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VOORWOORD
Het afstudeeronderzoek dat voor u ligt heb ik geschreven als afstudeer onderdeel voor
de Hbo-opleiding Communication & Multimedia Design aan Avans Hogeschool te
Breda. De onderzoeksfase heb ik uitgevoerd tussen maart en juni. In deze periode is
op verschillende manieren onderzoek gedaan om te komen tot een proof of concept
dat zal leiden tot een eind ontwerp. In de maand juni is het prototype ontwikkeld. het
eindproduct is gemaakt in de maanden juli en augustus..
Ik begon mijn afstuderen met een ander onderwerp, maar door omstandigheden heb ik
besloten om mijn keuze voor het afstuderen te verleggen naar het huidige thema.
Het afstuderen was voor mij een grote opgave, gezien ik al lang uit de running was
door persoonlijke omstandigheden. Het was voor mij weer erg wennen om de CMDcompetenties toe te passen tijdens het onderzoek.
Het onderwerp waar ik uiteindelijk voor gekozen heb is hetzelfde onderwerp als het
onderwerp waarmee ik mijn minor Design360 heb afgerond. Namelijk; verveling en
hoe wij ons hier tegenwoordig door de modernisatie niet meer voor openstellen en de
voordelen ervan niet meer ervaren. Dit onderwerp spreekt mij erg aan omdat ik merk
dat mensen van verschillende generaties hun tijd maar al te vaak opvullen met het
consumeren met van onnodige informatie en vermaak en continu opzoek zijn naar
nieuwe prikkels.
Doordat ik de keuze heb gemaakt om mijn onderwerp te veranderen tijdens de
introductiefase heb ik enige weken achterstand opgelopen. Door mijn achterstand
was het voor mij moeilijk om bij te benen met de planning. Daarnaast was het voor mij
moeilijk om mij te focussen op het project en was de productiviteit niet zoals gewenst.
Gelukkig heeft mijn vriendin mij hierin gesteunt en heeft mij ontzettend geholpen met
een planning maken, tips geven en structuur aanbrengen. Daarnaast is zij voor mij een
ontzettend belangrijke steun geweest om mentaal vlak. Ook mijn studiegenoten van de
minor Design360 hebben mij geholpen bij het uitvoeren van verschillende experimenten.
Daarnaast hebben Nieke en Wilko en Beau en Mike hun bijdrage geleverd tijdens de
brainstorm, waarvoor dank. Ook Wander heeft mij geholpen wanneer ik merkte dat ik een
blokkade had en heeft mij voorzien van veel nuttige informatie en inzichten om mee aan
de slag te gaan.
Mede dankzij de hulp van de bovengenoemde is er een ontwerp neergezet waar ik trots
op mag zijn.
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Positionering als ontwerper
Tijdens mijn studie heb ik mij als ontwerper
ontwikkeld van iemand die alleen voor het oog
mooie ontwerpen neer wil zetten, tot iemand
die een ontwerp maakt dat een kritische
boodschap overbrengt. Ik ben mij meer en meer
gaan verdiepen in Critical Design.

Ook tijdens dit onderzoek heb ik mij hier graag
mee bezig gehouden. Ik ben mij minder gaan
verdiepen in het ontwerpen van een oplossing
in de vorm van een corporatie met bijpassende
identiteit en meer in de vorm van een object/
ervaring dat het probleem aankaart.

Mijn studie ben ik begonnen met de visie om
een grafisch ontwerper te worden die zich
vooral bezig zou houden met het ontwerpen
van grafisch visueel mooie ontwerpen en
passende identiteiten voor ondernemers.
Tijdens deze studie ben ik erachter gekomen
dat niet alleen de identiteit door middel van een
grafische uitstraling naar voren komt, maar ook
door de ruimtelijke vormgeving. Hierdoor ben
ik mij meer bezig gaan houden met ruimtelijke
vormgeving in de vorm van interieur en
exterieur ontwerp.

De bedoeling van dit project is om een object
of ervaring te creëren dat de gebruiker bewust
laat worden van de voordelen van verveling.
De uitdaging ligt bij het object zelf, omdat
ik het vraagstuk met een Critical Design wil
bevragen zal er geen commerciele oplossing
ontstaan. Ook zal iedere toeschouwer het werk
anders kunnen interpreteren. Mijn interesses
in houtbewerking en meubelmaker wil ik graag
toepassen bij dit vraagstuk.

Door die twee te combineren wordt de identiteit
van een bedrijf nog duidelijker en zal het gevoel
en de propositie van het bedrijf nog sterker naar
voren komen.
Naarmate ik mij meer ging verdiepen in
ruimtelijk ontwerp ben ik mij steeds meer
gaan verdiepen in Critical Design. Het feit
dat er iets ontworpen wordt dat de gebruiker/
toeschouwer aan het denken zet, zette mij ook
steeds meer aan het denken. “Hoe ontwerp je
een boodschap?”

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle

4

samenvatting
onderzoeksfase
Wanneer heb jij je voor het laatst verveeld?
Maar echt verveeld, zonder afleiding en prikkels
om je heen. Door de modernisatie in onze
samenleving wordt het vrijwel onmogelijk
gemaakt om ons nog te vervelen. Allerlei
bedrijven en technologieën eisen onze
aandacht op. Er gaat bijna geen moment van
de dag voorbij waarin wij niet bewust bezig
zijn met taken, deadlines en doelstellingen.
Daarnaast worden wij continu afgeleid door
allerlei prikkels, deze prikkels zoeken wij op
omdat wij ons eventjes vervelen of wanneer wij
een taak uit uitvoeren dat ons geen uitdaging
biedt of waar geen beloning aan vast zit. Vaak
repetitieve taken of taken waar je tegenop kijkt.
Op dat moment zijn wij opzoek naar een shotje
dopamine. Helaas blijft het niet bij een shotje,
wanneer de ene prikkel weg is, zijn wij direct
opzoek naar een volgende en een volgende ect.
Op dat moment grijpen wij, inmiddels zowat
onbewust, naar onze smartphone en kleven hier
een groot deel van onze dag aan vast. Om de
verveling tegen te gaan en om de taken niet uit
te hoeven voeren die ons niet uitdagen.

oplossingen voor problemen en ontwikkel je je
creativiteit.
Mensen veronderstellen vaak dat zij zich
vervelen wanneer zij aan het bankhangen zijn
of wanneer zij scrollen door hun sociale mediaaccounts. Het tegenovergestelde is juist waar; je
weerhoudt je brein om te kunnen vervelen en
bestookt je brein continu met nieuwe prikkels.
Het idee van dit onderzoek is ontstaan doordat
er is waargenomen dat mensen van allerlei
generaties continu worden afgeleid. En zich
bijna niet meer vervelen en de voordelen hiervan
ervaren. Hele kostbare voordelen die veel impact
hebben op je ontwikkeling. De mens wordt
voornamelijk door de smartphone afgeleid.
De makers ervan en de makers van de apps
voor de smartphone hebben hun producten
zo ontwikkeld dat wij niet meer zonder willen
én kunnen. De sociale media spelen met jou
aandacht en eist het allemaal op.

Verveling wordt het vaakst gezien als iets
negatiefs, iets dat er niet mag wezen. Vervelen is
vervelend en dat mag niet. Wij moeten continu
presteren en ons bewijzen aan onszelf en aan
anderen.

De uitdaging van dit project is om een object of
een ervaring te creëren als critical design waarin
duidelijk wordt gemaakt voor de gebruiker
dat het belangrijk is voor ons brein en onze
gesteldheid om ons vaker te vervelen. Dat wij
geen oplossingen tegen verveling hoeven te
googelen, want het internet staat vol met tips en
oplossingen tegen verveling. De bedoeling is dat
wij dit gewoon even toelaten en er bewust mee
om leren gaan.

Uit het onderzoek blijkt echter dat vervelen
iets is dat positief voor de mens is. Het zorgt
ervoor dat je kan gaan dagdromen. Je Default
Mode Network kan zijn werk gaan doen. Het
Default Mode Network is een soort netwerk dat
verschillende regio’s in het brein met elkaar
verbindt. Wanneer het DMN actief is, kan je gaan
dagdromen, je kan gaan denken aan het heden
en het aan het verleden, aan je gemaakte keuzes
en te maken keuzes. Ook bedenk je ineens

Dit product of object zal de gebruiker duidelijk
moeten maken dat de afleiding en de prikkels
van de smartphone een grote factor zijn die
ons weerhoudt van het vervelen. Er zullen
verschillende iteraties onderzocht worden die
dit teweeg kunnen brengen door;
• Herhaling van handelingen te laten doen,
zodat de gebruiker de handeling op den duur
automatisch uitvoert en de gebruiker het
DMN kan activeren
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•
•

De gebruiker niet bloot te stellen aan prikkels
en afleiding, zodat de gebruiker het DMN
kan activeren.
De gebruiker te overladen met prikkels
die de afleiding vertaald, zodat hij of zij er
bewust van wordt.

Na onderzoek blijkt dat een boodschap snel
overkomt wanneer de gebruiker onder de
indruk van de boodschap is. Waardoor de
gebruiker stof heeft om over na te denken. Dit
kan bereikt worden door feiten te gebruiken
over het onderwerp die indruk maken, door
een duidelijk beeld te schetsen van de gevolgen
van het onderwerp of door de gebruiker te
onderwerpen aan het gevoel wat behaald moet
worden.
Dit kan er voor zorgen dat:
• De gebruiker zich bewust wordt van de
voordelen van verveling.
• De gebruiker verveling vaker zal toelaten.
• De gebruiker door verveling het DMN
activeert en zich openstelt om creativiteit te
ontwikkelen.
• De gebruiker zijn tijd anders in zal gaan
delen en meer tijd stopt in het ontwikkelen
van nieuwe interesses en vaardigheden.
Marktonderzoek
Naast de informatie hierboven die verkregen is
uit deskresearch, zijn er ook andere methodes
gebruikt voor het onderzoek. Zo is onderzocht
of er al andere ontwerpers zijn dit onderwerp
aankaarten met een ruimtelijk ontwerp,
mogelijk Critical Design. Echter was dit niet het
geval.
Samen
Wel zijn er ontwerpers gevonden die het
probleem aanpakken met hun ontwerp. Zo is
er een tafelkleed ontworpen door Ralf Lambie
dat zakken heeft dat het signaal van je telefoon
wegneemt.
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Absorbed By Light
Absorbed By Light van Gali Macy Lucas komt
het dichts in de buurt van een ruimtelijk Critical
Design. Zij heeft een sculptuur gemaakt waarin
te zien is dat mensen op een parkbankje zitten
vastgekleefd aan hun telefoon.
Amy – The plate
Er is ook nog een bord, voor bij het diner,
waar je telefoon in geschoven kan worden,
ontworpen. Genaamd “Ämy – The plate” Deze
kan je er alleen uit halen door je bord op zijn kop
te houden. Dit lukt niet met een vol bord, dus zal
je eerst je eten op moeten eten. Dit is ontworpen
door Enrico Rapella.
#Bored op twitter
Verder is er onderzoek gedaan op sociale media.
Op twitter is gezocht naar de hashtag #bored.
Hieruit is een beeld ontstaan van hoe mensen
reageren op hun verveling en wat zij er mee
of ertegen doen. Zo zijn er drie verschillende
categorie nonstaan.
Algemeen bored tag
Mensen die laten weten dat zij zich vervelen.
Creatieve bored tag
Mensen die door verveling iets creatiefs gaan
doen
Watch bored tag
Hier worden de mensen die afleiding zoeken
van hun verveling, door bijvoorbeeld Netflix,
benoemd.
Enquête
Er is onderzoek gedaan door een enquête uit
te zetten om onderzoek te doen naar het beeld
van verveling bij mensen van 18 – 40 jaar. Deze
enquête bevestigden veel aspecten van het
eerdere onderzoek.

6

Ideefase
Tijdens de tweede fase zijn verschillende
experimenten uitgevoerd die te maken hebben
met verveling. Ook zijn er verschillende
creatieve sessies gehouden met derden om
richtlijnen te genereren voor het te maken
object/ervaring.
De eerste twee creatieve sessies zijn
georganiseerd om informatie en inspiratie
van derden te verkrijgen. Zo ontstaat er een
breder scala aan ontwerpmogelijkheden. Hier
is gebruik gemaakt van een associatie techniek
door gebruik te maken van post-its. Hier zijn
uiteindelijk clusters uit voortgekomen die
gebruikt konden worden bij de volgende sessie.
Aan het eind van de tweeede sessie is er een
belangrijke ontdekking gedaan. Door het
woord “boredom” letterlijk te vertalen is het idee
ontstaan om een gat te verwerken in het object.
Al snel is daarna het idee bedacht om dit gat
te vullen met stokjes. Dit beeld de eentonige
herhaaldelijke handeling uit.
Door verder door te itereren met de stokjes
die worden gebruikt bij dit ontwerp en deze te
vertalen naar prikkels die wij binnenkrijgen en
daarna meerdere vertaalslagen te maken naar
een stoel die de gebruiker forceert om zich te
vervelen. Is uiteindelijk de vertaalslag gekomen
om een stoel te maken die letterlijk voor prikkels
zorgt. Door deze prikkels af te nemen, door
een eentonige herhaaldelijke handeling uit te
voeren, nemen de prikkels af en kan de persoon
zich gaan vervelen op de stoel. Deze handeling
zorgt ervoor dat de oppervlakten van de stoel
egaler wordt en de prikkels afneemt, zodat de
persoon er comfortabel op kan plaats nemen.

De laatste sessie werd georganiseerd om het
ontwerp van de ervaring vorm te geven. Hier
is begonnen met het kiezen van de eerder
geformuleerde clusters. Met deze clusters zijn
verschillende schetsen gemaakt voor diverse
ontwerp mogelijkheden.
Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle
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Conceptfase
Uit de gemaakte schetsen die bij de derde
creatieve sessie zijn ontstaan door de eerste
twee creatieve sessies, zijn er vijf concepten
gekozen. Deze concepten zijn verder
uitgewerkt en bevraagd.
Uiteindelijk is er één concept gekozen om te
gebruiken voor het eindproduct. Dit concept
is verder onderzocht door te experimenteren
en een prototype te gebruiken. Ook is dit
verder tot in detail verwoord en uitgewerkt. De
benodigdheden om het te kunnen realiseren
zijn opgeschreven. Zo is er een duidelijk
proces gegenereerd om het project te kunnen
voltooien zonder dat er onderdelen vergeten
worden.
De concepten worden hier kort omschreven,
later in het document wordt een meer
uitgebreide uitleg gegeven.
Concept één is een installatie dat de prikkels
duidelijk naar voren laat komen. De gebruiker
staat in een afgesloten ruimte waar een kist
in staat met een gat, er liggen losse balkjes op
de grond. Deze balkjes moeten één voor één
in het gat worden gestopt. Door de prikkels
in een kist te stoppen neem je ze af en voer
je een herhaaldelijke handeling uit dat ervoor
zorgt dat je gedachten kunnen afdwalen.
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Deze installatie bestaat wederom uit een
afgesloten ruimte. Dit keer staat er een stoel
in het midden. De zijkanten van de ruimte
liggen vlak op grond. De ruimte is als het
ware uitgeklapt. Wanneer de gebruiker
plaats neemt op de stoel worden de panelen
dichtgeklapt. Aan deze panelen zitten andere
panelen bevestigd die een afscheiding tussen
de armen en het zicht van de gebruiker
creert wanneer het dicht klapt. Zo worden de
prikkels van buitenaf afgenomen maar ook de
mogelijkheid om op de telefoon te kijken.
Dit concept is voortgekomen aan de hand
van de eerder gemaakte stoel. De stoel die
tijdens de minor Design360 gemaakt is. Deze
stoel zorgt ervoor dat je zelf je zitting omhoog
moet houden om te kunnen zitten. Laat je
de handvaten los dan valt de zitting en kan
je niet comfortabel zitten. Door je handen te
dwingen de handvaten vast te houden zorg je
ervoor dat de gebruiker zijn telefoon niet kan
pakken wanneer hij plaats neemt.
Dit ontwerp heeft evenals het vorige ontwerp
te maken met het niet vrij hebben van je
handen. Je handen trekken bij dit ontwerp de
rugleuning omhoog. Zo kan de gebruiker een
comfortabelere houding nemen om zich te
vervelen. Laar de gebruiker de handvaten los
dan zakt de rugleuning en kan de gebruiker
niet leunen en daarmee niet comfortabel
zitten.
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Het laatst bedachte concept is een installatie
waarbij de gebruiker interactief bezig blijft
met het object. Hier is gekozen om een
stoel te ontwerpen die letterlijk het woord
prikkels overneemt uit het onderzoek. Deze
prikkels worden vertaald naar balkjes die de
rugleuning en zitting van de stoel bedekken.
Deze prikkels zorgen ervoor dat de gebruiker
geen comfortabele houding kan vinden in de
stoel en zich daardoor focust op de prikkels en
niet kan afdwalen in gedachten. Rondom de
stoel liggen losse balkjes verspreid, door deze
balkjes tussen de prikkels te schuiven wordt er
een egale oppervlakte gemaakt. De gebruiker
kan nu plaats nemen doordat de zitting
comfortabel is. De persoon kan in gedachten
afdwalen en wellicht nadenken over wat er
zojuist gebeurd is.
Na het gekozen concept is het proof of
concept opgesteld. Hierin zijn alle elementen
van de ervaring verder toegelicht en wordt
de ervaring van begin tot eind uitgelegd
doormiddel van een user journey. Dit geeft
daarna de mogelijkheid om benodigdheden
op te stellen om het ontwerp realiseren.
Prototype
Om gevoel van het gekozen ontwerp te
ervaren is een prototype gemaakt. Dit
prototype bestond voornamelijk uit een
onder van de stoel. De zitting. Deze zitting is
bedekt met balkjes, daarna zijn er losse balkjes
gesneden om tussen de balkjes te schuiven.
Zo kon er getest worden wat voor gevoel een
zitting, bestaande uit balkjes die uitsteken,
geeft. En wat voor er ervaring de zitting geeft
wanneer er balkjes tussen zijn geschoven. De
uitkomst was precies wat er werd gedacht. De
balkjes prikten in het lichaam en daardoor kon
je niet comfortabel zitten. Wanneer de balkjes
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ertussen waren geschoven was de
zitting en stuk comfortabeler en
hoefde je, je niet meer te focussen
op de prikkels. Hierdoor was er
de mogelijkheid om af te dwalen
in gedachten. Deze zitting werd
ook getest als rugleuning. Tussen
door zijn nog enige aanpassingen
gedaan aan de hand van feedback
van respondenten.
Door het getest te hebben en
de uitkomsten ondervonden te
hebben kon er veder worden
gewerkt aan het Proof of Concept.
Het Proof of Concept bestaat uit
de uitleg van de elementen die
zijn toegepast aan het ontwerp en
een maquette. De elementen voor
het Proof of Concept zijn: prikkels,
prikkels afnemen, eentonige
herhaaldelijke handelingen,
analoge boodschap, visuele
uitstraling.
Prikkels
Omdat in het onderzoek vaak het
woord prikkels naar voren en dit
woord bij de tweede creatieve
sessie letterlijk is vertaald naar
een eerste ontwerp, was het een
belangrijk element om toe te
voegen in het concept. De prikkels
die wij zoeken door afleiding op
te zoeken worden bij het ontwerp
letterlijk vertaald in het object
door ze plaatsen op de zitting en
de rugleuning. Dit zorgt voor een
oncomfortabele zit en zorgt ervoor
dat je je blijft focussen op de
prikkels die je voelt.
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Prikkels afnemen
Om verveling te ervaren is het van belang
om geen prikkels te ervaren, daarom is er bij
het ontwerp nagedacht hoe dat vertaald kan
worden naar een interactie of visualisatie.
Door losse balkjes tussen de prikkels te
schuiven wordt bovenkant van de prikkels en
de losse balkjes gelijk aan elkaar. Zo ontstaat
er een egale ondergrond om langer op te
kunnen zitten. Zo wordt de zit comfortabeler
en kan je langer blijven zitten, wellicht om af
te dwalen in gedachten.
Eentonige herhaaldelijke handeling
Uit onderzoek is gebleken dat verveling
kan ontstaan wanneer men een handeling
uitvoert die geen uitdaging biedt of waar geen
beloning aan zit. Hierom is in het ontwerp een
interactie toevoegt. De gebruiker van de stoel
heeft de keuze om alle losliggende balkjes
tussen de prikkels te schuiven. Doordat het
veel balkjes zijn wordt deze taak op den duur
eentonig en gaat het automatisch waardoor je
kan afdwalen in gedachten.

Visuele uitstraling
De stoel krijgt als basis een
doodnormale klassieke houten
eetkamerstoel. Hier is voor
gekozen omdat iedereen wel zo
een stoel kent, of iemand die er
een heeft of had. Iedereen heeft
zijn eigen associatie met zo een
stoel. Hierdoor krijgt de gebruiker/
toeschouwer een persoonlijke
associatie of band met zo een
stoel. Het kan vertrouwd voelen.
Veel stoelen met een Critical
Design ontwerp hebben zo
eenzelfde soort uiterlijk.
Maquette
Met alle elementen die bij
elkaar zijn verzameld en zijn
geformuleerd, is een maquette
in elkaar gezet. Deze maquette
geeft direct een beeld aan het
te realiseren eindontwerp. De
maquette dient als Proof Of
Concept.

Analoge boodschap
Het doel was om de boodschap over te
brengen zonder gebruik te maken van
schermen, digitale medium of andere vorm
van elektriciteit. Deze keuze is gemaakt omdat
het juist de elektriciteit, digitale medium en
schermen zijn die ons afleiden. Omdat het
om een stoel gaat waar geen draadje zit
aangesloten en alleen bestaat uit hout is dit
doel gehaald.
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h1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Mijn onderzoek ben ik gestart omdat ik merkte dat ontzettend veel
mensen hun tijd verspillen aan het oneindig scrollen door hun sociale
media feeds. De telefoon is mooi stuk technologie dat ons op veel vlakken
helpt om productiever te zijn en beter bereikbaar te zijn. Echter berooft
deze technologie ons ook van onze tijd, creativiteit, ontwikkeling en rust.
Met dit onderzoek hoop ik bewustzijn te creëren bij de samenleving dat
verveling een belangrijk onderdeel is van ons leven en dat het positieve
effecten heeft op ons brein.
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1.2 Probleemstelling
De ontwikkelaars van de smartphone en
de partijen die apps ontwikkelen voor de
smartphone zijn continu opzoek naar onze
aandacht. De ene melding is nog niet weg of
een andere komt alweer binnen en wij reageren
hier maar al te graag op. Er gebeurt dan iets in je
brein dat ook gebeurt wanneer je een beloning
krijgt voor een voltooide taak, je krijgt een shotje
dopamine waardoor je je tevreden voelt en weer
even blij wordt. Het weerhoudt ons ervan om
ons te vervelen en het Default Mode Network te
activeren.
Het probleem dat ervoor zorgt dat wij ons zo
weinig vervelen ligt vooral bij de afleiding door
onze smartphone en sociale media. Doordat
wij continu verbonden zijn met het internet
kunnen wij in no-time onze behoefte aan
prikkels beantwoorden en daarmee een shot
dopamine aanmaken.
Deze afleiding zorgt ervoor dat wij minder
productief worden, onze taken niet meer
volbrengen en ook uitstellen. Deadlines
stapelen op en dit zorgt voor frustratie en stres.
Daarnaast zorgt het ervoor dat wij onze tijd niet
meer nuttig benutten. De tijd die wij steken in
afleiding en prikkels zou beter gestopt kunnen
worden in het ontdekken van nieuwe interesses
en vaardigheden. Daarnaast heeft vervelen
een positief effect op je brein, creativiteit en
productiviteit.
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Het Default Mode Network is een modus
van je brein dat geactiveerd wordt wanneer
je je verveeld. Dit netwerk zorgt ervoor dat
verschillende regio’s in je brein aan elkaar
verbonden worden. Dit Netwerk speelt een grote
rol bij onze creativiteit, oplossen van problemen,
het denken aan het verleden, denken aan de
toekomst, het welzijn van anderen en uit te
voeren taken of opdrachten.
Uit onderzoek van verschillende
wetenschappers voor Indiana University
(Beaty et al., 2018) blijkt dat onze creativiteit
voortkomt door dat er drie netwerken in
ons brein samenwerken. Het Default Mode
Network, het uitvoerend controlenetwerk
en het salience-netwek. Het default mode
Network genereert ideeën. Het uitvoerend
controle netwerk analyseert de ideeën. En het
salience-netwerk identificeert welke ideeën
doorgezet worden naar het uitvoerend controle
netwerk. De verschillende netwerken kunnen
elkaar ook beïnvloeden en helpen door elkaar
terugkoppeling te geven. Het executive controlnetwerk kan bijvoorbeeld de manier waarop het
salience-netwerk intern scant, “afstemmen”,
afhankelijk van de taak, in reactie op de
omgeving.
Voor creativiteit heb je onder andere het DMN
nodig. Wanneer je, je niet meer verveeld of
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weinig verveeld kan een van de drie belangrijke
netwerken, het DMN, het netwerk dat de Ideeën
en oplossingen genereert, zijn werk niet doen
en ontwikkel je geen creativiteit of oplossend
vermogen.
Men is in de veronderstelling dat zij zich
vervelen wanneer zij niks aan het doen zijn,
echter is dit niks doen in veel gevallen scrollen
door sociale media, films of series kijken
op streamingplatforms en videos kijken op
Youtube. Je brein is continu aan het switchen
tussen allerlei taken en prikkels. Je brein is
hierdoor niet in staat om het DMN te activeren
en hiermee de voordelen ervan te ontwikkelen.
Om de voordelen van verveling en het DMN
te ervaren is het van belang om doelbewust
om te gaan met je tijd en je regelmatig eens
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te vervelen zonder afleiding en prikkels van
buitenaf.
Met andere woorden, de uitdaging in ons leven
is niet om verveling te elimineren, maar om
te stoppen met het benaderen van die “lege”
momenten als nutteloze momenten die moeten
worden gevuld met snel je e-mail checken of
door sociale media scrollen. In plaats daarvan
moeten we erkennen dat die momenten heel
waardevol kunnen zijn: onze geest weet wat hij
ermee moet doen en hoe hij er het beste van
kan maken. In een drukke wereld kunnen we,
momenten hebben waarop we ons nergens op
hoeven te concentreren en onze geest gewoon
laten afdwalen in plaats van de volgende
stimulus op te zoeken en te vervullen, als een
echte luxe ervaren.
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1.3 Doelstelling
Het doel van het eindproduct is om de gebruiker bewust te laten worden
waarom het belangrijk is om je vaker te vervelen om het DMN te activeren
en je gedachten de vrije loop te laten gaan. Uit onderzoek van Callard
en Margulies (2014) blijkt dat op deze momenten het Default Mode
Network kan worden geactiveerd en dat je brein kan gaan ronddwalen. Je
ontwikkelt een creatiever brein en meer oplossend vermogen.
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1.4 onderzoeksvraag
De doelstelling van dit project is vertaald naar een hoofdvraag

“Hoe kan ik ruimtelijk ontwerp inzetten als Critical
Design om bewustwording te creëren over het Default
Mode Network en de gebruiker de voordelen ervan
duidelijk te maken?”
Er is gekozen voor het maken van een ruimtelijk ontwerp door de interesse
en voorkeur naar ruimtelijk ontwerp en meubels. Het streven is om een
object te maken dat de boodschap laat overkomen, zonder gebruik te
maken van digitale medium. Om de nadruk te leggen op dat de digitale
technologie onze aandacht opeist.

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle
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1.5 relevantie
Zoals aangegeven is het onderwerp gekozen door persoonlijke constatering
van het probleem, maar het is zeker ook een relevant maatschappelijk
probleem. Steeds minder mensen ontdekken het belang van verveling en de
voordelen ervan. Een groot deel van de bevolking vermijden verveling door
te grijpen naar de smartphone wanneer er ook maar een moment opdoet van
verveling. Wanneer er gewacht op de trein op de trein, wanneer zij wachten in
de rij bij de kassa, wanneer het gesprek dat gaande is niet meer boeiend is en
zelfs wanneer de serie of film op televisie niet meer boeiend is. Ook zoeken zij
steeds vaker oplossingen voor verveling. Het internet staat vol met “tips voor
verveling” er staan oneindig veel lijsten op het internet.
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1.6 deelvragen
In het vooronderzoek van dit project is gebleken dat de thema’s “verveling”
en “afleiding” een grote rol spelen in het activeren en deactiveren van
het Default Mode Network. Om meer inzicht te krijgen hoe dit precies
werkt zijn er deelvragen opgesteld die hierop in gaan. De deelvragen
zijn opgedeeld in 3 thema’s: verveling, Default Mode Network en
afleiding. Door deze drie thema’s breder te onderzoeken kan ik in mijn
ontwerpproces onderbouwde keuzes maken. De deelvragen zijn:
Verveling:
“Wat is verveling?”
“Waarom vervelen wij ons?”
“Wat zijn negatieve gevolgen van verveling?”
“Wat zijn positieve gevolgen van verveling?”
Default Mode Network:
“Wat is het Default Mode Network?”
“Wat zijn de positieve effecten van het Default Mode Network?”
“Wat zijn de negatieve effecten van het Default Mode Network?
Afleiding:
“Wat is afleiding?”
“Wat doet afleiding met ons?”
“Hoe worden wij afgeleid door onze verveling?”
“Wat zijn de gevolgen van afleiding?”
“Waarom zoeken wij afleiding?”
“Wat is afleiding?”
Critical design:
“Wat is critical design?”
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1.7 methodieken
Er is met name gebruik gemaakt van deskresearch om deze vragen
te kunnen beantwoorden. Diverse bronnen zijn geraadpleegd zoals
wetenschappelijke artikelen, boeken, online lezingen en video’s. Bestaande
onderzoeken werden geraadpleegd en opinies van experts werden onder
de loep genomen. De antwoorden op de deelvragen zijn vooral theoretisch
onderbouwd. Daarnaast zijn er ook testen uitgevoerd met respondenten en
zijn er ctreatieve sessies georganiseerd met respondenten om inspiratie te
vergrijken van buitenstaanders. Er is onderzoek verricht door een enquête
en door sociale media zelf te raadplegen.

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle
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h2. Onderzoeksfase
Omdat de deelvragen voornamelijk bestaan uit
resultaten die voortkomen uit onderzoek van
universiteiten en onderzoekers, zijn deze vragen
beantwoord aan de hand van deskresearch.
Zo zijn de antwoorden geformuleerd aan de
hand van de geraadpleegde bronnen.
Verveling is nog steeds erg moeilijk te
onderzoeken, omdat het iets is dat iedereen op
zijn eigen manier ervaart en het daardoor niet
iets objectiefs is. Bij iedereen verschilt het of hij
of zij snel een nieuwe uitdaging wil of langer
bij een vertrouwde uitdaging blijft en hiermee
tevreden is.

2.1 Verveling
Wat is verveling?
Verveling is een gevoel dat voor de meeste
mensen een onaangenaam gevoel is. Een
gevoel dat er niet mag zijn. Maar wat is vervelen
nu eigenlijk? Verveling is een gevoel van
betekenisloosheid of gebrek aan zingeving. Bij
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verveling voelen wij ons futloos, lamlendig,
ongeïnteresseerd, lusteloos en/of geïrriteerd.
Verveling vindt plaats op het moment dat we
niets moeten en vrij zijn van verplichtingen,
maar kan ook opspelen bij het uitvoeren van
een taak of activiteit. Als je je verveelt tijdens
het uitvoeren van een activiteit of taak en er
ontbreekt uitdaging dan vind je de taak of
activiteit saai. Wanneer een taak repetitief
wordt en er geen uitdaging in zit kun je op
automatische piloot gaan handelen. Hierdoor
kan je motivatie verdwijnen en kan het gevoel
van verveling ontstaan. (Van Mechelen, 2015)
De negatieve associatie die wij hebben bij
het gevoel verveling komt vanuit het idee dat
we altijd productief bezig moeten zijn (van
Tilburg & Igou, 2017). Ook wordt het steeds
moeilijker om ons te vervelen, omdat onze
aandacht voortdurend wordt opgeëist door
allerlei factoren van buitenaf. Prikkels uit je
omgeving kunnen verveling snel wegnemen.
Soms lijkt verveling iets van vroeger te zijn.
In de moderne wereld waar wij nu in leven
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met smartphones, laptops en tablets hebben
we met een druk op de knop toegang tot de
hele wereld door platformen zoals Instagram,
Facebook en Youtube. De bron van prikkels die
je tot je kan nemen via het internet is eindeloos.
Tegenwoordig heb je met een druk op de knop
van je telefoon en 10 seconden swipen al net zo
veel informatie en prikkels binnengekregen als
dat je vroeger binnenkreeg met urenlang lezen
van boeken.
Het gevoel van verveling kan in deze moderne
tijd snel ontstaan. We zijn gewend om continu
veel prikkels om ons heen te hebben die ervoor
zorgen dat we snel zijn afgeleid. Op het moment
dat die prikkels afwezig zijn treedt vervolgens
heel snel verveling op. (Haringsma, 2020)

associatie tussen de neiging tot verveling en
de overbelasting van prikkels en informatie,
wat vervolgens weer sterk geassocieerd is met
vermoeidheid door sociale media.
Uit een andere studie die onderzoek deed naar
dit onderwerp, uitgevoerd door Laura Stockdale
(2020), blijkt dat het gebruik van sociale media
om verveling te verminderen, gebruikers een
verhoogd risico kan geven op het ontwikkelen
van problematische gedragspatronen. Het
gebruik van sociale media om verveling
te verminderen, waren geassocieerd met
financiële stress, angst en empathie. Het is dus
duidelijk dat sociale media gebruik allesbehalve
verveling is.

Een verkeerde interpretatie van verveling is dat
mensen denken dat ze zich vervelen wanneer
ze sociale media gebruiken. In werkelijkheid
voorkom je verveling juist door alle prikkels
die sociale media je toedient. Volgens een
paper van Whelan (2020) is er een sterke
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waarom vervelen wij ons?
Verveling ontstaat wanneer ons brein niet
genoeg prikkels krijgt door hoe wij ons leven
invullen, welke gewoonten wij aanhouden en
welke manieren wij gebruiken. Ook heeft de
hoeveelheid betrokkenheid en aandacht die wij
aan kunnen bieden hiermee te maken.
Er zijn veel onderzoeken die duiken in de
oorzaken van verveling. In The Phenomenon of
Boredom (Martin, Sadlo & Stew, 2006) worden
onder andere de volgende factoren toegelicht:
• Wanneer je niet betrokken kan zijn of
betrokken kan blijven bij bepaalde situaties.
• Wanneer je gehinderd wordt om betrokken
te zijn bij een gewenste situatie
• Wanneer je wordt gedwongen om bij een
niet gewilde situatie betrokken te zijn.
Cultuur en Persoonlijkheid
Mensen die snel verveeld raken kunnen zichzelf
moeilijk vermaken, zij vinden hun omgeving
niet levendig genoeg, niet stimulerend of het
voegt te weinig waarde toe. Verveling komt met
meer regelmaat voor wanneer je zelf minder
bewust bent. Daarnaast is het belangrijk om
gefocust en met betrokkenheid deel te nemen
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aan activiteiten om niet verveeld te raken.
Iemand die met ADHD leeft zal eerder last
hebben van verveling dan iemand die er met
aandacht en focus mee omgaat.
Dopamine
Wanneer je je verveling tegen wil gaan en
afleiding zoekt voor de verveling zorgt dat
ervoor dat er een stofje in je brein wordt
aangemaakt genaamd dopamine. Een stofje in
je hersenen dat zorgt voor geluk en blijdschap.
Het is een soort beloning van je handelingen
en je gedragingen. Dit stofje werd vroeger
aangemaakt wanneer jagers na dagenlang
jagen eindelijk een prooi hadden gevangen.
Tegenwoordig wordt dit stofje al aangemaakt
wanneer wij reageren op notificatie van onze
telefoon. Drie seconden laten zijn wij alweer
opzoek naar een nieuwe shot dopamine. Zo
blijven wij geketend aan de prikkels die wij
continu binnenkrijgen. In het onder zoek van
Solana Lui “Chasing Reward in a Dopaminergic
Society” wordt dit verder uitgelegd. (Lui, 2017)
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Wat zijn negatieve gevolgen van verveling?
Bij verveling kunnen verschillende negatieve
gevoelens naar boven komen zoals desinteresse,
koppigheid, lusteloosheid. Hierdoor kan de
persoon die zich aan het vervelen is koppig
om zich heen kijken of er vermoeid uit zien.
De persoon kan wat doelloos rondlopen of heel
de tijd rondhangen op de bank (Haringsma,
2020). Dit blijkt ook uit een gepubliceerd artikel
van Fiedler (2020). Door te veel verveling
kunnen; dufheid, het nemen van risico’s,
concentratieverlies en kans op een bore-out
toenemen.
Dufheid
Haringsma stelt dat iemand die zich verveelt
geen interesse toont in mensen om hem of
haar heen. Vaak vergeet de persoon belangrijke
taken en informatie. De persoon gaat minder
waakzaam en alert met taken en informatie om.
Dit kan komen doordat de persoon vermoeid
is, dit zie je vaak terug bij verveling. Hierdoor
kunnen andere mensen in de omgeving weer
geïrriteerd reageren op de persoon en kan
dit kan gevolgen hebben op sociaal gebied.
(Haringsma, 2020)
Risico’s
Mensen die zich vervelen kunnen opzoek
gaan naar prikkels, opwinding en misschien
ook spanning. Zij kunnen voor wrijving
zorgen binnen hun sociale contacten en ruzie
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zoeken. De spanning zoeken zij in een vorm
van verslaving, drugs, alcohol of sociale media
gebruik. Ook shoppen kan een reactie zijn op
verveling, dit kan leiden tot een negatief effect
op financieel gebied. Het kan ook gevolgen
hebben ok hun sociale leven, in rationeel vlak
en zakelijk vlak. Maar ook op de gezondheid.
Daarnaast kan iemand die zich verveelt zich
sneller aanzetten tot het nemen van risico’s.
Niet alleen op sociaal gebied, maar ook in
het dagelijkse leven, bij taken die je elke dag
moet uitvoeren. Bijvoorbeeld in de auto en op
straat. Je gaat meer opzoek naar prikkels en
uitdagingen om aan te gaan, je neemt meer
risico. (Martin, Sadlo & Stew, 2006)
Een bore-out
Wanneer een persoon zich te vaak verveelt, kan
er een bore-out worden ontwikkeld, dit is het
tegenovergestelde van een burn-out. Bij een
bore-out kan er een depressie ontstaan door
verveling en de stress die je hiervan krijgt. Bij
een burn-out komt de stress juist van alle taken
en het overzicht dat je hierin verliest. Een boreout wordt daarentegen veroorzaakt doordat het
werk dat je doet onder je niveau ligt, of er is te
weinig werk voor je. Ook wanneer er te weinig,
of geen uitdagingen meer voor je zijn of je
werk nutteloos voor je is kan je een bore-out
ontwikkelen. (De Ruiter, 2008)
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Wat zijn positieve gevolgen van verveling?
Ondanks dat verveling bij overmatige mate
negatieve gevolgen kan hebben en we een
negatieve associatie hebben bij het gevoel
van verveling, is gebleken uit verschillende
studies uitgevoerd op de University of Central
Lancashire dat verveling positief effect heeft
op je creativiteit. (Mann & Cadman, 2014). Er
zijn twee onderzoeken uitgevoerd; Bij de eerste
test was voor 80 deelnemers die al dan niet een
saaie schrijf activiteit deden waarbij zij konden
dagdromen. Gevolgd door een creatieve taak. Bij
de tweede test werden nog eens 90 deelnemers
gevraagd om deel te nemen. Hun activiteit
varieerde; een saaie schrijf activiteit, een saaie
leesactiviteit of een vrije activiteit. Hierna
kregen zij een creatieve taak die zij moesten
volbrengen. Uit de resultaten bleek dat saaie
activiteiten leidden tot meer creativiteit en dat
saaie leesactiviteiten in (sommige gevallen) tot
meer creativiteit leiden dan saaie schriftelijke
activiteiten. De participanten die een vrije
activiteit kregen kwamen tot de minst creatieve
oplossingen. De rol van dagdromen als blijkt
hier dus een belangrijke factor.
Ook neuropsycholoog Erik Scherder beweert,
in een item voor Editie NL, dat een uur tot een
half uur per dag even niks doen je creativiteit
kan bevorderen. Tijdens deze verveling
wordt er namelijk een bepaalde modus in
je brein geactiveerd genaamd het Default
Mode Network. Scherder zegt hierover in een
interview aan het RTLnieuws het volgende. (RTL
Nieuws [Editie NL], 2017)
“Dan wordt een deel in je hersenen geactiveerd
dat wordt weggestopt als je druk bent. Als je
even rustig bent en minimaal ‘cognitief wordt
belast’, krijgt dat creatieve hersennetwerk (het
Default Mode Network) de ruimte.” Volgens
Scherder is het een goed idee om een paar keer
per dag gewoon even niets te doen. “Probeer
gewoon een paar keer per dag even niet te
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tobben. Ga iets anders doen, spring op de fiets
of kijk uit het raam. Zolang het maar niet iets
is wat je gedachten volledig in beslag neemt.”
(Scherder, 2017)
In het boek ‘Rust voor je Brein’ gaat arts,
psychosociaal therapeut, coach en trainer Luc
Swinnen (2020) dieper in op verveling. In zijn
boek beschrijft Swinnen de inhoud van onze
hersenen als een verzameling netwerken die
met elkaar samenwerken. Hij maakt daarin
onderscheid tussen drie belangrijke netwerken
namelijk:
Het rust netwerk (ons offline-brein)
Het aandacht netwerk (ons online-brein)
Het schakelnetwerk (de dirigent tussen rust
en aandacht)
Creativiteit, energie, veerkracht en empathie
kunnen wij het makkelijkste vinden wanneer
ons rust netwerk is geactiveerd. Onze
maatschappij is echter zo ingericht dat
rust nemen als iets negatiefs gezien wordt.
Swinnen noemt het woord verveling in de
meest positieve zin, maar realiseert zich dat de
maatschappij verveling vaak als iets onzinnigs
ziet: tijdverspilling en zonde van de taken die
voor hen wel belangrijk zijn. Dit wordt ook
onderbouwd door de studie die is uitgevoerd
door Van Tilburg (2012).
Onze aangeleerde manier van werken is gericht
op prikkels en focus. Taakgericht werken is
positief, rust nemen is negatief. “Heerlijk niets
doen is van goudwaarde voor je brein.” Is de
boodschap van Swinnen zijn boek. (Swinnen,
2020)
In zijn boek maakt hij ook duidelijk onderscheid
tussen verveling en luiheid Swinnen zegt: “In
onze moderne tijd zorgt een soort woede in ons
ervoor dat we onze huidige vijand (deadlines
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bijvoorbeeld) te lijf gaan. Verveling zorgt er
dan weer voor dat mensen gaan zoeken naar
een zinvollere tijdsbesteding dan de dagelijkse
routine.” Swinnen (2020) Hij moedigt je aan om
gebruik te maken van de activerende werking
van verveling.
Wanneer we ons rust netwerk activeren kunnen
onze gedachten afdwalen en dat is nuttiger
dan het lijkt. Onze handigheid, inventiviteit
en vindingrijkheid zit dan in zijn piek van zijn
kunnen. Op dat moment associëren wij als de
beste en bedenken zo betere oplossingen voor
problemen, de eureka momentjes komen dan in
je op. Daarnaast wordt ons zelfbeeld positiever,
hebben een sterker inlevingsvermogen en staan
meer open voor samenwerking. Daarnaast is dit
allemaal een stimulans voor het DMN en onze
creativiteit. Hier zal in het volgende hoofdstuk
meer toelichting over gegeven worden.
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conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat wij over het
algemeen verveling als iets negatiefs zien, iets
dat er niet mag zijn omdat wij zijn aangeleerd
om altijd productief te moeten zijn en bezig
moeten zijn.

Verveling heeft negatieve gevolgen.
Onderzoekers hebben onderzocht dat verveling
kan leiden tot het nemen van grotere risico’s,
concentratieverlies, dufheid en een grotere kans
op een bore-out.

Daarnaast is het in de tijd waar we nu in leven
vrijwel onmogelijk om ons echt te vervelen, echt
met niks bezig te zijn, omdat wij met een druk
op de knop duizenden prikkels binnen kunnen
krijgen en verbonden kunnen zijn met heel de
wereld om ons heen. Ook wanneer wij taken uit
moeten voeren die repetitief worden doordat
het een taak is die ons weinig motiveert of ons
geen uitdaging geeft kan verveling ontstaan.

Naast deze negatieve gevolgen heeft verveling
verschillende positieve gevolgen. Zo zijn er
meerdere voordelen van vervelen. Wanneer
je in je rust toestand komt en een uur per dag
echt niks doet, heeft dit positief effect op het
ontwikkelen van je creativiteit. Ook het oplossen
van alledaagse problemen, ontwikkelen van
handigheid, inventiviteit en vindingrijkheid
hebben er baat bij wanneer je je verveelt. Je zal
sneller het eureka-momentje krijgen voor een
probleem waar je al een tijdje mee rond loopt. Je
inlevingsvermogen en vaardigheid om samen
te werken krijgen een boost. Deze positieve
effecten komen niet alleen doordat je niets doet,
maar door wat er gebeurt in je brein wanneer
je niets doet en je je verveelt. Uit het onderzoek
is gebleken dat op dat moment het Default
Mode Network zijn werk kan gaan doen. In het
volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dit
netwerk werkt, wat het doet, wat de rol is en wat
de functie van dit netwerk is.

Terwijl mensen veronderstellen dat zij zich
vervelen wanneer zij uren door hun feed aan
het scrollen zijn, is juist het tegenovergestelde
waar. Wij grijpen naar onze telefoon wanneer
wij verveling op voelen komen en voorkomen
de verveling door de prikkels die wij
binnenkrijgen van onze smartphone.
Verveling ontstaat dus wanneer wij niet
genoeg prikkels binnenkrijgen, niet genoeg
gemotiveerd worden, of er geen uitdaging is
in de taak die wij krijgen. Ook de mate van
betrokkenheid bij taken heeft invloed op onze
verveling.
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2.2 Default mode network
wat is het default mode network?
Het Default Mode Network is een netwerk in je hersenen wat geactiveerd wordt op
het moment dat je in een rusttoestand bent. Op het moment dat je niks doet, lukt het
je brein om dat basissysteem in te schakelen. Professoren Felicity Callard en Daniel
Margulies (2017) leggen uit dat dit systeem samenhangt met onderdelen in je hersenen
die invloed hebben op je geheugen, emoties, creativiteit en eigenlijk zelfs met de hele
‘bedrading’ van je brein. Op het moment dat je actief bezig bent met prikkels opzoeken
en ontvangen dan lukt het je brein niet om in deze modus te raken. (Kohnstamm &
Daselaar, 2017)
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Het concept van het Default Mode Network
werd ontwikkeld nadat onderzoekers onbedoeld
verrassende niveaus van hersenactiviteit
opmerkten bij experimentele deelnemers die
verondersteld werden ‘in rust’ te zijn - met
andere woorden, ze waren niet bezig met een
specifieke mentale taak, maar gewoon aan
het rusten. Hoewel het idee dat de hersenen
constant actief zijn (zelfs als we niet bezig
zijn met een duidelijke mentale activiteit)
duidelijk werd uitgedrukt door Hans Berger
in de jaren dertig, duurde het tot de jaren
zeventig voordat hersenonderzoeker David
Ingvar (1979) gegevens begon te verzamelen die
aantoonden dat de cerebrale bloedstroom (een
algemene meting van hersenactiviteit) tijdens
rusttoestanden varieerde volgens specifieke
patronen; hij observeerde bijvoorbeeld hoge
niveaus van activiteit in de frontale kwabben
van deelnemers in rust.
Later werd er door diverse onderzoekers
ontdekt dat het DMN niet alleen in rusttoestand
actief is maar ook tijdens; dagdromen, denken
aan het verleden of toekomst, wanneer ons
inlevingsvermogen geactiveerd is (sociaal
empathisch) en bij het maken van moeilijke
morele (persoonlijke) beslissingen. (Buckner et
al., 2005).
Zoals in het hoofdstuk ‘Verveling’ al ter sprake
kwam kan het DMN ook geactiveerd worden
tijdens het uitvoeren van een activiteit of taak
waar een gebrek aan uitdaging in zit (saai). Ook
wanneer een taak repetitief wordt kun je op
automatische piloot gaan handelen en kan je
DMN geactiveerd worden.
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Het Default Mode Network is dus een groep
hersenregio’s die een lagere activiteit lijkt
te vertonen wanneer we bezig zijn met een
bepaalde taak, zoals opletten, maar een
hogere activiteit wanneer we wakker zijn
en niet betrokken zijn bij een specifieke
mentale oefening. In deze modus kunnen we
dagdromen, herinneringen oproepen, ons
de toekomst voorstellen, de omgeving in de
gaten houden, nadenken over de bedoelingen
van anderen, enzovoort - allemaal dingen die
we vaak doen als we merken dat we gewoon
‘denken’ zonder enig doel van denken in
gedachten.
Bovendien is recent onderzoek begonnen om
verbanden te ontdekken tussen activiteit in het
DMN en psychische stoornissen zoals depressie,
angst en schizofrenie. Bovendien hebben
therapieën zoals meditatie aandacht gekregen
voor het beïnvloeden van activiteit in het
standaardmodusnetwerk, wat suggereert dat dit
een deel van hun mechanisme kan zijn om het
welzijn te verbeteren. (Taylor et al., 2012)
Het idee dat meditatie hetzelfde is als nietsdoen
is incorrect. Bij veel meditatieoefeningen is het
brein juist heel actief gefocust op ademhaling
en/of het lichaam. Op dit moment krijgt het
Default Mode Network niet de ruimte om
geactiveerd te worden. Echter zijn er ook
meditatietechnieken waarbij het doel is om
je gedachten op de vrije loop te laten. Deze
techniek lijkt op dagdromen en activeert het
DMN wel. Je kunt het aanzetten van dit netwerk
dus trainen. (Taylor et al., 2012)
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wat zijn de voordelen van het default mode network?
Wanneer het Default Mode Network actief is ontstaat er een situatie in de hersenen
waarin creativiteit, het bedenken van nieuwe ideeën en probleemoplossend
vermogen naar boven komt. Problemen of vraagstukken waar je onmogelijk
een oplossing voor kunt bedenken kun je ineens oplossen wanneer het DMN
geactiveerd is: het typische eureka-moment!
Creatief zijn vindt volgens verschillende studies zijn oorsprong in de
samenwerking tussen enkele netwerken in de hersenen. De verantwoordelijke
netwerken zijn volgens hen het default-netwerk, het taak-netwerk en het karakternetwerk. De samenwerking in deze netwerken speelt een grote rol in de productie,
beoordeling en uiting van creativiteit. Er is een positieve correlatie gevonden
tussen creatieve prestaties en de hoeveelheid grijze massa in het default-netwerk
(Kühn et al., 2013), wat impliceert dat creatieve gedachten hun ontstaan in ieder
geval deels te danken hebben aan dit netwerk.
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Wat zijn negatieve effecten van het default mode network?
Wanneer het Default Mode Network niet goed werkt kunnen er allerlei
psychische aandoeningen ontstaan. Sinds de ontdekking van het DMN worden
psychiatrische aandoeningen steeds meer gezien als stoornissen in en tussen
netwerken. Ziektes zoals depressie, angststoornissen en schizofrenie worden in
verband gebracht met wijzigingen of kortsluitingen in het DMN.
Zoals eerder benoemd is speelt het DMN een belangrijke rol in ons geheugen,
maar daartegenover is het belangrijk dat bij het opslaan van informatie het
DMN juist uitgeschakeld wordt. Aan de hand van het voorbeeld wat Bernard
Maarsingh geeft in zijn blog over “Lummelende Hersenen” (2018) wordt dit
duidelijk uitgelegd: “Je kunt je voorstellen dat je tijdens het leren liever niet dat
rust-netwerk aan wilt hebben, omdat je dan je aandacht niet op het geleerde
hebt, maar op je eigen innerlijke dagdroom wereld (je ego). En omdat je brein
niet het aandachtsnetwerk en het lummelnetwerk tegelijk aan kan zetten, wil je
tijdens het leren juist minder Default Mode Network zien. Goed leren doe je door
eerst alle aandacht te zetten op de inhoud (maximaal een uurtje ofzo) en daarna
pas ga je even lummelen. Tijdens het leren wil je liever niet lummelen, omdat je
dan allerlei info mist.”(Maarsingh, 2018)
Er is gevonden dat Alzheimer dementie-patiënten de deactivaties tijdens
het opslaan van informatie al in een heel vroeg stadium minder laten zien
ten opzichte van jongeren en gezonde ouderen. (Daselaar, 2014). Ook bij
schizofreniepatiënten zijn duidelijke afwijkingen gevonden. Wanneer hun
brein in ruststand is laten deze patiënten een verminderde koppeling zien
tussen de gebieden die het DMN vormen. Er ontstaat dus als het ware een soort
kortsluiting omdat de bedrading tussen de verschillende delen van het netwerk
verstoord worden. (Whitfield, 2009)
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conclusie
Door verveling kan het Default Mode Netwerk
zijn gang gaan. Het Default Mode Network is
een netwerk in je brein dat geactiveerd wordt
wanneer je echt niets aan doen bent. Op dat
moment wordt er een systeem geactiveerd dat
vier verschillende regio’s van je hersenen met
elkaar verbindt.
De systemen hebben invloed op je geheugen,
emoties en creativiteit. Zie het als de bedrading
van je brein. Het lukt je niet om dit systeem te
activeren wanneer je allerlei doelbewuste en
inspannende taken uitvoert.
De onderzoekers ontdekten dat het DMN
niet alleen actief is in rusttoestand, maar ook
wanneer je aan het dagdromen bent, denkt
aan het verleden of toekomst en wanneer is
inlevingsvermogen is geactiveerd. Daarnaast
wordt het ook gebruikt bij het maken van
persoonlijke beslissingen.
Echter werd later ontdekt door onderzoekers dat
het DMN wel kan worden geactiveerd wanneer
je taken uitvoert op automatische piloot, die
weinig inspanning, uitdaging of motivatie
met zich meebrengen. Op die momenten kan
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je gaan dagdromen, denken aan het verleden,
gemaakte keuzes en te maken keuzes. Precies
wat het DMN doet.
Wanneer je DMN door welke reden dan ook
niet goed functioneert kunnen er verschillende
psychische storingen ontstaan in je brein.
Sinds de ontdekking van het DMN worden
psychiatrische aandoeningen steeds meer
gezien als stoornissen in en tussen netwerken
in je hersenen. Ziektes zoals depressie,
angststoornissen en schizofrenie worden in
verband gebracht met storingen in het DMN.
Wanneer het DMN wel goed zijn werk doet
zijn er verschillende positieve effecten van
toepassing.
Wanneer het Default Mode Network wordt
geactiveerd ontstaat er een toestand in de
hersenen waarin creativiteit, het bedenken
van nieuwe ideeën en probleemoplossend
vermogen dat naar boven komt. Problemen en
vraagstukken waar je onmogelijk een oplossing
voor kunt bedenken kun je ineens oplossen
wanneer het DMN geactiveerd is, je kent het
wel, het typische eureka-momentje.
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2.3 Afleiding
wat is afleiding?

Wat doet afleiding met ons?

Volgens het woordenboek is de letterlijke
betekenis van het woord: afleiding:

We leven in een wereld die steeds meer van ons
eist en waarin veel draait om onze prestaties.
Iedere dag komen er nieuwe deadlines bij.
Hierdoor is het onmogelijk om gefocust te
blijven en je taken te voltooien. Ons brein
probeert hierom meerdere dingen tegelijk
aan te pakken. Dit heeft alleen vaak negatieve
gevolgen, oververmoeidheid, stres en burnouts. Een reden hiervan is omdat er steeds
meer afleiding, prikkels en impulsen bij komen.
Hierdoor kunnen wij ons niet meer focussen
op onze taken en verliezen we de concentratie.
(Kluijver, 2020).

2. Handeling of voorval waardoor iets
gevaarlijks of onaangenaams tijdig wordt
afgewend: dat gaf een ongezochte afleiding;
(krijgsw.) een aanval op een ander punt geeft
afleiding voor een bedreigd punt; — die vraag,
dat voorval gaf een afleiding aan ‘t gesprek, een
wending ;
3. wending aan iemands gedachtenloop
gegeven, waardoor hij niet meer denkt aan wat
hem kwelt of verdriet berokkent en vrolijker,
opgewekter wordt: afleiding nodig hebben;
een afleiding geven, bezorgen, verschaffen aan
iemands gedachten, ook : iem. of zich zelf ;
(Ensie, 2021)
Afgeleid van je taken en werk? Je had je
voorgenomen om een goed aan de slag te
gaan met je werk of je taken, maar toch word
je voortdurend afgeleid van je plichten. Een
melding op je telefoon, een serie op tv, een
video op het internet, een telefoontje, voor de
zoveelste keer ben je aan het eind van de dag
klaar op je werk of op school en vraag je je af
wat er nu terecht is gekomen van de taken die je
had moeten doen.
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Mensen die heel de tijd zijn afgeleid, zullen
dit al snel ervaren als iets dat erg frustrerend
is. Omdat ze vaak hun taken die ze eigenlijk
hadden moeten uitvoeren niet hebben kunnen
voltooien. De deadlines worden niet gehaald
en omdat ze de opeenstapelingen van taken
voortdurend zien groeien zal dat ook niet meer
zo snel gebeuren. Te veel afgeleid worden van
het werk dat moet gebeuren zorgt voor zorgt
ervoor dat je een negatieve kijk krijgt op je werk
en de taken die je moet doen.
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hoe worden wij afgeleid van onze verveling?
Wij worden afgeleid door allerlei prikkels om
ons heen, bijvoorbeeld in de ruimte waar
wij ons bevinden, door de mensen om ons
heen, maar ook door prikkels van dichtbij. Het
trillen van je telefoon bijvoorbeeld. Wanneer
je zit te werken en je krijgt de melding van
een binnenkomend mailtje op je telefoon. Je
probeert door te gaan met waar je mee bezig
was, maar toch raak je afgeleid. Waarom gebeurt
dat eigenlijk?
Op dat moment wordt er een stofje
aangemaakt in je brein genaamd dopamine.
Neuropsychiater Theo Compernolle (2015)
geeft aan dat dit stofje al in brein zit zo lang
als de mens bestaat. Vroeger werd dit echter
aangemaakt wanneer jagers na een lange
rooftocht eindelijk een hert wisten te vangen.
Tegenwoordig krijgen wij dat stofje binnen
wanneer wij het bliepje van onze telefoon
horen afgaan. Of een video bekijken die
ons ‘interesseert’. Dit duurt maar een enkele
seconden en zijn daarna al direct opzoek naar
een nieuwe prikkel om dopamine aan te maken.
Zo blijven wij afgeleid zijn en blijven door onze
media scrollen.
Het probleem is, zo stelt de professor, dat ons
brein niets anders doet dan multitasken. “Maar
jammer genoeg is juist ons denkend brein daar
niet toe in staat. Nu niet en ook de volgende
paar miljoen jaar niet, als we tenminste
de wereld niet eerder om zeep helpen.”
(Compernolle 2015)
Wij veronderstellen dat wij aan het multitasken
zijn wanneer wij onze telefoon in de hand
hebben, televisiekijken en tegelijkertijd
onze lunch op eten. In werkelijkheid blijkt
uit onderzoek dat ons brein op dat moment
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continu ongelofelijk snel aan het switchen is
tussen de verschillende taken. In het artikel dat
geschreven is door Heleen Driesen (2019) voor
de website Bloovi gaat Compernolle hier dieper
op in:
“Bij elke onderbreking moeten we ons
werkgeheugen weer even schoonmaken, de
informatie in het tijdelijk geheugen zetten en
nadien weer ophalen. Dat kost tijd. Tot vier keer
meer tijd dan normaal. We maken door die
onderbrekingen ook significant meer fouten,
vergeten meer en het vraagt aanzienlijk meer
energie.” (Compernolle, 2019)
“Er zijn honderden tests gedaan die aantonen
dat zoiets absoluut onmogelijk is. Al sinds de
jaren 1950 weten we dat. Wanneer je brein
bepaalde info aan het verwerken is, sluit het
zich af voor andere informatiestromen. Bellen
en rijden is hetzelfde verhaal. Handsfree bellen
in de auto maakt geen enkel verschil, je hebt
acht keer meer kans op een ongeval. Het heeft
niets te maken met de handen aan het stuur.
Even met één hand rijden is perfect veilig.
Het is ons denkend brein dat het knelpunt is.”
(Compernolle, 2019)
Zou het niet veel fijner zijn als we ons helemaal
op één taak konden richten? Toch is het
belangrijk dat ons brein afgeleid kan raken.
Als dat helemaal niet zou gebeuren zou ons
brein ook gevaarlijke prikkels niet opmerken,
bijvoorbeeld wanneer er een voorwerp in de
brand staat. Daarom is het goed dat wij ons op
meerdere dingen kunnen richten. Wel is het van
belang dat je hier verstandig mee omgaat stelt
Roshan Cools in haar interview met Diederik
Jekel voor NPOKennis (2021).
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Hoe moeilijker de taak is waar we mee bezig
zijn, hoe sneller we zijn afgeleid. Het is namelijk
zo, dat alle delen van ons brein de hele tijd bezig
willen zijn. Als we bepaalde hersengebieden
gebruiken, bijvoorbeeld bij het oplossen van een
moeilijke som, dan hebben andere delen van je
hersenen niks te doen. Op dat moment gaan ze
opzoek naar een andere taak en dat is vaak in de
vorm van nutteloze afleiding.
Niet alleen prikkels van buitenaf kunnen ons
afleiden, maar ook prikkels van binnenuit.
Bijvoorbeeld gedachten die zich opdringen. Het
zijn vaak zelfs ook nog gedachten die helemaal
niks te maken hebben met waar wij bezig zijn
op dat moment. (Schimek & Wachtel, 1969)
Voor dit onderzoek wordt er echter
voornamelijk gekeken naar de prikkels die van
externe factoren komen. Omdat dit een groot
onderdeel is van de afleiding die ons weerhoudt
van onze rust en creativiteit.
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Wat zijn gevolgen van afleiding?
Wanneer je continu wordt afgeleid door allerlei
factoren. Het zij door prikkels van buitenaf,
maar ook door prikkels van binnenuit. Dan
heeft dit gevolgen voor je brein. Het kan invloed
hebben op je kortetermijngeheugen. Het is een
onderwerp waar nog maar net onderzoek naar
gedaan wordt en zal nog verder moeten worden
onderzocht. Toch blijkt uit het onderzoek van
Liu (2017) dat afleiding een slechte invloed heeft
op ons kortetermijngeheugen.
Je wordt steeds vergeetachtiger, omdat je je
concentratie niet lang bij een onderwerp kan
houden Hierdoor kan het voorkomen dat je
sneller vergeet waar je je sleutelbos hebt liggen
of waar je portefeuille ligt in huis voor je wilt
vertrekken, terwijl je die zostraks nog hebt vast
gehad.
Je vergeet daarnaast ook sneller wat voor taak
je jezelf zojuist gegeven had. Al is het maar
een kleine taak. Wanneer je bijvoorbeeld naar
een andere ruimte loopt om een pen te pakken.
Je stapt binnen en bedenkt je wat je ook alweer
kwam doen. (Poirier, et al., 2015)

Je verspilt je tijd aan afleiding die er niet toe
doet, allemaal tijd die je had kunnen steken
in het ontdekken van nieuwe interesses,
vaardigheden of oplossingen voor problemen.
Zo kan je bijvoorbeeld in 60 uur leren autorijden
en in 14 uur leren skiën!
Ook Cal Newman heeft het in zijn boek
Deep Work (2016) over de afleiding die
wij tegenwoordig krijgen van vooral onze
smartphone. Hij benoemt hier dat het zonde is
dat wij zo vaak zijn afgeleid en dat wij niet meer
te tijd nemen om een nieuwe vaardigheden te
ontwikkelen. En hiermee ook de voldoening die
hierbij komt kijken. Het leren van een vak, daar
tijd in steken en oefenen op een vaardigheid.
Dit bevestigt de eerdergenoemde Wijnand van
Tilburg, hij bestudeert al 10 jaar het fenomeen
verveling. Hij heeft met andere onderzoekers
onderzoek gedaan naar verveling en ons
gedrag erop. Hieruit blijkt dat door verveling
nieuwe ideeën ontstaan en mensen nieuwe
ontdekkingen doen en interesses ontwikkelen.
(Moynihan, Igou, & van Tilburg, 2017)

De tijd die men stopt in de afleiding die wij krijgen
van allerlei verschillenden factoren, hadden wij op
veel meer nuttige manieren kunnen gebruiken.
Zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in
Amerika in 2018. In het artikel dat is geschreven
door Leack voor Mandatory (2018), een nieuws en
mediawebsite, blijkt dat de gemiddelde Amerikaan
1471 uur per jaar tv kijkt. Dat zijn 61 dagen. Het
spelen van videospelletjes neemt 382 uur in
beslag, net als scrollen en gebruiken van social
media. Gezien dat onderzoek plaats vond in 2018
en sociale media zijn opmars nog verder heeft
doorgezet kunnen we anno 2021 veronderstellen
dat daar nog heel wat uur per jaar bij opgeteld
kunnen worden.
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wat zijn gevolgen van afleiding door sociale media?
Er is al veel onderzoek naar de gevolgen van overmatig gebruik van sociale media
gedaan. Zo ook het onderzoek van diverse experts voor het American Academy of
Pediatrics. Het onderzoek richt zich op het gebruik van sociale media bij tieners die
opgroeien tot volwassenen. (Uhls et al., 2017)
Het gebruiken van sociale media als afleiding heeft zijn voordelen en zijn nadelen.
Zo kan je snel in contact komen met je je vrienden om af te spreken, je kan in contact
komen met een vriend uit het verleden, je kan er snel achter komen of er in je
omgeving nog iets leuks is om te doen. Daarnaast is het een veilige manier om jezelf te
ontdekken, wie ben je, wat vind je leuk, wat zijn je interesses?
En je kan snel nieuwe informatie verkrijgen van anderen, je hoeft hen maar een
berichtje te sturen.
Een van de nadelen is dat je slaap ritme in de war wordt gebracht door deze afleiding.
Doordat er continu prikkels binnen komen, en je hier op kunt reageren kun je tot ’s
nachts bezig zijn met je sociale media. Dit heeft invloed op de tijd waarop je gaat slapen
en kan zorgen voor oververmoeidheid. Met als gevolg stress, vergeetachtigheid en zelfs
depressie. (Uhls et al., 2017)

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle

37

waarom zoeken wij afleiding?
Op het moment dat wij juist moeten doen wat er van ons verwacht wordt en wanneer
je echt je taak moet uitvoeren, is het moment dat wij het meest prikkelbaar zijn voor
afleiding.
Afleiding laat ons het moment uitstellen wanneer wij worden geconfronteerd met
de waarheid, wie wij echt zijn, wat wij kunnen doen en wanneer wij onszelf moeten
bewijzen. Het moment dat we in de spiegel moeten kijken de realiteit onder ogen
moeten zien. Dat is ook de reden dat het moeilijk is om te beginnen met de taken
die je moet doen. Wij stellen het vaakst onze taken uit wanneer wij iets moeten doen
wat belangrijk is en wanneer wij ons moeten bewijzen. Wij doen dit om onszelf te
beschermen. Beschermen tegen afwijzing of een negatieve reactie. In een artikel dat is
geschreven door Steel (2017) Wordt dit uitgelegd.
Daarnaast zoeken wij afleiding om meer dopamine aan te maken, zoals eerder
genoemd wordt dit aangemaakt wanneer wij nieuwe prikkels binnenkrijgen, het zorgt
voor het ervaren genot. Dopamine werkt verslavend en willen hier dus steeds meer van
binnen krijgen, net als drugs.
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conclusie
Afleiding is een term dat gebruikt wordt om je
aandacht van het ene onderwerp, onderdeel,
ervaring of gedachten te verleggen naar een
andere.
Afleiding gebeurt vaak wanneer wij een taak
moeten uitvoeren maar wij te veel andere
prikkels ervaren waardoor wij ons niet kunnen
focussen en onze taak niet kunnen volbrengen.
De afleiding kan door allerlei factoren ontstaan.
Factoren (prikkels) van buitenaf maar ook
factoren van binnenuit.
Afleiding zorgt ervoor dat wij steeds minder
productief worden, wij voltooien onze taken
niet meer en de deadlines worden niet gehaald.
Dit zorgt bij veel mensen voor veel frustratie,
zij hadden graag hun taak willen volbrengen.
Hierdoor raken wij het overzicht kwijt en
stapelen de taken op. Dit heeft meerdere
negatieve gevolgen voor ons welzijn.
Op moment dat wij worden afgeleid of
doelbewust afleiding zoeken wordt er dopamine
aangemaakt. Deze stof werkt verslavend net als
drugs. Het aanmaken van dit stofje duurt maar
enkele seconden en zijn direct weer opzoek
naar een nieuwe prikkel om opnieuw dopamine
aan te maken.
Wij veronderstellen dat wij kunnen multitasken
en meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren.
Echter is dit niet zo. Uit onderzoek blijkt dat ons
brein continu ongelofelijk snel aan het switchen
is tussen de verschillende taken. Taken als
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scrollen door je telefoon, lezen van berichten en
tegelijkertijd zappen op te televisie of luisteren
naar een verhaal dat tegen je wordt verteld.
Afleiding is niet alleen slecht, als wij nog maar
op een ding tegelijk zouden kunnen focussen
dan zouden wij ook geen gevaarlijke dingen
meer opmerken. Wel is het belangrijk om hier
bewust mee om te gaan.
Afleiding heeft ook als gevolg een negatief
effect op ons kort termijn geheugen. Als je
vaak wordt afgeleid en je, je concentratie niet
meer lang bij een onderwerp kan houden, heeft
dit invloed op je geheugen en word je steeds
vergeetachtiger.
Daarnaast is het ontzettend zonde om je vaak
te laten afleiden en continu te switchen van
gedachten en onderwerp. De tijd die hierin
gestoken wordt kan veel nuttiger gebruikt
worden. Verschillende onderzoekers hebben
onderzoek gedaan naar het aantal uur wij
worden afgeleid en wat wij in die tijd zouden
kunnen leren.
Het gebruik van sociale media wordt als een
van de grootste afleidingsfactoren gezien.
Deze afleiding weerhoudt ons ervan om
ons te vervelen en de voordelen ervan te
ervaren. Het ontwikkelen van creativiteit,
oplossingsvermogen, nieuwe interesses en
momenten om je brein de vrije loop te laten
gaan om nieuwe ideeën op te doen.
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2.4 Critical design
wat is critical design?
Critical Design wordt een steeds grotere
discipline die van invloed is op de aanpak en
praktijk op verschillende maatschappelijke
thema’s. Matt Malpass (2019) heeft hierover een
boek geschreven dat kritisch design ziet als een
vakgebied.
Critical Design laat een vorm van ontwerpen
zien dat de reden van het ontwerpen voor
productie en winst er niet toe doet. Het bied
een kijk in het ontwerpen met een boodschap.
Vaak op een manier dat vragen opwekt en
waar de toeschouwer potentieel verborgen
waarden laat zien, het verkent alternatieve
ontwerpmethodes. Zo wordt er vaak gebruik
gemaakt van overdrijving. De bedoeling van
een Critical Design is om de consumenten na
te laten denken over sociale, culturele ethische
gevolgen van wat de consumptiemaatschappij
teweegbrengt.

de toeschouwer ertoe bereid is om breder te
denken dan wat er verwacht wordt en om out
of the box te denken. Humor verwerken in een
Critical Design is belangrijk, maar het moet
geen satire worden. Door een object Critical
Design te noemen, wordt er meer aandacht
aan besteed en wordt er wordt nadruk gelegd
op dat design toepassingen heeft die verder
gaan dan het oplossen van problemen. Critical
Design richt zich op een methode die vragend,
redenerend en experimenteel is. Critical Design
wordt vaak ingezet om antwoorden te geven
op radicale en onorthodoxe vragen. Het bied
ontwerpantwoorden op verschillende vragen.
(Mallpass 2019)

Een Critical Design daagt de toeschouwer uit
om van uit andere perspectieven te kijken
naar het object. Het nodigt uit om anders te
denken over een object, het gebruik ervan en
bedoeling ervan. Om een Critical Design zijn
doel te laten bereiken is het van belang dat
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2.5 conclusie en inzichten deelvragen
Om een duidelijkere beeldvorming te kunnen
generen voor het te ontwerpen object/ervaring
is het van belang dat de conclusies van de
drie verschillende hoofdthema’s bij elkaar
worden gevoegd. Zo kan er uit een duidelijke
samenvatting verschillende ontwerpcriteria
worden geformuleerd. Deze worden in een later
hoofdstuk benoemd.
Verveling wordt het vaakst gekoppeld aan
iets negatiefs, iets dat er niet mag zijn. Dit
is erg zonde want verveling heeft juist hele
positieve effecten voor de mens. De negatieve
connotatie ontstaat omdat wij vinden dat wij
altijd iets moeten doen, doelbewust bezig zijn
en presteren.
Verveling is juist iets dat positief voor de mens
is, het zorgt ervoor dat je Default Mode Network
zijn werk kan gaan doen. Het Default Mode
Network is een netwerk dat verschillende
breinregio’s met elkaar verbindt. Wanneer het
DMN actief is, kan je gaan dagdromen, denken
aan het heden en het verleden, gemaakte
keuzes en te maken keuzes, oplossingen voor
problemen en ontwikkel je creativiteit.
Het Default Mode Network kan worden
geactiveerd door verveling. De verveling speelt
op wanneer wij een taak moeten uitvoeren
waar je niet betrokken bij kan blijven, wanneer
je gehinderd wordt om een bepaalde situatie te
beleven en wanneer je gedwongen wordt om bij
een niet gewilde situatie betrokken te zijn.
Dit kan ook vertaald worden naar het uitvoeren
van repetitieve taken die geen beloning voor je
bieden, waar geen uitdaging in zit, of taken die
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je niet uit wilt voeren. Ook taken die te weinig
prikkels geven zorgen voor verveling.
Er wordt vaak gedacht dat wij ons vervelen
wanneer wij op de bank hangen, vermakelijke
video’s kijken of door onze feed op sociale
media scrollen. Echter weerhoudt dit je brein
juist van het vervelen. Echt vervelen, echt niks
doen is iets dat zelden nog gebeurd.
Door de technologie die ons inhaalt en alle
prikkels die daarbij komen kijken lukt het ons
minder vaak om ons te vervelen, wij worden
continu afgeleid en zijn steeds opzoek naar
een nieuw shot dopamine. Wanneer de ene
shot is uitgewerkt zijn wij alweer opzoek
naar een nieuwe. Door de technologie en de
ontwikkelingen in de technologie kunnen wij
hier ook gehoor aangeven door een druk op de
knop.
De tijd die wij in onze afleiding stoppen zouden
wij in zo veel nuttige activiteiten kunnen
stoppen. Ontdekken van nieuwe interesses,
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en
zoeken van nieuwe hobby’s.
Critical Design is een goede methode om dit
probleem aan het licht te stellen. Door gebruik
te maken van deze discipline kan de gebruiker
onder de indruk worden van het ontworpen
object/ervaring. Critical Design laat de
toeschouwer vaak achter met een vraag of een
antwoord op een vraag. Het doel is om dat ook
met dit ontwerp te realiseren.
Deze inzichten bieden een duidelijk beeld van
het te ontwerpen object/ervaring. Het ontwerp
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zal daarom moeten zorgen dat de gebruiker
een beeld krijgt wat verveling is en wat het
inhoudt. Deze inzichten leidden tot de volgende
conclusies en mogelijke ontwerpen;
De ervaring kan ervoor zorgen dat de gebruiker
de overvloed aan prikkels kan ervaren om
duidelijkheid te geven dat je door deze prikkels
niet in verveelde staat kan komen. Zo ervaart
de gebruiker dat te veel prikkels zorgt voor
afleiding en je niet in het DMN kan geraken.
Een andere manier van de ervaring kan worden
gerealiseerd door de gebruiker te weerhouden
van alle prikkels die worden gegenereerd door
de afleiding van sociale media, zonder gebruik
te maken van digitale medium.
Nog een andere manier voor een vertaling naar
een ontwerp kan worden gerealiseerd door de
bovengenoemde te combineren. De gebruiker
eerst te overladen aan prikkels zodat zij niet
in verveelde staat kunnen komen, waarna de
prikkels worden afgenomen. Om het contrast te
laten zien en het belang van geen prikkels weer
te geven om het DMN te activeren.
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Uit onderzoek is ook gebleken dat je verveling
opwekt door het uitvoeren van repetitieve taken
op automatische piloot. Zo is het mogelijk dat
het ontwerp de gebruiker taken laat uitvoeren
die weinig uitdaging bieden en zij mogelijk het
DMN activeren door de uit te voeren taak.
Zoals eerder vermeld is de voorkeur om het
ontwerp te vertalen naar een object in de vorm
van een meubel of ervaring zonder gebruik te
maken van digitale medium en de boodschap
van te versterken dat de technologie ons heeft
ingehaald. Ook om persoonlijke interesse naar
ruimtelijk ontwerp en meubelontwerp toe te
passen.
In het hoofdstuk “conceptfase” zullen
verschillende ideeën en concepten worden
geformuleerd die de bovengenoemde
ontwerpen zullen vertalen naar een object of
ervaring. Daarvoor zal nog marktonderzoek
gedaan worden, om erachter te komen
wat er al bestaat over dit onderwerp en een
ontwerpoplossing in de vorm van ruimtelijk
ontwerp.
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2.6 marktonderzoek
Dit hoofdstuk zal een samenvatting geven van het marktonderzoek dat
gepleegd is. Om erachter te komen of er andere ontwerpers zijn geweest
die dit onderwerp hebben willen aankaarten door gebruik te maken van
ruimtelijk ontwerp of meubelontwerp. Specifiek gericht op meubelontwerp
is er weinig tot niets te vinden. Er zijn wel enkele voorbeelden gevonden
die het onderwerp aankaarten op een andere manier.
Samen
Het eerste ontwerp dat gevonden is bedacht en ontworpen door Ralf
Lambie (2019). Hij was er klaar mee dat iedereen overal zijn of haar
smartphone mee naar toe nam. Zelfs bij het eten aan tafel waar men
eigenlijk met elkaar in conversatie moet gaan en tijd voor elkaar moet
nemen. Om die reden heeft hij een tafelkleed bedacht waar zakken in
zitten die gevoerd zijn met een materiaal dat het signaal van de telefoon
blokkeert, genaamd “Samen”. Hierdoor komen er geen nieuwe notificaties
binnen en worden de mensen aan tafel niet afgeleid. Er is weer de
mogelijkheid om een gesprek te laten ontstaan. (Lambie, 2019)
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Absorbed by light
Ook de kunstinstallatie “Absorbed by light” van Gali May Lucas laat hier
letterlijk licht op schijnen. Haar kunstwerk laat het beeld zien van de
mensen die alle dagen in hun smartphone verborgen zitten. Nek gebogen
en het licht op hun gezicht. (Lucas, 2018)
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Amy – The plate
Het laatste voorbeeld dat er gevonden is, is een andere manier om de
telefoon niet aan tafel te kunnen pakken. “Amy – The plate” is een ontwerp
van Enrico Rapella. Het product dat Enrico ontworpen heeft is een diner
bord met daarop een plek om je telefoon in te schuiven. Het mooie aan
dit ontwerp is dat je telefoon alleen gepakt kan worden door het bord om
te draaien. Om het bord om te draaien moet uiteraard het bord leeg zijn.
Dit ontwerp verhinderd de gebruiker daarom om de telefoon aan tafel te
gebruiken. (Rapella, 2019)
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2.6 #bored op twitter
onderozek naar verveling op twitter
Naast deskresearch is er ook onder zoek gedaan naar wat mensen delen
op sociale media wanneer zij zich “vervelen”, onder de hashtag #bored.
De resultaten uit dit korte onderzoek zijn te verdelen in drie categorieën:
algemene bored tags, creatieve bored tags en watch bored tags. Bijlage #1 geeft
het hier aan beeld aan.
1. Algemene bored tags, mensen willen uit verveling laten weten aan anderen
dat zij zich vervelen en typen uit die verveling zomaar wat op hun tijdijn. En
schetsen het beeld van verveeld zijn.
2. Creatieve bored tags, Hier gaat het om mensen die watn doen met hun
verveling en en wellicht is het bij hen opgekomen door de verveling om iets
creatiefs te gaan doen. Zij gaan bijvoorbeeld tekenen, bedenken iets impulsiefs
om te doen of schrijven creatieve verhalen.
3. Watch bored tags, Dit cluster geeft een beeld weer van mensen die zich
vervelen en afleidingleiding zoeken in schermen. Zij vertellen wat zij kijken
terwijl ze verveeld zijn.
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2.6 Enquete
enquete verveling
Er is ook onderzoek gedaan door een enquête op te stellen. Hierin zijn personen tussen
de 20 en 40 bevraagd naar hun kijk op verveling en vaardigheden die zij zouden willen
leren.
Deze enquête bevestigde meerdere ascpecten wat er uit het onderzoek gebleken
is. Sommige deelnemers gaven aan dat zij gaan Netflixen, filmpjes kijken, scrollen
wanneer zij zich vervelen. Zij zijn in de veronderstelling dat dat verveling is. Uit
onderzoek blijkt dat je brein dan heel hard aan het werk is. Ook zijn er antwoorden
geweest waarin mensen bewust waren van het echt niets doen, maar door alle
mogelijkheden om afgeleid te raken dit niet lukt. Hieronder staan twee ingevulde
voorbeelden van de enquête. Meer ingevulde enquêtes zijn te lezen in bijlage #2.
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H3 Ideefase
3.1 Ontwerpciteria
Door de verzamelde informatie uit het
onderzoek is er een duidelijker beeld
gekomen wat de criteria zullen zijn van het te
ontwerpen product. De ontwerpcriteria worden
gecombineerd met de voorkeur om gebruik te
maken van ruimtelijk ontwerp. Dit kan zijn in de
vorm van een ruimtelijke ervaring/installatie of
door gebruik te maken van een meubelstuk dat
de boodschap overbrengt. De ontwerp criteria
luiden als volgt:
Toegankelijk:
Het product of de ervaring moet voor
personen van verschillende vormen en
maten toegankelijk zijn. Zo wordt geen mens
uitgesloten en kan eenieder ervaren wat de
boodschap is.
Uitnodigend:
Het product of de ervaring moet uitnodigend
zijn, het zou de gebruiker niet moeten
afschrikken om deel te nemen of er gebruik
van te maken. Het moet de gebruiker juist
uitnodigen en nieuwsgierig maken.
Indruk maken:
Het is de bedoeling dat gebruiker na afloop
wegloopt met het gevoel “wat is hier gebeurd,
dit is interessant en hier ga ik over nadenken”

Prikkels:
De ervaring moet de afleiding die wij gedurende
de hele dag mee maken weergeven. De prikkels
die ons weerhouden van verveling.
Verveling:
De ervaring moet gebruik maken van
elementen die ervoor zorgen dat de persoon
zich kan vervelen.
De ideefase van dit project bestaat uit drie
verschillende creatieve sessies waarbij ervan
breed naar concreet gewerkt is. De eerste
creatieve sessie is breed georiënteerd en begint
met de vraag “Hoe kan ik ruimtelijk ontwerp
inzetten om een boodschap over te brengen
aan de gebruiker, ofwel; Hoe kan ruimtelijk
ontwerp ons aan het denken zetten?” In de
tweede creatieve sessie vindt er verdieping
plaats op de uitkomsten van de eerste sessie
waarbij het vooral draait om ideeën die indruk
kunnen maken op een deelnemer of gebruiker
van een ruimtelijk ontwerp. Tot slot worden
in de laatste sessie de uitkomsten van de
eerste en tweede sessie samengevoegd. Deze
sessie is bedoeld om richting te geven aan de
vorm van de uiteindelijke concepten. Bij alle
sessies is gebruik gemaakt van de opgestelde
ontwerpcriteria.

Ruimtelijk:
Het object of de ervaring moet een ruimtelijke
ervaring worden.
Analoog:
De ervaring moet de boodschap overbrengen
zonder digitale medium.
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3.2 creatieve sessie 1
Om input te krijgen voor het Proof Of
Concept onderbouwd met de uitkomsten
van de deskresearch is er een creatieve sessie
georganiseerd met drie deelnemers. Omdat
er tot nu toe vooral gebruik is gemaakt van
deskresearch, was het van belang dat er meer
input van buitenstaanders verzameld zou
worden. Mensen die zich niet van tevoren in
het onderwerp hebben kunnen verdiepen.
Zij kunnen zonder van tevoren informatie
verzameld te hebben antwoord geven op de
gestelde vraag. Om vanuit een breed perspectief
de creatieve fase in te gaan. Deze sessie is
uitgevoerd met hulp van Beau en Mike en
Anouck
In de sessies die hierop volgen zal er steeds
gerichter naar het onderwerp gewerkt worden.

om een duidelijke boodschap te communiceren
in het concept, los van de uitwerking ervan. In de
sessie zijn diverse manieren naar voren gekomen
hoe je een boodschap duidelijk kunt overbrengen
en welke aspecten hierbij een belangrijke rol bij
spelen. Een sociaal aspect inzetten, gamification
inzetten of een choquerend element toevoegen
zijn daar voorbeelden van. Deze thema’s geven
direct richting aan een mogelijk concept.
Daarnaast is storytelling een belangrijk thema
binnen de uitwerking van een concept. Een
idee kan simpel zijn of heel complex zijn, maar
als het verhaal eromheen niet klopt zal het
niet snel indruk maken. Dit bleek enorm uit de
voorbeelden die de respondenten noemden.
Ook is inspelen op zintuigen en/of de deelnemer
fysiek een actie laten uitvoeren en dus deel te
maken van het ruimtelijk ontwerp een interessant
element om toe te voegen aan een concept.

Voor deze sessie is een deel van de hoofdvraag
van dit project omgevormd tot een nieuwe
vraag, namelijk: “Hoe kan ik ruimtelijk ontwerp
inzetten om een boodschap over te brengen
aan de gebruiker? / Hoe kan ruimtelijk
ontwerp ons aan het denken zetten?”
Deze sessie is in drie stappen verlopen:
1. Ideeën spuien op de hoofdvraag.
2. De deelnemers laten door associëren op
elkaars ideeën.
3. Alle ideeën clusteren.
In de bijlage (Bijlage #3) zijn alle clusters
volledig uitgeschreven. Hier volgt een
opsomming van de clusters:
Duidelijke Boodschap, Shock, Sociaal, Spel,
Storytelling, Gevolg, Fysiek, Zintuigen
De clusters bieden allerlei mogelijkheden
richting concepten. Het is sowieso belangrijk
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3.3 creatieve sessie 2
Voorafgaand aan deze sessie is er gevraagd aan
de respondenten, Nieke en Wilko, of zij bereid
waren om de eerder gemaakte stoel voor de
minor te beleven en hier vijf tot tien minuten in
te blijven zitten om daarna hun gedachten op te
schrijven die zij hadden tijdens het experiment.
Beiden vonden dit een goede manier om
de sessie te starten en daar zijn de volgende
conclusies uitgekomen. Het is de bedoeling
dat deze ervaring wordt uitgevoerd in een
lege ruimte, helaas werd de ruimte inmiddels
gebruikt als opslag.

waargenomen en had ze eindelijk tijd om af te
dwalen in gedachten. Zij ging bedenken waar
en wanneer je nog meer dezelfde ervaring
had. Dat je gedwongen werd om niets te doen
en te vervelen. Zij kwam tot de conclusie
dat dit gebeurde bij de zonnebankstudio.
Daarnaast is zij gaan bedenken wanneer je deze
bewustwording kan creëren. Ze kwam tot de
conclusie dat dit kan worden gedaan door de
gebruiker bewust niets te laten doen (zoals in
de stoel) of door de gebruiker te overladen aan
prikkels waardoor er geen ruimte is om af te
dwalen in gedachten.

Wilko had tijdens het zitten vooral nagedacht
over praktische oplossingen voor de gemaakte
stoel. Alternatieve manieren om dezelfde
ervaring te realiseren, hier zie je dat zijn
creatieve brein actief bezig was oplossingen
te bedenken. Daarnaast vond hij dat de tijd
snel voorbijging wanneer hij in gedachten
afdwaalde.
Nieke daarentegen had meer bevindingen
opgedaan tijdens het experiment. Zo had zij
inderdaad de rommelige omgeving direct
opgemerkt dit heeft zij meerdere malen in
zich opgenomen. Na enige tijd had zij alles
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In de tweede creatieve sessie is er dieper ingegaan op een van de clusters uit de vorige sessie.
Er is gekozen voor het cluster ‘Shock’. Voor deze
sessie is er een nieuwe vraag opgesteld namelijk: “Hoe kan ruimtelijk ontwerp ingezet worden
om de gebruiker of deelnemer te choqueren?”
Door de vraagstelling te richting op een extreem
onderwerp als choqueren zal het voor de deelnemers makkelijker zijn om ‘groots en extreem’
te denken. De extreme ideeën die uit deze
creatieve sessie komen kunnen later vertaald
worden naar interessante en tegelijk haalbare
ideeën voor de concepten die meer gericht zijn
op indruk maken dan choqueren.

lossen, omdat de uitleg niet te ontcijferen was
door de taalfouten en doordat de letters door
elkaar heen stonden. Dit is waar leeggeletterden
dagelijks mee te maken hebben. Er was met dit
experiment zeker indruk gemaakt op de proefpersonen. Bij dit experiment is gebruik gemaakt
van feiten die te maken hebben met laaggeletterden. Mensen die er niets van af weten zullen
onder de indruk zijn van wat zij meemaken. Met
dit experiment in gedachten is verdergegaan
met het thema feiten en choqueren (indruk
maken). Inmiddels is de actie gestopt en is ook
de website verwijderd, maar hieronder een impressie van de probe.

Dit is gelijk het cluster dat he meest indruk
maakte bij de respondenten. Omdat elke deelnemer met verschillende voorbeelden kwam
over indruk maken met feiten op sociaal gebied.
Zo zijn verschillende voorbeelden voorbijgekomen in het programma Make Holland Great
Again (2020). Een van de voorbeelden die benoemd werd, ging over laaggeletterdheid. MHGA
had een social probe bedacht waar personen
konden ervaren hoe het is om laaggeletterd te
zijn. Zij moesten een puzzel oplossen in een
gesloten caravan. Maar de puzzel was niet op te
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Bij de tweede sessie is er als volgt ingegaan op de vraag: “Hoe kan ruimtelijk ontwerp
ingezet worden om de gebruiker of deelnemer te choqueren?”
1. Ideeën spuien op de hoofdvraag.
2. De deelnemers laten door associëren op elkaars ideeën.
3. Alle ideeën clusteren.
In de bijlage (bijlage #4) zijn alle clusters volledig uitgeschreven. Hier volgt een
opsomming van de clusters:
Illusie, Sociaal Psychologisch, Feiten, Zintuigen, Angst, Bouwwerk/ruimte,
Mindfuck
Bovenstaande thema’s kunnen input vormen om een concept te creëren wat indruk
maakt op de deelnemer of gebruiker en wat er uiteindelijk voor zorg dat de boodschap
achter het project overkomt.
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Aan het eind van deze sessie is belangrijke term naar voren gekomen
die het ontwerp van het te realiseren product in de juiste richting heeft
gebracht. Namelijk door het woord “boredom” letterlijk te vertalen is het
woord ”gat” naar voren gekomen. Met dit woord is het idee bedacht om
een gat in een kist te vullen met balkjes, deze balkjes staan voor de prikkels
van de afleiding. In de opvolgende sessie is hier verder mee gewerkt.
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3.4 experiment verveling
Aan de hand van de uitkomst van de tweede
creatieve sessie is een experiment opgesteld
die is uitgevoerd door een mede klasgenoot
van de minor Design360. Elja. Zij is op bezoek
geweest om een experiment uit te voeren
met tandenstokers. De tandenstokers zijn uit
de verpakking gehaald, daarna was het de
bedoeling dat Elja de tandenstokers één voor
één terug in de verpakking zou steken. In
de verpakking zaten drie kleine gaatjes waar
maar één tandenstoker per keer doorheen
kon. Er werd een timer gezet om te meten
hoelang het duurde. Het doel van test was om
erachter te komen dat Elja in gedachten kon
gaan afdwalen door het uitvoeren van een niet
uitdagende taak zonder beloning. In bijlage #5
staan de aantekeningen tijdens dit experiment
uitgeschreven. Hier volgt een samenvatting van
deze aantekeningen.

als auditief. Op den duur werd de taak lastiger
doordat het bakje bijna vol zat. Hierdoor moest
zij zich te veel focussen op de taak en konden
haar gedachten niet afdwalen.

Elja werd afgeleid door de gedachten dat er een
timer werd gezet, hierdoor wilde zij het zo snel
mogelijk uitvoeren. Elja kreeg op een duur de
voorkeur voor één van de drie gaatjes in het
deksel.
Ook vond zij dat de test wel iets ingewikkelder
mocht wezen. Doordat er anderen aanwezig
waren wilde zij de test snel afronden om daarna
deel te kunnen nemen aan het gezelschap. Ook
de omgeving gaf te veel prikkels, zowel visueel
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Ook persoonlijk zijn er verschillende
tests uitgevoerd en zijn er tijdens de test
verschillende gedachten opgeschreven die naar
boven kwamen (zie bijlage #6). Zo is de test met
de tandenstokers uitgevoerd, een test waarbij
er 200 elastiekjes aan elkaar geknoopt moesten
worden en een test waarbij er 200 elastiekjes om
een buis heen moesten.
De conclusie uit de test met de tandenstokers
was inderdaad, net als bij Elja, dat de handeling
iets ingewikkelder mag zijn en dat de test op
het laatst te lastig wordt waardoor je er te veel
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op gaat focussen. Daarom is de test met het aan
elkaar van de elastiekjes uitgevoerd. Deze test
had een iets lastigere handeling. Bij deze test
konden de gedachten verder afdwalen, maar
ook werd de creativiteit op de proef gesteld, zo
werd er steeds nagedacht over een efficiëntere
manier om de elastiekjes aan elkaar te knopen.
Als laatste test werden er 200 elastiekjes op
een buis heen gewikkeld. Tijdens deze test was
vooral de conclusie dat de objecten niet moeten
storen. De buis bleef bewegen en zorgde
ervoor dat deze continu verlegd moest worden.
Hierdoor konden de gedachten niet afdwalen.
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3.5 Creatieve sessie 3
Tot slot is er een derde creatieve sessie
gehouden met een laatste groep respondenten.
Deze laatste sessie is bedoeld om tot concrete
ideeën te komen voor de fysieke uitvoering voor
de vijf concepten die in het volgende hoofdstuk
uitgewerkt zullen worden. De uitkomsten
van de eerste en tweede creatieve sessie en
de uitkomsten van het deskresearch vormen
samen een startpunt voor deze sessie.
Deze sessie is begonnen door termen te kiezen
uit de clusters die bij de eerste en tweede
sessie zijn gegenereerd. Om het ontwerp zo
dicht mogelijk bij persoonlijke interesses te
houden is er gekozen voor de clusters; shock
(indrukwekkend), zintuigen, bouwwerk, fysiek
en feiten. Deze termen zijn in eerste instantie
samengevoegd met de woorden “gat” en
“prikkels” hierna zijn er ook nog andere ideeën
bedacht.
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Het cluster ‘shock’ is gekozen omdat dit in de
creatieve sessie hiervoor het meest tot spraken
kwam. Het element shock laat een diepere
indruk achter op de persoon die de ervaring
uiteindelijk zal ervaren. De boodschap blijft
langer hangen dan wanneer het op een milde
manier wordt overgebracht.
Voor het uiterlijk zijn verschillende schetsen
gemaakt met betrekking tot een meubelstuk
dat indruk maakt. Met de hulp van een
medestudent van de minor Design360 zijn
verschillende schetsen gemaakt. Deze student
deelt de interesse in het maken van meubels
en ruimtelijk ontwerp. Aan de hand van de
ontwerpcriteria zijn er verschillende schetsen
gemaakt. In bijlage #7 staan alle schetsen.
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H4. Conceptfase
4.1 Ontwerpdoelen adhv. ontwerpcriteria
Op basis van alle creatieve sessies en het
deskresearch zijn er vijf richtingen bepaald
voor de mogelijke concepten. Belangrijk is dat
de concepten alle vijf antwoord geven op de
hoofdvraag van dit project namelijk: “Hoe kan ik
ruimtelijk ontwerp inzetten om bewustwording
te creëren over het Default Mode Network en
de gebruiker de voordelen ervan duidelijk te
maken?”
Het product dat ontworpen moet worden zal
ervoor moeten zorgen dat de gebruiker zich
gaat vervelen zodat het Default Mode Network
geactiveerd zal worden. Uit het onderzoek
blijkt dat dit zal gebeuren wanneer de volgende
factoren eraan te pas komen.
• Herhaling van handelingen op automatische
piloot.
• Uitvoeren van niet uitdagende handelingen.
• Uitvoeren van handelingen die geen
beloning bieden.
• Uitvoeren van handelingen waar de persoon
niet mee bezig wil zijn.
• Niets doen.
• Geen prikkels om je heen en geen afleiding.

Het doel van het te ontwerpen object/product
is de gebruiker bewust te laten worden van
verveling.
Dit onderzoek heeft als doel om de gebruiker
bewust te laten worden van de voordelen van
verveling door:
• Ruimtelijk ontwerp dat de gebruiker bewust
laat worden van de voordelen van verveling.
• Te ‘choqueren’ met feiten over verveling,
hiermee indruk achter te laten bij de
gebruiker.
• De gebruiker met een boodschap achter te
laten over de voordelen van verveling.
Dit kan ervoor zorgen dat:
• De gebruiker zich bewust wordt van de
voordelen van verveling.
• De gebruiker verveling vaker zal toelaten.
• De gebruiker door verveling het DMN
activeert en zich openstelt om creativiteit te
ontwikkelen.
• De gebruiker zijn tijd anders in zal gaan
delen en meer tijd stopt in het ontwikkelen
van nieuwe interesses en vaardigheden.

Hierom is het belangrijk dat bij het object of de
ervaring deze elementen worden toegepast.
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4.2 Concept 1
Het eerste concept dat bedacht is, is met input van het experiment met Elja tot
stand gekomen. Ook de term indruk maken speelt hierin een rol.
Het idee is om een grote witte box te maken. Een grote witte ruimte. Een
ruimte waar een persoon in kan en waar een grote kist in staat. De ruimte is
gevuld met honderden stokjes. Op deze stokjes staan termen van meldingen
die onze telefoon ons laat zien wanneer er een nieuw bericht of een nieuwe
like of gemiste posts van anderen voor je klaar staan. De bedoeling is om de
ruimte tot aan de knieën te vullen met stokjes. De kist in het midden heeft één
gat waar net één stokje doorheen kan. Deze kist heeft een groot kruis die staat
voor het deleten van de melding. De bedoeling is om de kist in het midden te
vullen met alle stokjes om je heen.
Het zien van de honderden stokjes om je heen moeten ervoor zorgen dat
mensen een indrukwekkende ervaring tegemoet gaan. Ook staan deze stokjes
voor de honderden prikkels die wij binnenkrijgen door onze smartphone, de
afleiding, de reden om ons niet te kunnen vervelen en het DMN te activeren.
De handeling die je uit zal voeren zal op den duur heel eentonig worden.
Achter elkaar een stokje door een gat steken blijkt heel eentonig en vervelend
te zijn. Dit zal de automatische niet uitdagende handeling zijn met verveling
als doel en als doel hebben om het DMN te activeren.
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4.3 Concept 2
Het concept dat daarna bedacht is, heeft vooral te maken met het afnemen van
de prikkels.
Dit concept heeft wederom een witte ruimte. Echter is de box deze keer
uitgeklapt en liggen de panelen vlak op de grond. In het midden is een plateau
met een stoel erop. Deze stoel past precies op het plateau.
De bedoeling is dat de box dicht klapt wanneer de deelnemer plaats neemt
op de stoel. Alle panelen klappen naar binnen en de gebruiker zit in een witte
lege ruimte. De panelen zitten dicht op de gebruiker zodat er zij de armen niet
wijd kunnen houden om in de broekzak te grijpen naar de telefoon. Zo zijn
de prikkels van buitenaf afgenomen. De panelen blijven dicht wanneer de
persoon zit, staat de persoon op, dan klappen de panelen terug op en komen
er weer prikkels binnen van buitenaf. De verandering van prikkels naar geen
prikkels wordt zo weergegeven. Daarnaast hebben de panelen links en rechts
van de gebruiker een extra element. Hier zijn aan beide kanten extra panelen
bevestigd die, wanneer de box is dichtgeklapt, zorgen voor een plateau boven
de schoot van de gebruiker. Dit plateau zorgt ervoor dat de gebruiker niet zijn
of haar telefoon kan bereiken en wordt weerhouden om prikkels binnen te
krijgen.

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle

59

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle

60

4.4 Concept 3
Het derde concept is voortgekomen na het experiment dat is uitgevoerd met
de stoel waar het takel mechanisme in zit verwerkt. Voor dit ontwerp is echter
ook invloed uit een hangende tuinstoel genomen. Dit concept is in plaats van
een stoel die neer wordt gezet, een stoel die hangt.
De stoel bestaat uit; drie stokken, een stevig doek, touwen, vier haken en
twee handvaten. De stoel kan worden bevestigd aan een tuinhuisje, een
overkapping, veranda of een andere plek waar twee touwen over twee
dwarsbalken geworpen kunnen worden.
De stoel hang je aan de dwarsbalken op, met de touwen die vastzitten aan
de stok voor de rugleuning. Een tiental centimeter naar voren worden de
touwen over de dwarsbalk geworpen om te dienen als hef mechanisme voor
de gebruiker. De gebruiker houdt de stok die de bovenbenen ondersteunt zelf
omhoog. Wanneer de gebruiker loslaat, zal ook de stok naar beneden gaan en
zal de gebruiker niet meer kunnen zitten.
Deze stoel zorgt er, net als de eerder gemaakte stoel voor dat je niet
naar je telefoon kan grijpen voor afleiding. Doordat je handen de zitting
omhooghouden en je naar beneden valt wanneer je loslaat. Deze keer is
de uitvoering in een ander jasje gestoken. Hij kan ook nog makkelijker
meegenomen worden naar een andere plek.
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4.5 Concept 4
Bij concept vier is het element opnieuw toegepast dat de handen niet vrij zijn
om kunnen zitten. Dit keer wordt er meer focus gelegd op het ontspannen
zitten; met je rug tegen de leuning. Dit ontwerp heeft als interactief element
dat de gebruiker de rugleuning omhoog moet houden om ontspannen te
kunnen zitten. Wanneer de gebruiker ontspannen zit is de mogelijkheid
weggenomen om de telefoon in de hand te nemen. De rugleuning zal naar
beneden gaan wanneer de gebruiker de handen loslaat van het mechanisme.
Het meubel ziet eruit als een blok hout. Een soort kruk als het ware. Aan
de zijkanten van het meubel zitten twee handvaten. Deze handvaten staan
in verbinding met de rugleuning. Wanneer de gebruiker de handvaten
omhooghaalt zal de rugleuning naar boven komen en kan de gebruiker zijn
rug tegen de leuning aan leunen. Dit zorgt voor een meer ontspannen zit dan
zonder leuning. De gebruiker kan nu afdwalen in zijn of haar gedachten.
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4.6 Concept 5
Voor het vijfde concept is er opnieuw gekeken naar “prikkels”. Dit keer in een
nog meer letterlijke vorm.
Er is een meubel bedacht dat meerdere uitstekende balkjes heeft op de zitting
en de rugleuning. De balkjes staan opnieuw voor alle prikkels die wij dagelijks
binnenkrijgen. Deze keer zorgen de prikkels ervoor dat de gebruiker niet
comfortabel kan zitten op het meubel. De balkjes hebben een tussenruimte
om verschillende losse balkjes tussen te kunnen schuiven. De balkjes die
ertussen moeten worden geschoven zorgen voor een eentonige handeling. De
bedoeling is dat de gebruiker dit vaak achter elkaar moet uitvoeren waardoor
het vanzelf zal gaan. Dit kan het ronddwalen in gedachten activeren. Ook
zorgt de handeling ervoor dat de gebruiker zijn handen niet vrij heeft voor de
telefoon te kunnen pakken.
De gebruiker schuift meerdere losse balkjes op de ruimtes die ontstaan tussen
de uitstekende stokjes. Uiteindelijk, wanneer alle losse balkjes tussen de
prikkels zijn geschoven zal er een egalere ondergrond ontstaan. De prikkels
zijn afgenomen en de gebruiker kan verder comfortabel blijven zitten.
Het meubel zal een klassieke, typische uitstraling krijgen. Een houten stoel die
iedereen wel kent. Dit zorgt voor een neutrale associatie. Dit is een keuze die je
vaak terugziet bij Critical Design.
Dit ontwerp zal ingezet worden als critical design en het is niet de bedoeling
dat dit de oplossing voor het probleem is. Het is ontworpen om de gebruiker
duidelijk te maken dat de prikkels en de afleiding daarvan ons weerhoudt om
ons te vervelen.
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4.7 Definitieve Keuze concept
De keuze voor het te realiseren object/ervaring
is uiteindelijk gevallen op het laatste concept.
Dit concept is gekozen omdat het de meeste
raakvlakken heeft met de uitkomsten van de
conclusies en inzichten.
Dit concept is verkozen boven de andere
voorstellen, omdat voorstel één geen gebruik
maakt van een zitmeubel, dit heeft voor het
te kiezen ontwerp wel de voorkeur. Wel heeft
het idee om gebruik te maken van stokjes om
prikkels te verbeelden meer losgemaakt. Hier is
verder mee geïtereerd.
Voorstel twee heeft te weinig te maken met
het onderdeel ‘prikkels’. Om bij de gebruiker
indruk te wekken heeft dit wel de voorkeur. Met
dit woord spelen en gebruiken in het ontwerp
zal meer waarde toevoegen. Daarom valt dit
concept af voor het Proof of Concept.
Concept drie heeft te veel vergelijkingen met
het al eerder gemaakte ontwerp waarmee getest
is bij gebruikers. De bedoeling is om een nieuw
ontwerp te maken. Een vernieuwde ervaring die
de boodschap overbrengt. Dit concept is vrijwel
gelijk aan de eerder bedachte stoel, maar dan
in een ander jasje. Hierom is ook hier niet voor
gekozen.
Concept vier heeft meer nadruk gekregen op
het verschil met oncomfortabel en comfortabel
zitten om te kunnen vervelen. Hiernaast heeft
dit concept het element dat je handen niet
vrij zijn om de telefoon te kunnen pakken ook
geïmplementeerd. Echter ligt bij dit ontwerp
ook te weinig de nadruk op de prikkels. Hierom
is ook dit ontwerp niet gekozen.
Het laatste concept, concept vijf raakt de meeste
elementen om de boodschap van het onderzoek
over te kunnen brengen. Dit concept is gekozen
om verder uit te werken en uiteindelijk een
Proof of Concept mee te realiseren.
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De stoel bevat de meeste elementen die de
boodschap sterk laat overkomen. Zo beelden
de uitstekende balkjes de prikkels uit die ons
elke dag bezighouden. Door de prikkels kan de
gebruiker niet comfortabel zitten en focust zich
te veel op de prikkels worden gevoeld aan de
rug en de benen.
De stoel ziet er indrukwekkend uit en zal
vragen oproepen bij de gebruiker die daarna
hopelijk worden beantwoord. Dit zorgt voor het
‘choquerende’ effect.
Daarnaast zal dit ontwerp het element van de
herhaaldelijke handeling bevatten. Doordat de
gebruiker meermaals achter elkaar dezelfde
handeling moet uitvoeren om uiteindelijk
comfortabel te kunnen zitten, bestaat de kans
dat de gebruiker zijn of haar gedachten kunnen
afdwalen. Wel moet de handeling één voor één
uitgevoerd worden. Het is niet de bedoeling dat
de gebruiker in één keer een hele stapel balkjes
pakt en deze ertussen schuift. Hiermee moet
rekening worden gehouden bij het ontwerp.
Er moet een manier bedacht worden dat de
gebruiker geforceerd wordt om het één voor
één uit te voeren.
Dit critical design zal niet direct begrepen
worden door de gebruikers. Hierom zal er nog
moeten worden nagedacht hoe de boodschap
duidelijker overkomt. Dit wordt geëxploreerd
door gebruik te maken een prototype en
verschillende mensen het te laten ervaren. De
feedback die hierop gegeven wordt zal worden
meegenomen naar een volgende stap in het
ontwerp.
Dit concept zal nog verder worden geëxploreerd
om een zo sterk mogelijke boodschap over te
brengen.
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4.8 prototyping en testing
Om het gevoel te ervaren wat het gekozen concept teweegbrengt is er een prototype
in elkaar gezet. Omdat er onderzoek moest worden gedaan naar het effect dat de stoel
geeft aan de gebruiker is er geen hele stoel gemaakt, maar alleen het gedeelte wat de
zitting en de leuning bedekt. Dit prototype is zowel gebruikt voor de zitting als voor de
leuning. Zo hoefde er niet perse twee dezelfde oppervlakten gemaakt te worden.
Om te testen wat het prototype voor gevoel geeft aan de benen is het prototype op een
bank gelegd en om de ervaring in de rug te voelen is het tegen een leuning aangelegd.
Voor het prototype zijn balkjes gebruikt van 27mm bij 27mm. Op het oog leek dit een
goed formaat wat niet te fragiel zou zijn en zou afbreken, maar wat wel zorgt voor
genoeg ongemak bij het zitten. Deze zijn bevestigd met houtlijm op een houten plaat
van 45cm bij 45cm, dit is ongeveer de gemiddelde afmetingen van een zitting.. Van
dezelfde bakjes zijn de balkjes gezaagd die er tussen komen.
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Nadat het prototype heeft kunnen drogen is er getest of de losse balkjes gemakkelijk
tussen de prikkels te schuiven zijn. Gelukkig heeft een mal geholpen om de prikkels op
de juiste afstand van elkaar te monteren.
Zoals gewenst heeft het prototype, wanneer de balkjes er niet tussen geschoven
zijn, geen fijne oppervlakte om op te zitten. Je ziet aan het reliëf dat het er niet
comfortabel uitziet. Na er enge tijd op te hebben gezeten was de test geslaagd. Het was
erg oncomfortabel en het zorgde ervoor dat je je bleef focussen op de prikkels. Dit is
persoonlijk getest, maar de proefpersonen bevestigden dit ook.
Wanneer de balkjes ertussen zijn geschoven verandert het beeld van het prototype
direct. De oppervlakte wordt egaal en je kan er gerust een tijdje op blijven zitten. De
proefpersonen hadden echter wel de opmerking dat zij de prikkels in de rug niet echt
voelde of nauwelijks. Hierdoor is er aan aanpassing gedaan aan het ontwerp.

Exploratie // VOID ( ) // Jesse Bolle

68

Omdat de prikkels niet goed gevoeld werden door de proefpersonen is er besloten om
op verschillende plaatsen prikkels weg te halen. Zo ontstaat er een grotere ruimte om
individuele prikkels heen en heeft het een hardere impact op de huid omdat het reliëf
nog groter wordt.
Dit werd bevestigd door de proefpersonen, ervaarden nu meer last van de prikkels dan
voorheen.
Vermoedelijk heeft het bij de eerste versie voor minder irritatie gezorgd bij de
proefpersonen omdat zij een wat hoger vetpercentage hebben. Gelukkig was een kleine
aanpassing voldoende om dit op te lossen.
Voor de zekerheid is er ook getest met de balkjes tussen de prikkels. Om te zien of
de oppervlakte nog steeds egaal oogde, maar ook om te testen of de zitting en de
leuning nog steeds prettig aanvoelde nu er een aantal prikkels tussen de balkjes
weg zijn gehaald. Dit was nog steeds het geval. De oppervlakte zorgde niet voor een
oncomfortabele zitting met de balkjes ertussen.

Door het protype en de testen die er mee zijn
uitgevoerd is gebleken dat met het gekozen
ontwerp het doel bereikt kan worden. Nu
het prototype getest is kan er verder worden
gewerkt aan de realisatie van het Proof of
Concept en uiteindelijk het eindproduct.
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H5. Proof of concept
Er is een meubel bedacht dat ook in een afgesloten lege ruimte staat, dit
zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan focussen op de ervaring en niet van
buitenaf kan worden afgeleid. Het meubel heeft op de zitting en de rugleuning
meerdere uitstekende balkjes. De balkjes staan opnieuw voor alle prikkels
die wij dagelijks binnenkrijgen. Deze keer zorgen de prikkels ervoor dat de
gebruiker niet comfortabel kan zitten op het meubel. De balkjes hebben een
tussenruimte om verschillende losse balkjes tussen te kunnen schuiven. De
balkjes die ertussen moeten worden geschoven zorgen voor een eentonige
handeling. De bedoeling is dat de gebruiker dit vaak achter elkaar moet
uitvoeren waardoor het vanzelf zal gaan. Dit kan het ronddwalen in gedachten
activeren. Ook zorgt de handeling ervoor dat de gebruiker zijn handen niet vrij
heeft voor de telefoon te kunnen pakken.
De gebruiker schuift meerdere losse balkjes op de ruimtes die ontstaan tussen
de uitstekende stokjes. Uiteindelijk, wanneer alle losse balkjes tussen de
prikkels zijn geschoven zal er een egalere ondergrond ontstaan. De prikkels
zijn afgenomen en de gebruiker kan verder comfortabel blijven zitten.
Dit ontwerp zal ingezet worden als critical design en het is niet de bedoeling
dat dit de oplossing voor het probleem is. Het is ontworpen om de gebruiker
duidelijk te maken dat de prikkels en de afleiding daarvan ons weerhoudt om
ons te vervelen.
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Moodboard
Om het ontwerp een richting te geven is er van te voren een moodboard
opgesteld. Hierin zijn afbeeldingen neergezet van verschillende stoelen
te maken hebben met Critical Design. Hier zie je terug dat er vaak gebruik
gemaakt wordt van een typische stoel, maar dan met aanpassingen of
vervormingen. Daarom zijn er afbeeldingen toegevoegd van typische
stoelen uit het alledaagse leven.
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5.1 Prikkels
Zoals eerder vermeld zal de stoel het element
‘prikkels’ bevatten. Deze prikkels worden
weergegeven door het zitvlak en de rugleuning
te bekleden met uitstekende bakjes. Deze balkjes
zullen in de benen en de rug van de gebruiker
prikken wanneer hij of zij gat zitten. Dit zorgt
ervoor dat de gebruiker geen aangename
comfortabele houding kan innemen om zich
te vervelen. Deze stokjes krijgen uiteraard geen
puntig uiteinde, dit zullen stompe uiteindes zijn
die de gebruiker een vervelend gevoel zal geven.
Om te experimenteren met het gevoel dat de
uitstekende balkjes zal geven is een prototype
gemaakt. Met dit prototype wordt getest hoe
veel balkjes er gebruikt moeten worden, hoe
groot de balkjes moeten wezen en hoe lang
deze moeten zijn en hoever deze uit elkaar
staan.
Er is een eerste prototype gemaakt. Bij dit
prototype is gebruik gemaakt van balkjes met
de volgende afmetingen. 27mm x 27mm x
27mm. Het zijn kubusjes geworden die 29mm
uit elkaar staan, zo is er voldoende ruimte om er
balkjes tussen te schuiven. Uiteindelijk wanneer
alle losse balkjes tussen de uitstekende balkjes
zijn geschoven zal er een egalere ondergrond
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ontstaan. Een ondergrond die geen prikkels
meer veroorzaakt en waar de gebruiker
comfortabel plaats op kan nemen.
Voordat er verder is gewerkt aan een ontwerp
is het prototype tussendoor getest en door
proefpersonen achteraf getest. Uit deze test
bleek dat de ruimte die tussen de uitstekende
balkjes zit, belangrijk is om het ‘prikkel’ effect
over te laten brengen. Zo heeft een persoon met
een wat voller lichaam en meer vetpercentage
minder last van de prikkels dan iemand die
minder vetpercentage heeft.
Hierom is er na deze test een aanpassing
geweest in het ontwerp van het prototype. De
tussenruimte die tussen de uitstekende balkjes
zit is vergroot door verschillende balkjes weg
te halen. Dit zorgt ervoor dat één balkje meer
oppervlakte van de persoon raakt en de prikkel
beter gevoeld wordt.
Ook dit is getest door proefpersonen en hieruit
is gebleken dat de extra ruimte tussen de
uitstekende balkjes ervoor zorgt dat de prikkels
beter worden ervaren en dat de gebruiker
ongemakkelijker plaats neemt.
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5.2 Prikkels afnemen
Door de balkjes die tussen de uitstekende
balkjes worden geschoven zal het gevoel van
de prikkels afnemen en uiteindelijk helemaal
weggaan. Deze balkjes krijgen dezelfde breedte
en hoogte als de uitstekende prikkels, alleen een
andere lengte. Omdat deze balkjes de volledige
breedte van de stoel moeten bedekken. Deze
balkjes moeten precies dezelfde breedte krijgen
als de tussenruimte van de uitstekende balkjes.
Zo krijg je uiteindelijk een zo egaal mogelijk
oppervlakte, zonder al te veel kieren.

een comfortabelere zitting en rugleuning. De
prikkels worden afgenomen en de gebruiker
kan langer blijven zitten doordat de zitting
en leuning een comfortabelere oppervlakte
hebben gekregen. De gebruiker heeft nu de
mogelijkheid om zijn of haar gedachte nog
verder af te laten dwalen.

Dit element is net als de prikkels getest met het
prototype. De balkjes zorgen zoals gewenst voor
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5.3 Eentonige herhaaldelijke handeling
Het andere element dat wordt toegepast bij het
ontwerp van het meubel is een interactieve
handeling, ofwel meerdere handelingen, achter
elkaar. Deze handelingen zijn keer op keer
dezelfde handeling waarbij de gebruiker niet na
hoeft te denken. Er zit daarom geen uitdaging
in en het is de bedoeling de gebruiker deze
handeling op den duur automatisch uit zal
voeren. Waardoor hij of zij er niet meer bij na
hoeft te denken en de gedachten de vrije loop
kan gaan.

Zoals aangegeven is het van belang dat de
handeling één voor één wordt uitgevoerd. Er
is op verschillende manieren geprobeerd om
dit te forceren. Er is bedacht om een schuif
systeem in de stoel te verwerken die de balkjes
een voor een naar beneden laat schuiven. Dit
systeem werkt helaas niet zoals gedacht. Het
aantal bakjes is te veel om te ‘verstoppen’ in de
stoel zelf. Daarom is er gekozen om de balkjes
los te verspreiden om de stoel heen. De vloer zal
worden bedekt met de losse bakjes.

Om de gebruiker op den duur verveling te laten
ervaren door de handeling uit te voeren, is het
van belang dat de handeling vaak genoeg moet
worden uitgevoerd. Hier moet rekening mee
worden gehouden bij het ontwerp van de stoel.

Ook dit is getest met het prototype dat klaarligt.
Eerst is getest met één laag balkjes en daarna
met twee lagen. De test met twee lagen gaven de
gebruiker inderdaad meer tijd om zich te gaan
vervelen bij het uitvoeren van de handeling.

Dit heeft invloed op het aantal uitstekende
balkjes die op de stoel zitten. Zijn de balkjes
te groot dan is er minder ruimte om er losse
balkjes tussen te stoppen en vermindert het
aantal handelingen.

Hierom is uiteindelijk gekozen om twee lagen
losse balkjes te gebruiker bij het ontwerp.

hierom is er gekeken naar de mogelijkheid om
de balkjes te stapelen. Zo verdubbelt het aantal
handelingen en de tijd die het de gebruiker
kost om de zitting en leuning een egalere
oppervlakte te geven.
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5.4 Analoge boodschap
Zoals eerder vermeld in het verslag is er
de keuze gemaakt om de boodschap over
te brengen zonder gebruik te maken van
digitale medium of andere vorm van moderne
technologie. Deze keuze is gemaakt om de
boodschap nog duidelijker naar voren te laten
komen dat de technologie ons heeft ingehaald
en ons van onze verveling beroofd. En daarmee
onze ontwikkeling in creativiteit, vaardigheden
en interesses heeft afgenomen.
Om deze boodschap van de ervaring over te
laten brengen is er gekozen om de boodschap
in delen in het meubel te verwerken. Tijdens dit
ontwerpproces heeft dit element een belangrijke
aanpassing gekregen na feedback van één van
de proefpersonen. In eerste instantie was het
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de bedoeling dat de boodschap letterlijk werd
vertaald naar het meubel. Echter omdat het
gaat om een Critical Design zal de stoel zelf de
boodschap overdragen. Door gebruik te maken
van overdrijving en door speculatief ontwerp.
Daarnaast zal de curatieve tekst, informatie
geven over de boodschap van de ervaring.
De boodschap zit als volgt in het ontwerp
verwerkt:
Om de overlading aan push meldingen te
laten overbrengen zijn de uitstekende balkjes
aangebracht op de stoel, de balkjes die er
daarna tussen worden geschoven laten zien
dat wanneer je ze negeert je comfortabeler kan
zitten en kan vervelen om het DMN te activeren.
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5.5 Visuele uitstraling
Voor de boodschap goed over te laten brengen
is het uiterlijk van het object erg belangrijk. Dit
is het eerste dat de gebruiker zal zien en op af
zal stappen of van weg zal lopen. Daarom is het
van belang dat de gebruiker nieuwsgierig wordt
naar het object of de ervaring. De bedoeling
is om dit te bereiken door het meubel een
klassieke authentieke uitstraling van een stoel te
geven.
In de voorbeelden in het moodboard wordt
voornamelijk gebruik gemaakt van een stoel
dat een klassieke uitstraling heeft. Dit zorgt
ervoor dat de gebruiker een neutrale associatie
heeft met het voorwerp. Er zijn aanpassingen
aangebracht aan de stoel die duidelijk te zien
zijn, die vragen opwekken bij de gebruiker, maar
ook nieuwsgierig maken. Dit is ook het geval bij
het gekozen ontwerp.
Om het concept te visualiseren is er een
maquette gemaakt, de stoel zal uiteindelijk in de
komende weken op ware grote gemaakt worden
en zal worden tentoongesteld als eindproduct.
Deze maquette met alle elementen uitgelegd,
dient als Proof of Concept.
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5.6 Benodigdheden
Om dit ontwerp te kunnen realiseren en
erachter te komen wat er nodig is, is er
een user journey gemaakt. Aan de hand
van dit document is een lijst opgesteld met
benodigdheden die nodig zijn om het ontwerp
te kunnen realiseren.
User journey.
De gebruiker loopt op de stoel af die in
ruimte staat om de stoel liggen losse balkjes
verspreid op de grond. De gebruiker loopt de
stoel af. De gebruiker bestudeerd de stoel en
ziet de uitstekende balkjes. Daarna bekijkt de
gebruiker de balkjes op de grond en ziet dat
deze tussen de uitstekende balkjes passen. Uit
nieuwsgierigheid wil de gebruiker plaats nemen
op de stoel maar merkt dat het niet comfortabel
zit. De losse balkjes op de grond passen precies
tussen de uitstekende balkjes op de stoel. De
gebruiker probeert deze ertussen te plaatsen
en komt erachter dat dit de oppervlakten egaler
maakt. De gebruiker voert meerdere malen
dezelfde handeling uit. Daarna kan de gebruiker
comfortabel zitten. Terwijl de gebruiker bezig
is met deze handelingen krijgt hij of zij de
boodschap mee. Het is de bedoeling dat de
gebruiker daarna plaats neemt en zich afzondert
van alle prikkels. Om zich te kunnen vervelen
en bewust te worden van het het DMN.
1. De gebruiker loopt op de stoel af.
2. De gebruiker wil plaats nemen op de stoel.
3. De gebruiker merkt dat dit niet comfortabel
zit.
4. De gebruiker schuift achter elkaar de balkjes
tussen de uitstekende balkjes.
5. De gebruiker krijgt de boodschap mee van de
ervaring door balkjes op de plaats te schuiven.
6. De gebruiker neemt plaats zonder afleiding te
accepteren en zonder prikkels van buitenaf.
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Benodigdheden en materialen.
Voor de installatie te kunnen realiseren zijn
verschillende materialen en benodigdheden
nodig.
Om de stoel te kunnen realiseren is er hout
nodig. De stoel wordt de komende maanden
gerealiseerd in een houtwerkplaats van
een klasgenoot van de minor Design360.
In deze werkplaats zijn de machines en de
gereedschappen aanwezig om de stoel een
professioneel eindresultaat te geven.
Om de installatie te kunnen vervoeren zal er
vervoer moeten geregeld. Gelukkig kan een
kennis gevraagd worden of hij bereid is om een
ruime bestelbus uit te lenen.
Na het vervoeren moet de installatie opnieuw in
elkaar gezet worden op locatie, hiervoor is een
schroefmachine nodig.
1. Schuurpapier
2. Houtlijm
3. Verfrollers
4. Hout voor het meubel
5. Balkjes voor de prikkels en losse balkjes
6. Beits
7. Houtwerkplaats
8. Vervoer
9. Schroefmachine
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Proof of Concept
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h8. bijlagen
Bijlage 1: Onderzoek verveling op Social
Media - #Bored
Er is een kort onderzoek gedaan naar wat mensen delen op social media onder de hashtag
bored. De resultaten uit dit korte onderzoek zijn te verdelen in drie categorieën: algemene bored
tags, creatieve bored tags en watch bored tags:
1. Algemene bored tags, mensen typen uit verveling wat op hun tijdijn. En schetsen het beeld
van verveeld zijn.
2. Creatieve bored tags, Mensen doen wat met hun verveling en gaan tekenen, bedenken iets
impulsiefs om te doen of schrijven creatieve verhalen.
3. Watch bored tags, Mensen zoeken afleiding in schermen en vertellen wat zij kijken terwijl ze
verveeld zijn.

#bored - algemeen
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#bored - creatief
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#bored - creatief
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#bored - watch
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bijlage 2 - enquete verveling
Naast deskresearch is er ook onderzoek gedaan door een enquête op te stellen. Hierin
zijn personen tussen de 20 en 40 bevraagd naar hun kijk op verveling en vaardigheden
die zij zouden willen leren.
Deze enquête bevestigde meerdere ascpecten wat er uit het onderzoek gebleken
is. Sommige deelnemers gaven aan dat zij gaan Netflixen, filmpjes kijken, scrollen
wanneer zij zich vervelen. Zij zijn in de veronderstelling dat dat verveling is. Uit
onderzoek blijkt dat je brein dan heel hard aan het werk is. Ook zijn er antwoorden
geweest waarin mensen bewust waren van het echt niets doen, maar door alle
mogelijkheden om afgeleid te raken dit niet lukt.
Hieronder volgt een selectie van de ingevulde enquêtes.
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Bijlage 3: Uitwerking van creatieve sessie 1
Om input te krijgen voor mijn proof of concept
onderbouwd met de uitkomsten van mijn
deskresearch heb ik een creatieve sessie
georganiseerd met 4 deelnemers. Ik heb voor
deze sessie een deel van mijn hoofdvraag
omgevormd tot een nieuwe vraag, namelijk:
Hoe kan ik ruimtelijk ontwerp inzetten om een
boodschap over te brengen aan de gebruiker? /
Hoe kan ruimtelijk ontwerp ons aan het denken
zetten?
Bij deze sessie ben ik als volgt te werk gegaan:
1. Ideeën spuien op de hoofdvraag.
2. De deelnemers laten door associëren op
elkaars ideeën.
3. Alle ideeën clusteren.
Hieronder heb ik de ontstane clusters
uitgewerkt.
Duidelijke Boodschap:
Door het ontwerp kritisch in te zetten.
Alleen de boodschap, veel leegte laten voor de
gebruiker te laten nadenken.
Hier moet de boodschap duidelijk voor zijn.
Aan het einde, wanneer je wegloopt moet je
begrijpen wat er heeft plaats gevonden.
Een documentaire met een pakkende uitkomst.
Duidelijke boodschap, De boodschap is duidelijk
voor ons als gebruiker of het thema/gedachte
van de maker.
Shock
Door iets choquerend te laten zien.
“trauma” uitkomst dat een groot leermoment
achterlaat.
Trauma, zet aan hoe kunnen we hieruit komen,
uitlokken van participatie.
Opzettelijk misleid worden om een punt te
maken (make holland great again)
Overrompelen, een ruimtelijk object dat
overrompeld, alle zintuigen prikkelt.
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Sociaal
Samenwerken of alleen als gebruiker, effect op
doel afstellen.
Sociaal aspect, iets wat je samen kunt doen.
Elkaar uitdagen, een wedstrijd element.
Iets wat ons op de proef stelt.
Een opdracht wat creativiteit laat zien, denk aan
lego masters.
Spel
Het moet duidelijk zijn dat het iets oplevert.
Uitgedaagd worden (door licht projectie)
Leegte ervaren
Ruimte meten
Speelsheid
Gamification
Het moet aantrekken om mee te willen doen.
Het object moet uitdagen
Storytelling
Door de ervaring persoonlijk te maken, zodat de
mensen zich aangesproken voelen
We worden direct betrokken bij de ervaring van
het ruimtelijk ontwerp
Een waargebeurd verhaal van iemand gebruiken
die met onderwerp te maken heeft gehad.
Storytelling om het onderwerp heen.
Gevolg
Door verschillende voordelen te laten ervaren
Door de gebruiker de voordelen en nadelen te
laten ervaren van het onderwerp
Wat is het effect in de toekomst.
Tegenstellingen laten zien
Fysiek
De gebruiker met handen en voeten restricties
opleggen.
Door een fysieke uitdaging laten uitvoeren
Fysiek iemand beperken
Van heel fysiek naar spontane stilte (licht)
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Door fysiek onderdeel te worden van de
ervaring
Niet alleen laten zien, maar ook mee laten doen
Zintuigen
Door alle zintuigen te prikkelen/activeren
Afleiding vs. Stilte
Extreem contrast laten zien, beeldend laten zien,
of zintuigen gebruiken
De gebruiker op een taak/ontwerp laten
focussen terwijl zij worden afgeleid
Stilte, een ruimte voor verveling
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Bijlage 4: Uitwerking van creatieve sessie 2
In de tweede creatieve sessie ben ik dieper
ingegaan op een van de clusters uit de vorige
sessie. Ik heb gekozen voor het cluster ‘Shock’
en heb hiervoor een nieuwe vraag opgesteld
namelijk: “Hoe kan ik ruimtelijk ontwerp
inzetten om de gebruiker of deelnemer te
choqueren?”
Bij deze sessie ben ik als volgt te werk gegaan:
1. Ideeën spuien op de hoofdvraag.
2. De deelnemers laten door associëren op
elkaars ideeën.
3. Alle ideeën clusteren.
Toen we de clusters gingen bespreken ontstond
er een interessant groepsgesprek waar nieuwe
ideeën naar boven kwamen. Toen we na de
sessie in de tuin een biertje gingen drinken
ontstond er eigenlijk een soort vrije associatie.
De creatieve sessie was eigenlijk al afgesloten
en de gespreksonderwerpen liepen door elkaar
heen. Toch kwamen de thema’s van de clusters
terug in de gesprekken. Alle dingen die toen
benoemd zijn heb ik ook in de onderstaande
clusters verwerkt.
Illusie
Door iemand te manipuleren en iets
onwerkelijks te laten uitvoeren (bv; illusionist
die iemand liet vermoorden door mindgames te
spelen).
Illusie creëren.
Een illusionist die gevaarlijke dingen lijkt te
doen, maar niet echt doet.
voorbeeld. Een spiegel voor je hand en een
nephand waar op geslagen wordt met een
hamer, het lichaam denkt de pijn te voelen van
de nephand.
D.m.v. Bewegende beelden en geluiden het
lichaam voor de gek houden.
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Sociaal Psychologisch
Een glazen box,(spiegelglas) gênante
opdrachten laten uitvoeren, je denkt dat
mensen je kunnen zien, maar dat is niet zo.
Laten kiezen tussen onmogelijke dingen (bv. Je
moeder of je kind)
Door de persoon te vragen dingen te doen die
gevaarlijk zijn.
Zichtbaar schokkend effect, zonder dat je er
fysiek heen kan of iets aan kan doen.
Das experiment.
Door iemand hele persoonlijke vragen te stellen
en straffen bij geen antwoord.
Een acteur die je wilt bevrijden uit een benarde
situatie in de ruimte, maar dit lukt niet en de
situatie escaleert.
Bv. Het joden monument, iedereen loopt
er vrolijk en blij door heen te rennen, maar
wanneer ze de boodschap van het monument te
horen krijgen blijven ze even verstijft staan.
Groepsdruk, menselijke psychologie. Het
experiment waarbij iedereen gaat staan
wanneer er iemand de ruimte binnenkomt.
Iemand vragen om hete kolen te laten lopen.
Feiten
Babykuikens versnipperen waar mensen bij
staan. Dit gebeurt elke dag in de zuivelindustrie,
maar wanneer het gebeurt in een installatie
wordt er gechoqueerd gereageerd.
Vrouwonvriendelijke seks video’s laten zien.
Meerdere feiten gebruiken die choquerend zijn.
Zintuigen
Geluiden laten afspelen die ons over het
algemeen afleiden en die wij associëren met
afleiding.
Harde geluiden in een gitzwarte ruimte.
Harde geluiden maar niet per se enge geluiden.
Inspelen op de verschillende zintuigen, tastgehoor-zicht.
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Licht laten voelen, smaak laten horen.
Onverwachte aanrakingen (bv. Spookhuis)
Licht flitsen, licht effecten.
Zonnestralen in een afgesloten ruimte.
Spiegels toevoegen om de ruimte te vergroten
en de persoon laten verwarren waar het licht
vandaan komt.
Geluiden van buitenaf.
Voorbeeld, zwart gat kunstwerk in de pont.
Door mensen te overprikkelen, te veel prikkels
tegelijk de kamer in sturen.
Overload aan geluiden waar je niet bij kan om
dit uit te zetten.
Angst
Door een gevaarlijke situatie na te bootsen.
Verschillende situaties klaarmaken en inspelen
op de participant.
Bang maken, claustrofobische ervaring. De
muren komen op je af.
Onzekerheid, geen controle over de situatie
Opgesloten worden, maar niet weten voor
hoelang.
Beelden gebruiken die schokkend zijn.
Door expliciete videobeelden te laten zien.
(Verslaafden ect)
Door hen te laten schrikken, met geluid
bijvoorbeeld.
Suspense opbouwen, een eng scenario
opbouwen maar er gebeurt uiteindelijk niks.
Schrikmomenten, jumpscares, spookhuis idee.
Door een enge situatie na te bootsen (bv.
Punked, Scare Tactics)
Mensen confronteren met hun grootste angst/
fobie.
Bouwwerk/ruimte
Schokken toedienen in de ruimte.
Muren komen op je af.
Een glazen box,(spiegelglas) gênante
opdrachten laten uitvoeren, je denkt dat
mensen je kunnen zien, maar dat is niet zo.
Spiegel kamer.
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Overdreven hoeveelheid voorwerpen
gebruiken.
Glas wand in de ruimte. (je kan ergens niet bij)
Framewerk zonder muren. (concealed)
Soundscape, een situatie nabootsen met geluid,
dit geluid komt steeds dichter bij en het word
beangstigend dichtbij.
Een simulatie van een aardbeving.
De grond laten trillen of laten zakken zodat het
is je erdoor zakt of valt.
Een harde storm nabootsen.
Mindfuck
Een afbeelding ophangen waar je met je
gedachten niet bij kan en gechoqueerd raakt.
De deur open laten van de ruimte en de persoon
vrij laten wat te doen.
Echo kamer, 1 klank kan 3 minuten nagalmen.
Dead room, volledig geluiden absorberen.
Venta black room, velledig licht absorberend
Het gevoel geven dat er iets staat gebeuren met
de ruimte, maar er gebeurd niks.
“ Fasten your seatbelts ”
Het gevoel geven dat er niks gaat gebeuren in
de ruimte, waardoor de participant denkt er gaat
iets gebeuren, maar er gebeurd echt niks.
Allerlei opdrachten geven waar ze uiteindelijk
niks mee kunnen, maar wat wel een boodschap
overbrengt.
Langdurige stilte.
Voodbeeld. Kamer in het Jodenmuseum, waar je
in opgesloten wordt zonder uitleg.
Door gebruik te maken van onverwachte
gebeurtenissen in de kamer.
Door iets onverwachts te laten geburen, (bv. Een
drugshandel in een kerk)
Door iets ongelofelijks voor te leggen als
opdracht.
Door blind de hand ergens in te stoppen en de
participant het idee geven dat het iets engs is
wat zij aanraken.
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Bijlage 5: experiment tandenstokers
Aan de hand van de uitkomst van de tweede
creatieve sessie is een experiment opgesteld
die is uitgevoerd door een mede klasgenoot
van de minor Design360. Elja. Zij is op bezoek
geweest om een experiment uit te voeren
met tandenstokers. De tandenstokers zijn uit
de verpakking gehaald, daarna was het de
bedoeling dat Elja de tandenstokers één voor
één terug in de verpakking zou steken. In de
verpakking zaten drie kleine gaatjes waar maar
één tandenstoker per keer doorheen kon. Er
werd een timer gezet om te meten hoelang het
duurde. Het doel van test was om erachter te
komen dat Elja in gedachten kon gaan afdwalen
door het uitvoeren van een niet uitdagende
taak zonder beloning. Uiteindelijk na afloopt
kwamen de volgende conclusies uit het
experiment van Elja.
Aantekeningen experiment
• Afgeleid door timer
• Elja is gefocust op haar taak (6:42)
• Elja heeft een voorkeur voor een gaatje
• Elja is van zichzelf al gedempt waardoor ze
zich goed kan focussen
• Taak zou misschien ingewikkelder kunnen
zijn
• Door extra persoon in de ruimte heeft Elja
het idee dat ze sneller de opdracht moet
voltooien
• Door minder prikkels van buitenaf raakt
ze meer in haar hoofd en let minder op
omgevingsgeluiden
• Ze focust op de handelingen en kan ze zich
minder focussen op het gesprek
• Reageren op omgeving heeft te maken met
moeilijkheidsgraaad
• Motivatie om sneller te gaan is dat ze
zometeen de kat mag knuffelen
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•
•
•

Als het moeilijker word moet ze zich
opnieuw meer focussen
Als het heel moeilijk word dor het
frustrerend (33:06)
Na afloop heeft Elja een snellere gedachte en
overprikkeld.

Conclusie
Elja werd afgeleid door de gedachten dat er een
timer werd gezet, hierdoor wilde zij het zo snel
mogelijk uitvoeren. Elja kreeg op een duur de
voorkeur voor één van de drie gaatjes in het
deksel.
Ook vond zij dat de test wel iets ingewikkelder
mocht wezen. Doordat er anderen aanwezig
waren wilde zij de test snel afronden om daarna
deel te kunnen nemen aan het gezelschap. Ook
de omgeving gaf te veel prikkels, zowel visueel
als auditief. Op den duur werd de taak lastiger
doordat het bakje bijna vol zat. Hierdoor moest
zij zich te veel focussen op de taak en konden
haar gedachten niet afdwalen.
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Bijlage 6: persoonlijke uitgevoerde experimenten
Ook persoonlijk zijn er verschillende
tests uitgevoerd en zijn er tijdens de test
verschillende gedachten opgeschreven die
naar boven kwamen. Die aantekeningen zijn
hieronder uitgewerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iets uit de knoop halen
Langdradig
Het moet werken, niet losse onderdelen
Iets met elastiek, je kan alleen er in zitten als
je genoeg stevigheid hebt
Geluiden leiden erg al: buren + kat
Je focust je langer op een taak
Te weinig handelingen, dus vervelend?
Manieren bedenken voor efficientie
Heel irritant getik bij de buren
Eureka!
Wat als je niet ziet hoeveel repetities je nog
moet, dat helpt misschien.

geknoopt moesten worden en een test waarbij
er 200 elastiekjes om een buis heen moesten.
De conclusie uit de test met de tandenstokers
was inderdaad, net als bij Elja, dat de handeling
iets ingewikkelder mag zijn en dat de test op
het laatst te lastig wordt waardoor je er te veel
op gaat focussen. Daarom is de test met het aan
elkaar van de elastiekjes uitgevoerd. Deze test
had een iets lastigere handeling. Bij deze test
konden de gedachten verder afdwalen, maar
ook werd de creativiteit op de proef gesteld, zo
werd er steeds nagedacht over een efficiëntere
manier om de elastiekjes aan elkaar te knopen.
Als laatste test werden er 200 elastiekjes op
een buis heen gewikkeld. Tijdens deze test was
vooral de conclusie dat de objecten niet moeten
storen. De buis bleef bewegen en zorgde
ervoor dat deze continu verlegd moest worden.
Hierdoor konden de gedachten niet afdwalen.

Zo is de test met de tandenstokers uitgevoerd,
een test waarbij er 200 elastiekjes aan elkaar
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Bijlage 7: creatieve sessie 3
Tot slot is er een derde creatieve sessie
gehouden met een laatste groep respondenten.
Deze laatste sessie is bedoeld om tot concrete
ideeën te komen voor de fysieke uitvoering voor
de vijf concepten die in het volgende hoofdstuk
uitgewerkt zullen worden. De uitkomsten
van de eerste en tweede creatieve sessie en
de uitkomsten van het deskresearch vormen
samen een startpunt voor deze sessie.
Deze sessie is begonnen door termen te kiezen
uit de clusters die bij de eerste en tweede
sessie zijn gegenereerd. Om het ontwerp zo
dicht mogelijk bij persoonlijke interesses te
houden is er gekozen voor de clusters; shock
(indrukwekkend), zintuigen, bouwwerk, fysiek
en feiten. Deze termen zijn in eerste instantie
samengevoegd met de woorden “gat” en
“prikkels” hierna zijn er ook nog andere ideeën
bedacht.
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Het cluster ‘shock’ is gekozen omdat dit in de
creatieve sessie hiervoor het meest tot spraken
kwam. Het element shock laat een diepere
indruk achter op de persoon die de ervaring
uiteindelijk zal ervaren. De boodschap blijft
langer hangen dan wanneer het op een milde
manier wordt overgebracht.
Voor het uiterlijk zijn verschillende schetsen
gemaakt met betrekking tot een meubelstuk
dat indruk maakt. Met de hulp van een
medestudent van de minor Design360 zijn
verschillende schetsen gemaakt. Deze student
deelt de interesse in het maken van meubels
en ruimtelijk ontwerp. Aan de hand van de
ontwerpcriteria zijn er verschillende schetsen
gemaakt.
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