
Een oefening die Frankl voorstelt in zijn boek
om je responsibleness gevoel te versterken is
om te bedenken dat je voor de tweede keer
aan het leven bent en dus een kans krijgt om
alles opnieuw te doen en aan jezelf de vraag
te stellen: Hoe zou ik het deze keer anders
doen?

Audio Instructies:
Antwoorden worden opgenomen:
1. - “And while being in this completely relaxed state of mind, I
want you to both share with the other person next to you what
you wanted to be as a child when you grew up.”
- “Press Next to continue”
2. “Next I want you to share about how you feel about where you
are right now in life.”
- “Press Next to continue”
3. “Next I want you to share where you want to be in the next 5
years and why.”
“Press Next to continue”
4. “Who do you need to take you there?”
- “Press Next to continue”
5. “And finally I want you to explain what you would do
differently given the chance to do it all over again.”

FASE 2

Om dit concreet te maken wil ik de manieren
laten definiëren over hoe gebruikers anders
zouden willen leven.
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A SECOND CHANCE

Wat kan ik gebruikers meegeven waardoor ze na de ervaring door kunnen reflecteren?

Een belangrijke aspect van de NDE is dat
je dus niet dood gaat. Hierdoor krijg je een
tweede kans in het leven maar nu met nieuwe
inzichten die je anders niet had kunnen
krijgen.
In mijn onderzoek komt de gebruiker in
een exploratieve fase na de realisatie dat
ze niet door willen gaan met hun huidige
werk. in deze fase gaan ze onderzoeken en
experimenteren met verschillende werk of
manieren van leven om zo tot een nieuwe
werkdoel te komen.
Met mijn ervaring probeer ik zowel tijdens
de ervaring als daarna de gebruiker te laten
reflecteren over hun eigen keuzes.
Aan het einde van de ervaring krijgt de
gebruiker een object waarmee ze door
kunnen reflecteren over hun eigen keuzes.
Dit object krijgt de vorm van een mantra
nummer. Het nummer bestaat uit een
onderliggende instremental geïnspireerd
door de Mantra genre.

Het nummer wordt gegenereerd uit een selectie verschillende
instrumentele beats die worden bepaald door de antwoorden
van de gebruiker.
Vervolgens worden de antwoorden van de gebruiker in de
vorige fases toegevoegd aan het nummer.
1. Instrumentele intro.
2. Antwoord op vraag 1.
3. Antwoord op vraag 2.
4. Antwoord op vraag 3.
5. Antwoord op vraag 4.
6. Antwoord op vraag 5.
7. Antwoord op vraag 6.
8. Instrumentele Outro.

FASE 2

De tekst van het nummer zijn de gedachtes
en definities van de gebruiker die eerder in
de ervaring zijn opgenomen.
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DEFINITIEVE CONCEPT 1

Hoe ziet het eruit?

Het concept bestaat uit het afwassen van schone borden. De gebruikers krijgen koptelefoons met zowel audio
als een microfoon zodat hun antwoorden kunnen worden opgenomen. De gebruiker bepaalt zelf de tempo van
de oefeneng door op een knop te drukken.
Zodra de knop ingedrukt wordt krijgen de gebruiker audio instructies over wat ze moeten doen. Zo begint de
eerste fase van het experiment:
1. Acceptatie: In de acceptatie fase zoekt de ervaring de gebruiker ontspannen te krijgen door het gebruik
van een body scan.
2. Reflectie: Door middel van moeilijke vragen te stellen probeer ik een discussie te starten tussen gebruikers.
3. Responsibleness: Door duidelijk antwoord te geven op een aantal vragen afkomstig van identity design
probeer ik de gebruiker zelf te laten definiëren wat ze zelf willen.

FASE 2

4. A second chance: Door de gebruiker een eigen nummer te geven kan de gebruiker na de ervaring zelf door
reflecteren.
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DEFINITIEVE CONCEPT 1 TEST
Hoe werkt het?

Methodologie
Om het concept te testen heb ik twee
vrienden uitgenodigd en heb ik de stappen
doorlopen zoals ik die in de script heb
geschreven.
Resultaten
De gebruikers waren al snel ontspannen en
konden snel spreken over moeilijke thema’s
maar wellicht was dit meer gerelateerd aan
dat ze een stel zijn.
Verder waren de instructies onduidelijk over
precies wanneer je je ogen dicht moest doen
en wanneer weer open bijvoorbeeld.

FASE 2

Als laatste kregen de gebruikers een
persoonlijke nummer toegestuurd met hun
antwoorden op de vragen die gesteld zijn
tijdens de ervaring en vonden ze dit leuk.
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CONCLUSIE
Kan ik iets ontwerpen wat anderen gaat helpen met het zelf reflecteren van hun werk
doelen waardoor ze werk kunnen vinden wat beter gepast is voor ze? Zo ben ik mijn
exploratie begonnen. Aan het begin was het niet helemaal duidelijk wat ik zelf aan het
onderzoeken was. Het thema is heel groot en filosofisch waardoor het moeilijk wordt om iets
concreets te ontwerpen.
Na de feedback om het ontwerp concreter te maken heb ik een duidelijke keuze gemaakt
om een installatie te bouwen die zowel de stappen van een NDE als de meditatieve effecten
van afwassen kon combineren tot een ervaring die de gebruiker helpt reflecteren.
De installatie in zijn nieuwste iteratie is getest door twee gebruikers die een reflectief
gesprek hebben gehad en een persoonlijke nummer hebben gekregen waardoor ze hierna
nog door kunnen reflecteren.

AANBEVELING
De installatie kan veel profiteren van het gedetailleerde uitwerken van de script en verder
ontwikkelen van de techniek. Verder mist de installatie een eind moment of afsluiting die de
gebruiker het gevoel geeft dat de ervaring afgelopen is.
Twee techniesche aspecten die de installatie zouden kunnen verbeteren is het modificeren van
de wasbak op zo’n manier dat het water minder geluid maakt bij het contact met de wasbak
en het gebruiken van misschien wel plastic borden zodat ze minder geluid maken tijdens de
opname.

FASE 2

Als laatste zou de ervaring duidelijker kunnen worden door gebruik van een “Next” knop, een
“Repeat” knop en een “Speak now” lamp. Zo kan de gebruiker zelf het tempo bepalen en weet hij
of zij ook duidelijk wanneer er van ze wordt verwacht dat ze gaan spreken.
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BRONNENLIJST
B1
Tegenlicht:
https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/26-04-2020/VPWON_1310206

B9
How to find work you love:
https://youtu.be/MKlx1DLa9EA

B2
Tegenlicht extra:
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/reclame-rebellen.html

B10
Martin Seligman:
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman

B3
The obsolescence of Advertising in the Information Age
https://www.yalelawjournal.org/article/the-obsolescence-of-advertising-in-the-informationage#:~:text=The%20Obsolescence%20of%20Advertising%20in%20the%20Information%20Age,Ramsi%20A.&text=The%20vast%20amount%20of%20product,tool%20for%20conveying%20
product%20information.

B11
Wat mensen vertellen op hun sterfbed:
https://www.businessinsider.com/12-things-people-regret-the-most-before-they-die-20158?international=true&r=US&IR=T

B4
Facebook groep Videomattie:
https://www.facebook.com/groups/videomattie/permalink/3798880680168081
B5
r/Advertising vraag:
https://www.reddit.com/r/Anticonsumption/comments/lsyot2/advertising_the_ethical_dilemma/
https://www.reddit.com/r/advertising/comments/lsyny6/advertisers_who_hate_advertising/
B6
How I got into marketing:
https://youtu.be/aDOGHqWfYX8
B7
I sold my soul to the Devil: Financial banker:
https://youtu.be/pn548uALuYw
B8
Edward Bernay’s the grandfather of consumerism:
https://youtu.be/oxLBBN2ORcs

B12
Wisecrack analyse van het computer spelletje: Hades:
https://youtu.be/EaBkRwQxy1Y
B13
Korte samevatting over Viktor Frankl:
https://youtu.be/feXON_gpc94
B14
Wat houdt logotherapie in?:
https://en.wikipedia.org/wiki/Logotherapy
B15
Near Death Experience:
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience
B16
‘Sin mapa’ Documentaire film door Calle 13:
https://vimeo.com/31449584
B17
Washing Dishes to Wash the Dishes:
https://www.researchgate.net/publication/281608722_Washing_Dishes_to_Wash_the_Dishes_
Brief_Instruction_in_an_Informal_Mindfulness_Practice
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BIJLAGES
Bij.1. Gebruiker die ok is met reclame.

Bij.3. Interview met Stef
Ik leerde Stef kennen toen wij samen aan een project hebben gewerkt voor Zero Waste Nederland. Stef was hierbij de ontwerper. Het viel
mij op toen dat hij vertelde hoe hij eerst voor algemen klanten werkte maar op gegeven moment is gaan zitten en opschrijven voor wat
voor soort bedrijven hij zou willen werken. Dit was mijn aanleiding om Stef te interviewen.
Latn we aan het begin beginnen. Stef was begonnen als jonge ontwerper op de middelbare school waar hij een tekenpakket heeft
gekozen. Later ontwikkeld hij deze passie verder op het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Later is hij doorgestroomd naar een HBO
opleiding bij Willem de Koning maar was snel gestopt.
Stef kiest dan om de werkvloer op te gaan. Hij soliciteert voor grote burea’s. Als jonge ontwerper zag hij een visie dat hij voor grote
merken zoals Coca Cola kon werken. Hij komt erachter dat de eisen om binnen te komen heel hoog zijn en beland uiteindelijk in kleinere
ontwerp burea’s.
Na een aantal jaren merkte hij dat hij heel anders dacht dat andere burea’s in wat betreft het proces-matig werken en een veel vrijere
houding daarin heeft. Hij denkt heel visueel en wilt meteen een ontwerp uitschetsen en uitwerken. Hij kiest hierdoor om een eigen
onderneming te starten en neemt allerlei soorten klanten aan.

Bij.2. Art director met racistische klant.

Hij maakt allerlei dingen mee en komt in contact met verschillende klanten. Hij vertelt over een specifieke klant die hem echt aan het
denken heeft gezet over zijn werk. Tijdens de eerste meeting met de klant zit de klant achterover en vraagt aan Stef: Vertel mij waarom ik
jou zou moeten inhuren. Stef gaat erin mee en het lukt hem om de klant te overtuigen door allerlei vaardigheden op te noemen.
Maar uiteindelijk brengt hij de klant bij iemand die zich in Web development specialiseert en de klant stelt dezelfde vraag aan de web
developer: Vertel mij waarom ik jou in zou moeten huren?. Stef schrikt er van en beseft een andere richting op te gaan.
Hij schrijft een lijst van bedrijven waar hij aan zou willen werken op. Tussen de bedrijven zit de vegetarische slager. Stef vind de
vegetarische slager een leuk bedrijf nadat hij het persoonlijke verhaal van de eigenaar op tv ziet. De eigenaar vertelt hoe hij tot het idee
is gekomen om vegetarische eten te maken in de vorm van vlees.
Hij soliciteert maar wordt niet direct aangenomen voor grafisch ontwerp. Hij draait mee aan de productielijn en mag halve dag aan
de marketing werken. Later beseft Stef om op LinkedIN “Circular creative” te plaatsen in zijn beschrijving en dit leidt tot allerlei groene
ondernemingen klussen.
Stef vond het belangrijk om te werken met eerlijke ondernemers die de wereld een betere plek willen maken.
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Bij.4. Interview met Eddie

Bij.6. Interview met Louise

Eddie woont in Washington VS. Dicht bij Seattle. Hij begint zijn carriere jong en rond 2006 begint hij als een van de eerste in Digital
Marketing. Volgens Eddie snappen mensen in die tijd niet helemaal de effecten van sociale media en is alles vrij nieuw.

Louise is een creatief meisje die haar media studies in Breda heeft afgerond aan de BUas. Ze deed actief mee aan de theater vereneging
en is na haar studie bij een media bureau in Breda gaan werken als accountmanager. Louise vertelt dat ze haar baan leuk vindt maar
toch is het niet helemaal wat ze wilt doen.

Hij vond de reclame industrie leuk en kiest om bij een reclame bureau te gaan werken rond zijn 23ste. Na een aantal jaar maakt hij
verschillende ethisch krome opdrachten mee. Een van de ergere was voor een universiteit die aan de reclame bureau 1000 dollar biedt
per persoon die zich inschrijft op de universiteit.
Snel merkt Eddie op dat de meeste mensen die zich inschrijven donkere mannen zijn die een student lening moeten moeten aanvragen
om de 36 000 dollar te kunnen betalen. Wat hem ook opvalt is dat 60% van deze jongeren na 1 jaar al met hun studie stopt. Hij vindt het
dus niet kunnen dat hij zijn raciale stereotypes gebruikt om mensen “aan te vallen” waarvan hij weet dat zij maar 40% van de kans op
succes hebben.
Hij spreekt zijn leidinggevende aan en die ziet het probleem niet. Zo lang zij betaald krijgen, is er niks aan de hand. Meerdere van deze
situaties laten Eddie toch schrikken van de “Moral flexibility” cultuur wat er heerst in de reclame wereld.
Hij blijft een aantal jaar werken omdat het zo goed betaalt maar kiest uiteindelijk om te stoppen en te gaan reizen. Hij zegt hierbij dat
hij de reclame wereld op zichzelf niet fout vindt. Het is maar een gereedschap. Uiteindelijk is het “corporate America” die deze reclame
bureau’s bestaan. In zijn eigen woorden “We are just the messengers.”
Om te bepalen wat hij vervolgens gaat doen, gaat Eddie op reis door Zuid Amerika, Zuid Europa en Azië. Hij komt daar allerlei mensen
tegen en hij vertelt hoe dit hem dichter heeft gebracht naar de mensen. Hij besefte dat hij zich schuldig voelde over wat hij had gedaan
voor zijn werk en dit was het process om het weer goed te maken.
Hij kiest hierna om zijn eigen onderneming te starten en nu kan hij kiezen voor wie hij wel of niet werkt.

Bij.5. Interview met Andrew

Louise is zelf bezig met yoga en persoonlijke ontwikkeling. Ze vertelt hoe ze nieuwsgierig is om iets anders te proberen maar het
maatschappelijke idee is dat je een studie volgt en vervolgens een baan hebt waarin je goed kan verdiennen.
Op een gegeven moment leert Louise haar huidige vriend in Breda kennen die uit Australië komt. Ze wonen samen in Breda en hij krijgt na
een tijd een baan aangeboden in Dubai. Uiteindelijk besluiten Louise en haar vriend te verhuizen voor zijn baan.
In Dubai weet Louise een baan te krijgen binnen een website bouwende bureau waar ze in een soortgelijke functie kan draaien. Louise
vertelt hoe ze nogsteeds bezig is met yoga en dat ze het steeds meer ziet als een kans om iets anders te doen voor werk.
Ze vertelt hoe zij vindt dat we soms te bang zijn om een keuze te maken en iets anders te gaan doen met ons leven, zij zit daar zelf mee.
Louise wilt afstappen van de media wereld en wilt meer richting zelf ontwikkeling en yoga stappen. Wel vertelt ze dat ze het eng vindt
omdat het voor haar gevoel nog heel onzeker is.
Louise is van plan om na de coronacrisis de helft van de tijd zelf ontwikkeling te doen als werk en de andere helft op een media bureau
werken. Op deze manier kan ze haar leven in kleine stappen veranderen in plaats van alles in een keer te doen.

Bij.7. Interview met Carolina
Carolina studeerde Hospitality management en ze dacht dat ze dit helemaal geweldig zou vinden. Na een stage bij de Sheraton Hotel
op Schiphol besfte ze dat ze het werk helemaal niks vondt. Ze vond het niet fijn dat je zo goed mogelijk klanten blij moest proberen te
houden ookal waren ze gemeen of respectloos. Ook vond ze de uren niet goed passen bij de beloning wat er tegenover stond.
Na het afstuderen besluit Carolina om op reis te gaan. Ze is specifiek op zoek naar iets waar ze als vrijwilliger anderen kan helpen. Het
schijnt moeilijker te zijn dan je zou denken vertelt ze. Als je in Costa Rica zee schildpadden wilt helpen moet je al snel $2000 per week
betalen. “Je zou denken dat ze je graag daar willen hebben.”

Andrew is een jong creatieveling uit Aruba en ik heb met hem samengewerkt voordat we gingen studeren. Hij werkt nu bij de film afdeling
van MediaMonks in Amsterdam.

Uiteindelijk weet Carolina een school te vinden in Cali, Colombia waar ze op zoek zijn naar vrijwilligers die mee willen helpen met de
kinderen. Ze vertrekt zonder een concreet idee van wanneer ze terugkomt.

Hij maakt tijdens zijn studie leuke Instagram filmpjes en is zo toegelaten for MADE.FOR.DIGITAL het filmproductie bureau wat uiteindelijk
overgekocht werd door MediaMonks. Tijdens zijn stage probeert Andrew zo veel mogelijk te leren over het maken van filmpjes voor social
media.

Toen ze in Cali aankwam zag ze hoe mensen totaal anders konden leven dan zij in Europa gewend was. De cultuur was anders en
mensen vonden andere activiteiten of objecten belangrijk. Tijdens haar tijd in Cali komt ze in contact met een groep mensen die een
buddhistische tempel dicht bij Cali hebben en retreats daar organiseren. Dit vondt Carolina haar wel aanspreken en besluit na haar
vrijwilligers werk om naar het tempel te verhuizen.

Na zijn stage probeert Andrew zijn studie af te ronden maar na 2 jaar lukt het hem niet. Hij kiest om te gaan werken en krijgt een baan bij
MADE.FOR.DIGITAL. Vervolgens wordt het bedrijf gekocht en nu werkt hij bij MediaMonks. Op het werk is Andrew verantwoordelijk voor
het Creatieve Regie of Creative Direction van verschillende social media campagnes.
Met de jaren is Andrew steeds beter geworden en dus ook beter gaan verdiennen. Zijn focus ligt nu volledig op het beter worden in zijn
vak. Hoe kan ik de klant beter aanspreken? Waarom was de klant niet tevreden met deze video? Hoe kan ik volgende keer een leukere
beeld maken?

In haar tijd in de tempel voelt ze zich geïnspireerd door de gewoontes en leert ze dank te zeggen voor haar eten. Het zo anders leven
heeft haar perspectief over haar eigen leven gegeven. “Pas als je ziet hoe andere leven kun je met meer context naar je eigen leven
kijken.”
Terug in Europa blijft Carolina in contact met de yogi’s uit Colombia en begint ze een reis naar India voor te bereiden. India schijnt de
Mecca voor Yoga te zijn en Carolina kan niet wachten om daar naartoe te reizen.

Op moment dat ik de vraag stelde wat het zin hiervan was vertelt Andrew dat hij dat niet weet. Het zin is om beter te worden denk ik.
Dus ik vroeg “Waarom?” waarop zijn antwoord was “Omdat ik het leuk vind.” Dit zegt mij dat Andrew niet echt bezig is met wat zijn werk
betekent maar puur beter erin wilt worden. Niks mis mee, maar dit is wel wat ik had verwacht.

In haar tijd in India maakt Carolina allerlei raren omstandigheden mee. Mensen geven daar niet zo zeer om hygiene en het is een dure
reis om te maken, de accomodaties vallen tegen voor het geld wat ze betalen en het sfeer draait om het bidden en spiritueel verbonden
zijn.

Ik leg vervolgens uit waarom ik deze vragen stel. Hij kijkt verbaasd en denkt even diep na. Hij was er niet bewust mee bezig maar het is
wel een goede vraag. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ik herken wel wat je zegt Felipe. Als ik naar mijn leidinggevende kijk, hij heeft zoveel
ervaring, verdient zo goed. Hij is nu begonnen met het bouwen van zijn eigen huis samen met zijn vriendin.

Ze vindt dit heftig en besluit een stapje terug te nemen na haar reis. Carolina is blij dat ze in India is geweest, volgens haar heeft het
haar inzichten gegeven over hoe het andere extreem eruit kan zien. Voor haar gevoel heeft ze nu de twee extremen gezien en kan ze
makkelijker zelf kiezen waar ze in wilt zitten.

De leidinggevende van Andrew vertelt aan Andrew dat hij wel alles heeft gedaan in zijn carriere voor zijn gevoel. Het laatste wat hij nog
wilt doen is het opleiden van iemand in zijn vak. Dat is Andrew voor hem.

Nu woont Carolina weer in Europa en werkt ze voor een softdrink bedrijf als accountmanager. Ze heeft leuke collega’s en vind het werk
prima. In de weekenden doet ze nog Yoga en ze geeft altijd dank voor het eten.
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Bij.8. Onderzoek naar reclame.

Ik dacht er niet over na maar de meeste
mensen kunnen selectief zijn in hun werk.
De meeste mensen in de groep zijn zzp’rs en
hebben hierdoor die vrijheid. Toch zijn er een
aantal mensen die er wel last van hebben of
niet selectief genoeg kunnen zijn in hun werk
waardoor ze klussen moeten doen waar ze
het niet helemaal mee eens zijn.
De vraag start wel het gesprek over
beginnende videografen. Als je al genoeg
klussen hebt dan kun je je klanten kiezen,
maar wanneer je een klant moet aannemen
om de huur te kunnen betalen wordt selectief
zijn juist een luxe. Sommige ondernemers in
de groep waren hiervan niet zo bewust en het
gesprek ontwikkelde zich richting het luxe van
selectief kunnen zijn en hoe dat jammer is dat
het zo moet zijn.
“Ad people think they’re making culture. But
they’re just making money.”
- Leuke reactie van iemand op mijn vraag. (cinemanja)

Allemaal heel interessant maar wat wordt mijn onderwerp? Het dilemma
van moeten kiezen tussen je huur kunnen betalen en bewust klussen kunnen
kiezen? Ik vond het niet sterk genoeg.
Filmmakers zijn vaak de personen die aan het uitvoerende kant van een
project zitten. Zij krijgen de opdracht vanuit een marketing team of reclame
bureau om een concept uit te voeren wat vaak al uitgekauwd en doordacht
is door een groep reclame makers.
Dus wat nou als ik dezelfde vraag aan die reclame makers stelde? Ik vind
een forum op reddit.com waar reclame makers samen komen om allerlei
onderwerpen te bespreken met elkaar.
Ik stel dezelfe vraag en plaats een link naar de film van Tegenlicht. Het
gesprek barst helemaal los en komt op de voorpagina van de subreddit
te staan. Ik krijg snel reacties van allerlei mensen door heel de wereld. De
meest populaire reactie gaat over een rasistische klant die geen zwarte
mensen op de verpakking wilt hebben ookal is de doelgroep grotendeels
zwart.
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Bij.9. Film: Chasing the Peresnt.

In de film “Chasing the Present” vertelt een restauranteur uit New York
zijn eigen struggle met onrustigheid. Als jeugd komt hij in de drugs en
gedragsproblemen. Uiteindelijk lukt het hem na jaren om uit zijn situatie
te komen en een positieve richting te gaan. Dit leidt tot 5 succesvolle
restaurants in Manhattan. Geld is op dat moment geen probleem meer.
Hij vertelt dat ookal had hij alles bereikt wat “hoorde” dat hij toch niet
gelukkig voelde. Hij besluit om op reis te gaan en verschillende guru’s te
spreken. Zo komt hij in een traject om te ontdekken wie hij zelf is.
De film exploreert verschillende oefeningen en filosofieën. Maar de ene
die mij het meest aanspreekt is wanneer het hoofdpersonage met zijn
Braziliaanse guru aan de kant van een rivier zit en ze bespreken eigendom.
De hoofdpersonage legt uit dat hij niet helemaal het concept van het los
laten van objecten begrijpt. De guru moet hierbij lachen en vertelt dat het
niet zo zeer gaat om een minimalistische levensstijl maar dat het eerder gaat
om de positie die wij tegenover objecten nemen.
Als je een auto koopt omdat je een mid-life crisis hebt en je je niet man
genoeg voelt, komt dit uit een angst en gebruiken wij de auto om een gat te
vullen en dat zal nooit lukken. Maar als je de auto koopt puur omdat je het
mooi vindt. Dan is het een viering van het leven.
Je bent dus net zo gelukkig zonder de auto als daarmee. De auto is bij de
tweede manier puur een expressie.
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Bij.10. Film: Sin mapa.

“Sin mapa” is een documentaire door de puerto rikeinse underground band
“Calle 13”. In het midden van hun grootste succes “atrevete” waar zij meerdere
keren prijzen voor winnen beginnen zij met het maken van de documentaire.
In het begin van de film worden zij gevolgd tijdens de uitreiking van prijzen en
shows die zij moeten spelen door heel latijns Amerika.
Zij stellen echter de vraag “Wat is het zin hiervan?” Ze krijgen bijvoorbeeld een
grotere kamer in een hotel omdat ze een winnaar zijn van een muziek prijs. De
leider van de band maakt de kamer belachelijk en legt uit hoe krom het is dat ze
nu pas behandeld worden alsof ze iemand zijn terwijl ze precies dezelfde persoon
waren zonder al die prijzen.
De band kiest om op reis te gaan door heel zuid Amerika en komt in unieke
plekken terecht zoals het meer “titicaca” op 3800 meter hoogte en bezoekt een
stam in het midden van het amazon oerwoud.
Dit doen ze om dichterbij te komen tot waar ze zelf zijn en waarom ze uberhaupt
muziek maken.
Deze reis leidt onder andere tot een nummer genoemd “Latinoamérica” die in
2011 twee Latin Grammy’s wint.
Naast deze 2 Latin Grammy’s wint de band hetzelfde jaar nog 7 andere
Grammy’s voor een totaal van 9. Daarmee breken ze het record voor meeste Latin
Grammy’s in 1 avond.
Het nummer “Latinoamérica” wordt door veel Zuid Amerikanen gezien als het
volkslied van een continent en wordt gezongen in veel landen in tijden van
protest zoals tegenwoordig in Colombia.

32

Bij.12. Thomas Dekeyser Brandalism

In mijn zoektocht kom ik Thomas Dekeyser tegen. Een
belgische strateeg in Londen die reclames maakte voor
onder andere Toyota. Hij kwam erachter dat wat hij
aan het doen was eigenlijk schadelijk zou kunnen zijn
voor de maatschappij. Dus besluit Thomas te stoppen
met reclame maken. Thomas begint vervolgens met
brandalism en maak hier zijn doctoral thesis over in
Engeland.

B1. Tegenlicht

Ik vond het fijn dat er andere mensen waren met
hetzelfde gevoel als ik. In de documentair spreken ze
verschillende actievisten die het probleem van reclame
manipulatie verder uitleggen en tegenvechten. Mijn
vraag was hierbij beantwoord. Content marketing is een
oplossing voor manipulatief reclame. Of tenminste, zo
wordt het verkocht.
Ik had nogsteeds wel het gevoel dat ik geen onderwerp
had. Wat zou ik kunnen gaan ontwerpen? Een strategie
om van de reclame wereld af te stappen als reclame
maker? Een website wat je alleen content marketing laat
zien? Ik was er nog niet van overtuigd.

Als videograaf in Breda kreeg ik verschillende soorten klussen,
alles van aftermovies tot aan interviews voor een testimonial
bijvoorbeeld. Het was pas op het moment dat ik de vraag
kreeg om een reclame te maken voor de sportschool Bress
dat ik mezelf de vraag stelde ‘Hoe kan ik de beste reclame
maken?’ dat ik echt dieper ging onderzoeken hoe je dat
daadwerkelijk kon doen. Na een aantal maanden onderzoek
besefte ik dat ik eigenlijk bezig was met het leren hoe je
mensen het beste kon manipuleren. Er is in essentie niks mis
mee met een goede marketing campagne die je product of
dienst goed in kaart brengt. Maar afhankelijk van het product
of dienst kan dit wel tot manipulatie leiden.
Ik vond dit zelf niet oké en kwam toen de term content
marketing tegen. Het idee is dat je de klant iets van waarde
geeft in de vorm van informatie of entertainment en zij betalen
jou terug met aandacht en vertrouwen. Helemaal geweldig.
Dit is de aanleiding voor mijn afstudeerproject. Al jaren
probeer ik hiermee af te studeren maar het lukte mij steeds
niet om een onderwerp te vinden die hierbij past. Dit kwam
omdat content marketing op zich een oplossing is. Dit besefte
ik pas toen ik design thinking hoorcolleges van de Standford
University ging bekijken.
De vraag werd dan ‘waar is content marketing een oplossing
voor?’ Dus ging ik daar naar op zoek. Zelf vind ik reclame
manipulatief en ik vroeg me af of andere mensen hier ook
last van hadden. Ik kwam snel een documentaire film van
Tegenlicht tegen.
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Bij.13. Brainstorm sessie 1.
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Bij.14. Vragen voor Brainstorm sessie 1.
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Bij.15. ideeën Brainstorm sessie 1.
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Bij.16. Brainstorm sessie 2
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Bij.17. Samenvoegingbrainstorm 1 & 2.
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Bij.18. Samenvoeging ideeën Brainstorm 1 & 2.

39

Bij.19. Uitwerking tot concepten van Brainstorm.
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Bij.20. Fases NDE uitgeschreven.
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Bij.21. examinatie afwasproces.
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Bij.22. Examinatie Afwasproces
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Bij.23. Metafoor reflectief gesprek.
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