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“Eenzaamheid kun je beter
delen dan voor jezelf houden.”
– Betrand Blier
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Eenzaamheid in de klas
Eenzaamheid. Een fenomeen dat
complex is, maar waar iedereen last van
heeft. Zo ook onder jongeren van 18 tot
25 jaar. Specifieker: emotionele
eenzaamheid. Veel interventies vinden
plaats in de huidige maatschappij om
eenzaamheid in het algemeen te
verminderen. Echter is gebleken dat
zowel uit literatuur- en
praktijkonderzoek, dergelijke
interventies niet op maat zijn, waardoor
er geen verbeteringen van het probleem
plaatsvinden. Natuurlijk is het
bespreekbaar maken onder
adolescenten een stap in de goede
richting.
Maar waarom niet al eerder een gesprek
aangaan op een vroegere leeftijd?
Waarom zijn brugklassers al niet met dit
onderwerp bezig?
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Een toolbox bestaande uit drie
onderdelen waarbij een klas onbewust
bezig is met het onderwerp
eenzaamheid. Op een informatieve,
interactieve en samenwerkende manier.
Waarbij kinderen herhalend leren over
het onderwerp op school.
Het is namelijk belangrijk om
daadwerkelijk bewustwording te
creëren in de klas, zodat het op latere
leeftijd kan worden herkend en erkend
en ze uit zichzelf hulp gaan zoeken. Je
kan alleen hulp krijgen als je zelf hulp
wilt. Anders heeft het geen zin.

01. Samenvatting
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Abstract
Het onderwerp van deze
afstudeeropdracht is relevant, omdat er
misvattingen bestaan over
eenzaamheid, er een eenzijdig beeld in
de maatschappij van eenzaamheid is en
omdat het een moeilijk onderwerp is
voor de jongere generatie om te
erkennen en herkennen. Bovendien is in
de huidige omstandigheden
eenzaamheid een onderwerp, dat steeds
meer aanwezig is. Hoewel het taboe
hieromtrent steeds minder aanwezig is,
is het nog niet weg. Daarnaast is
eenzaamheid schadelijk voor de
hersenen en voor de ontwikkeling van
adolescenten als er niet vroegtijdig
wordt ingegrepen. Ook is er een
misperceptie over het feit dat
eenzaamheid moet worden opgelost. Dit
is simpelweg niet mogelijk omdat
iedereen er vroeger of later mee te
krijgen krijgt. Er tegen vechten heeft
geen zin. Er moet geleerd worden hoe er
mee om te gaan als je eenzaamheid
ervaart en hoe je om hulp kan vragen als
je merkt dat je last van eenzaamheid
hebt.
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Achtergrond
Eenzaamheid is een probleem in de
huidige maatschappij. Eenzaamheid is
een fenomeen dat niet eenduidig is.
Voor elk individu kan het anders zijn. In
2019 blijkt uit de cijfers dat in de
leeftijdscategorie 15jaar of ouder;
25,2% een gevoel van eenzaamheid
ervaart. Dit alleen toont dus al aan dat
het een probleem is in Nederland [1].
Maar niet alleen in Nederland ook in
andere landen zoals bijvoorbeeld
Engeland en Japan. In Engeland en
Japan zien ze de ernst van de situatie
in en is er zelfs een minister van
eenzaamheid. In 2018 in Engeland,
geven namelijk 9 miljoen mensen aan,
last te hebben van eenzaamheid [2].

Eigen positionering
Er heerst vooral onder jongeren, zoals
eerder vermeld is, nog een taboe als het
gaat om het ‘toegeven’ van
eenzaamheid. Daarnaast heb ik gemerkt
dat het in de tijd van corona nog ‘erger’ is
geworden en dat het niet meer draait
om het feit dat je alleen bent, maar je je
daadwerkelijk ook echt alleen voelt. Het
is als het ware een neerwaartse spiraal.
Specifiek genoemd; de negatieve spiraal
van zelfregulering: waarin de
waakzaamheid voor sociale signalen
omslaat in een overdreven
oplettendheid voor die sociale signalen,
(afbeelding de neerwaartse spiraal) waar
jongeren in terecht komen en meerdere
factoren zijn hiervan de oorzaak. Niet
alleen corona maar ook de ontwikkeling
van iemands identiteit op die leeftijd,
sociale media, maar ook hoe de aanpak
van eenzaamheid in de praktijk eraan
toegaat. Verder is het beleid van de
overheid hoofdzakelijk gefocust op
ouderen. Dit, terwijl een grotere
populatie onder de leeftijd van 75 jaar
last van eenzaamheid heeft. Bovendien
wordt er op school weinig tot niets met
eenzaamheid gedaan. Er zitten veel
punten waar goed naar gekeken moet
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worden. Eenzaamheid kan niet worden
opgelost, zoals eerder benoemd is, maar
er kan wel al eerder over gesproken
worden om bewustwording te creëren,
zodat jongeren het later eerder kunnen
herkennen en erkennen. Dit kan er toe
leiden dat ze uit zichzelf hulp gaan
zoeken.

Positionering als ontwerper

worden of met een probleem zitten en
de maatschappij (gemeenten, scholen,
professionals etc.) wil helpen om tot een
gezamenlijk iets te komen waar beiden
partijen baat en behoefte aan hebben.
Voor dit onderzoek ben ik dan ook
uitgegaan van mijn sterke punten en
mijn interesses om tot een ontwerp te
komen.

Mensgericht, psychologie,
maatschappijgericht, interactiviteit,
informativiteit verhalend en vertellend,
zijn elementen die in dit onderzoek en
het uiteindelijke ontwerp naar voren zijn
gekomen.
Als ontwerper liggen daar ook mijn
grootste interesses. Human en story zijn
de twee pijlers die mij het meest
interesseren. Ik categoriseer mezelf als
een tussenpersoon. Daarmee bedoel ik
dat ik goed en onderbouwend onderzoek
wil doen, luisteren naar de behoeftes
van de mensen (binnen het vraagstuk, in
de maatschappij) en dan in de praktijk
wat met die verhalen doen, het in de
maatschappij naar voren laten brengen.
Ik noem het een tussenpersoon omdat
ik, zowel de mensen die niet gehoord

De neerwaartse spiraal

Onderzoeksvraag
Hoe kan bewustwording van emotionele eenzaamheid worden gecreëerd onder brugklassers zodat ze
al vroegtijdig kennis maken met eenzaamheid op de middelbare school?

Deelvragen
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Doel en benadering
Aangezien eenzaamheid niet opgelost
kan worden moet de focus worden
verlegd op het feit dat iedereen last van
eenzaamheid heeft of kan hebben,
vroeger of later. De boodschap moet
daarom ook niet zijn hoe lossen we het
op, maar hoe herkent men het en hoe ga
je ermee om als je er last van hebt.
Bovendien aangeven, dat het dus niet
erg is als je er last van hebt, aangezien
iedereen er op een of andere manier
mee om moet leren gaan.
Vroegtijdig jongeren leren over
eenzaamheid en wat het met iemand
kan doen, zal er later voor zorgen dat er
sneller aan de bel kan worden getrokken
en dat er geen gevoel van schaamte
voor is. Uit het onderzoek is gebleken
dat het geen zin heeft om heel lang met
jongeren erover te praten.
Jongeren raken snel afgeleid en op een
niet interactieve manier van benadering,
nemen ze de gegeven informatie niet
op. De hersenen moeten actief zijn om
zo goed mogelijk informatie tot zich te
nemen.
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Onderzoeksactiviteiten
Eenzaamheid begrijpen

Wat bestaat er al

Het belangrijkste was om het begrip
eenzaamheid te doorgronden. Wat voor
soorten er bestaan, wat voor onderzoek
er naar gedaan is en wat er in de huidige
maatschappij al wel of niet gedaan
wordt rondom eenzaamheid. Daarbij was
het van belang om ook te kijken hoe het
er in de praktijk aan toegaat. Er kan wel
veel over gelezen worden, maar niet in
elk land gelden dezelfde principes en
uitkomsten.

De Nederlandse regering heeft de focus
vooral gevestigd op eenzame ouderen.
De laatste jaren worden ook jongeren in
de vergelijking meegenomen, maar nog
steeds is de algehele focus gericht op
eenzame ouderen. De verschillende
manieren van preventie en het
doorbreken van het taboe rondom
eenzaamheid zijn vaak gericht op het
verbeteren van sociale vaardigheden of
in het contact brengen van eenzame
ouderen. Echter, zijn deze manieren niet
bevorderlijk om het gevoel van
eenzaamheid te verminderen. Door
eenzaamheidexperts wordt gepleit voor
andere manieren. Als je ouderen naast
elkaar zet die eenzaamheid ervaren
heeft dat geen zin. Aan het einde van de
dag zijn ze nog eenzamer. Het kan
worden vergeleken met het weer: “Het
regende heel erg bij mij vandaag”. “Ja?
Nou bij mij regende het nog harder”. Ze
boksen tegen elkaar op en uiteindelijk
schiet niemand er iets mee op.

Al gauw is er contact gezocht met
experts op het gebied van eenzaamheid.
Professionals die met eenzame
jongeren werken, eenzaamheidexperts,
psychologen en kinderpsychologen,
maar ook jongeren die het gevoel van
eenzaamheid ervaren. De kennis die
daarbij is opgedaan, is vervolgens
gecategoriseerd en de belangrijkste
uitspraken zijn meegenomen in het
vervolg van het onderzoek.
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Echter zijn er wel ontwerpers die
focussen op het gevoel van
eenzaamheid. Ze willen andere mensen
dat gevoel laten ervaren. Dit is al een
goede manier om eenzaamheid op de
kaart te zetten. Maar al deze ontwerpen
zijn gericht op het na-creëren van het
gevoel van eenzaamheid, maar niet wat
men moet doen als ze een bepaald
gevoel van eenzaamheid ervaren.

Voor de doelgroep ontwerpen
De focus lag eerst op adolescenten
tussen de 18 en 25 jaar. Deze doelgroep
was relatief groot. Vervolgens is er
gekeken naar wat het doel is van het
onderzoek. Daarbij is de doelgroep
veranderd naar brugklassers.
Eenzaamheid kan niet worden
voorkomen, maar er kan wel eerder over
gepraat worden. Er is een cultural probe
gemaakt om de beeldvorming van
eenzaamheid te onderzoeken maar ook
toenadering te zoeken tot de doelgroep
en hun belevingswereld. Dit was van
belang voor het verder ontwerpen voor
deze doelgroep.

Context en interactie
Met het bepalen van het eindconcept
was het belangrijk om de context goed
in kaart te brengen en hoeveel het
invloed heeft op de interactie tussen de
doelgroep; kinderen van 11,12,13 jaar. En
hoe de boodschap verder verspreid zou
kunnen worden in de school, zodat niet
alleen de brugklassen bezig zijn met het
onderwerp, maar ook andere klassen,
andere leeftijden.

De vijf methodes van betekenisvolle
connecties [3]
Er zijn vijf methodes van betekenisvolle
connecties die onderzocht zijn met in
achtneming van de omgeving: op een
school en in een klaslokaal [3].

Incidenteel
Tussenstukken bij trapgevels, waarbij
leerlingen die uit het lokaal komen en de
trappen op en af gaan, in deze
tussenstukken informatie tot zich
kunnen nemen of een connectie kunnen
maken. Daarbij kwam het idee ook tot
stand om bijvoorbeeld posters met een

opvallende tekst of boodschap te
plaatsen, waar leerlingen op dat
moment naar kunnen kijken, als ze op
weg zijn naar een volgende les.
Incidenteel nemen ze dan informatie op
of denken ze erover na.

Al deze methodes staan dus in
connectie met elkaar en zijn in het
onderzoek ook meegenomen voor de
outroductie van het eindontwerp.

Observationeel
Door in de tussenstukken bij de
trapgevels de posters te plaatsen,
ontstaan er overal plekken waarbij de
posters zichtbaar zijn en er een
connectie ontstaat tussen al deze
plekken, omdat ze zichtbaar zijn vanaf
verschillende perspectieven. Het
incidentiele wordt daarbij gecombineerd
met het observationele.
De andere drie methodes: inclusiviteit,
gedeelde activiteit en erbij horen,
komen in de bovenstaande genoemde
methodes, bewust al dan niet onbewust,
ook naar voren. Iedereen kan de
boodschap lezen en het met elkaar over
hebben. Daardoor creëren ze een gevoel
van erbij horen en daarnaast, doordat
iedereen het kan zien, ontstaan er
onderlinge verbindingen en dus een
gevoel van inclusiviteit.
Illustraties voorbeelden incidentiele en observationele situaties
door Thomas Bryans
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Proces onderzoeksactiviteiten
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Prototypes en testresultaten
De eerste prototypes zijn gebaseerd op
kaartspellen. Dit, omdat na de
interviews en cultural probe veel naar
voren was gekomen dat games een
manier zijn om informatie door te geven.
Bovendien spelen kinderen zowel online
als offline spellen.
Gedurende het onderzoek is er de keuze
gemaakt om te kiezen voor een offline
optie, aangezien het vooral de intentie is
om het niet competitief te maken. Er
dient samenwerking aan te pas te
komen en het kan in de klas gedaan
worden. De leraar kan zo het overzicht
goed bewaren en de kinderen kunnen
het fysiek vastpakken en niet zo gauw
wegstoppen of vergeten.
Bij eenzaamheid is het wegstoppen van
gevoelens, er niet over praten, een
belangrijk onderdeel waarom veel
mensen eenzaamheid ervaren en
waarom veel mensen niet weten wat ze
er mee aan moeten. Gevoelens van
schaamte, ongemak en onwetendheid
spelen hierbij een grote rol. Vandaar dat
de eerste prototypes vooral offline zijn
gemaakt en getest.
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Nadat de kaartspellen getest waren is
het onderdeel informatie, interactie en
verhaal meegenomen in het ontwerp.

Naarmate het concept idee gevormd
was, zijn er een aantal elementen
getest. De vorm van het bordspel, de
kleuren en de spelregels.

Testresultaten
Met het testen van de eerste prototypes
is gebleken dat kinderen (leeftijd 11-13
jaar) enthousiast worden van spellen
waarbij ze actief bezig moeten zijn. Wat
te lang duurt zorgt ervoor dat ze gauw
afhaken. Ook moet er gelet worden op
wat voor informatie er wordt gegeven
aan de kinderen. Er kan op bepaalde
informatie schokkend gereageerd
worden. Informatie zoals: ‘Hersenen
kunnen veranderen door eenzaamheid’,
heeft ervoor gezorgd dat kinderen daar
angstig van werden. Dit is niet de
bedoeling van het concept. Bij het
prototype ‘true or false’ kwam dit naar
voren. Echter is deze manier van
informatie doorgeven en interactiviteit
wel van belang geweest voor het
verdere onderzoek.
Achterkant kaarten prototype; ‘true or false’

Ontwerpoplossing
Het opnemen van informatie wordt
teweeggebracht middels een
interactieve vorm, bestaande uit drie
delen.

Introductie
Het eerste deel is de zogenoemde
‘introductie’, waarbij zowel de docent
als de leerlingen, zonder dat het
definitieve gebruik van het woord
eenzaamheid benoemd wordt, kennis te
laten maken met wat eenzaamheid
allemaal met een persoon kan doen. Dit
middels een aantal opdrachten die ze in
een groep uit moeten voeren.
Bovendien is het competitieve
weggelaten omdat kinderen dan veel
beter informatie tot zich krijgen en niet
de druk voelen dat ze goed ‘moeten’
presteren. Er is dus ook gekozen voor
het werken in groepen, omdat
samenwerking een groepsgevoel
versterkt. Bovendien om iemand niet
het gevoel te geven dat ze er niet bij
horen, worden de groepen gemaakt
middels houten voorwerpen die aan het
begin van ‘de les’ uit een zakje worden
gehaald door elke leerling.
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De kleur van het houten voorwerp
bepaalt in welke groep de leerling komt
te zitten.

Spelvorm
Het tweede deel bestaat uit het
interactieve spel, waarbij er middels
verhalen over eenzaamheid, informatie
wordt doorgespeeld aan de leerlingen,
zonder dat ze het idee krijgen dat ze
competitief bezig zijn. Samenwerking
met leeftijdsgenoten is ook een
onderdeel bij het spel. Door met
leeftijdsgenoten bezig te zijn met een
‘zwaarder’ onderwerp en het
competitieve element weg te laten,
krijgen kinderen veel beter informatie
binnen die ze later in de praktijk of in het
dagelijks leven kunnen toepassen.

Schets buitenkant van de toolbox

Outroductie
Voor het laatste deel de ‘outroductie’, is
er gekozen om herhaling centraal te
stellen. Daarmee wordt er gedoeld op
herhaling van de boodschap. Herhaling
zorgt er namelijk voor dat het wordt
onthouden. Met het onderwerp
eenzaamheid is dit relevant, aangezien
het een onderwerp is dat niet weer op
de achtergrond moet verdwijnen. Dit
wordt gedaan door in de klas de
boodschap te verspreiden en uiteindelijk
ook door de hele school. Een aantal
posters met verschillende teksten
worden hiervoor gemaakt, waarbij de
teksten slaan op het onderwerp
eenzaamheid. Ook wordt er informatie
op de posters gedeeld waar kinderen
naar toe kunnen gaan op school om hulp
te vragen. Vaak weten kinderen niet
waar ze naartoe kunnen. Door
bovendien verschillende versies te
maken, kunnen er na een bepaalde tijd
weer andere posters worden
opgehangen. Dit kan zowel door de
kinderen zelf worden gedaan of door de
schoolorganisatie. Ook komen er tassen
die de boodschap verspreiden met
teksten zoals: ‘je kunt eenzaamheid
beter delen dan voor jezelf houden.’ Het
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doel hierachter is dus om te laten zien
dat eenzaamheid helemaal niet erg is.
Daarnaast zit er in de tassen ook een
boodschap voor de ouders. Deze
boodschap zal zowel online als offline
verspreid worden naar de ouders.
Kinderen komen dan thuis met de tas en
het gevolg hiervan wordt hopelijk, dat
men er thuis ook over zal gaan praten,
naast dat het dus in de klas en op school
gebeurt.

De rode draad
Het onderwerp eenzaamheid komt in
alle drie de delen voor. Bij de introductie
worden er opdrachten gegeven aan de
verschillende groepen. Elke opdracht is
op de een of andere manier gerelateerd
aan eenzaamheid, zonder dat
eenzaamheid specifiek wordt benoemd.
Het tweede onderdeel, het spel, worden
er verhalen verteld van mensen die het
gevoel van eenzaamheid ervaren. Dit
wordt ook niet specifiek benoemd, maar
doordat de brugklassers er onbewust
mee bezig zijn leren ze de verschillende
perspectieven van eenzaamheid kennen
en herkennen. Bovendien kunnen zij de

verhalen saboteren, het verhaal
veranderen, omdat ze achter de
waarheid moeten zien te komen.
Indirect is dit ook wat er bij
eenzaamheid gebeurt. Het is niet altijd
zichtbaar vanaf de buitenkant, de
beeldvorming klopt niet met wat er in de
maatschappij wordt geportretteerd en
factoren van buitenaf (waar de persoon
met eenzaamheid geen invloed op heeft)
beïnvloeden de gesteldheid (in dit geval
het verhaal) van de persoon die het
gevoel van eenzaamheid ervaart.
Bij het derde onderdeel wordt langzaam
maar zeker duidelijk wat het onderwerp
was van de vorige onderdelen. Ze leren
hun kennis die ze op hebben gedaan te
herkennen en te gebruiken. Ze geven
het door aan de rest van de school. Door
om de zoveel tijd andere posters op te
hangen, zorgt dat voor herhaling. En als
bepaalde informatie herhaald wordt,
worden leerlingen er continu aan
herinnerd. Met als gevolg dat ze het
beter zullen onthouden.

Conclusies
Om ervoor te zorgen dat alles
transparant is voor de mentor en ook
voor de ouders is de keuze gemaakt om
offline een toolbox te maken, waarbij
twee onderdelen vooral in de klas
plaatsvinden tijdens het mentoruur en
het laatste onderdeel gespreid kan
worden vanuit de klas naar de ouders
toe en binnen de school.
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Een online spel bijvoorbeeld wordt over
het algemeen alleen gespeeld of er is
een competitiviteit aan verbonden. Uit
interviews met eenzaamheidexperts en
uit verder onderzoek is gebleken, dat
het voor een gevoelig onderwerp als
eenzaamheid niet verstandig is om de
nadruk te leggen op dat iets goed of fout
is. Bovendien kan het vooral verstopt
worden of niet gedeeld worden met de
ouders. Iets fysieks kunnen ouders
moeilijk niet zien of negeren.
Eenzaamheid is vaak niet zichtbaar dus
om het nu ook letterlijk meer zichtbaar
te maken versterkt dat het concept dat
eenzaamheid meer besproken moet
worden, erkend en herkend moet
worden en dat elke leeftijdscategorie er
dus last van kan hebben.

Bovendien wordt er op scholen nog
weinig met het onderwerp eenzaamheid
gedaan. Ouders kunnen weinig tot niks
opnoemen en ook eenzaamheidexperts
en kinderpsychologen pleiten voor een
op maatgemaakt middel waarbij
samenwerking tussen scholen, experts,
ouders en kinderen centraal staat.

02. Onderzoek
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Desk research
Dit onderzoek is natuurlijk begonnen
met de hoofdvraag: Hoe kan
bewustwording van emotionele
eenzaamheid worden gecreëerd onder
brugklassers zodat ze al vroegtijdig
kennis maken met eenzaamheid op de
middelbare school?
Daarbij zijn vervolgens deze deelvragen
aangekoppeld:
•
•
•
•
•
•
•
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Wat is eenzaamheid?
Hoe schadelijk is eenzaamheid?
Wat zijn de gevolgen van
eenzaamheid?
Hoe wordt eenzaamheid vandaag
de dag ‘bestreden’?
Op welke manieren kan
bewustwording worden
gecreëerd?
Wat is de beeldvorming van
eenzaamheid?
In hoeverre is er een verschil in
eenzaamheid tussen mannen en
vrouwen?

Eenzaamheid
Eenzaamheid kent vanwege zijn
subjectieve aard een andere betekenis
voor eenieder, maar het bestaat
inherent en als zodanig zouden we in
staat moeten zijn om het op zijn minst te
definiëren [4].
Dit blijkt nog moeilijk te zijn. Meerdere
onderzoekers ondersteunen het feit dat
eenzaamheid moeilijk te beschrijven is;
De ervaring van eenzaamheid wordt als
universeel beschouwd. Nochtans de
alomtegenwoordigheid van de ervaring,
kent het fenomeen eenzaamheid vele
beschrijvingen, maar geen eenduidige
definitie [5].
Ondanks dat het concept eenzaamheid
moeilijk te definiëren is omdat het
complex is, is het gevoel van
eenzaamheid daarentegen wel beter te
definiëren. Eenzaamheid kan vergeleken
worden met fysieke pijn. Fysieke pijn
ontstaat om ons te beschermen tegen
fysieke gevaren. Eenzaamheid zou zich
manifesteren als een manier om ons te
beschermen tegen het gevaar van
isolatie [6].

Empirisch oogpunt
Sartre komt met een situatie waarbij het
empirisch oogpunt over eenzaamheid
duidelijk wordt.
Sartre heeft om vier uur 's middags een
afspraak met Pierre in een café. Hij
heeft vertraging en komt pas een
kwartier later naar het café. Pierre is
altijd op tijd dus gaat hij vlug het café in
en kijkt rond om te zien waar Pierre is.
Echter is Pierre er niet meer. In deze
situatie ontdekt Sartre de afwezigheid
van Pierre in een bepaald deel van het
café niet. Het is integendeel zo dat
Pierre afwezig is in het hele café. In deze
situatie wordt het café gekenmerkt door
de afwezigheid van Pierre. Het is niet
langer “een café” maar datzelfde café
waar Pierre niet is [7].
Met Sartre kunnen we concluderen dat
eenzaamheid de afwezigheid van
aanwezigheid is. Zijn voorbeeld geeft
ons ook inzicht in de diepte van een
dergelijke eenzaamheid: niet alleen hij is
veranderd, het hele café is anders. We
kunnen nu duidelijker het empirische
aspect zien van hoe eenzaamheid een
hele situatie op een bepaald moment
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kan karakteriseren, hoe alles voor een
tijdje gekleurd kan worden door de
ervaring van een bepaalde eenzaamheid
[7].
Deze benadering is interessant om mee
te nemen, om een beter idee te krijgen
hoe eenzaamheid kan voelen voor een
ander. Het gaat daarbij dus niet over
afwezigheid in de breedste zin van het
woord maar om het gevoel dat iets
aanwezig zou moeten zijn (dat iets van
alles kan zijn) maar feitelijk afwezig is.
Dit zorgt er dan uiteindelijk voor dat men
zich eenzaam kan voelen.
Je zou kunnen spreken van het feit dat
de context hier ook aan bijdraagt.
Alle mensen moeten verbonden zijn; we
moeten een relatie hebben met iemand
of iets anders. We ontwikkelen een
gevoel van eigenwaarde, "wie ben ik". Op
basis hiervan verbinden we ons met en
behoren we tot een wereld. Een
dergelijke context draagt bij aan de
gezondheid en de beleving van welzijn
[7].

Conclusie
Het empirisch oogpunt is meegenomen
omdat het benadrukt dat eenzaamheid
voor iedereen anders kan zijn. Het ligt
aan het perspectief en wat iemand aan
een ander ziet. Soms is het voor iemand
niet zichtbaar en soms wel.
Eenzaamheid is als het ware geen
abstract fenomeen, maar juist
contextueel bepaald. Dit laat zien hoe
complex eenzaamheid is en waarom het
belangrijk is dat er meer aandacht komt
voor wat voor gevoel eenzaamheid kan
zijn en wat het met de omgeving kan
doen.

Discrepantie model van
eenzaamheid
Iedereen heeft een bepaald beeld voor
zichzelf gecreëerd hoe een ideaal
sociaal netwerk eruit hoort te zien. Als
er niet wordt voldaan aan dit ideaal
ontstaat er een discrepantie tussen het
gewenste en het behaalde netwerk. Met
als gevolg dat dit kan leiden tot
gevoelens van eenzaamheid [8].
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Ondanks dat de cognitieve

discrepantietheorie een heldere
omschrijving geeft van wat eenzaamheid
is kan het er toch voor zorgen dat men
aan een eindeloze zoektocht begint naar
hoe men komt tot bepaalde wensen,
hoe ze hun netwerk waarderen
en hoe ze besluiten dat het ‘niet genoeg
is’.

Het blijft dan ook de vraag wat een
realistische verwachting is voor een
individu [8].

Ontstaan en gevolgen
Toch ontstaat eenzaamheid bij iedereen
reeds van kinds af aan. Als kind al wordt
je namelijk geconfronteerd met
eenzaamheid. Sullivan (1953)
beschouwde eenzaamheid als een
ondraaglijk gevoel dat voortkwam uit
gefrustreerde kinderpogingen om met
een volwassene te interacteren, waarbij
de pogingen met een onverschilligheid
of met een straf werden beantwoord.
Als gevolg hiervan geloofde Sullivan dat
het kind zichzelf als een mislukking ging
beschouwen, niet kon communiceren en
dus niet in staat was om de realiteit met
iemand anders te valideren [5].
Het probleem dat dan ontstaat als
iemand dus eenzaam is en niet veel
sociale interactie heeft, is dat hij of zij
niemand heeft om over na te denken en
daarom zijn of haar gedachten op
zichzelf richt [4].
Omdat dit het geval is, zijn het veelal
negatieve concepten die aan
eenzaamheid gerelateerd worden, zoals:
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1. eigenwaarde
2. depressie
3. verlegenheid
4. angst
5. woede en spanning
6. minder extraversie
7. minder bewering en meer
zelfbewustzijn
8. schuld en eigenwaarde
9. lagere opleidingsniveaus
Het is onmogelijk te zeggen of
bovengenoemde concepten
eenzaamheid veroorzaken, of er juist
een gevolg van zijn [4].
Daarnaast zorgt een lange periode van
eenzaamheid van een jaar ervoor, dat je
hersenen veranderen. Chronische
eenzaamheid wordt dan gevormd.
Bij chronische eenzaamheid veranderen
je hersenen. Jij als persoon verandert.
Met als gevolg dat de eenzaamheid nog
meer toeneemt [9]. Je komt dan in een
vicieuze cirkel terecht. Bij chronische
eenzaamheid zal als gevolg
professionele hulp nodig zijn [9].
Maar omdat dit besef er vaak niet is en
jongeren kwetsbaar zijn en niet goed
weten wat ze er mee aan moeten, is het

relevant dat ze op jonge leeftijd al meer
te weten komen over eenzaamheid. Op
scholen wordt er gewoon te weinig
aandacht aan besteed. Jongeren moet
geleerd worden om eerst naar hun eigen
gevoelens van eenzaamheid te kijken en
zich bewust te worden van de redenen
van de achterliggende onzekerheid [10].
Hierdoor kan er, van mens tot mens,
begrip ontstaan voor de gevoelens van
eenzaamheid van de persoon in kwestie
en kunnen deze gevoelens erkend
worden [11].

Algemene oorzaken van
eenzaamheid [12]
1. Het verlies van iemand waar je veel om
geeft.
2. Door een laag zelfvertrouwen of geen
gevoel van acceptatie, buitengesloten
voelen ten opzichte van anderen.
Zichzelf met anderen vergelijken.
3. Alleen zijn betekent niet dat je
eenzaam bent of je eenzaam voelt. Het
is het gevoel dat je alleen bent en je
alleen voelt, zelfs in een kamer vol met
mensen. Isolatie, aliënatie en
onthechting.
4. Er is geen toegang tot sociaal contact
of sociale steun.

5. Jongeren vinden het moeilijk om
contact te maken en om
vriendschappen te onderhouden.
6.Vaak hebben jongeren een negatieve
kijk op de wereld.
Daarnaast zijn er verschillende soorten
eenzaamheid, wat al eerder benoemd is.
Hieronder zijn ze kort beschreven. Voor
het onderzoek zelf ligt de focus op
emotionele eenzaamheid.

Soorten eenzaamheid [13]
1. Nieuwe situatie eenzaamheid Wanneer je naar een nieuwe stad bent
verhuisd bijvoorbeeld. In de huidige tijd
kan dit ook corona zijn. Niemand weet
wat je kunt doen of wat je moet
verwachten.
2. Ik ben anders eenzaamheid – Je voelt
je anders dan de mensen in je omgeving.
Daardoor voel je je geïsoleerd. Jij vindt
andere dingen belangrijker dan wat de
mensen om je heen belangrijk achten.
Je weet daardoor niet goed wat je moet
doen.
3. Geen intieme/diepere relaties
eenzaamheid – Doordat je sociale
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omgeving veranderd is. Andere dingen
zijn nu belangrijker. Iedereen heeft een
eigen leven.
4. Emotionele eenzaamheid – Lijkt op
de derde soort waarbij je veel mensen
om je heen hebt maar geen diepere
connectie, terwijl je daar wel naar
verlangt.
5. Sociale eenzaamheid – Iets waar
ouderen vaak last van hebben. Zij willen
juist mensen om zich heen, maar
hebben te weinig sociale contacten
waardoor ze dus langzaam
vereenzamen.
Het is daarom dus belangrijk om te
beseffen waarom men zich eenzaam
voelt, want alleen op die manier kan er
iets mee worden gedaan. Niet elke
eenzaamheid is namelijk hetzelfde zoals
eerder is aangegeven.

Emotionele eenzaamheid
Emotionele eenzaamheid moet niet
verward worden met sociale
eenzaamheid. Het verschil zit hem
vooral in het feit dat tekorten in
verbintenis en gehechtheid gekoppeld

zijn aan emotionele eenzaamheid.
Waarbij een persoon dus geen
verbintenis heeft of een hechte relatie
met een of meerdere personen, terwijl
er wel behoefte aan is [14]. Het kan dus
zo zijn dat iemand veel vrienden, veel
contacten heeft maar zich niet
verbonden met hen voelt.
In tegenstelling tot sociale
eenzaamheid, waarbij een persoon
weinig tot geen sociale contacten heeft
waardoor er een tekort is aan sociale
integratie.
Degene die echter emotionele
eenzaamheid ervaren, zijn meer gewillig
om deel te nemen aan zowel gedragsals cognitieve
probleemoplossingsactiviteiten. Op dit
aspect is verder ingegaan om tot een
eindontwerp te komen.
Daarnaast komt emotionele
eenzaamheid vaker voor bij jongeren en
sociale eenzaamheid juist veelal bij
ouderen.
Van traumatische ervaringen vóór de
leeftijd van 18 jaar is aangetoond dat ze
significante en ingrijpende effecten

hebben op een breed scala aan
maatregelen voor geestelijke
gezondheid. Veel onderzoeken hebben
aangetoond dat vroege traumatische of
ongunstige ervaringen sterk verband
houden met depressie of psychiatrische
problemen (bijvoorbeeld suïcidaliteit)
[14].

Er wordt gesuggereerd dat ongunstige
ervaringen, waaronder blootstelling aan
misbruik, geweld en verwaarlozing in
zowel gezins- als schoolomgevingen,
sommige individuen bijzonder
kwetsbaar kunnen maken voor
emotionele eenzaamheid tijdens de
opkomende volwassenheid [14].

Belsky's ontwikkelingshypothese

Emotionele eenzaamheid is dus het
ontbreken van een intense, relatief
duurzame relatie met een ander
persoon. Het kan gaan om elke relatie
die gevoelens van genegenheid en
veiligheid opwekt. De personen die
emotionele eenzaamheid ervaren zijn
continu opzoek naar potentiële
kandidaten om een intieme relatie mee
op te bouwen met als gevolg dat ze zich
minder eenzaam voelen [14].

Belsky’s ontwikkelingshypothese stelt
vast dat een opeenstapeling van
persoonlijke tegenslagen gedurende het
leven van een individu slechte gevolgen
kan hebben voor de gezondheid in latere
jaren.
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Methodes en interventies
- Er bestaan al groepen op facebook en
oproepen op twitter waarin jongeren
laten horen dat ze dat ze eenzaam zijn
en op zoek zijn naar iemand.
- Er zijn een aantal podcasts waarin er
over eenzaamheid wordt gepraat (er zijn
er steeds meer van in omloop, mede
door corona). Onder andere de podcast
psycholoog.
- Musea zijn ingericht omtrent het
onderwerp eenzaamheid. Daarbij wordt
er vooral gekeken naar hoe mensen met
eenzaamheid zich voelen. Maar niet
zozeer hoe het daarvoor ‘fout’ gaat met
als het ware het ontdekken van het
probleem.
- Er zijn campagnes om het bewustzijn
te vergroten over het groeiende
probleem van eenzaamheid en
isolement zoals bijvoorbeeld: de week
van de eenzaamheid. Ook is er een
coalitie in Nederland genaamd: Erbij. De
organisatie Erbij streeft er naar om
ondersteuning te bieden aan mensen die
eenzaam zijn of risico lopen op
eenzaamheid.
- Individuele interventies waarbij
vriendschappen worden gesloten (een
maatje, buddy vinden die bij je past) of
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groepstherapie en bredere
gemeenschapsinterventies.
- Ook worden er cursussen aangeboden
waarbij eenzame mensen wordt
aangeleerd om hun sociale
vaardigheden te verbeteren. Maar dat is
niet altijd effectief aangezien het niet of
vaak niet alleen aan de sociale
vaardigheden ligt.
- Cognitieve gedragstherapie waarbij
men leert om anders tegen negatieve
gedachten aan te kijken en daarmee om
te leren gaan. De interventies die nu
plaatsvinden pakken niet in alle gevallen
de kern aan. De bespreekbaarheid van
eenzaamheid in het algemeen is veel
gangbaarder geworden maar om het
probleem van eenzaamheid op te lossen
of vroegtijdig te ontdekken, daar is tot
op heden nog geen passende oplossing
voor gevonden.

De doelgroep
Bewustwording creëren bij brugklassers
is een belangrijke stap in de goede
richting. Deze generatie is opgegroeid
met social media. Daardoor kan het zijn
dat ze nog niet de sociale skills hebben
ontwikkeld die nodig zijn om in de
praktijk succesvol vrienden te maken.

Jongeren zijn extra gevoelig omdat zij in
de fase zitten van het vormen van een
identiteit [15]. Wie zijn ze en hoe passen
zij in de wereld. Dit kan heel stressvol
zijn.

Strategieën voor kinderen
1. Identificatie, begrip en
acceptatie van eenzaamheid
door zelfreflectieoefeningen.
2. Het onder woorden brengen van
eenzaamheid en zelfexpressie
door middel van taal, poëzie,
toneel, muziek, beweging, vrij
spel of het bijhouden van een
persoonlijk dagboek.
3. Sociale vaardigheidstraining,
zoals het aanleren van
vaardigheden die nodig zijn voor
het initiëren, onderhouden en
beëindigen van interacties,
gespreksvaardigheden,
zelfonthulling, conflictoplossing
en probleemoplossende
vaardigheden.
4. Het creëren van mogelijkheden
voor sociale interactie door
herstructurering van klaslokalen,
bv. door het koppelen van
studenten, het faciliteren van

5.

6.

7.

8.
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gedeelde activiteiten,
samenwerkend leren en peer
tutoring.
Het creëren van een acceptabel
klasklimaat, bijvoorbeeld door
een goede verstandhouding met
studenten op te bouwen en
duidelijke regels en
verwachtingen te ontwikkelen.
Verbetering van het gevoel van
eigenwaarde door positieve
bekrachtiging te gebruiken of
door taken en
verantwoordelijkheden toe te
wijzen, met als doel het gevoel
van beheersing en controle bij
kinderen te vergroten.
Cognitieve gedragsverandering,
dat wil zeggen identificatie van
negatieve automatische
gedachten en vervanging ervan
door functionele alternatieve
interpretaties van
gebeurtenissen.
Angstmanagement met behulp
van ontspanningsstrategieën en
technieken om negatieve
zelfpraat te stoppen.

9. Ontwikkeling van strategieën om
met eenzaamheid om te gaan.
Bijvoorbeeld een aanmoediging
om deel te nemen aan creatieve
activiteiten.
10. Werken met ouders en indien
nodig professionele hulp zoeken
(voor opvoeders) [16].

Jongeren helpen
Onderstaande misverstanden worden
door Engelen en Coosemans (2013) als
volgt beschreven:
“Op het moment dat we te maken krijgen
met emotionele problemen of
gedragsproblemen bij tieners staan
opvoeders zelf ook voor een probleem.
Opvoeders willen graag dat jongeren
zich goed voelen en dat ze goed
presteren. Het is dus van belang om de
juiste aanpak te zoeken. Er blijven toch
vaak misverstanden bestaan over hoe
problemen bij jongeren ontstaan en hoe
je ze moet begeleiden. Deze
misverstanden beïnvloeden in sterke
mate de manier waarop volwassenen
en/of opvoeders met problemen van
jongeren omgaan [17].

Misverstand 1: Een persoonlijkheid kun
je niet veranderen.
Men is geneigd om de manier waarop
mensen zich gedragen toe te kennen
aan hun ‘persoonlijkheid’. 'Ze zijn nu
eenmaal zo. Ze zijn altijd zo geweest.' Als
we door zo'n bril naar jongeren kijken, is
het bijna normaal dat we geloven dat er
aan die problemen eigenlijk niet veel te
doen is [17]. De manier waarop jongeren
zich thuis of op school gedragen, is dan
de uiting van een karaktereigenschap en
we hebben allemaal het gevoel dat je
daar niet veel aan kunt veranderen.
Iedereen wordt immers met zijn eigen
karakter geboren [17].
Als men het probleem gedrag van
jongeren omschrijft als een
karaktereigenschap wordt de hoop op
verandering opgegeven [17]. En als
vervolgens deze pessimistische visie
dan ook nog eens wordt
gecommuniceerd naar de jongeren toe,
wordt de kans op verandering nog
kleiner. Als jongeren regelmatig te horen
krijgen dat hun problemen te maken
hebben met het feit dat ze gevoelig zijn,
een lastig karakter hebben, stout zijn of

lui, gaan ze dat na een tijdje zelf ook
geloven en zich nog meer naar dat beeld
gedragen [17].

Misverstand 4: Als je de oorzaak van
een probleem niet aan kunt pakken, kun
je niets doen.

Misverstand 2: Begeleiden is vooral
luisteren.

Moeten we de oorzaak van een probleem
kunnen wegnemen om er iets aan te
doen? Vaak is dat niet mogelijk. In veel
gevallen is de oorzaak niet bekend. Ook
met eenzaamheid bijvoorbeeld. In een
situatie moet er juist gekeken worden
naar wat wel kan worden veranderd. De
thuissituatie van een tiener kan soms
niet worden veranderd maar wel de
manier waarop een tiener met zijn of
haar thuissituatie omgaat. Dat kan wel
worden beïnvloed [17].

Als men zich begripvol opstelt wordt de
behoefte van de leerling om over
problemen te praten alleen maar groter.
Misverstand 3: Begeleiden is grenzen
stellen.
Consequent grenzen stellen, is
natuurlijk belangrijk bij het aanpakken
van gedragsproblemen, en in een aantal
gevallen is het ook voldoende om kleine
problemen op te lossen. Maar bij
complexere problemen ligt het anders.
Als men dan enkel vanuit een
machtspositie leerlingen onder controle
houdt, verdwijnt het probleem soms wel
even uit het zicht, maar komt het op
andere momenten weer naar boven [17].
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Misverstand 5: De begeleiding van
jongeren moet door deskundigen
gedaan worden.”

Bewustwording en
beeldvorming
Bewustwording creëren voor een
jongere doelgroep is lastig. Te veel
informatie kan al gauw niet meer
interessant zijn.
Om ervoor te zorgen dat de doelgroep
(12,13 jarigen) informatie tot zich nemen
is het verstandig om met de zintuigen te
werken.
Door actief met een lastig onderwerp
bezig te zijn, zorg je er voor dat de
hersenactiviteit wordt verhoogd.
Jongeren nemen sneller informatie tot
zich en door te reflecteren en feedback
te geven leren ze daar weer van.
Tijdens een activiteit in de les kan het zo
zijn dat de bewustwording er niet is,
maar als er later op gereflecteerd wordt,
waarbij ook uitleg plaatsvindt van
hetgeen wat jongeren in de klas gedaan
hebben, zorgt dit voor kennis en begrip
die ze later weer kunnen toepassen.
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Verschil man en vrouw
Vrouwen zijn meer geneigd en gewillig
om toe te geven dat ze eenzaam zijn.
Echter hebben onderzoekers gevonden
dat mannen minder intieme banden
hebben of aangaan. Het blijkt dat
mannen dus minder diepe relaties
hebben dan vrouwen, maar dat vrouwen
zich eerder als eenzaam kwalificeren.
Vrouwen hechten bovendien meer
waarde aan diepere relaties dan mannen
[18].
Een factor die ook kan meespelen bij
eenzaamheid is een laag
zelfvertrouwen. Vrouwen hebben eerder
een laag zelfvertrouwen dan mannen.
Wat daaraan kan bijdragen is dat het
cultureel en maatschappelijk meer
geaccepteerd wordt, dat vrouwen
praten over het feit dat ze zich eenzaam
voelen.
Een mogelijke reden waarom mannen
zich dan minder eenzaam voelen of
benoemen dat ze eenzaam zijn, ligt vaak
aan de sociale consequenties van het
erkennen van persoonlijke
eenzaamheid. De sociale consequenties
zijn namelijk vaak heviger dan voor

vrouwen. Een stap verder zou zelfs
kunnen zijn dat ze door deze negatieve
gevolgen weigeren om het toe te geven
aan henzelf wanneer ze eenzaam zijn. Ze
ontkennen dat niet alleen aan hun
omgeving maar ook aan zichzelf [18].
Het was belangrijk om dit mee te nemen
in het ontwerp proces, omdat
eenzaamheid en dan specifiek
emotionele eenzaamheid al complex
genoeg is en voor iedereen een andere
betekenis kan hebben. Er moet daar dus
bovenop ook rekening worden gehouden
met het verschil in gevoel van een man
en een vrouw. Het is een onderwerp
waar voorzichtig mee om moet worden
gegaan.

In the field research –
eenzaamheidsprojecten
Wat bestaat er al?

Project van Gandong Cai, Mingjie Cai
Project van Dominique Cheng
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In the field research eenzaamheidsprojecten
Wat bestaat er al?

The Foyle Experience

The Less Lonely project – Margaret Smith

Handles– Haegue Yang
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03. Gebruiker
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Interviews
Zijn een belangrijk aspect geweest in
het onderzoek. Om meer inzicht te
vergaren hoe er met eenzaamheid in de
praktijk wordt omgegaan en wat er
allemaal rond eenzaamheid gebeurt, hoe
erover gedacht wordt, maar ook wat er
anders moet om mensen te helpen met
eenzaamheid.

Eenzaamheidexperts
Eenzaamheidexperts zijn professionals
op het gebied van eenzaamheid.
Interviews met eenzaamheidexperts
hebben geholpen om meer informatie te
vergaren hoe je het onderwerp
eenzaamheid moet benaderen en wat er
vandaag de dag anders kan worden
gedaan zowel door de overheid als door
de maatschappij. Daarnaast was het
belangrijk om mispercepties te
onderzoeken over het onderwerp
eenzaamheid en waar je op moet letten
bij een jongeren doelgroep als dit
onderwerp wordt aangesneden.
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Belangrijkste uitspraken

Kinderpsychologen
Naast eenzaamheidexperts was het
belangrijk om in contact te komen met
kinderpsychologen. Het belangrijkste
was om erachter te komen of jongeren
in de leeftijdscategorie 12,13 jaar last
hebben van eenzaamheid of in ieder
geval daar weet van hebben. Het was
daarbij belangrijk om te kijken wat
kinderpsychologen in de praktijk
meemaken en wat hun aanpak is op de
verschillende jongeren die zij dagelijks
te zien krijgen.

31

Belangrijkste uitspraken

Jongeren 20-22 jaar oud
Interview gehouden over wat
eenzaamheid is volgens
20-22 jarigen en waar zich dat dan in uit.
De antwoorden zijn ondanks de hogere
leeftijdsklasse relevant aangezien het
belangrijk is om te weten te komen of er
op latere leeftijd kan worden
aangegeven wat eenzaamheid is en wat
heikel punten zijn in dat stadium. Van
voren naar achteren werken als het
ware.
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Belangrijkste uitspraken

Ouders kinderen 12-13 jaar oud
Het kan lastig zijn om jongeren in de
leeftijdscategorie van 12,13 jaar te
monitoren. Ook is het lastig om erachter
te komen wat scholen rondom
eenzaamheid organiseren. Met de
ouders van de doelgroep zijn ook
interviews afgelegd om daarachter te
komen.
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Belangrijkste uitspraken

Doelgroep in beeld
Om een beter begrip te krijgen van de
doelgroep is er voor het onderzoek een
empathy map gemaakt. Meerdere keren
is er binnen het onderzoek van
doelgroep veranderd. Daarom is er
vervolgens van de definitieve doelgroep
een empathy map gemaakt. Er is
gekeken naar de invloeden en de
contacten binnen het ‘leven’ van een
brugklasser.
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Cultural probe
Een cultural probe is uitgevoerd onder
vier 11-,12-,13 jarigen. Het doel van de
cultural probe is om erachter te komen
wat de beeldvorming van eenzaamheid
is onder de doelgroep en wat er in hun
hoofd afspeelt. Middels de interactieve
oefeningen (figuur 4.0) wilde ik
onderzoeken of ze een kijkje in hun
gedachtes konden geven en achterhalen
wat hun kennis was met betrekking tot
eenzaamheid. De cultural probe bestond
uit vier opdrachten die de kinderen over
een tijdsbestek van vier dagen moesten
uitvoeren. Alle opdrachten waren in een
doos (afbeelding 2.0) met enveloppen te
vinden.

Inhoud opdrachten
Opdracht 1. Picture time, waarbij de
kinderen vier foto’s dienden te maken.
De vier foto’s moesten gaan over de
fijnste plek in huis, wie ze om hulp
vragen, het leukste spel en waar ze zich
het minst alleen voelen.
Opdracht 2 genaamd Me, Myself & I was
bedoeld om op een interactieve manier
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inzicht te krijgen in wat er in het hoofd
speelt. Drie dagen hebben de kinderen
met een rad aangegeven hoe zij zich
elke dag voelden.
Opdracht 3. More than words, was om te
kijken wat hun beeld van eenzaamheid is
en of dat beeld eenzijdig is of niet. Met
woord associaties kun je gemakkelijk
bekijken welke woorden kinderen
associëren met eenzaamheid en welke
woorden niet.
Opdracht 4, de laatste opdracht
genaamd Draw it was een moeilijkere
opdracht. Daarbij heb ik kunnen testen
in hoeverre de kinderen in staat waren
om te tekenen wat eenzaamheid voor
hen inhoudt en wat voor gevoel
eenzaamheid geeft.

Conclusies per opdracht
Opdracht 1. Actieve spellen en online
spellen zijn het meest populair. Ook
kaartspellen worden gecategoriseerd
tot spellen die graag gespeeld worden.
Daarnaast vragen de kinderen vaak hun
ouders of een goede vriend om hulp
wanneer dat nodig is. Tot slot voelen ze
zich toch het meest comfortabel óf op

de eigen kamer óf op de bank in de
woonkamer.
Opdracht 2. Over het algemeen zijn de
kinderen wel vrolijk/blij maar soms is het
ook anders omdat ze deze tijd nog online
les hadden en vaak hun vrienden
daardoor misten. In het weekend zijn ze
veelal vrolijker omdat ze dan met
vrienden afspreken of dus meer tijd
hebben voor leuke dingen (met het
gezin) bijvoorbeeld. Meerdere kinderen
hebben dit ook aangegeven toen ik de
cultural probe kwam brengen. Ook uit
het gesprek met de ouders kwam dit
naar voren.
Opdracht 3. Woorden die vaak
voorkomen, laten zien dat de
beeldvorming van eenzaamheid redelijk
eenzijdig is. Woorden zoals:
1.
2.
3.
4.

Alleen
Taboe
Rustig
Verlegen

–
-

Ouderen
Onzichtbaar
Verdrietig
Vermoeidheid

Tegengestelde woorden zoals
‘bespreekbaar’, ‘veel vrienden’ en
‘populair’ komen niet echt naar voren.

Dit, terwijl een zeer aanwezig persoon
ook eenzaamheid kan ervaren.
Opdracht 4. Deze opdracht bevestigt
ook de beeldvorming onder
brugklassers. Vaak zien we in de
tekeningen iemand alleen staan. Ook zijn
er veel lege ruimtes en zielige gezichten
met tranen zichtbaar op de tekeningen.

Buitenkant doos Cultural Probe
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Prototyping
Op een interactieve manier kennis
overdragen aan brugklassers is niet
gemakkelijk. Zoals in het desk research
duidelijk is geworden, is dat de hersenen
van kinderen gestimuleerd moeten
worden om informatie op te nemen.
Dit is later bevestigd door
kinderpsychologen en
eenzaamheidexperts.
Door middel van een ‘kaartenspel’
moesten mijn testpersonen
(familieleden en 5 jongeren van 11-13
jaar) bepalen of iets waar of niet waar is.
Daarbij kregen ze twee kaartjes, op een
kaartje stond ‘true’ en op het andere
kaartje stond ‘false’. Op deze manier
konden ze op een actieve manier
aangeven wat volgens hen waar was en
wat niet waar was. De conclusies die
hieruit zijn voortgekomen zijn
meegenomen in andere prototypes. Dit
prototype en de andere ‘spelvormige’
prototypes zijn getest bij familieleden en
5 kinderen in de leeftijd van 11,12 en 13
jaar. Vervolgens zijn bij deze test
observaties gedaan om de juiste en
interessantste conclusie mee te nemen
in verdere ontwerpen.
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Prototype ‘kaartenspel’ true or false

Statements met informatie

Observaties
Een groep van 5 kinderen in de
leeftijdscategorie van 11 tot 13 jaar zijn
bij elkaar gekomen om een aantal
spelvormige prototypes te testen.
Daarbij zijn er per prototype uitspraken
en bevindingen opgeschreven. Wat
werkt wel en wat werkt niet. Door
privacy redenen zijn er geen foto’s
gemaakt na de wens van de ouders.
Echter zijn er dus wel aantekeningen
gemaakt terwijl de prototypes getest
werden en is er een schets gemaakt van
de indeling van de situatie/de context.
Prototype 1 – Belangrijke observaties
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•

De kinderen waren enthousiast.

•

Merkte wel dat ze geschrokken
waren over bepaalde feiten. Dit
was al eerder in een andere test
naar voren gekomen. Maar ook
deze keer kwam dat naar voren.

•

Tijdslimiet zorgde ervoor dat ze
gauw antwoord wilde geven en
dat ze dus hun aandacht erbij
konden houden.

•

Wel hier en daar competitie
ondanks dat ik van te voren had
verteld dat het niet uitmaakt of je
er een goed of slecht antwoord
wordt gegeven.

Prototype 2 – Belangrijke observaties
•
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Kinderen hebben een duidelijke
mening. Ze weten goed wat ze
van een onderwerp denken.

•

Zorgt wel soms voor frictie. Niet
heel erg maar soms wordt er
daardoor minder naar elkaar
geluisterd of worden een of twee
kinderen overstemd.

•

Ik had per 'statement' 5/10
minuten voor uitgetrokken maar
ik denk dat op een gegeven
moment ze daar wel klaar mee
waren. Als ik het in een klaslokaal
ga uitvoeren, ga ik per tafel 1
'statement' geven waarop ze
kunnen reageren.

Prototype 3 – Belangrijke observaties
•

•

Dit prototype is een soort van
memory, veel uitleg was niet
nodig en gelijk veel enthousiasme
erover.
Geen moeite ermee, alleen wel
meer strijd. Wellicht dat ik dat
moet veranderen omdat ik van de
eenzaamheidexpert (die ook
gastlessen geeft) te horen heb
gekregen dat het verstandig is
om er voor te zorgen dat er geen
strijd moet plaatsvinden omdat
het onderwerp eenzaamheid een
gevoelig onderwerp is. Aan de
andere kant is dit wel een
spelelement maar misschien
moet het ontwerp zo worden dat
er samen moet worden gespeeld
om de goede antwoorden te
verkrijgen.

Prototype 4 – Belangrijke observaties
•

Dit spel ging redelijk stroef.

•

Geen behoefte om in deze
omgeving (ik denk dat het aan de
context ligt in iedergeval met een
groep die ze niet goed genoeg
kennen) om dit soort informatie
of hier mee bezig te zijn.

•

De oprechtheid is ook
twijfelachtig. Ik kon dat niet goed
beoordelen. Soms werd er
lacherig over gedaan of viel er
een stilte die ik niet kon plaatsen.

Prototype 5 – Belangrijke observaties
•

•

•

Net als prototype 4 liep dit ook
een beetje vast. Misschien komt
het omdat ze een aantal
kaartspellen al hadden gedaan of
dat ze hier ook veel zelf moesten
praten, eigen ervaringen delen.
Context en de groep mensen
bemoeilijkte de situatie wellicht
ook waardoor ik ook niet met
zekerheid kon vaststellen of het
allemaal oprecht was.
In vergelijking met prototype 4
was prototype 5 minder lang
waardoor de aandacht ook meer
vast werd gehouden. Ook waren
de antwoorden daardoor
uitgebreider.

Prototype 6 – Belangrijke observaties
•

Soortgelijk prototype als 4 en 5
alleen dan met een voorbeeld en
merkt dat daar dan ook
verandering in zit.

•

Ze pakken een soortgelijke
situatie aan, halen ze erbij en
beantwoorden op deze manier zo
de vraag. Veel uitgebreider.

•

Mijn inschatting en ook intentie
was dat ze zich in de situatie
herkennen er advies overgeven
omdat het herkenbaar is en daar
vervolgens een uitgebreid
antwoord op 'durven' te geven.

Prototype 3: Memory spel
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04. Context
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De omgeving en gamification
De omgeving, de context, is erg
belangrijk geweest in het onderzoek.
De context bepaald hoe de doelgroep
participeert en reageert op de
prototypes en dus ook op het
uiteindelijke ontwerp.
Voor het onderzoek is gekeken naar
gamification. Gamification is het gebruik
van design elementen en
characteristieken van games/spellen in
een niet-game context [19].
Gamification kan helpen om mensen te
motiveren om hun gedrag aan te passen
of om nieuwe vaardigheden te
ontwikkelen.
Het centrale uitgangspunt van
gamification is dan ook dat men gebruik
maakt van game-achtige elementen
omdat dat de deelname aan en
betrokkenheid bij een activiteit kan
vergroten [19].
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Gamification wordt bijvoorbeeld gezien
als een manier om de motivatie en
betrokkenheid van leerlingen op scholen
te verbeteren, waar het cognitieve,
emotionele en sociale voordelen kan
opleveren voor leerlingen [19].

Indeling klaslokaal middelbare school, waar een
observatie heeft plaatsgevonden

05. Game design
onderzoek
43

Serious gaming
Serious gaming is een begrip dat tijdens
het onderzoek naar voren is gekomen.
Het ontwerpen van een serious game
bestaat uit het gebruiken van
spelelementen gecombineerd met
leeractiviteiten. Het doel van een
serious game is om de leerervaring van
een leerling te veranderen.

De theorie van flow
Iedereen heeft ooit wel eens het gevoel
gehad van opperste concentratie bij het
uitvoeren van een taak dat de tijd snel
voorbij gaat en alles in de omgeving niet
meer zichtbaar is. Een gevoel van
vervoering als het ware. Dit is een
beschrijving van een gemoedstoestand
genaamd ‘ow’. De term werd bedacht
door Csíkszentmihályi in 1975 en hij
kenmerkte het als: het bevredigende,
opwindende gevoel van creatieve
prestatie en verhoogd functioneren.
Om de ‘ow’ te bereiken, moet je hogere
vaardigheden ontwikkelen en
moeilijkere uitdagingen aangaan.
De mentale toestand van ‘ow’ wordt
meestal bereikt bij het spelen van een
spel of tijdens een uitdagende taak
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gedurende het werk of ten tijden van het
uitvoeren van een hobby [20].
Games zijn volgens hem voor de hand
liggende bronnen van ‘ow’, omdat ze
meestal de volgende drie elementen
bevatten; zelfgekozen doelen,
persoonlijke moeilijkheidsgraad en
continue feedback [20]. Het ontwerpen
van invloedrijke elementen voor een
spel is in zekere zin eenvoudig, omdat de
elementen grotendeels dezelfde zijn als
die je normaal gesproken in een goed
spel aantreft. Dit betekent niet dat
goede spellen gemakkelijk uitvoerbaar
zijn. Het betekent alleen dat een goed
spel meestal al invloedrijke elementen
heeft. Csíkszentmihályi noemt zes
aspecten die bij een goed spel van
belang zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een haalbare taak
Concentratie
Duidelijke doelen
Feedback
Eindeloze betrokkenheid
Controle over acties.

Het testen van het spel is vereist om er
op die manier achter te komen wat de
invloedrijke elementen van een spel zijn.

Feedback geven is van de zes aspecten
een zeer belangrijk educatief voordeel
van games. Het is namelijk zo dat zelfs in
de klas docenten niet altijd aanwezig
(kunnen) zijn om feedback te geven.
Daarom is het belangrijk als een spel dit
aspect bevat [20].
Interactiviteit
Interactiviteit is een belangrijk
onderdeel om de hersenen te
stimuleren. Ook in games komt dit
element sterk naar voren. In veel spellen
komt interactiviteit en probleemoplossingsgerichte elementen voor.
Hierdoor is het idee ontstaan om spellen
ofwel games te gebruiken voor het leren
en het lesgeven en het verbeteren van
verschillende aspecten in het onderwijs
[20].

Eigen ontwerp
Naarmate het onderzoek vorderde werd
duidelijk dat serious gaming, en de
theorie daarachter, belangrijk waren om
tot een ontwerp te komen. Daarnaast
sluit het element van feedback geven en
interactiviteit aan op wat
eenzaamheidexperts gezegd hebben.

Concept
Het concept idee is om een toolbox te
ontwikkelen die in een mentorklas,
tijdens een mentorles, gebruikt kan
worden. Deze toolbox bestaat uit drie
onderdelen waar materiaal in de kist
voor gevonden kan worden.
De bovenste kant van de doos is het
spelbord. Dit bord kan worden
opengemaakt of worden
opgeschoven. In de doos zelf zitten
drie vakken voor de drie onderdelen
waar de toolbox uit bestaat. In elk vak
zit materiaal voor dat onderdeel.
Het eerste onderdeel is een
introductie van het onderwerp. Daarbij
wordt eenzaamheid niet specifiek
benoemd maar zijn ze wel met
onderdelen van eenzaamheid bezig.
Deze zijn vorm gegeven in
opdrachten/challenges. De groepen
worden gevormd bij binnenkomst als de
brugklassers een vormpje uit het zakje
pakken die door de mentor wordt
aangereikt.
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Het tweede onderdeel bestaat uit een
spel. Het spel wordt gespeeld met vier
spelers. Het is daarbij de bedoeling dat
drie van de vier spelers erachter komen
hoe het verhaal (dat maar een speler
kent) in elkaar zit (bijlagen 7).

Het derde onderdeel bestaat uit de
outroductie. Daar wordt langzaam maar
zeker duidelijk waar de eerste twee
onderdelen over gegaan zijn. Bovendien
door middel van posters en tassen met
teksten over eenzaamheid, wordt de
informatie herhaald en kunnen ze hun
kennis en informatie verspreiden over
de school maar ook thuis.

Inhoud en doel van
het concept
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Vorm onderzoek
Om een idee te krijgen voor de vorm van
het spel is er hiernaar onderzoek
gedaan.
De basis van een visueel ontwerp
bestaat voornamelijk uit vormen, lijnen
en volumes. In de kunstgeschiedenis is
de vereenvoudiging van vormen terug te
zien. Zo worden de volgende vormen
geassocieerd met esthetische
concepten:
1. Cirkel: onschuld, jeugd, energie,
vrouwelijkheid
2. Vierkant: volwassenheid,
stabiliteit, evenwicht, koppigheid
3. Driehoek: agressie,
mannelijkheid, kracht [21]
Waarom bovenstaande vormen op deze
manier worden geïnterpreteerd heeft
weer te maken met de omgeving,
individuele ervaringen en tastzin.
Kinderen leren bijvoorbeeld de wereld
om hen heen begrijpen door aanraking.
Door onze weg te zoeken en texturen te
vergelijken, ontwikkelen we snel een
mentale afkorting voor het visueel
beoordelen van de algemene kenmerken
van objecten op basis van ervaring [21].
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Voor het eerste onderdeel van de
toolbox moest er gekeken worden naar
vormen die makkelijk te grijpen zijn,
goed in de hand voelen. Deze vormen
zijn bedoeld voor als er groepen worden
gevormd, gebaseerd op toeval in plaats
van dat de leraar ze maakt of dat de
leerling zelf een groep maakt. Er is daar
vooral naar de basisvormen gekeken en
wat gemakkelijk in een zakje past.
Verschillende vormen zijn daarvoor
getest. Dit is gedaan middels de vormen
te maken in klei.

Schets primaire vormen

Vervolgens is voor deel twee van de
toolbox verder onderzoek gedaan naar
bestaande spellen en de verschillende
vormen die daarvoor gebruikt worden en
hoe het aansluit op het spel idee. Het
was daar van belang dat de vormen goed
in elkaar zouden kunnen schuiven.

Basisvormen getest met klei

Kleur onderzoek
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat
kleur een grote impact heeft op hoe men
reageert op een ontwerp. Daarnaast
heeft de context invloed op kleuren
[22]. Een aantal voorbeelden hiervan
zijn als volgt: een klant die in een
kledingwinkel bijvoorbeeld de kleur
blauw van kleren mooi vindt maar juist
niet de voorkeur geeft aan de kleur
blauw wanneer het meubilair betreft.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de
kleur rood. Rood kan pijn uitstralen als
het in verbintenis staat met pijnstillers
maar het kan in een andere context juist
sportiviteit en snelheid uitstralen als het
gaat om auto’s [22]. Oftewel: de
betekenis van kleur is in dit soort
gevallen context afhankelijk.

Kleur psychologie
Kleur kan het sociale gedrag van
kinderen beïnvloeden. Elke kleur,
afhankelijk van zijn eigenschap, heeft
op de een of andere manier invloed op
de psychologie van een persoon. Het
gevolg hiervan is dat het verschillende
sociale en psychologische reacties
teweegbrengt. In kleur psychologie
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moet daarom ook rekening worden
gehouden met de context waarin
kleuren zich bevinden zoals al eerder
benoemd is. Als het gaat om ontwerpen
gericht op kinderen is dit een belangrijk
aspect [23].
Van kleins af aan, zelfs vanaf de
geboorte, reageren kinderen op hun
omgeving. Ze proberen met de
omgeving te communiceren. Daarbij
hebben kleuren een grote impact.

leerlingen om te leren neemt hierdoor af
[23].

De Lüscher test
Er is hierbij de vraag gesteld of er kon
worden aangewezen welke kleur het
meest aantrekkelijk is voor degene aan
wie de vraag gesteld wordt. Ook voor dit
kleurenonderzoek is deze vraag gesteld
aan een aantal volwassenen en jongeren
(Bijlagen 12).

Kinderen halen bijvoorbeeld uit heldere
en vrolijke kleuren veel meer energie
dan uit donkere en verdrietige kleuren.
Vandaar dat kinderen van nature meer
van vrolijke en heldere kleuren houden
[23].
Dit is ook terug te zien in klaslokalen. Als
de muren in een klaslokaal geschilderd
zijn in heldere kleuren zoals groengeel of
hemelblauw, zullen ze beter leren dan in
een klaslokaal met grijze muren. Ook
een boek met kleurrijke afbeeldingen
helpt op een positieve manier met leren
dan een boek in de kleuren zwart en wit.
Onjuiste kleurselectie kan ervoor zorgen
dat de leeromgeving saaier en
depressiever wordt. De motivatie van

Kleuren van de Lüscher test

Kleuronderzoek deel 2
Om voor de drie onderdelen de juiste
kleuren te gebruiken heb ik het
kleurschema van Shigenobu Kobayashi
gebruikt. Als eerste zijn vooral de
primaire kleuren onderzocht en vanuit
de primaire kleuren ben ik verder gaan
experimenteren.
Door de Lüscher test (op de vorige
pagina beschreven) ben ik erachter
gekomen dat de doelgroep van het
onderzoek meer neigt naar gezellige en
vrolijke kleuren. Vanuit deze kennis ben
ik daar ook op verder gaan
experimenteren. Voor het spel ben ik
wel naar wat rustigere kleuren gaan
kijken. Meer pastel kleuren.

De dynamische vibrante kleuren waar verder onderzoek mee is
gedaan
Five Color Image Scale van Shigenobu Kobayashi
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Kleur en vorm test voor
onderdeel 1 – introductie

Schetsen voor deel 1 van de toolbox de zogenoemde ‘challenges’
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Kleur en vorm test voor
onderdeel 2 -het spel

Schetsen vormen en kleur voor het spelonderdeel
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Kleur en vorm test voor
onderdeel 3 – outroductie
De school voor hulp, dat dat er ook nog
op kan komen te staan. Voor de
outroductie moeten posters worden
ontworpen die opvallend zijn maar
waarbij de boodschap goed overkomt.
Het is daarnaast van belang dat
benodigde informatie zoals waar
leerlingen naartoe kunnen gaan binnen
de school als ze hulp zoeken, dat dit op
de poster te vinden is.

Schetsen poster ontwerp voor deel 3 van de toolbox
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06. Prototypes
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Prototypes van de
verschillende kaartspellen

Schets memory spel

Prototype gevoelens kaartspel
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Voorkant schets statements spel

Prototype memory spel

Achterkant schets statements spel

Online prototype
Voordat de keuze was gemaakt om
offline een ontwerp te maken is er nog
een idee ontstaan voor een applicatie. In
deze applicatie kunnen verhalen gedeeld
worden over eenzaamheid.
Het concept is dat er vanuit school
verhalen gedeeld kunnen worden.
Kinderen kunnen anoniem verhalen
opsturen. Ook zijn er vanuit de hele
wereld verhalen op te vinden van
mensen die eenzaamheid ervaren. Het
beeld van eenzaamheid kan op deze
manier veranderen. Kinderen worden
zich op deze manier bewust van het
fenomeen eenzaamheid.
Online test schets
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Systeem schetsen voor de
toolbox
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Prototypes van de toolbox
Paperprototypes
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Deel 1- De introductie

Zakje met klei figuren

Schets prototype opdrachtkaarten
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Prototype opdrachtkaarten

Deel 2 - Het spel
Speelbord
Verschillende vormen van het speelbord
zijn onderzocht en gemaakt. Later zijn
deze vormen getest bij een groep van
vier personen.

Kaarten
Na het vormonderzoek is vastgesteld
dat de vormen hexagonen zouden gaan
worden, omdat deze gemakkelijk in
elkaar te schuiven zijn. Echter zou de
grootte van de kaarten nog vastgesteld
moeten worden. Ook werden een aantal
symbolen getest om te kijken welke het
meest toepasselijk zijn voor de definitie
per categorie.

Maak proces fiches

Versie 1 spelbord

Spelregels
De spelregels zijn het belangrijkste
onderdeel van het spel.

Fiches van hout voor het spel
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Versie 2 spelbord

Deel 2 – Het spel
Houten speelbord prototype
Hiervoor zijn twee oude spellen uit
elkaar gehaald om vervolgens vast te
maken aan elkaar waardoor er een holle
onderkant ontstaat waar materiaal voor
het spel in opgeborgen kan worden.

Holle onderkant van het spel
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07. Testing
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Deel 1 – Introductie
Nudging techniek is gebruikt voor de
speelkaarten om te testen wat men
ervan vond. Later is dit ook toegepast
voor de opdrachtkaarten van het eerste
deel genaamd de introductie.
De nudging techniek is om op een
interactieve manier de mening te vragen
van je testpersonen. Voor dit onderzoek
is het gebruikt om een aantal prototypes
te testen.

Schets voor prototype nudge techniek

Prototype Nudge techniek

Feedback op de vragen van de kaartjes
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Anoniem antwoord (11-13 jarige)

Ook zijn er voor dit deel, vormen getest.
Welke vorm voelt het beste en welke ligt
het minst prettig in de hand. Deze
vormpjes worden aan het begin van de
les door de leraar uitgedeeld. Hierdoor
ontstaan er groepjes die samen aan de
opdrachten moeten werken.
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Deel 2- spel

Belangrijke feedback van het spel:
-

-

Versie 3 spelbord
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Versie 4 spelbord

Waarom bepalen de kleuren
welke rol je hebt? Wat is de
logica? Waarom niet gewoon
verschillende figuurtjes
maken?
De kleuren moeten nog wel
beter. Het bord is zwart met
wit en de symbolen redelijk
abstract. De pionnen
daarentegen zijn in primaire,
pastelachtige kleuren.

-

-

Het materiaal hout is fijn om
mee te spelen.
Nog geen duidelijke keuzes
gemaakt in de
kleurcombinatie binnen het
spel.
Soms zijn de spelregels nog
niet helemaal duidelijk of
klopt het niet helemaal. Daar
moet ook nog naar gekeken
worden.

Versie 4 spelbord test met fiches en symbolen kaarten

Deel 3 – Outroductie
Dit deel is nog niet genoeg getest. Deze
mogelijkheid was er nog niet omdat de
focus vooral lag op het eerste en het
twee deel om te testen. Wel zijn de
eerste ontwerpen van de posters getest
om te vragen wat er anders kan of wat er
nog aan toegevoegd moet worden.
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08. Vervolgstappen
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Toolbox

Deel 2 – Spel

Bekendheid

Voor de toolbox moet ik het systeem
verder uitwerken waarbij de deksel het
speelbord is. Bovendien moet alles
elkaar complimenteren zodat het een
geheel wordt. Voor de doos wordt hout
gebruikt. Dat blijft lang goed en is stevig
zodat het niet gauw kapot gaat. Ook
zullen de elementen die in de doos te
vinden zijn voornamelijk van hout
worden gemaakt.

Tijdens het testen is gebleken dat de
spelregels nog niet kloppend zijn en het
soms nog last kan zijn om het spel
volledig te begrijpen. De vormgeving
daarentegen is wel al duidelijk alleen
moet het nog met hout gemaakt
worden. Dit kan pas als de spelregels
ook definitief zijn.

Deel 1 – Introductie

Er moet nog goed worden gekeken naar
de vormgeving. Daarmee wordt er vooral
gedoeld op dat de posters aandacht
moeten trekken. Ook moet er nog een
goede tekst worden bedacht om aan de
ouders mee te geven. Zowel voor offline,
via een brief dan wel online via whatsapp
bijvoorbeeld of een andere mediavorm.

Als het project verder gevorderd is, is
het wellicht interessant dat meer
mensen er weet van hebben. Met
verschillende scholen is al contact
opgenomen maar door privacy redenen
en in verband met corona werden
meerdere verzoeken afgewezen of er
kwam geen respons. Het is een idee om
een lokale krant een bericht te sturen
zodat de boodschap van het project
door meerdere mensen gezien wordt.
Dit kan vervolgens ook weer een kans
bieden dat scholen geïnteresseerd
raken en andere organisaties.

Voor dit onderdeel moet er nog meer
gekeken worden naar welke opdrachten
toepasselijk zijn voor de brugklassers
zonder dat het te moeilijk is of dat het
niet motiverend genoeg is om de
opdrachten uit te voeren.
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Deel 3 – Outroductie

09. Bijlagen
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01. Brainstorm - en Crazy 8 sessies
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02. Persona’s en empathy map
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03. Concept schetsen
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73
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04. Uitgebreide schetsen
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05. Research game design
- wat bestaat er al?
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06. Symbolen voor het spel
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Het spel bevat verschillende
onderdelen. Deze symbolen
representeren deze onderdelen. Ook
bevat het spel bepaalde rollen die door
de spelers van het spel gekozen moeten
worden. De kleur bepaald de rol.
De verschillende rollen zijn:
-

De verteller
De luisteraar
De luisteraar
De luisteraar

De luisteraars kunnen het verhaal van de
verteller veranderen.

De uitgekozen symbolen voor de verschillende onderdelen in het spel. Op volgorde: de
persoon, plaats/context, tijdsperiode, omstandigheden, familie/vrienden en blokkades

Primaire kleuren zijn gekozen voor de pionnen van het spel.
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07. Opzet spelregels
Verschillende verhalen zijn er
bedacht/ gevonden
- aantal dingen zijn waarheden, aantal
dingen zijn geen waarheden.
- Een iemand weet wat waar is, de rest
weet dat niet. Zij moeten daarachter
zien te komen. Degene die de waarheid
weet mag en kan ze op weg helpen,
maar kan het verhaal ook gaan
veranderen. De rest moet erachter
komen wat waar is en wat niet waar is.
Dat kan door middel van het gooien van
de dobbelsteen. Dat bepaalt wat de
volgende stap is.
- Het kan zo zijn dat er uiteindelijk een
ander verhaal uitkomt. Je moet dus
samenwerken om erachter te komen
wat het juiste verhaal is. (alle verhalen
gaan over eenzaamheid/ alle scenario's)
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08. User journey
User journey van deel 1

4. De mentor staat met
een gevuld zakje bij de
deur van het lokaal.
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2. In het zakje zitten houten
blokjes in verschillende kleuren.
De kleur representeert de
groep waar de leerling in wordt
gedeeld.

3. Elke leerling gaat in zijn
of haar groepje zitten.

1. Elk groepje krijgt een
opdracht. Deze opdracht moet
in 10 minuten uitgevoerd zijn.
De resultaten worden in de
klas besproken.

User journey van deel 2

1. Elke groep die de vorige
mentorles gemaakt is
krijgt een speelbord.
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2. Iedereen in de groep kiest
een kleur uit.

3. De rollen van het spel
worden onderling verdeeld.

4. Iedereen pakt daarnaast de
pion die bij zijn of haar kleur
past

User journey van deel 3

1. Posters worden door de school
gehangen door de leerlingen.

82

2. Iedereen krijgt een tas uitgedeeld
met een boodschap erop.

3. De tas is gevuld met een boodschap
voor de ouders die zowel online als
offline naar de ouders wordt gestuurd.

09. Cultural probe schetsen en vormgeving
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10. Resultaten Cultural
probe
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Vormgeving en uitzetting van de cultural probes aan
de focusgroep

11. Achtergrond informatie interviews

Categorieën interview vragen eenzaamheidexperts:

1. Efficiëntie interventies eenzaamheid
2. Verandering in het huidige proces
3. Taboe rondom eenzaamheid
4. Huidige beeldvorming
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Categorisering van antwoorden interviews met eenzaamheidexperts

Vragen eenzaamheidexperts
Mails verstuurd naar experts op het
gebied van eenzaamheid,
(kinder)psychologen, decanen/scholen
en ouders van kinderen in de
leeftijdscategorie 11,12 of 13 jaar. Op
deze manier wilde ik vragen stellen
omtrent eenzaamheid en meer inzicht
krijgen in de belevingswereld van 11-,12,13 jarigen en hun omgeving. Er zijn een
aantal vragen geformuleerd. Ik heb
vervolgens de keuze gemaakt om
verschillende vragen op te stellen,
afgestemd op het profiel van de
geïnterviewden.
Ziet u een groot verschil voor en tijdens
corona, de intensiteit van corona en in
dit geval specifiek gericht op jongeren,
in de praktijk?
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- Onder jongeren is vaak de
beeldvorming die gecreëerd wordt, wat
eenzaamheid inhoudt, dat dat niet altijd
klopt met de werkelijkheid. Ik wil
eigenlijk het vroegtijdig signaleren dat
op latere leeftijd erkend wordt of
herkend wordt. Hoe kan die
beeldvorming worden veranderd?
- Weet u hoe dat komt? Doordat er een
taboe op ligt? Dat er over het algemeen
wordt gedacht: ‘kinderen nu al eenzaam,
dat kan toch niet? ‘

3. Is er een verschil in corona tijd als
je kijkt naar hoe ze zich
gedragen? Of is dat moeilijk om
te zeggen of niet corona
gerelateerd?
4. Wat kan er op de school
verbeterd worden als het gaat om
individuele aandacht aan de
kinderen?
5. Wat zouden jullie graag anders
willen zien op scholen?

Vragen aan ouders
Daarbij zijn de volgende vragen gesteld;

- Is het daarom ook veel schadelijker?
Op korte en lange termijn?

1. Wordt er op school iets aan
eenzaamheid gedaan? Wordt er
aandacht besteed aan dat
onderwerp?

- Hoe efficiënt zijn de campagnes die
vandaag de dag worden gehouden om
deze specifieke doelgroep te bereiken?

2. Wellicht in de vorm van een les of
iets anders?

6. Hoe kan het anders worden
gedaan?
7. Heb je het met je kind al wel eens
over eenzaamheid gehad? Of
andere zwaardere onderwerpen?
8. Of is dat moeilijk? Hoe pak je
zoiets aan?

12. Vorm en kleur onderzoek
Uitslag Lüscher test

Testgroep
-

6 volwassenen (24- 60 jaar)
5 kinderen (11-13 jaar)

Uitslag
De volwassenen kozen over het algemeen meer de donkere
kleuren. Zoals donkergroen, blauw, grijs en zwart.
De kinderen daarentegen kozen eerder voor de lichtere kleuren
zoals geel en paars.

Overeenkomst met de Lüscher test
Over het algemeen kiezen kinderen eerder voor fellere kleuren.
De kleuren paars en geel worden daarom ook vaker door
kinderen gekozen dan volwassenen. Geel staat voor ontspannen
en paars staat voor fantasie en vindingrijkheid. Vanuit deze test
is er niet gekeken naar mijn eigen voorkeuren maar juist naar de
voorkeuren van kinderen. Felle kleuren waar kinderen vrolijk van
worden. In tegenstelling tot donkerdere kleuren.
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Een deel van het vorm en kleur onderzoek voor deel 3 van de toolbox
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Een deel van het vorm en kleur onderzoek voor deel 1 van de toolbox
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