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“Hoe kan ik mogelijke oplossingen definiëren voor de nadelige
effecten van social media gebruik
op de mentale gezondheid bij
jongvolwassenen, om deze vervolgens te presenteren middels
een audiovisuele productie om zo
hierbinnen een positief effect te
verkrijgen?”

D E E LV R AG E N
1. Hoe kan het medium video op een betekenisvolle manier worden ingezet op basis van de interesses van de
doelgroep?
2. Heeft social media meer een positieve of een negatieve
invloed op de gebruiker?
3. Wat zijn de nadelige effecten van social media gebruik
bij de jongere generaties?
4. Wat voor applicaties vallen er precies allemaal onder
social media? En zijn er applicaties waar mensen niet van
op de hoogte zijn dat ook die onder social media vallen?
5. Wat zijn maatregelen die een social media gebruiker
kan treffen om nadelige effecten te beperken? En welke
nadelige effecten worden hiermee beperkt?
6. Hoe kan ik deze tekenen van slechte invloed op een
manier tonen dat men dit herkent en zich aangesproken
voelt?
7. Wat hebben de verschillende vormen van audio visuele
producties voor voordelen en nadelen omtrent overtuigen
en activeren?
8. Zijn de mogelijke oplossingen voor de nadelige effecten
van social media voor iedereen hetzelfde?

S U M M A R Y
In dit onderzoek is er ingegaan op het onderwerp: social media en de mogelijke gevolgen en effecten van het gebruik hiervan op de mentale gezondheid. Hiervoor is in in een
vroeg stadium de doelgroep gespecificeerd als zijnde de nu opgroeiende generatie /
jongvolwassenen. Oftewel: jongeren tussen de 12 en 24. Het doel van dit onderzoek was
om specifieke oplossingen te formuleren voor specifieke klachten, om deze vervolgens
in een audio-visuele productie te presenteren. Hierbij had het eerste deel de functie om
erachter te komen of er oplossingen konden worden gedefinieerd en het tweede deel van
het onderzoek had de functie om te achterhalen welke vorm de audio-visuele productie
zou moeten krijgen waardoor het beste de informatie zou worden overgebracht aan de
kijker. Daarnaast moest deze informatie ook ervaren worden als “nieuwe” informatie.
Ook wanneer het geen nieuwe informatie is voor de kijker. Om dit voor elkaar te krijgen
zijn de individuele oplossingen gekoppeld aan mogelijke individuele klachten zodat de
kijker kan kiezen in wat hij of zij zou implementeren in zijn/haar dagelijkse leven. Dit op
basis van wat zij ervaren qua klachten. Dit met als functie dat dit voor de kijker als minder ingrijpend zou worden ervaren waardoor hij/zij ook een stuk sneller geneigd zou zijn
om de oplossingen ook daadwerkelijk toe te passen in eigen leven. Ook diende het tweede deel van het onderzoek als verdieping in visual storytelling. Niet zo zeer alleen om het
verhaal duidelijker te vertellen maar ook om erachter te komen hoe visual storytelling
kan bijdragen aan het doel van de video.
De reden om een onderwerp als dit aan te snijden ligt vooral bij persoonlijke ervaring
met de negatieve effecten van social media. Daarnaast heeft de self-improvement/self-help beweging mij ook enorm bezig gehouden en mijn ervaring hiermee zou ik maar al te
graag als maker willen vertalen naar een product. De persoonlijke ervaring gaat gebruikt
worden om de video persoonlijk te maken aangezien uit onderzoek is gebleken dat dit
het beste aansluit bij de doelgroep.
De kern van het onderzoek ligt bij het verkrijgen van positieve gedragsverandering. Dit
betekent in het geval van dit onderzoek dat de gedragsverandering die plaats moet
vinden binnen de doelgroep moet worden verkregen middels het aanprijzen van positief
gedrag en niet het bestraffen van negatief of ongewenst gedrag.
Om erachter te komen wat er voor maatregelen konden worden geformuleerd moest er
eerst ook onderzoek gedaan worden naar welke negatieve effecten er allemaal kunnen
komen opspelen. Per negatief effect is een bijpassende maatregel omtrent social media
gebruik geformuleerd. Ook zijn de negatieve effecten belangrijk voor het eindproduct.
In het eindproduct gaan de negatieve effecten als uitgangspunt worden gebruikt om de
video meer herkenbaar te maken voor de kijker.
De maatregelen zijn positief bevonden na een experiment. Dit maakte ruimte voor het
tweede deel van dit onderzoek waarin er is onderzocht welke vorm de video exact aan
moest nemen. Na hiervoor meerdere experimenten en tests te hebben gedaan is er duidelijk geworden wat het beste werkt vanuit een ontwerpers’ perspectief maar ook wat
het beste werkt voor de doelgroep. Hierin kwam naar voren dat een vrij informele, persoonlijke toon het best wordt ontvangen. Visueel aantrekkelijk is ook belangrijk en daarnaast moet er ook genoeg tempo in de vertelling zitten.

What, Why &
How?
In dit onderzoek is er gericht op kennisvergaring omtrent de negatieve effecten van
social media gebruik op de mentale gesteldheid van de nu opgroeiende generaties.
Dit heb ik gedaan zodat ik vervolgens middels verschillende testen/experimenten
erachter zou kunnen komen of er specifieke maatregelen konden worden opgezet
om de negatieve effecten tegen te gaan. Door verschillende maatregelen in kaart te
brengen, die mogelijk allemaal een ander effect hebben, is het mogelijk voor iemand
om selectief te zijn in welke maatregelen ze implementeren en welke niet. Dit op basis
van de gebruikers’ eigen ervaring of klachten. Het doel hiervan is om de persoon in
kwestie in de minst mogelijke mate zijn of haar leven ingrijpend te veranderen maar
gelijktijdig wel minder negatieve effecten te laten ervaren. Dit zou mogelijk als effect
kunnen hebben dat het het aantrekkelijker maakt voor hen om te proberen en tegelijkertijd kan het ook dienen als een meer duurzame oplossing die op de lange termijn
dus toepasbaar blijft. Om erachter te komen heb ik een experiment ontworpen waarbij ik in gesprek ben gegaan met verschillende mensen binnen de doelgroep. In dit
gesprek heb ik samen met hen gekeken naar wat zij ervaren als negatieve effecten
van social media gebruik. Hierna hebben we samen een besluit genomen in welke
maatregel voor hen het meest toepasselijk was en is er gevraagd deze regel een week
toe te passen. Een preciezer verloop en de daarbijbehorende data visualisatie heb ik
later in dit document beschreven.
Na dit eerste deel van het onderzoek ben ik onderzoek gaan doen naar de vorm
waarin deze informatie zou moeten worden gepresenteerd. Vastgesteld was al wel
dat dit in video vorm zou gaan zijn. De vraag was alleen welke manier van het overbrengen van informatie zowel het meest vermakelijk was, als welke het duidelijkst
was. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn geweest dat het verhaal wat er
verteld zou worden in een narratief zou moeten worden gegoten omdat dit voor de
doelgroep het meest intrigerend is. Maar mogelijk zou deze manier er weer voor hebben gezorgd dat de informatie niet duidelijk genoeg is voor de kijker waardoor het
zijn doel mist. Om erachter te komen welke vorm het beste werkt voor het eindproduct op basis van informatie overdracht is er wederom een experiment ontworpen.
Bij dit experiment heb ik weer mensen binnen de doelgroep gevraagd om, drie vooraf
door mij geselecteerde, video’s te kijken. De bedoeling was dat de testpersonen na
het zien van de video een persoonlijke samenvatting zouden schrijven. Hierin was de
opdracht om op te schrijven wat zij dachten dat de belangrijkste informatie binnen
de video was. Daarnaast was het ook van belang om op te schrijven wat hen specifiek
was bij gebleven.
Vervolgens heb ik de testpersonen pas na een week opnieuw benaderd, dit zonder
dat zij hier voorafgaand van op de hoogte waren gesteld. De vraag was toen opnieuw
of zij de persoonlijke samenvatting etc konden geven zonder dat zij hierbij opnieuw
de video mochten bekijken. Wederom zal er meer uitleg worden gegeven over dit experiment op een latere pagina.

Een van de belangrijkere redenen voor mij om dit onderzoek te doen is
omdat er sinds het ontstaan van social media een enorme toename in
mentale gezondheidsproblemen waarneembaar is bij zowel tieners als
jongvolwassenen. Er heerst meer gevoel van isolement, meer depressie,
meer poging tot zelfmoord binnen deze groepen. Uit onderzoek blijkt
dan ook dat dit te linken valt aan overmatig social media gebruik. Voor
mij was dit een enorm sterke indicatie van dat dit mogelijk uitmondt in
een veel groter probleem dan dat het nu is. Het is namelijk zo dat we
nog niet eens de effecten kennen van social media op de lange termijn.
Dit komt doordat social media nog niet zo lang bestaat. Het is niet voor
niets dat ik me nog bevoordeeld voel doordat ik ben opgegroeid met
buitenspelen als primair tijdverdrijf en niet de blootstelling aan ontzettend verslavende online platforms.
Ik wil dus ook vooropstellen dat ik begrijp dat meeste mensen al wel
een kleine basiskennis hebben over de nadelige effecten van social media. Maar voor hen om actie te ondernemen, iets wat wel degelijk van
belang is als je kijkt naar de stijging in depressies en angststoornissen,
is het niet zaak dat men de informatie alleen heeft maar dat men het
volledig begrijpt en vooral ook voelt. Pas als je echt snapt hoe dingen
werken ga je misschien wel tekenen bij jezelf vinden waardoor je dingen
anders wilt aanpakken. Want een meer betekenisvol leven is wat we
allemaal zouden willen en hiermee bezig zijn zou zomaar eens voor een
aantal individuen een wereld van verschil kunnen maken.

20

Suicide rate per 100000 population
Age 10 - 14

Age 15 - 19

Age 20-24

16

12

8

4

0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

De kern van het project zit in een stukje
begrip richting de doelgroep. Hiermee
wordt bedoeld dat de functie van het
project niet is om mensen in te laten
zien dat ze fout bezig zijn of iets dergelijks. De functie is om men keuzes aan
te reiken die het mogelijk maken om
hun originele gewoontes zoveel mogelijk in stand te houden maar daarnaast
wel zorgen voor een mindering in de negatieve effecten van deze gewoontes.
De meest passende toon van het eindproduct zou hiervan dus ook in het teken moeten staan. Om het hierboven
beschreven effect te bereiken moet er
rekening gehouden worden met het
feit dat het uiteindelijke doel toch om
gedragsverandering gaat. Er is ook
sterk rekening gehouden met welke
manier om dit effect te behalen het
beste werkt. Op basis van lezingen
van klinisch psycholoog Jordan Peterson zijn hier ontwerpkeuzes voor gemaakt. In deze lezing vertelt hij wat te
doen wanneer iemand ongewenst gedrag vertoont en je wenselijk gedrag
bij deze persoon wilt verkrijgen. De instinctieve reactie van de mens is om
het ongewenste gedrag te bestraffen,
dat is immers het enige wat er mis is.

Maar professor Peterson verteld heel
treffend dat om gewenst gedrag uit te
lokken je niet langer ongewenst gedrag moet straffen. In plaats daarvan
moet je wanneer het gewenste gedrag vertoond wordt, dit de hemel in
prijzen. Dit maakt de persoon in kwestie gemotiveerd om meer van het gewenste gedrag te vertonen terwijl het
ongewenste steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Dit werkt beter in
plaats van dat er negatieve gevoelens
ontwikkelen rondom het ongewenste gedrag vanwege de bestraffing
en het gebrek aan een motiverende
factor rondom het gewenste gedrag.
Vandaar ook dat er beweegredenen
waren om het eindproduct volgens
deze theorie in te richten. Het is immers zo dat de doelgroep zelf de keuze
heeft om te allen tijde te stoppen met
kijken en hun aandacht te verliezen
omtrent de video die het eindproduct
gaat zijn. De aanpak waarin de doelgroep op de vingers wordt getikt kan
hierbij heel snel leiden tot desinteresse
vanuit de kijker. Weinig mensen vinden
het prettig om via de content die zij kijken te horen dat zij niet goed bezig zijn.

DOELGROEP
De mensen waarvoor het eindproduct bedoeld is zijn jong. Het gaat namelijk om jongeren
tussen de 10 en 24 jaar oud. Deze groep is gekozen op basis van de hoeveelheid invloed
die de telefoon heeft op deze groep. Dit is de eerste groep die vanaf kinds af aan is blootgesteld aan smartphones, of meer specifiek social media. Aangezien we nog niet lang
genoeg over technologieën zoals social media beschikken weten we ook niet wat dit voor
invloed heeft op het brein op de lange termijn. Zeker bij nog ontwikkelende breinen. Om
die reden is het belangrijk om vanaf een jonge leeftijd bewustwording te creëren en dan
met name op basis van de vier primaire klachten die naar voren kunnen komen bij social
media gebruik. Het is belangrijk om op vroege leeftijd te realiseren dat bepaalde mentale
klachten versterkt kunnen worden of zelfs kunnen ontstaan door social media gebruik.
Hierdoor ontstaat hopelijk op tijd de wetenschap bij deze groep dat het niet normaal is
om gelijksoortige psychologische klachten te ervaren. Dat dit per definitie niet deel hoort
uit te maken van het dagelijks leven.

EIGEN ERVARING

Binnen “eigen ervaring” vertel ik anekdotisch het tweede deel van de reden voor waarom dit onderwerp voor mij van belang is:
Ik ben altijd al een gevoelig type geweest.
Dit ging vroeger gepaard met onzekerheid
door pesterijen. Dit maakte het zo dat ik
vaak naar anderen keek om erachter te komen hoe ik me moest gedragen. Hoewel de
pesterijen al lang zijn gestopt en de onzekerheid in de afgelopen vijf jaar ook drastisch is gekelderd waren er toch overblijfselen van mijn voorgaande mentale staat.
Dit kwam voornamelijk tot uiting bij gebruik van social media. Zo lieten applicaties als Instagram en Facebook de
beste kant zien van mensen hun levens
wat het makkelijk maakte om mezelf
daarmee te vergelijken. Wat uiteraard
geen eerlijke vergelijking is en was. Ook
maakte ik veel gebruik van andere stimulerende applicaties waardoor ik moeite had met focussen. Wat vervolgens
weer leidde tot de ontwikkeling van een
schuldgevoel voor het feit dat ik vaak
te weinig deed voor dingen als school.
Langzaam maar zeker werden dit negatieve gewoontes die me altijd in negatieve denkpatronen brachten. Het ging ook
zeer onbewust, ieder leeg moment op de
dag werd op een gegeven moment opgevuld met social media gebruik. Toch was
ik in die tijd ook al een tijd bezig geweest
met self-help. Ik deed dit vanwege het feit
dat ik me dus niet altijd heel goed heb gevoeld mentaal. Maar nadat ik door mijn
onderzoek naar self-help er ook achter
kwam dat social media een impact kan
hebben op iemands’ mentale gezondheid,
gooide ik voor mezelf het roer om. Alle applicaties waar ik mij veel mee bezig hield
en waarvan ik doorhad dat ze me wel
eens in negatieve denkpatronen brachten, heb ik van mijn telefoon verwijderd.

In de tijd die volgde merkte ik drastisch
verschil in mijn mentale staat. Zo ervaarde ik duidelijk meer rust in mijn hoofd.
Ook merkte ik dat ik mijn dagen anders ging invullen, naar mijn eigen idee
kwam dit doordat ik op zoek was naar
stimulering uit een andere hoek. Dat
kreeg nog maar amper uit mijn telefoon.
Mijn dagen vulde ik weer meer in met
sporten en ik ben ook weer begonnen
met lezen.Ook lukte het een stuk beter
om me te focussen op school. Dit heeft
voor de meeste rust gezorgd aangezien
ik in de situatie hiervoor altijd schuld gevoel ontwikkelde wanneer dit niet lukte.
Om deze redenen werd ik erg gemotiveerd om deze ontdekking mogelijk te maken voor anderen die misschien met vergelijkbare problemen
liep, maar zich dit niet realiseerde.

D E S K R E S E A R C H
In dit onderzoek is het belangrijk om in kaart te brengen welke nadelige effecten er precies op
kunnen spelen wanneer iemand social media gebruikt op de lange termijn. De nadelige effecten
vallen op te delen in vier primaire effecten:

F.O.M.O

Social Currency

F.O.M.O oftewel Fear Of Missing
Out is het fenomeen waarbij gebruikers van social media platforms het
gevoel krijgen heel veel te missen. Zo
kan het bijvoorbeeld voorkomen dat
men thuis aan school moet werken,
maar via de socials ziet dat vrienden van hen aan het feesten zijn. Er
kan de gebruiker dan heel erg het
gevoel bekruipen dat hij/zij enorm
veel mist. Dit gevoel kan men ook
zonder social media ervaren maar
toch kennen meer mensen dit gevoel
sinds dat social media een ding is.

Social currency is iets wat alleen
maar bekend is binnen social media. Dit slaat namelijk op likes. Sinds
dat likes een ding zijn hebben mensen de optie gekregen om hun eigen
posts heel gemakkelijk te kunnen
vergelijken met die van anderen op
basis van een getal: namelijk het
aantal likes. Zo staan likes in het
hoofd van mensen voor populariteit en zorgt dit ervoor dat wanneer
men zien dat de post van een bekende iets meer likes heeft dan die van
hen zelf, dit meteen negatieve invloed heeft op de gemoedstoestand.

Highlight reel

Online harassment

De highlight reel is het fenomeen dat
in eerste instantie niet klinkt als iets
schadelijks, maar het zeker wel is. De
highlight reel is namelijk de constante blootstelling aan de hoogtepunten van andersmans leven via social
media. Zo posten mensen vaak foto’s
van vakanties of festivals enz.. wat de
gebruiker het gevoel geeft dat dit is
hoe het leven van die ander eruit ziet.
Terwijl dit in werkelijkheid zo’n een a
twee procent bedraagd. Dit is alleen
een afweging die men niet constant
kan blijven maken naarmate ze er
constant aan worden blootgesteld.

Online harassment is van de vier
redenen het meest begrijpelijk en
heeft ook de meest directe invloed
op het mentale welzijn van de gebruiker. Het gaat hierbij simpelweg
om het krijgen van nare reacties op
een post of het binnenkrijgen van vijandelijke berichten van een ander.
Dit komt vaker voor dan je in eerste
instantie misschien denkt. Dit heeft
dan ook te maken met een bepaalde
anonimiteit die er heerst op het internet. Hierdoor zegt men eerder nare
dingen dan wanneer zij tegenover
de desbetreffende persoon staan.

De vier psychologische negatieve effecten staan voor de meest voorkomende klachten bij het
gebruik van social media. Dit dient dus als een houvast voor mij als maker om vanuit die effecten
vergelijkingen te schetsen voor mensen op een manier die meer herkenbaar is voor hen. De vier
effecten zijn dus het voornaamste uitgangspunt waar uit het stukje herkenbaarheid maar ook
vereenzelviging moet voortkomen bij het publiek na het zien van de uiteindelijke video.

“Hoe werkt social media in op
het menselijk brein?”

Social media platforms zijn niet voor niets zo populair als dat ze zijn. Er zit jaren research in verwerkt
om ze zo verslavend mogelijk te maken, dit om zowel het aantal gebruikers van de applicatie- als de
tijd die erop wordt besteed te verhogen. Hierdoor zijn de mensen achter de schermen bij deze bedrijven er steeds meer achter gekomen hoe het menselijk brein werkt en hoe ze hun platform zodanig
moeten inrichten dat het precies op de juiste knoppen in je brein drukt om je te doen verder scrollen.
Er is simpelweg over alles nagedacht.
Zo weten social media platforms heel goed in te spelen op onze dopamine afgifte. Dopamine is een hormoon wat bij mensen wordt losgelaten als “beloning”. Dit geeft dan ook het gevoel
van voldoening. Het wordt afgegeven wanneer je productiviteit vertoont, zoals het schrijven van
een exploratie document of wanneer je het gras hebt gemaaid, enzovoorts. Toch wordt het ook
bij minder grootse activiteiten afgegeven. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het aantal ontvangen likes op je nieuw geposte foto. Wij als mensen vinden dit gevoel van voldoening enorm fijn
en we zijn door onze evolutie zo geprogrammeerd om dit gevoel ten allen tijde na te streven. Dit
maakt het ook zo lastig om van social media af te blijven, want het blijft ons die voldoening geven.
Hoe ze dit doen is bijvoorbeeld door berichtgeving op een bepaalde manier in te richten. Zo kan
je een nieuwe foto hebben geüpload waar op is gereageerd. De manier waarop een applicatie als
Instagram aan jou aangeeft dat er gereageerd is op jouw post, is door een notificatie te sturen. Bij
notificaties wordt er zo min mogelijk informatie vrij gegeven. Zo kan er iets staan als: “@..... heeft
u getagd in een foto”, zonder dat u de foto al kan in zien. Dit is opzettelijk gedaan zodat u de applicatie in moet om het in te zien. Hierdoor is de stap om verder te scrollen op de applicatie meteen een stuk minder groot dan wanneer er geen aanleiding zou zijn om de applicatie te openen.
Zo worden we langzaam maar zeker allemaal verder beïnvloedt waardoor we steeds opnieuw onze
telefoon checken in de hoop onze dosis dopamine te krijgen. Dit systeem werkt ongeveer hetzelfde als
hoe gok machines op het menselijk brein inwerken.

Het is dus enorm lastig geworden om van social media af te blijven door de jarenlange optimalisatie. De teams
achter dit soort apps weten exact hoe ze dingen moeten brengen en ze kunnen op basis van patroonherkenning
binnen je gebruik ook nog eens inschatten wanneer bepaalde berichten moeten binnen komen. Dit geldt dus ook
voor reclames. De social media platforms zijn bijna allemaal volledig gratis te gebruiken. Zoals ex-topmannen
en vrouwen uit de social media wereld ook zeggen: “if you’re not paying for the product YOU are the product”.
De mate waarin het verslavend is hebben ze ook versterkt door andere trucjes. Zo worden “likes” niet individueel
afgegeven. De makers van social media platforms zijn er door de jaren heen achter gekomen dat wanneer ze de likes
die iemand krijgt voor een foto achterhouden en daarna er dus meer in een keer afgeven, het meer effect heeft op je
dopamine afgifte. Hierdoor raak je nog verslaafder dan je anders was geweest.
Hoeveel tijd je besteed op social media zegt ook iets over de kans die je hebt om negatieve effecten te merken. Uit
een onderzoek van JAMA psychiatry blijkt ook dat wanneer iemand dagelijks meer dan drie uur spendeert op de
platforms dat de kans op angststoornissen of depressie vergroot. Het is dan ook enorm belangrijk om als mens niet
de gehele dag door continu geprikkeld te worden. Het brein heeft een tijdje nodig om te “ontprikkelen” als het ware.
Dit is ook waarom er enorm veel concentratieproblematiek is komen op spelen. Dit blijkt weer uit een onderzoek van
de Universiteit Utrecht.
Toch geldt niet voor iedere groepering dat social media slechte invloeden heeft. Het is overigens natuurlijk niet alleen
maar slecht. In de theorie komt namelijk ook naar boven dat voor mensen van middelbare leeftijd de negatieve sociale effecten grotendeels achterwege blijven. Hierbij gaat het om dingen zoals FOMO en de highlight reel. In plaats
daarvan ervaart deze groep mensen algemeen gezien vooral juist meer verbondenheid door het gebruik van de apps.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat mensen van middelbare leeftijd ten eerste minder tijd spenderen op
de applicaties en daarnaast hebben zij het grootste deel van hun leven zonder social media meegemaakt. Dit laat ze
ook minder snel van de wijs brengen waardoor ze al niet zo vatbaar zijn voor de neppigheid die bepaalde applicaties
soms met zich meebrengen.
Voordat ik kon beginnen met het ontwerpen van experimenten om te testen of leefregels specifiek kunnen worden
gemaakt voor individuele klachten moest ik in kaart brengen welke soorten social media platforms je allemaal hebt.
Hierbij kwam ik tot het volgende:

- Chat & communicatie apps: Whatsapp, Telegram, Skype, Zoom, etc
Deze apps worden vooral gebruikt om vrij direct contact te hebben met anderen. Dit kan zijn via
chat functies of via direct videobellen.
Mogelijke nadelige effecten: door de meldingen van de applicaties kunnen ze enorm afleidend zijn.
Zeker als mensen dus direct contact met je zoeken.
- Networking apps: Linkedin, Shapr
Deze apps worden vooral gebruikt om nieuwe contacten te maken met mogelijke zakenpartners.
Doordat het zakelijke apps zijn is de gemiddelde gebruiker ook van een wat hogere leeftijd, hierdoor
hangen er weinig tot geen nadelige effecten vast aan deze apps.
- Entertainment apps: Youtube, Instagram, Tiktok, Reddit, Snapchat
Binnen deze apps draait het om het delen van vermakelijke video’s of foto’s. Dit wordt met name
door de gebruikers zelf er op geplaatst. Er is sprake van direct en indirect contact tussen gebruikers
en daarnaast is er ook een social currency aanwezig in deze apps in de vorm van likes.
Mogelijke nadelige effecten: doordat er in de basis veel wordt gedeeld en vervolgens geliked, is het
makkelijk voor gebruikers om zichzelf te vergelijken met anderen op deze applicaties. Daarnaast
kunnen mensen bij apps als Instagram en Snapchat ook gaan lijden onder F.O.M.O doordat ze misschien beelden te zien krijgen van vrienden die zich in een jaloersmakende situatie verkeren. “Online
harassment” is ook het meest voorkomend bij deze apps.
- Fotografie & showcase apps: Pinterest, Instagram
In het geval van Pinterest is het zo dat de applicatie vooral gebruikt wordt ten behoeve van het opdoen van inspiratie. Er is verder ook geen direct contact op deze app tussen gebruikers. De werking
van Instagram staat hierboven omschreven.
- Blog apps: Tumblr, Blogger
Deze applicaties worden gebruikt voor het lezen en schrijven van blogposts. In principe hoeft dit niet
direct schadelijk te zijn voor een gebruiker. Wel kan het voor sommigen verslavend en afleidend werken.

LEEFREGELS
LEEFREGELS
LEEFREGELS

Om de mogelijke negatieve effecten van social media gebruik tegen te gaan zijn er mogelijke
oplossingen. Welke oplossingen oftewel maatregelen er zijn en voor welke specifieke problemen
ze mogelijk zouden werken wordt hier aangegeven.

Safe browsing

Safe browsing is nodig wanneer de persoon
in kwestie een overvloed aan accounts volgt
op een platform die geregeld een negatief
effect hebben op de gebruiker. Zo kan het
zijn dat de accounts enorm stimulerend
werken en daardoor zeer afleidend zijn. Ook
kan het zo zijn dat de accounts in kwestie
de persoon op welke manier dan ook in een
negatief gedachtenpatroon kunnen brengen. Om dit tegen te gaan kan je als gebruiker dus safe browsing het leven in roepen.
Hierbij ga je op zoek naar de accounts die dit
effect hebben of deze gevoelens oproepen,
om ze vervolgens te ontvolgen. De accounts
die overblijven zouden in principe alleen
positieve gevoelens moeten oproepen, of
activerend/inspirerend moeten werken.

Verwijderen

Een wat extremere maatregel die iemand
kan nemen is het verwijderen van de applicatie die het meest destructief werkt bij
de desbetreffende gebruiker. Zo kan het zo
zijn dat een applicatie meerdere negatieve
effecten oproept, waaronder FOMO, vergelijken met anderen en afleiding. In dit geval
kan het functioneel zijn om gewoon niet
meer bezig te zijn met deze applicatie en het
te verwijderen van de telefoon.

Meldingen uit

Een van de meest voorkomende klachten
die je ziet bij mensen uit de nu opgroeiende
generatie is dat zij last hebben van concentratie problemen. Dit wordt alleen maar
versterkt wanneer er continu meldingen
binnenkomen van applicaties. Vaak krijgen
mensen die hier vatbaar voor zijn de drang
om even op de telefoon te kijken dan simpelweg niet weg. Hierbij kan het een uitkomst
zijn om meldingen van de niet noodzakelijke
applicaties uit te zetten.

Limiteren van het aantal checks
per dag

Voor sommigen is het gebruik niet direct problematisch maar zijn ze er voor hun gevoel
alsnog wel te veel mee bezig. Voor hen kan
het goed werken om een limiet te stellen aan
het aantal keer dat ze bepaalde applicaties
openen.

Mindful omgaan met socials

Een minder extreme maatregel dan het
verwijderen is ervoor zorgen dat je je meer
bewust raakt van je social media gebruik. Dit
geeft je als gebruiker een houvast in hoeveel
de negatieve effecten je leven binnen kunnen sluipen. Toch kan dit lastig zijn om vol te
houden zonder een dagelijkse herinnering.
Gelukkig zijn hier dus apps voor. Zo heb je
applicaties als “Offtime” waarbij specifieke
afleidende apps worden geblokkeerd als je
dit aanvinkt. Handig voor als je aan het werk
gaat. Ook geeft Offtime je de mogelijkheid
om je gebruiks informatie in te zien, wat kan
helpen bij bewustwording. Maar er zijn ook
applicaties die nog een stapje verder gaan,
waaronder “Flipd”. Deze applicatie maakt
het mogelijk om je volledige telefoon te blokkeren voor een tijd naar keuze.

E X P E R I M E N T E N
Experiment 1.
Experiment 1 had betrekking op de maatregelen die men
kan nemen omtrent overmatig of schadelijk social media gebruik. Hierin was het doel om te onderzoeken of
de negatieve effecten van social media konden worden
onderdrukt door vrij specifieke maatregelen. Dit was om
te ontkrachten of de negatieve effecten van social media
binair zouden werken, als in dat je of wel of niet last zou
hebben van negatieve effecten aanvankelijk van of je wel
of niet social media gebruikt.
Ik ben begonnen met het selecteren van personen waarvan ik weet dat zij zich genoeg bezig hielden met social
media. Ik ben vervolgens met deze mensen in gesprek
gegaan om samen erachter te kunnen komen of zij bij
zichzelf bepaalde negatieve effecten herkennen. Vervolgens stelde ik een of twee specifieke regels op in overleg
met hen, op basis van wat zij omschrijven als negatief
effect. Hierdoor ervaarde de persoon in kwestie het als
niet te ingrijpend.
Vervolgens hebben de testpersonen deze regels voor
één week lang geïmplementeerd in hun dagelijks leven.
Aan het einde van deze week ben ik opnieuw in gesprek
gegaan met de testpersonen. Hierbij heeft de testpersoon
in kwestie aan mij aangegeven hoe het gegaan is, maar
vooral ook of zij wel of niet effecten hebben ervaren en
wat dan precies.

Voorafgaand experiment 1.

Na experiment 1.

4 van de 4 testpersonen zegt een verschil
te hebben gemerkt in de positieve zin.

3 van de 4 testpersonen heeft de leefregel
(of een deel ervan) blijvend toegepast in
hun dagelijks leven.
Uit de gesprekken die er na het experiment zijn gehouden met de testpersonen was hun enthousiasme erg
duidelijk. Zo omschreven ze allen wel meer rust in het
hoofd te hebben ervaren tijdens het toepassen van de
leefregels. Sommigen hebben nadien besloten om het
definitief toe te passen of om nog een stap verder te
gaan.
Voor de persoon die als primaire klacht “jezelf vergelijken met anderen” had, is er afgesproken om in de week
van het experiment “safe browsing” toe te passen. De
persoon heeft dus voor zichzelf geinventariseerd wat
hij of zij volgde wat er tot dit gevoel kon leiden. Deze
accounts zijn vervolgens ontvolgt, maar een lijst met de
ontvolgde accounts zorgde er wel voor dat de test persoon mogelijk de leefregel kon schrappen door terug te
gaan naar de oude situatie.

Taart grafiek van de 4 testpersonen en
welke klacht zij primair omschreven.
Fear Of Missing Out
Snel afgeleid door telefoon
Jezelf vergelijken met anderen

Voor de personen die “snel afgeleid” als klacht hadden,
golden twee regels. De een was om de notificaties van
niet noodzakelijke apps uit te zetten. De tweede was
om Instagram te verwijderen. Beiden personen klaagden namelijk over hoe Instagram hen eigenlijk maar
weinig plezier gaf en het vooral afleidend werkte.
Voor de persoon met als klacht “FOMO”, was de volgende regel van toepassing: het limiteren van het aantal checks van de telefoon. De FOMO kwam dan ook
vooral op in specifieke situaties zoals wanneer diegene
aan het leren was. In die situatie werd het checken van
de telefoon gelimiteerd tot eens in de twee uur. Met
een maximum van tien minuten gebruikstijd.

E X P E R I M E N T E N
EXPERIMENT 2.
De functie van experiment twee was om erachter te komen wat de juiste balans is tussen narratief en informatief in
een audio-visuele productie. Om dit te testen is er een selectie gemaakt van drie verschillende video’s die allemaal
ongeveer vijf minuten lang waren. Bij video een lag de focus enorm op het narratief, maar er zat wel een informatieve boodschap in verwerkt. In video twee is er goede balans tussen informatie en narratief doordat de maker een
anekdote koppelt aan research. In video drie ligt de focus volledig op de overdracht van informatie en is er gebrek
aan een narratieve vorm. Er is een groep testpersonen gevraagd om deze video’s een voor een te kijken. Na het
kijken van een video was het de bedoeling om een samenvatting te geven van wat zij dachten dat de belangrijke
punten in de video waren en daarnaast om aan te geven wat hen persoonlijk is opgevallen aan de video. Ook heb ik
ze gevraagd de emotie te omschrijven die zij hebben gevoeld bij het zien van de video.
Na een week is de groep opnieuw gevraagd om de samenvattingen en emoties op te schrijven, maar dit keer zonder
dat zij de video’s opnieuw mochten inzien. Ook was de groep niet op de hoogte van het tweede deel van het experiment.

Hieronder is een data visualisatie zichtbaar van wat de testpersonen hebben aangegeven dat zij als
“leukste” video ervaren en rechts daarvan de visualisatie van welke video werd gezien als het meest
efficiënt qua informatie overdracht.

I N F O R M AT I O N
L I K A B I T I Y
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Video 1: “Model citizen”
Maker: David James Armsby
Datum uitgave: 10 - 1 - 2020

Video 3

Video 1

Video 2: “Why I can’t stop thinking
about this photo”
Maker: Johnny Harris
Datum uitgave: 1 - 3 - 2019

Video 2

Video 3

Video 3: “How to cram for an exam”
Maker: AsapScience
Datum uitgave: 28 - 2 - 2019

Uit de resultaten van het experiment viel niet direct een link te leggen met welke video er exact het
beste werkte. Zo hadden sommige participanten wel degelijk minder uitgebreide samenvattingen
na de tweede keer schrijven, maar dit gold dan ook snel voor iedere video waarover ze schreven . Om
verder uit te diepen wat de testpersonen exact goed vonden werken maar voornamelijk ook wat ze
minder goed vonden aan de video’s ben ik met sommigen in gesprek gegaan. Zie volgende pagina.

E X P E R I M E N T E N
VERVOLG EXPERIMENT 2.
In de gesprekken die volgde na het experiment kwamen nog interessante opmerkingen. Zo was
een aantal van de participanten heel duidelijk over het feit dat ze bij video drie voor hun gevoel
juist minder hebben onthouden door hoe de video was opgezet. In die video zit een enorme snelheid waarin de informatie aan de kijker wordt aangeboden. Dit gaat samen met het feit dat de
informatie wordt gepresenteerd middels tekeningen die tijdens de voice-over worden getekend.
De participanten ervaarden dit als rommelig en druk. Ondanks dat de tekeningen zelf stilstaand
waren, zorgde het versneld afspelen van de handeling van het tekenen voor afleiding in de video
volgens hen.
Over de “model citizen” video werd vooral verteld dat ze de video leuk vonden vanwege het feit
dat de stijl van de video hen enorm aansprak omdat die vrij “uniek” was. Bij deze video heerste
(zoals van te voren verwacht) wel wat onduidelijkheid bij sommige participanten in wat nou precies de boodschap was. Ondanks dat er dus onduidelijkheid heerste waren mensen wel enorm
enthousiast.
Bij de video getiteld: “Why I can’t stop thinking about this photo” waren mensen erg te spreken
over de video. Sommigen zeiden er wel bij dat het een video is die lijkt op heel veel video’s maar
de manier van uitleggen ervaarde men toch als het meest prettig.
De snelheid waarin informatie gepresenteerd wordt middels audio en visueel bepaalt sterk of
men het een fijne kijkervaring vindt. Zo mag een van de twee zowel niet te snel of te langzaam
gaan. Ook merkte ik in de gesprekken dat men om verschillende reden de ene video leuker vond
dan de ander. Zo speelde namelijk mee dat men bijvoorbeeld een video leuker kon vinden omdat het onderwerp van de video dichter bij hen zelf lag. Of de inhoud van de video lag misschien
wel dichter bij hetgeen wat zij normaal ook kijken wanneer ze in hun vrije tijd op zoek zijn naar
content. Grotendeels werd er gezegd dat de inhoud van wat je wilt vertellen ook leidend moet
zijn voor de manier van vertellen. Wanneer er meer verteld moet worden dan wanneer je alleen
een algemenere boodschap hebt, dan is een puur narratieve vorm niet aan te raden. Toch geld
ook dat wanneer je mensen wilt bereiken die niet specifiek op zoek zijn naar de informatie die jij
verteld, je ze ook moet entertainen. In video 2 kon men zich enorm vinden in wat de maker vertelde, ondanks dat hij iets aankaartte waar velen van ons zich schuldig aan maken. De video
gaat in op hoe hij het zonde vindt dat men vooral naar vrij toeristische plekken reist en daarbij
weinig van de rest van het desbetreffende land ziet. Dit is volgens hem mede te danken aan
wat mensen zien op Instagram en omdat men dat type foto misschien wel wilt namaken voor op
hun eigen Instagram tijdlijn. Hij vertelt dan ook wat zijn manier van reizen is en verteld waarom
dit alternatief zoveel meer te bieden heeft. Ondanks het feit dat de participanten een video is
getoond die redelijk informatief is, hebben zij deze video als erg leuk beoordeeld doordat de
maker naast goed informeren ook weet te entertainen. Al zijnde het door goede cinematografie
of interessante manier van vertelling.

Zo geeft dit weer hoe het onderwerp, wat er met
dit onderzoek wordt aangesneden, het beste kan
worden behandeld. De participanten zagen
namelijk graag iets vernieuwends en daarnaast
iets waar mee ze zich goed konden vereenzelvigen
en tot slot een logische invulling van wanneer
dingen visueel werden uitgelegd.

E X P E R I M E N T E N
VERVOLG EXPERIMENT 2.
In de gesprekken die volgde na afloop van experiment twee is er gekeken naar
welke video zij als het leukst zouden beoordelen. Dit geeft alleen nog maar weinig
weer over specifieke elementen er worden bedoeld met “leuk”. Om die reden is er
een klein testje gedaan onder sommigen van de voorgaande participanten om een
beeld te krijgen van wat zij allemaal mogelijk bedoelen met “leuk”. Er is hen gevraagd een woordweb te maken op basis van de specifieke elementen die er aanwezig kunnen zijn in een video die een indruk achterlaten bij hen tijdens het kijken
waardoor zij de algehele video vervolgens zouden omschrijven als “leuk”.
Voorbeelden van de woordwebben:

Na het analyseren van de woordwebben werd duidelijk dat de redenen voor iemand om iets als leuk te omschrijven voor iedere persoon heel uiteenlopend kunnen zijn. Dit is vrij logisch aangezien mensen normaliter vrij gevarieerd zijn in wat ze
leuk vinden. Toch waren er wel opvallende overeenkomsten tussen de resultaten.
Zo omschreven meerderen dat ze de content die ze tot zich nemen leuk vinden
vanwege de informationele kant. Ook werden de volgende aspecten in video’s op
prijs gesteld:
- Visueel aantrekkelijk				

- Humoristisch

- Persoonlijk / niet te formeel		

- Informatief

- Afwisselend / verschillende settings

TOELICHTING ONTWERPKEUZES
(HYPOTHESE)

Voorafgaand aan de experimenten had ik voor mezelf een hypothese gesteld. Het is als
maker lastig om niet al een bepaald beeld te vormen voordat er aan experimenten of
deskresearch begonnen is. Zodra de doelgroep is vastgesteld en het is duidelijk wat het
doel van het eindproduct is, dan krijg je vaak vanzelf bepaalde ideeën over mogelijke
uitkomsten. Zo ook is dat bij dit onderzoek gebeurt. Dit heeft mede te maken met dat
het medium video al relatief vast stond, door die framing kon er al gerichter over nagedacht worden. Nou ben ik in mijn vrije tijd vaak actief op Youtube en krijg ik van vrienden
en huisgenoten ook een impressie in wat zij interessante content vinden. Op informatief
vlak waren zij vaak enthousiast over dezelfde dingen die ikzelf het meest interessant vind.
Hierdoor ging ik met verwachtingen het tweede experiment in. Deze verwachtingen bestonden vooral uit het volgende:

Professioneel ogend camerawerk en editing

Wanneer de video goed geproduceerd is en er duidelijk is nagedacht over de shots en de
manier waarop de video van scene naar scene wisselt dan valt dit al snel meer in de smaak.
Dit omdat het visueel aantrekkelijk is.

Persoonlijke verhaalvertelling

Wanneer iemand duidelijk beweegredenen om het verhaal te vertellen wat er in een video uiteen gezet wordt dan maakt dit de kijker mogelijk meer emotioneel verbonden met
het onderwerp. Wanneer de video duidelijk informeel is opgezet zal dit ook helpen bij een
jonger publiek om meer te geven om wat er verteld wordt.
Snelheid
Tot slot was de laatste verwachting dat bij een jonger publiek snelheid in de video ook van
belang zou zijn. Met snelheid wordt hier bedoeld dat er niet te lang wordt gedaan om een
aspect uit de video uiteen te zetten maar dat er in een vrij snel tempo wordt gewisseld van
onderwerp. Dit vanwege de gedachte dat een jonger publiek ook een minder lange spanningsboog heeft.
Deze verwachtingen zijn dus ook voor een deel gebaseerd op eigen voorkeur en dit is ook
logisch omdat ikzelf binnen de doelgroep val. Het feit dat ik als maker deel uitmaak van
de doelgroep geeft mogelijk een voordeel in inschattingen maken van wat er wel en niet
werkt voor de doelgroep in zijn geheel. De hierboven omschreven verwachtingen hebben
invloed gehad op wat er met de uitkomsten uit experiment twee is besloten. Uit de eerste
versie van het experiment kwam namelijk informatie die lastig in te zetten viel zonder dat
er aannames zouden worden gemaakt. Vandaar ook dat er dus nog gesprekken naderhand zijn gehouden om meer grip te krijgen op wat het precies was dat de participanten
leuker vonden aan de ene video dan aan de andere video. Toen uit de gesprekken bleek
dat de video van Johnny Harris om de verwachte redenen het leukst werd gevonden
heeft dit de doorslag gegeven in de aanpak voor de eindvideo. Maar belangrijk om te beseffen is wel dat de resultaten van het experiment niet de enige factor zijn geweest voor
de gemaakt ontwerpkeuzes. De ontwerpkeuzes zijn ook zeker afhankelijk geweest van de
visie voor het eindproduct, de verwachtingen omtrent de smaak van de doelgroep.

Waarom nou video?
Waarom nou eigenlijk video?
Waarom nou video?
Waarom is er voor het eindproduct nu eigenlijk video gekozen? Dit medium is immers
niet het meest vernieuwende of vooruitstrevende medium wat er momenteel bestaat.
Wat het wel doet is de maker in staat stellen van het direct visueel maken van zijn of
haar visie voor een publiek. Het geeft je de tools om exact te laten zien wat je bedoeld en
ook hoe je het bedoeld. Dit is belangrijk, omdat het weinig ruimte over laat voor mensen
om eigen invulling te geven aan hetgeen wat je aankaart. Zo kan bijvoorbeeld een ander
medium sneller worden misvat.

Het onderwerp wat deze audio-visuele
productie gaat aankaarten is op zichzelf
ook niet vernieuwend. De manier waarop
dit aangekaart wordt en het feit dat het
specifiek deze doelgroep alleen maar aan
zal spreken is uiteindelijk wel vernieuwend. Toch is het haast onmogelijk om
compleet vernieuwend te zijn wanneer de
vorm van de audio-visuele productie zowel de opinie van - als het onderzoek naar
een doelgroep volgt.
Vernieuwend zal de audio-visuele productie ook met name zijn op het gebied van dat
het heel “eigen” is. Mijn manier van vertellen, mijn manier van animeren met mijn tekeningen en tot slot mijn camerawerk en editing. Deze zeer persoonlijke manier kan het
verschil maken voor sommigen binnen hun enthousiasme rond de boodschap. Waarbij
andermans productie hen misschien wel minder aansprak.Binnen het animeer gedeelte
geeft dit al helemaal de ruimte om het “eigen” te maken.
Animatie is uniek in de vrijheid die je hebt voor het maken van een beeld. Dit komt doordat het geen rekening hoeft te houden met wat in de echte wereld kan. Hierbij kan ik
beeldspraak gebruiken in hetgeen wat ik vertel en het ook daadwerkelijk tonen in animatie, terwijl wat ik vertel mogelijk niet eens in het echt zou kunnen worden gemaakt
doordat ik er simpelweg de “resources” niet voor heb.

Visuele informatie werkt daarnaast volgens een onderzoek van Tilburg Universiteit beter bij een hoge informatiedichtheid
voor het onthouden van de informatie.
Voor velen geldt ook dat visualisatie
enorm helpt in het begrijpen doordat ze er
beter een mentale voorstelling van kunnen maken, dan wanneer ze alleen audio
hebben.

2+3=5

Waarom nou video?
Waarom nou eigenlijk video?
Waarom nou video?
Het meer lastige aspect van dit project
is het aanspreken van de doelgroep. De
gekozen doelgroep is mogelijk moeilijk
te bereiken voor doeleinden zoals lange
termijn mentale gezondheids oplossingen. Hoe maak je zo’n bericht aantrekkelijk voor een generatie die over het
algemeen een kortere spanningsboog
heeft dan andere generaties? Hierin is het belangrijk om te beseffen dat
de desbetreffende generatie meestal
dezelfde generatie is waarin mentale
gezondheidskwesties een grotere rol
speelt omdat zij over het algemeen meer
prestatiedruk voelen. Zo zijn er nooit
eerder zoveel burn-outs geconstateerd
bij jongere mensen als de afgelopen
jaren blijkt uit cijfers van het RIVM.
Dit geeft de impressie dat berichtgeving als wat er middels dit project gaat
worden gepresenteerd wel degelijk
aan zou kunnen slaan bij de doelgroep.
Video speelt hierin een grote rol doordat dit medium opties biedt om juist
deze doelgroep te interesseren. De
doelgroep is er namelijk een die vanaf kinds af aan blootgesteld is aan video. Deze generatie is er een die zijn of
haar content verkrijgt in het medium
video en zij hebben dit zelden anders
gedaan. Toch zit er natuurlijk nog wel
enorm veel verschil binnen video. De
manier waarop de video vorm wordt
gegeven zal veel zeggen over welk type
persoon je bereikt binnen je doelgroep.
Een andere reden voor de vorm video
is het feit dat informatieoverdracht in

deze vorm goed mogelijk is. Er zijn enorm
veel andere mogelijkheden om te selecteren als vorm voor het product. Zo had
het eindproduct bijvoorbeeld een multi-sensorische installatie kunnen zijn wat
een door social media getriggerde paniekaanval nabootst. Dit kan op de

doelgroep wel degelijk een emotionele impact hebben waardoor het
publiek gemotiveerd raakt om actie te ondernemen. Maar de mindere kant hiervan is dat deze motivatie
dan vaak niet daadwerkelijk leidt tot
verandering bij deze doelgroep. Het
moet ook makkelijk worden gemaakt
om actie te ondernemen door duidelijkheid te maken wat men precies
moet doen om zichzelf in een betere
situatie te verkrijgen. Dit maakt het
dat andere meer abstracte vormen
voor het eindproduct zijn uitgesloten.

Andere producties omtrent telefoongebruik
en mentale gezondheid.
Headspace
Headspace is een applicatie die een groot aanbod heeft in meditatie sessies en tips & tricks omtrent stress management, slaap verbetering en mindfulness.
Wat headspace enorm goed doet is het aantrekkelijk maken van hun service. Alles ziet er gelikt
uit en de karakters die ze gebruiken om sommige lessen visueel te maken zien er passend uit bij
hetgeen wat ze moeten uitstralen. Ofwel makkelijk te herkennen als deel van headspace maar
ook makkelijk te herkennen als dat het karakter “kwetsbaarheid” moet uitstralen wat weer helpt
met vereenzelviging voor het publiek. Wat headspace ook enorm sterk maakt is de les die ze
willen geven opbouwen vanuit een vergelijking of gevoels omschrijving die de doelgroep waarschijnlijk wel eens ervaart.
Het probleem met headspace is dat er natuurlijk een verdienmodel aan te pas komt. Het kost je
70 euro per jaar en dat is voor velen een behoorlijke prijs voor een applicatie. Een ander ding waar
men mogelijk afhaakt is het feit dat het enorm duidelijk is wat headspace voor je wilt doen: het wil
je dingen aanleren voor waar je momenteel in achter loopt, in dit geval mindfulness. Men kan dit
confronterend vinden. Meesten mensen worden niet graag herinnerd aan dingen die misschien
mis gaan in hun eigen gedrag, dit confronterende loopt misschien spaak met hun zelfbeeld.
Een andere reden voor waarom mensen mogelijk niet voor headspace kiezen is dat het zich dus
focust op mindfulness training vooral middels meditatie. Het probleem hierbij is dat bij veel mensen het woord meditatie een lading heeft die zij niet bij zichzelf vinden passen. Mensen ervaren
dit mogelijk als “zweverig” en niet als een concrete oplossing voor hun probleem.

Interpolis x Snelle #PhoNo - Smoorverliefd video clip
Interpolis is een campagne gestart met Snelle samen genaamd #Phono. De tekst van het nummer geeft al hints weg van waar de campagne over gaat. Waar de campagne voor staat wordt pas
echt duidelijk bij het bekijken van de videoclip van het nummer. Hierin is te zien dat een jongen
verliefd raakt op een meisje uit zijn middelbare school klas. Je ziet ze af en toe samen maar iedere
keer als ze op afstand zijn zie je communiceren via hun telefoon. Wanneer tegen het einde van
het nummer het jongetje en het meisje elkaar aan het berichten zijn zie je dat de jongen op zijn
fiets bezig is hiermee. Waarna hij zijn aandacht alleen maar op de telefoon houdt wordt hij plots
aangereden door een auto.
De grote onthulling van de videoclip wijst natuurlijk op iets enorm tragisch. Dit zijn effecten van
telefoongebruik die erg drastisch en direct zijn. Om die reden snap je als kijker de boodschap ook
wel en als herinnering aan dat telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is werkt het ook goed,
zeker als het nummer je aanspreekt. Alleen is er niet heel veel overtuigingskracht nodig om de
meerderheid van de mensen nog te overtuigen van het feit dat het gevaarlijk kan zijn. Daarnaast
is dit verhaal wat wordt uitgebeeld niet bijzonder origineel, het verschil met een hoop reclames is
alleen dat het bericht in een liefdesverhaal is gegoten.

Andere producties omtrent telefoongebruik
en mentale gezondheid.
Why the internet will discourage you - Nathaniel Drew
Nathaniel Drew is een youtuber die zich bezighoudt met zijn zoektocht naar mentale rust. In zijn
video’s gaat hij vooral in op psychologische vraagstukken die hij uiteen zet middels zijn eigen
kijk op dingen. Hij geeft mooie analyses en geeft bij zowat iedere “les” die hij geeft aan dat hetgeen wat hij verteld gebaseerd is op eigen ervaring. Dit laatste is voor hem belangrijk omdat hij
zich realiseert dat wat voor hem als waarheid geldt, niet het geval hoeft te zijn voor een individu
uit zijn publiek. In deze video gaat hij in op de neppe kant die het internet draagt. Hij vertelt hoe
deze neppe kant bij mensen vaak een negatieve invloed kan hebben omdat ze dit dus relateren
aan hun eigen minder stimulerende leven. Wat goed werkt in deze video is dat hij het persoonlijk
maakt door zichzelf kwetsbaar op te stellen middels het gebruik van zijn eigen manier van werken
als onderwerp. Hij laat zien hoe ook hij bijdraagt aan het neppe doordat hij zijn video’s vaak spannende titels geeft die soms ietwat overdreven zijn. Zijn redenatie hiervoor is dat hij goed bedoelt
en dat hij middels zijn video’s mensen probeert te helpen. Dat is in zijn ogen rechtvaardiging voor
zijn leugen.
						
						
						
						
						
			
				
						
						

Farewell Facebook -a short film about digital suicide
Farewell Facebook is een nederlandse short film die
ingaat op de gedachtegang van de hoofdpersoon om
-trent zijn Facebook ervaring. Wat goed werkt aan 		
de film is dat het een originele situatie schetst waarin
Facebook een fysieke ruimte met mensen wordt. Dit
zorgt ervoor dat de handelingen die normaal op Face
book plaatsvinden ineens ”face to face” gebeuren wat
een aparte ongemakkelijkheid creëert.

Het verhaal van de video wisselt continu af tussen gespeelde stukken en “echte” gesprekken tussen de hoofdpersoon en de mensen waarvan hij de status updates leest. Bij iedere status update
is de hoofdpersoon benieuwd naar de persoon zijn/haar motieven om hetgeen te posten. Tot hij
tot slot besluit niet op dezelfde manier op een podium te willen staan voor vrienden en vage kennissen en om die reden verwijdert hij Facebook.
Dit is een voorbeeld van een narratief waarin verhaal een duidelijk bericht heeft aan de kijker.
Verder laat het de kijker wel voor zichzelf besluiten wat de doen, het toont je simpelweg dingen
die je mogelijk tot nadenken dwingen. De manier van vertellen werkt goed, maar het is wel te
traag voor de doelgroep die er met dit project moet worden aangesproken. Ook terwijl ik keek
merkte ik dat ik soms afdwaalde of interesse verloor
en ik ben iemand die enorm geïnteresseerd is in alles
omtrent short films.

ANDERE
ACTIVITEITEN
Om meer grip te krijgen op wat men ervaart
als goede storytelling zijn er ook analyses
gemaakt van sterke storytelling voorbeelden.
Hierbij is er gekeken naar reclames. Waarom
reclames?
Reclames zijn goede voorbeelden van storytelling die men doet geven om iets waarover
zij anderszijds mogelijk niet veel voor voelde.
Daarnaast zijn reclames niet eindeloos lang
wat het makkelijker zou moeten maken om
patronen te zien in de storytelling. Er is gezocht naar de beste reclames door de jaren
heen. Dit vanwege het feit dat deze reclames
dus ook echt gekozen zijn als beste oftewel
goed zijn ontvangen door tv-kijkers.
In deze reclames viel op dat er vaak gekeken
is naar wat maatschappelijk relevant is. Zo
is er bijvoorbeeld een reclame die inzoomt
op de overeenkomsten bij twee kinderen van
een andere etniciteit. Dit is natuurlijk een
goede boodschap en doet ook veel voor het
imago van het bedrijf in kwestie. Een andere
reclame benadrukt weer hoe veel ouderen
eenzaam zijn tijdens de feestdagen. Als je
na het zien van dit soort reclames vaak sterk
een emotie voelt of misschien wel sterk geactiveerd raakt dan komt dit vaak door iets
waar veel reclames rekening mee houden. De
bedrijven achter de reclames doen natuurlijk
onderzoek naar wat voor soort mensen hun
product of dienst kopen. Doordat ze hier een
goed beeld van krijgen kunnen ze in de reclame inspelen op hun publiek. Ze doen dit door
een situatie te schetsen die enorm herkenbaar is, iets waarmee het publiek zich goed
kan vereenzelvigen.
Het is dus van belang dat men zich kan vereenzelvigen met de dingen die er getoond
worden in de audio-visuele productie. Dit zal
dus in de probleemstelling van de video naar
voren moeten komen om men meer te intrigeren voor het onderwerp.

AV?

ANDERE
ACTIVITEITEN
Camerawerk & editing
In het latere deel van dit onderzoek werden ook
de praktische vaardigheden steeds belangrijker.
Zo is een van de dingen die uit de experimenten
kwam, dat het enorm belangrijk is om kwalitatief
iets goeds te leveren. Als men niet het gevoel
heeft dat ze naar iets van hogere kwaliteit aan
het kijken zijn verliest men de aandacht ook al
sneller. Ik als maker heb verder redelijk vertrouwen in mijn vaardigheden omtrent animatie,
maar het filmen zelf is iets waarvan ik wist nog
veel in te moeten leren.
Om die reden ben ik als test een korte video
gaan schieten om deze nodige vaardigheden
aan te scherpen. Hierbij kwamen er al snel dingen naar voren die van belang waren voor het
maken van de video.

1. Het belang van storyboarden
Visual storytelling is key omtrent “show don’t
tell” maar om tot goede visual storytelling te
komen is storyboarden een enorm bruikbare
tool. Dit vanwege het feit dat storyboarden ervoor zorgt dat je met de uiteindelijke “edit” in
gedachte aan het filmen begint. Hierdoor kon
ik beter rekening houden met hoe bepaalde
shots moesten worden opgenomen.
2. De juiste instellingen op de camera ten
opzichte van de editing software
Bij het editing proces werd al snel duidelijk
dat de beelden enigszins haperig en onscherp
leken. Na wat onderzoek blijkt dat het aantal “frames per seconde” invloed heeft op de
kwaliteit van een uiteindelijke video, indien
deze niet gelijk staat aan dat van de editing
software. Ook is het afstellen van de juiste
sluitersnelheid op de frames per second van
belang op de camera zelf. Als dit juist wordt
gedaan zijn de beelden een stuk gelikter.

3. Audio design
Goed audio design is de helft van de kijk
ervaring. Zo kan dit een video echt een stuk
meer immersief maken. Dat bleek ook nadat
de video duidelijk iets leek te missen nadat
er alleen muziek onder was geplaatst maar
verder niets.
4. Een rode lijn
Ondanks dat de video meer een test was om
de praktische vaardigheden aan te kaarten,
benadrukte het eindresultaat van deze test dit
opnieuw. Zo moeten de beelden logisch zijn
bij wat de kijker hoort en zou moeten voelen
volgens de maker.
5. Het kennen van de hardware
Voor het maken van kwalitatieve beelden die
mensen moet aanspreken is het belangrijk dat
je als maker weet wat je doet met de tools die
je hebt. Hoe meer kennis je hebt over je tools
hoe creatiever je kan zijn in de manier waarop
je ze gebruikt. Aangezien mijn achtergrond
meer in animatie en illustratie ligt dan film, is
deze test video hier een handige stap in geweest.

METAFOOR TEST
Over het algemeen worden verschillende video methodes gebruikt voor hoofdzakelijk verschillende doeleinden. Hierbij kan er bijvoorbeeld gezegd worden dat animatie het best werkt om
theorie uiteen te zetten, en sfeerbeelden om emotie over te brengen (dit wordt op een latere
pagina verder xxbehandeld). Om te testen of de methoden die het meest voor de hand liggend
zijn voor het ene doeleind ook goed werken voor een ander doeleinde is er een test gedaan. Dit
is gedaan middels een metafoor.
Het onderwerp van het stukje wat behandeld wordt is de afleidende kant van een telefoon. Hoe
dit zich manifesteert is normaliter iets wat herkenbaar in beeld wordt gebracht, bijvoorbeeld
door een opeenvolging van beelden van iemand die continu gestoord wordt tijdens zijn/haar
werk en daar steeds gefrusteerder door raakt. Oftewel vaak kies je als maker voor de meest voor
de hand liggende methodiek, in dit geval sfeerbeelden. De metafoor die er is verzonnen is als
volgt: de afleidende werking wordt nu vervuld door mensen zelf. Je krijgt in de video het perspectief van een persoon die van huis vertrekt en onderweg door het trappenhuis continu gevraagd wordt om wat te doen wat niet relevant of logisch is voor de situatie waarin de persoon
zich bevindt. Net als hoe een telefoon je allerlei dingen kan tonen die meestal helemaal niet
relevant of logisch zijn voor het moment waarop het wordt getoond.

Om context te geven is er wel gebruik gemaakt van overliggende tekst animaties. Wat goed
werkt is dat de tekst serieus in gaat op het onderwerp en geen voorbeelden noemt, het visuele
gedeelte van de video is puur voor deze functie ingezet. Dit maakt het duidelijker dat het visuele
gedeelte als metafoor bedoeld is.

De test laat zien dat de meest voor de handliggende methodiek niet altijd de meest interessante
verhaalvertelling maakt. Wel is het belangrijk om context te geven aan je publiek. Indien iets als
een metafoor goed gebruikt wordt heeft het de potentie om een concept veel beter uitleggen
dan de reguliere methode. Dit omdat het een complex abstract idee in iets tastbaars kan veranderen, dit is voor sommigen binnen een publiek een fijne uitkomst.

Video URL: https://youtu.be/kom47uVhxBU

VISUALS TEST

Visual storytelling is een belangrijk aspect binnen video om het doel van een audiovisueel product te bereiken. Zo hangt de sfeer van een video enorm af van hoe het geknipt is
en op welke manier dingen in beeld zijn gebracht. Als er bijvoorbeeld heel veel beelden
snel achter elkaar te zien zijn dan kan de persoon achter de edit dit bewust hebben gedaan omdat er mogelijk een gevoel van ongemak, stress of haast moest worden overgebracht. Voor het in beeld brengen kan de hoek waarop je het onderwerp toont veel doen
voor hoe je als kijker het onderwerp ervaart. Als de maker van een narratief bijvoorbeeld
wilt bereiken dat de personage in de scene wordt ervaren als een machtig persoon die de
situatie onder controle heeft dan zal hij/zij er sneller voor kiezen om deze persoon vanuit
een lager perspectief te tonen. Wat dit kan doen is het personage als dominant over laten komen. Toon je iemand vanuit een hoger perspectief dan kijk je als kijker dus letterlijk
op iemand neer, dit neemt met zich mee dat dit personage wordt ervaren als nederig of
niet in controle van de situatie.
Zo zijn er dus veel meer dingen die een filmmaker kan doen om het beoogde effect te
verkrijgen.

Het doel wat er in de video behaald moet worden is om bewustwording te creëren bij de kijker.
Een van de manier waarop er met dit project gehoopt wordt om dit doel te vervullen is door in de
visual storytelling de anekdotische verhalen en handelingen binnen dit verhaal op een manier te
tonen dat het blijft hangen bij de kijker. Hierin ben ik mede geïnspireerd geraakt door filmmakers
zoals Daniel Schiffer. In de video’s die hij produceert toont hij hoe hij product reclames maakt. In
deze reclames komen vaak alledaagse handelingen voor waar men normaal niet zo snel bij stil
zou staan maar de manier waarop het in beeld wordt gebracht verandert dit. Zo heb ik mezelf er
al vaak op betrapt dat als ik handelingen deed die in een van de video’s voorkwam dat ik meteen moest denken aan de video. Dit is het gewenste effect wat er hopelijk teweeg kan worden
gebracht in de video. Om te proberen dit effect te verkrijgen wordt er eerst een test gedaan.
Uit deze test korte test bleek een van de opties het meest aan te sluiten bij het doel wat hierboven is geformuleerd. Zo geeft deze optie een meer vernieuwende kijk op de simpele handeling
en dit kan mogelijk resulteren in dat de handeling hierdoor meer memorabel is neergezet. Wel is
het zaak dat de techniek niet teveel gebruik wordt door de video heen omdat anders de handelingen die moeten worden onthouden toch minder opvallen.
Binnen de test heb ik drie verschillende manieren gebruikt per handeling. Een van de methodes
voor beiden handelingen was duidelijk wat meer experimenteel. De tweede methode was een
andere hoek maar vrij kalm in beeld gebracht. De derde manier was met een kleine jump cut
maar vrij rustige camera beweging.
VIDEO URL: https://youtu.be/u9wbqdV3uzI
Op de volgende pagina zijn de methodes omtrent het filmen van de handelingen gevisualiseerd.

VISUALS TEST
Handeling: het pakken van de telefoon
Versie 1

Versie 2

Versie 3

Handeling: longboarden

Versie 1

Versie 2

Versie 3

Iteraties mogelijk eindproduct
uitgelicht
Op deze pagina wordt er langs alle eerdere ideeën gegaan om een duidelijk beeld te
schetsen van wat voor stappen er zijn gemaakt in de weg naar het eindproduct.

1. Animatie om een maatschappelijk probleem aan te kaarten.

In eerste instantie was het idee voor dit project om een simplistische animatie te maken
om daarmee een maatschappelijk probleem
of taboe aan te kaarten. Nadat er een keuze
moest worden gemaakt in welk onderwerp
er zou worden gebruikt, werd het ook duidelijk dat de vorm van het eindproduct moest
afhangen van het onderwerp, het doel van de
video en de hoeveelheid informatie die er bij
kwam kijken.

3. “Persoonlijke” explainer video

Na experiment 2 is gebleken dat men de stijl
van de video enorm belangrijk vindt. Zowel de
visuele stijl als de manier waarop het onderwerp wordt behandeld. Uit de gesprekken
na het experiment bleek dat de narratieve
animatie video vooral in de smaak is gevallen
vanwege de unieke visuele stijl die heel veel
mensen aansprak. De video die als explainer
diende van Johnny Harris werd leuk gevonden vanwege hoe helder de uitleg was, de
persoonlijke manier van vertellen waarmee
men zich goed kon vereenzelvigen en daarnaast de flow van de video. Voor de AV productie is dus gekozen voor een “explainer”.
Hierbij wordt de theorie zo helder mogelijk
gemaakt middels animatie en zal het zeer
persoonlijk worden gehouden op een manier
die het makkelijk maakt voor men om zich
ermee te vereenzelvigen. Tot slot zal de manier van vertellen ook entertaining worden
gemaakt zodat de kijker vermaakt blijft.

2. De informatie in een narratieve vorm.

Het onderwerp had mogelijk in een short
film kunnen worden verwerkt. Het zou een
goede verdieping kunnen zijn geweest qua
storytelling. Toch was het van belang dat de
informatie helder en redelijk concreet over
zou worden gebracht aan de kijker. Hiervoor
is experiment 2 ingezet. Na het verkrijgen van
de resultaten werd duidelijk dat er makkelijk
verwarring kan ontstaan over wat de boodschap precies is in een verhaal ten opzichte
van andere vormen van audio visuele producties. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om
dat mensen het probleem begrijpen, maar
daarnaast ook dat de inzetbare maatregelen
om de negatieve effecten te minderen, ook
helder zijn.

VISUELE
SCHETS

Op deze pagina wordt er een visuele indicatie gegeven aan de lezer om hem/haar van een beter beeld te voorzien omtrent de
audio-visuele productie. Hierbij komen vrijwel alle type beelden die mogelijk gebruikt gaan worden in naar voren.

Type transities

B-roll / opvul beelden
(toonzetten middels beeld)

Type animatie
& video overlay animatie

Persoonlijke manier
van vertellen

OPBOUW
EINDPRODUCT
Binnen het eindproduct worden er in principe drie verschillende manieren van vertelling gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van animatie, sfeerbeelden en persoonlijke vertelling middels
een medium close up van de verteller. Alle drie manieren hebben verschillende effecten op hoe
de kijker de video ervaart en wanneer wat te gebruiken is iets waar aandacht in gestoken moet
worden. Het eindproduct heeft op praktisch gebied een aantal doelen om te vervullen bij de
doelgroep. Zo moet de informatie erin helder worden overgebracht, daarnaast moet de kijker
zich kunnen vereenzelvigen met de voorgelegde vergelijkingen. Ook moet de kijker vermaakt
zijn.
Informatie overdracht
Voor informatie overdracht is animatie enorm geschikt. Binnen het online marketing werkveld is
dit bevestigd middels onderzoek. Zo blijkt dat visuele informatie 60000 keer sneller wordt opgeslagen dan tekstuele informatie. Nu zal het in de video gaan om gesproken informatie, maar
de cijfers liegen er niet om. Animatie komt voornamelijk tot zijn recht wanneer het gaat om semi
abstracte informatie die voor het publiek misschien niet direct te visualiseren valt. Wanneer dit
middels animatie voor je wordt gedaan ontneemt dit de kans grotendeels dat de informatie alsnog wordt misvat of simpelweg niet wordt begrepen. Hieronder een eigen gemaakte visualisatie
voor een mogelijke animatie in het eindproduct :
								
q								 Deze afbeelding kan worden gebruikt		
						
binnen een animatie gedeelte om de
								
impact van social media op de dopamine
								 afgifte uiteen te zetten.
Vereenzelviging van het publiek met de
content in de video
Om dit voor elkaar te krijgen is er door het
onderzoek heen veel rekening gehouden
met hoe de geconstateerde klachten bij
participanten van experiment een tot
uiting kwamen. Zo is vereenzelviging voor de kijker makkelijker mogelijk wanneer hij/zij dingen
uit de video herkent bij zichzelf dan wanneer zij zich moeten inbeelden hoe iets zou zijn. Hiervoor zou video worden ingezet om situaties te schetsen die voor de kijker mogelijk herkenbaar
zijn terwijl hier over gesproken wordt in de video. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan hoe
er in de video iemand te zien zou zijn die nadat zijn/haar wekker gaat meteen begint te scrollen
op social media. Dit is iets wat bijna alle participanten ook deden.
Vereenzelviging zal binnen de video verhaal behaalt moeten
worden door de minder fijne kanten te laten zien op basis van de
vier primaire klachten. Aangezien deze klachten het meeste
voorkomen bij mensen waardoor de kans het grootst is dat
mensen zich erin zullen herkennen.
Persoonlijke vertelling
In de video wordt alle informatie door mijzelf uitgelegd. Je hoort
mijn stem gedurende de hele video en ik vertel ook over eigen
ervaring met het onderwerp, alsof ik als verteller een vriend ben van
de kijker. De intieme sfeer hiervan wordt benadrukt doordat ik afwisselend ook te zien ben middels een medium close up shot, waarbij je ziet dat ik het verhaal direct vertel aan de kijker.

OPBOUW
EINDPRODUCT
Ontwerpcriteria

De audio-visuele productie moet voldoen aan de onderstaande punten:

- De audio-visuele productie moet de aandacht vast
houden

Het vasthouden van de aandacht van de doelgroep is natuurlijk
key in het behalen van de mogelijkheid tot positieve verandering. Hierbij zal er een tien seconden regel worden gehandhaafd, waarbij binnen iedere tien seconden er veranderend
beeld is die ondersteunt wat er verteld wordt in de video. Dit
helpt om de aandacht vast te houden doordat er genoeg visuele
variatie is.

- De tone of voice moet positief zijn ondanks het feit
dat het onderwerp negatieve gewoontes aanspreekt
Om positieve gedragsverandering te verkrijgen moet de
kijker niet het idee hebben dat ze op het matje geroepen
worden. In de video zal een positieve toon moeten worden
gehouden, dit kan bijv. middels het benadrukken van de
positieve effecten van de maatregelen.

- Vereenzelviging moet voor de kijker mogelijk zijn
middels visual storytelling
De kijker moet zich emotioneel verbonden voelen
met wat er verteld wordt om zo geactiveerd te worden om verandering door te voeren. Deze emotie
moet voornamelijk verkregen worden middels het
visuele gedeelte van de video.

- De “pace” ofwel “tempo” van de video moet aansluiten bij de voorkeur van de doelgroep

Gezien de korte spanningsboog van de doelgroep, moet
het tempo van de video vrij rap zijn. Wel moet er een goede balans worden gevonden tussen snelheid behouden en
genoeg tijd nemen voor een specifiek onderdeel binnen de
video. Er moet namelijk wel genoeg tijd worden genomen
voor bepaalde delen indien er vereenzelviging wil optreden.

- De meer abstracte delen van het onderwerp moe-

ten uiteen worden gezet op een manier die voor
iedere kijker logisch is
Informatie overdracht is bij dit onderwerp enorm van
belang. Sommige theoretische delen van het onderwerp zullen voor sommigen niet even makkelijk zijn.
Om die reden moet er binnen de vertelling genoeg
aandacht worden gestoken in het afwegen van verschillende manieren van uitleg. Indien bijv. voor een
theoretisch deel een metafoor in video vorm beter
werkt dan animatie dan wordt deze manier toegepast.

Audio-visueel product tijdlijn
INTRODUCTIE

Onderwerp introductie
(Camera beelden)

PROBLEEMSTELLING

Uitleg over wat de mogelijke negatieve effecten zijn van overmatig social
media gebruik en hoe deze effecten
zich mogelijk uiten in het leven van de
kijker
(Camera beelden & animatie)

THEORIE

Uitleg over de basis van hoe bepaalde
social media platforms in elkaar steken, waardoor ze verslavend worden
of een minder effect hebben om de
mentale gezondheid
(Vooral animatie)

UITLEG OVER OPLOSSINGEN
Per negatief effect (waarschijnlijk
worden er in totaal vier behandeld)
wordt er een oplossing gegeven en
krijgt de kijker te zien hoe dit zich zou
kunnen manifesteren in zijn of
haar leven.
(camera beelden & animatie)

WRAP UP & CONCLUSIE

Er wordt nuance gegeven aan voor
wie deze video nou exact bedoeld is.
Daarnaast is er ook uitleg over hoe
mindful omgaan met het gebruik van
social media over het algemeen een
belangrijk iets is en waarom iedereen
een zo zorgeloos mogelijk leven verdiend.
( camera beelden & animatie)

OUTRO

(camera beelden & overlay animatie)

PROOF OF CONCEPT
De proof of concept is voorgehouden bij mensen die vallen binnen de doelgroep. Hen is gevraagd of dit verhaal duidelijk voor zou zijn en of deze
manier hen zou aanspreken. Op beiden vragen is het antwoord “ja” gegeven nadat er kleine aanpassingen zijn gedaan en er uitleg is gegeven bij
het verloop van bepaalde shots. Dit storyboard is niet een directe vertaling van hoe de video gaat lopen omdat er mogelijk extra shots of sub-onderwerpen worden toegevoegd. Er is nog ruimte voor creativiteit mits dit toe zou voegen aan het eindproduct.
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Intro

2.

3.

Negatieve social
media effecten
4.
Introductie

5.

6.
Wipe
transitie
naar
volgend
shot

Shot van mij terwijl
ik uitleg geef, geluid
loopt ook door over
andere shots

Vergelijkingen

(Repoussoir)

8.

7.

Wipe
transitie
naar
volgend
shot

1ste mogelijke
vergelijking
Hoe iedereen bij het
wakker worden
meteen zijn of haar
telefoon pakt

(Repoussoir)

10.

11.

12.

(Repoussoir)

Uitleg persoonlijke associatie met
onderwerp

(Repoussoir)

Wipe
transitie
naar
volgend
shot

2de mogelijke
vergelijking hoe je
constant wordt
afgeleid tijdens het
leren of werken

13.
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14.

(Repous-

15.
Uitleg theorie begint

(Opvul beelden/B roll van
vroeger)

16.

17.

18.
Animatie

Uitleg over hoe social media je beïnvloedt

Animatie

DOPAMINE
20.

19.
Uitleg over hoe
meldingen samen
worden gevoegd om
grotere dopamine
afgifte te stimuleren

21.

Animatie
@... heeft geliked

@... heeft geliked

@... heeft geliked

@... heeft geliked

Animatie
+DOPAMINE
BOOST

24 hebben geliked

Uitleg highlight reel

Animatie

22.

23.

24.

Uitleg oplossing 1

X MELDINGEN
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Uitleg over safe
browsing

Wipe transitie
naar volgend shot

Animatie

SAFE
BROWSING
31.

32.

33.

Animatie

MOTIVEREND

Voorbeelden van content die positief
effect kan hebben

INSPIREREND
(Opvul beelden)

ACTIVEREND

34.

35.

36.
(ieder loos moment wordt
gevuld met iets stimulerends)

sigh*

LIMITEER
JEZELF
37.

LIMITEER
JEZELF
38.
Uitleg over hoe belangrijk
echt sociaal contact is

40.

41.
Uitleg over hoe je al heel snel
verschil zal merken als je echt
probeert

39.
Uitleg over hoe een regel met
jezelf aspreken functie kan
hebben.

42.
Uitleg over hoe je brein moet
ontprikkelen en waarom niet
stimuleren erg belangrijk is.

Animatie

43.

44.

45.
Outro, vervolg op de intro

Wrap up & uitleg over hoe deze maatregelen
een positief verschil kunnen maken voor
sommigen

(Opvul beelden/B roll)
Sfeer die het moet creëren:
hoopvol, goed gestemd

46.

47.

48.

49.

50.

51.

END
AANBEVELINGEN
Indien er meer tijd was gepland voor dit project, was er meer aandacht gegeven
aan het leren van hoe om te gaan met een camera en editing software. Dit zou
mogelijk een verschil kunnen hebben gemaakt om de video naar een nog hoger
niveau te tillen zonder het “persoonlijke” aan de video te verliezen. Ook kon er dan
meer getest worden bij de doelgroep om te kijken wat volgens hen het beste werkt.
Ondanks dat het vooraf onmogelijk is om te zeggen of een video in de smaak gaat
vallen bij een groter publiek, zou het natuurlijk wel een goede indicatie zijn van of
het herkenbaar is voor een grotere groep. Zo zouden er verschillende editing stijlen
kunnen worden getest, wat ook een goede impressie zou geven van wat dit doet
met de toon en flow van de video.
Een andere richting die mogelijk van waarde had kunnen zijn was het interviewen
van veel meer mensen binnen de doelgroep. Interviews met als doel, erachter te
komen hoe verschillende mensen hun telefoongebruik inrichten. Waar de meesten
hun tijd aan besteden, wat ze mogelijk zelf al doen om mogelijke negatieve effecten tegen te gaan. Wanneer er interviews zijn afgenomen bij een grote groep binnen de doelgroep, maakt dit de gemaakte vergelijkingen ook meer gegrond.

CONTEXT VIDEO
De exacte vorm die de eindvideo aanneemt zegt veel over de context waarin deze
geplaatst moet worden. Ook het doel van de video kan een hoop zeggen over waar
de video het best tot zijn recht komt. In het geval van dit eindproduct is het in eerste instantie lastig om te zeggen in welke plaats dit thuis hoort. Dit komt doordat
het een vrij persoonlijke en informele kant heeft. De reden hiervoor is de vrij jonge
doelgroep. Waar is de doelgroep het meest actief en is de kans het grootst dat zij
een video als deze zullen kijken? Youtube is hiervoor het meest geschikt. Youtube
is een site waarop een video als deze het makkelijkst de doelgroep zal bereiken. De
video zal qua toon en snelheid het meest aansluiten bij de content die er vooral op
Youtube voorbij komt. Daarnaast is er op Youtube ook de mogelijkheid om direct
te communiceren via de comments, wat het mogelijk maakt om ervaringen uit te
wisselen. Hierdoor krijgt men meer het gevoel dat er veel gelijkgestemden zijn wat
bevorderend kan werken voor het doel.
Een andere belangrijke factor maakt dat er de optie is om mensen via Youtube door
te sturen naar andere sites indien je de link hiervan in de beschrijving plaatst. Dit
kunnen sites zijn waarop verdere uitleg en tips staan om “mindfulness” omtrent
social media gebruik te bevorderen. De eindvideo kan op zichzelf staand voor men
dus uitkomst bieden maar door het op Youtube te plaatsen kan het ook nog daarop
verder bouwen.
Een andere reden dat dit de best werkende plaats voor de video is is omdat het
publiek wat gevormd is uit de jonge doelgroep, vaak al deels geïnteresseerd moet
zijn in het onderwerp indien het aan wilt slaan. Op Youtube worden de aanbevolen
video’s geselecteerd op basis van het voorgaande kijkgedrag van een gebruiker.
Hierdoor zal op basis daarvan de video worden aanbevolen aan mensen die vaak al
deels geïnteresseerd zullen zijn in dit type video’s.
Het eindproduct is voor in een andere context zoals een openbare setting als een
mental health coach praktijk of iets dergelijks simpelweg te informeel. Vanwege
de persoonlijke kant eraan vallen veel andere soorten context weg. De video volgt
teveel een Youtube formule en zal daarom ook het best in zijn recht komen op die
plek.

CO N C LU S I E
In dit onderzoek is er in gegaan op de onderzoeksvraag: “Hoe kan ik mogelijke
oplossingen definiëren voor de nadelige effecten van social media gebruik op de
mentale gezondheid bij jongvolwassenen, om deze vervolgens te presenteren
middels een audiovisuele productie om zo hierbinnen een positief effect te verkrijgen?”. Om deze vraag te beantwoorden is er zowel kwanitatief als kwalitatief
onderzoek gedaan.
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er wel degelijk oplossingen te definiëren zijn voor de nadelige effecten van social media. Nog belangrijker is dat deze
oplossingen ook nog specifiek aan klachten te koppelen zijn, waardoor dit dus een
minder ingrijpend effect zal hebben op iemands leven dan wanneer deze persoon
helemaal zou moeten stoppen met social media. Hierdoor zal men ook eerder geneigd zijn om oplossingen toe te passen.
In het tweede deel van het onderzoek is er ook naar voren gekomen dat om men
zich aangesproken te laten voelen door de video er een persoonlijke toon centraal
moet staan in de video. Er zijn altijd anderen die last hebben van vergelijkbare
mentale problematiek en het is dus gebleken dat wanneer je je als maker kwetsbaar opstelt dit meer indruk maakt op de gemiddelde kijker. Hierdoor is de “persoonlijke explainer” vorm van de video de meest logische en veilige keuze geweest
om zoveel mogelijk impact te kunnen verkrijgen.
Toch neemt dit onderzoek niet weg dat er natuurlijk altijd verschillen blijven tussen
mensen. Dit betekent ook dat niet iedereen die mentale problemen heeft, waarbij
zij in de veronderstelling zijn dat dit komt door social media gebruik, ook daadwerkelijk geholpen kan worden door de in dit onderzoek uitgelichte oplossingen. Professionele hulp is altijd is nog altijd de beste route voor mensen die worstelen met
mentale gezondheid.

B I J L AG E N
Links naar de gebruikte video’s in experiment 2:
Video 1 “Model Citizen”
url: https://www.youtube.com/watch?v=mVLrBJYGxk4&ab_channel=DeadSound
Video 2 “Why I can’t stop thinking about this photo”
url: https://www.youtube.com/watch?v=OAcXVIK9mjo&t=47s&ab_channel=JohnnyHarris
Video 3 “How to cram for an exam”
url: https://www.youtube.com/watch?v=AdrnN3A79yc&t=2s&ab_channel=AsapSCIENCE
Testvideo 1:
Testvideo 2:

Testvideo link: https://youtu.be/RYQxaUkpBsY
Het document wat participanten is toegestuurd voor experiment 2:

Allereerst bedankt voor je
hulp bij mijn afstuderen.
In deze test wil ik je vragen om drie ﬁlmpjes te kijken. Bekijk deze ﬁlmpjes
aandachtig. Na het zien van elk ﬁlmpje schrijf je op waar de video over
ging en wat je allemaal voor speciﬁeke dingen bij zijn gebleven aan de
video. Ten tweede schrijf je ook op welk gevoel of emoties er allemaal bij
je naar boven kwamen.

Video 1.

Persoonlijke samenvatting:

Emoties:

Video 2.

Persoonlijke samenvatting:

Emoties:

Video 3.

Persoonlijke samenvatting:

Emoties:

Onderstaand staat een van twaalf samenvattingen van een participant van experiment twee:
Sterre van den Elzen
Video 1
Persoonlijke samenvatting: de video gaat over het perfecte rol model zijn in de hedendaagse samenleving. Hierin lijkt het soms alsof alles
perfect moet zijn en in deze video wordt dit bespot. Uiteindelijk blijken dit juist allemaal maskers te zijn, om de schijn te dragen. De familie
gaat hier ook mee akkoord, want ze zijn bevriend met de robot. De stijl van de video valt me op, omdat deze heel ‘’oud’’ oogt. Ook gebruiken ze
telkens één muziekstijl die alles juist heftiger maakt of juist mooier. Wat me nog meer is opgevallen is dat alles zwart wit is, behalve het bloed van
de slachtoffers.
Emoties: ik kijk er een beetje Black Mirror vibes van, dus een beetje gekkig en verbaasd en ik snap niet helemaal wat de boodschap achter
de video is. Tegelijkertijd ook een beetje sad, omdat ik het begin van de video juist wel heel goed begrijp.
Video 2
Persoonlijke samenvatting: de video lijkt in eerste instantie te gaan over een stad in Oostenrijk die voornamelijk bekend is door het toerisme
wat daar komt. Al de toeristen willen graag maar één ding: een foto van het mooie dorp. De video blijkt uiteindelijk te gaan over het feit dat
steeds meer mensen op reis gaan om dé perfecte Instagram foto te maken, of om alleen maar naar de plek te gaan die zij op hun Instagram feed
voorbij zien komen. Het gaat hen niet meer om het reizen, maar om op de plek komen die zij op hun Instagram zien. Voor mij komt het over alsof
de maker van de video eigenlijk een soort boodschap wil overbrengen en misschien mensen hun ogen wil laten openen van hoe mooi het reizen
kan zijn, hoe mooi het kan zijn plekken te ontdekken die je anders nooit zou zien, nieuwe culturen te ontdekken, etc. Kortom, voor mijn gevoel wil
hij overbrengen: ga op reis om nieuwe dingen te ontdekken, niet om je Insta feed op te leuken. Wat me opvalt aan de video is de muziek, deze is
soms nogal heftig vind ik, de vele verschillende shots van de foto’s van het dorp en de voice-over. Hierdoor klinkt het echt als een boodschap.
Emoties: ik vind het een hele toffe video met een hele goede boodschap erachter. Ik ben het volkomen eens met de maker. De muziek
erachter vind ik soms nogal heftig, waardoor het allemaal vrij zwaar over komt voor mij.
Video 3
Persoonlijke samenvatting: De video toont je als het ware de manieren waarop jij het beste je stof kunt leren voor examens en op welke
manieren dit vaak niet helemaal goed gaat. Er worden bepaalde dingen uitgelegd over stofjes die je aanmaakt, dat je pauzes moet inlassen, etc.
Oftewel een video waarvan het slim is om te kijken als je moeite hebt met stof leren. Wat me opvalt is dat alles wordt getekend. Ieder dingetje
wordt uitgelegd aan de hand van woorden en tekeningen.
Emoties: Ik ga nooit zo goed op zulke video’s omdat ik het heel druk vind. Er wordt zoveel getekend en weggeveegd en weer opnieuw
getekend en er bij verteld dat ik de kluts vaak een beetje kwijtraak. Ik vind het lastig om en te kijken naar de tekeningen en te luisteren naar de
voice-over.
2de deel experiment
Iedere video omschrijven zonder dat je de video terug gaat zoeken
Weer de video zo gedetailleerd mogelijk omschrijven 🡪  waar  gaat  de  video  over  en  wat  is  je  opgevallen  aan  de  video?  Welke  emotie  voel  je  erbij 
(toen en nu). Als er niets is bijgebleven dan is het ook prima. Wat is de boodschap van de video?
Model citizen
Video 1
Het is een tekenfilmpje wat gaat over het ‘’perfecte’’ gezinsleven hebben. De moeder en vader nemen de rol opzich waarvan ze denken dat
ze die moeten hebben om de ‘’perfecte’’ man en ‘’vrouw’’ te zijn. Ze zijn bevriend met een robot (ze dansen er samen mee), waarvan ik het vind
lijken dat deze de ‘’baas’’ is van het dorp/de stad. Uiteindelijk blijken ook deze in eerste instantie perfecte burgers niet perfect te zijn. Ze worden
samen met nog heel veel andere burgers vermoord door de robot. Hierdoor komen ze in een soort van massagraf terecht. Volgens mij, maar ik
weet echt helemaal niet zeker of dit klopt of dat ik nu onzin uitkraam, moeten de zoon en dochter in de rij staan om vermoord te worden, maar
gaan hun ouders ipv hen in de rij staan. Zij doen dan hun maskers af om te laten zien ‘’wij zijn het perfecte koppel’’, maar worden ze uiteindelijk
alsnog vermoord. Ik vond het een beetje een gekke video, en weet nog steeds niet zo goed wat ik er over moet denken. De muziek was volgens
mij klassieke muziek die op sommige momenten steeds harder ging. De boodschap van de video is denk ik dat niemand perfect is. De video was
zwart wit, maar het bloed van de mensen was rood, waardoor er een extra contrast ontstond.
Video 2
This photo ging over een bepaalde plek in Zwitserland. Deze plek is mega bekend geworden en super toeristisch doordat er een kerkje (volgens
mij) staat. Dit is zo veel gefotografeerd dat de stad eigenlijk bekend is geworden om de ‘’perfecte foto’s’’ die zijn ontstaan van het stadje. De
video ging over het feit dat steeds meer mensen naar bepaalde plekken reizen in de wereld om de ‘’perfecte’’ foto te maken, of omdat ze de plek
kennen doordat ie al honderd keer voorbij is gekomen op Instagram in hun feed. De maker van de video wil eigenlijk een bepaalde boodschap
meegeven dat je niet moet gaan reizen om je Instagram maar op te leuken of alleen maar naar een bepaalde plek moet gaan omdat je hem op
Instagram hebt gezien. Hij vindt dat mensen daar beter over na moeten denken en moeten nagaan dat je naar een plek wilt reizen omdat je de
cultuur wilt ontdekken, het land wilt leren kennen en juist naar de onontdekte plekken moet gaan, waarvan je nog bijna nooit foto’s hebt gezien
en die niet in je Instagram feed voorbij komen. De video was gemaakt als een soort ‘’iniminie’’ documentaire. Je zag heel veel verschillende foto’s
van het stadje, maar ook zelfgemaakte beelden van reizen die de maker van de video heeft gemaakt. Er was een voice-over (van de maker) onder de video, want tijdens de video kreeg je voornamelijk beelden te zien van de maker. Ik krijg er wel een goed gevoel bij, maar ook wel weer een
beetje sad dat ik denk ‘’ja, hij heeft wel echt helemaal gelijk en best triest dat daar een video over gemaakt moet worden’’. Ik vind de video heel
nice in elkaar gezet, met die voice-over. Het is mega duidelijk. Ik vind het onderwerp ook gewoon heel erg interessant.
Video 3
Cram for an exam was een video waarin werd uitgelegd hoe je zo effectief mogelijk kunt leren en wat je het beste kunt doen om te leren voor een
examen en deze te halen. Ook wordt er uitgelegd wat je beter niet kunt doen en wat niet effectief is tijdens het leren. Er wordt van alles verteld
🡪  welk  effecten  bepaalde  dingen  op  je  hersenen  hebben,  tips,  etc.  De  video  werd  uitgelegd  op  een  getekende  manier  met  daarbij  geschreven 
woorden/zinnetjes. Je zag een whiteboard en je hoorde een voice-over. De voice-over vertelde alles in woorden en tekende er iedere keer kleine
tekeningetjes bij om zijn woorden te ondersteunen. Deze tekeningetjes werden telkens weer uitgeveegd en bij zijn nieuwe woorden kwamen
ook weer nieuwe tekeningen. Ik vind deze manier van video echt helemaal niet fijn om naar te kijken omdat alles best wel snel gaat en ik moet
luisteren naar de voice-over, maar tegelijkertijd een beetje wordt afgeleid door al die tekeningetjes die komen en gaan. Dus ik word er een beetje
onrustig van.
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