VEA (Virtual Empathy authority)
Ruben van den Heuvel
Een onderzoek naar:

Hoe kan interactieve storytelling helpen om
mensen meer inzicht te geven in de gevolgen
van de obstakels voor instinctief inlevingsvermogen in een videocall?

Summary
Desk en designresearch
Onder voorbehoud begon het onderzoek met het vraagstuk:
“Hoe kan interactieve storyletting meer inzichten geven
in de groeiende onbewuste invloeden van videocalls op de
relatie tussen peers op het lange termijn?
Gedurende mijn deskresearch heb ik een data analyse gedaan
op basis van de social pressence theorie. Dit is een theorie die
de kwaliteit van de vriendschapen meet op basis van nabijheid,
vergelijkbaarheid en aantrekkelijkheid. Vervolgens hebb ik de data
gecategoriseerd op basis van verschillende vormen van conflict.
Dit om zo te kunnen herleiden waar het grootste probleem zit in
de mechaniek van het vraagstuk. We zullen dan op de categorieën
uit de data analyse een aantal vragen baseren die centraal staan
in een half vrij en half vraag focusgroep. Dit om zo nog dieper op
de mechaniek te duiken en vooral te zien waar uiteindelijk het effect op vriendschap ligt. Dit allemaal moet uiteindelijk ook leiden
tot een kadering van het vraagstuk
Resultaten
Er spelen conflicten binnen online communicatiemedia die voor
frustraties en ongemakken zorgen. Vanuit het onderzoek is gebleken dat het gebrek aan lichaamstaal, non-verbale signalen en
hoe die in relatie staan met de ervaringen tussen peers wanneer
zij online communiceren ervoor zorgt dat context ontbreekt in
allerlei facetten. Kleine interacties die de basis vormen voor de
band tussen die vrienden verwateren aangezien deze zich niet
kunnen uiten over een videocall. Vervolgens resulteert dit in een
verlaging van de maatstaven van vriendschap. Er is een mindere kwaliteit aan aantrekking, nabijheid en vergelijkbaarheid. Ik
merk dat hier een mechaniek in te vinden is bij het onstaan en
behouden van vriendschappen. Wanneer een vriendschap net
ontstaat, zorgen de eerste rituelen die zich vormen voor vergelijkbaarheid. Je kunt je relateren tot de ander. Hieruit zul je dan
ook een aantrekking voelen tot elkaar, waardoor de vriendschap
steeds hechter groeit. De nabijheid wordt daarmee steeds groter.
Deze mechaniek is dus de innerste mechaniek van het onstaan
en meten van de kwaliteit van de vriendschap aan de hand van
de maatstaven uit de social presence theorie en verklaart ook het
potentiele negatieve effect op de vriendschap.

Tijdens de focusgroep kwam ook de term naar voren “instinctief inlevingsvermogen” (zie bijlage focusgroep) hier ben ik uiteindelijk dieper op
ingedoken om te kijken wat dit nou precies is. Hierbij kwam ik erachter
dat deze term spreekt over het feit dat iedereen van geboorte af aan
vanuit de context een inlevingsbenadering kan maken. Dit doen we
vaak instinctief zonder erover na te denken. Dit vond ik interessant stuk
omdat het direct relateert na het niet goed af kunnen lezen van de aspecten van de andere op basis van de social pressence theory.
Daarom ben ik uiteindelijk tot een kadering gekomen van mijn vraagstuk en houd deze nu in:
“Hoe kan interactieve storytelling helpen om mensen meer
inzicht te geven in de gevolgen van de obstakels voor instinctief
inlevingsvermogen in een videocall?”
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Short stories en enquette
Om uiteindelijk een impact te maken met mijn ervaring wil als
eerste wat empathische scenario’s exploreren. De rode draad tussen deze scenario’s zullen uiteindelijke de grondlegging zijn van
het uiteindelijke verhaal. Vanuit deze scenario’s kan ik uiteindelijk
beter de vorm van interactie voorstellen. Het is daarom dat ik een
kort onderzoek gaan door middel van het schrijven aantal short
stories met het thema empathie in videocalls. Daarnaast wordt er
vanuit een enquête een lijst opgezet waarin de situaties in videocalls waar empathie het meest moeilijk is wordt Dit vooral na dat
de eerste vorm van de enquette niet veel had opgeleverd
Voorheen naam de enquête het doel aan om de inzichten uit de
focusgroep te bevestigen maar deze neemt het voorheen genoemde doel aan.
Resultaten
Over het algemeen kwam er een rode draad terug in de enquête
en short stories. Dit was steun. Een deelnemer gaf aan dat het
moeilijk was om via facetime steun te geven aan zijn vriendin
waar neer zij door moeilijke tijden ging. De andere deelnemer gaf
ook nog aan dat zij meer terughoudender is in videocalls, omdat
zij bang is dat wat zij zegt geïnterpreteerd kan worden komend
vanuit het feit dat een videocall toch gelimiteerd is.
Steun moet dus centraal staan in de interactie en in het thema
van de ervaring. Je zet de speler dus in een steun gevende rol.
Daarnaast kan ik ook gebruik maken van de angst voor mininterpretatie voor het creëren van meer spanning en frictie. Waardoor
er meer disconnectie en connectie creëert wordt door een gebrek
aan informatie.
We kunnen nu lijst opzetten voor een aantal ontwerpcriteria voor
de ervaring. Deze criteria komen vanuit het designresearch en de
short stories en enquette en zullen uitgebreid worden naarmate
we dichterbij het einde komen van het proof of concept. Dit door
middel van prototyping van verschillende vormen van interactieve
storytelling en hoe deze effect hebben op het na boven brengen
van de mechaniek achter het vraagstuk
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proof of concept 1 Moving to mars (Interactivef verhaal)
Criteria concept
criteria voor het maken van ervaring die obstakels voor empathie in
videocalls laat zien
- de ervaring van een zintuigelijke informationeel obstakel na
voren brengen
- laten zien hoe dit een belemering vormt voor instictief inlevingsvermogen
- Laten zien dat deze rituelische momenten voor conectie en
disconectie zorgen en niet altijd goed doorvertalen na het
digitale.
-Laten zien hoe dit alle samenhangt me de maatstaven
voor vriendschap
- De ervaring moet als emotioneel middenpunt steun
hebben om zo maximale disconectie en conectie te creeeren
voor empathie
Doelgroepgerichte concept idee
Mijn doelgroep zijn zelfstandig wonende studenten, in specifiek alleenstaande studenten die afgelopen tijd zich hebben moeten richten op online communicatie om met anderen in contact te kunnen
blijven. Om een recentlijke touch te geven aan het verhaal verwerk
ik aspecten van klimaatverandering en black lives maters. Deze
topics speelden een grote rol in 2020 voor de doelgroep en komen
daarom terug in het vluchten na mars en klassen aspect van het
verhaal.
In het verhaal vlucht je dus na mars nadat klimaatverandering de
wereld onleefbaar heeft gemaakt. Je bent gescheiden van elkaar in
een van de vele schepen en je houdt conctact via een videocall. Je
helpt je vrienden door moeilijke tijden en je helpt ze door middel
van een gesprek met keuze. Elk heeft op een speciale maniereen
band met jouu en je moet deze dus ook gebruiken om uiteindelijk
jezelf te kunnen inleven in de andere. De webcam geeft je hierbij
een pletra aan obstakels die we halen vanuit het designresearch

Verloop productie
Om een effectief pad uit te stippelen heb ik het verhaal eerst
uitgezet met post its en lijnen. Zo kreeg ik een beter idee van de
flow van het verhaal. Hierin had ik twee verhalenlijnen met een
bepaald thema gebouwt. De ene ging over de aspiraties van twee
vrienden
met de aspiraties om een journalist te worden. De andere ging
over een vriend die in het midden van de chaos die zijn leven nu
is zijn droom van een eigen koffietent probeert te verwezenlijke.
Uiteindelijk werdt dit gedigitaliseerd om corona proof te testen. In
de digitale versie werd conversatie met verschillende keuzes in de
gesprekken uitgezet. Dit was zwaar onderschat in productietijd en
heeft veel van de testtijd weggenomen van het concept. Ook was
er geen mogelijkheden om meer concepten te verkennen
Nieuwe inzichten en criteria
Uit de testen kwamen twee inzichten.
inzicht/criteria 1:
iedereen heeft eigen manier van inleven en heeft dus een eigen
support stijl. Wanneer de keuzes vooraf zijn bepaald is het moeilijk om eigen support stijl te betrekken op de interactie die rond
om empathie draait
inzcht criteria 2(alleen voor keuze gebasseerde concepten)
Wanneer er keuzes in een ervaring zitten moet je goed kijken na
de toon van de keuzes. De toon lokt gedrag uit en daar moet je
ook gebruik van maken.
proof of concept beoordeling feedback
Buiten het feit dat er nog steeds breder verkend moet worden
na andere concepten die binnen de ontwerpcriteria vallen. Verder is er een referentiekader nodig om mee te vergelijken. Je kan
niet een empatisch niveau bepalen waarneer je niet weet hoe het
eerst was. Dit geld voor veel van de ervaring. Rituelen hebben
net zoals de empathie ook een vergelijkingspunt nodig. Dit allemaal samen maakt ook het conflict in de ervaring uiteindelijk niet
duidelijk. Ik zal nu een designsprint om breed te kijken wat de
mogelijkheden zijn voor de nieuwe criteria en feedback
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Design sprint
Design sprint
Binnen deze design sprint verkennen we 3 concepten. Elk concept laat een andere
vorm van interactief narratief zien. Deze zullen vervolgens getest worden. Inzichten
hieruit helpen met het opzetten van nieuwe ontwerpcriteria voor het Proof of Concept.
Installatie concept
In het installatie concept werkte ik met het verschil tussen de mogelijkheid van
lichaamstaal lezen in videocalls en dat in het echt. Een van de twee deelnemers krijgt een visueel obstakel die zorgt dat je de ander in een gekaderd zicht bekijkt, net
als dat van je scherm tijdens een videocall. Beiden worden dicht bij elkaar gezet en
vervolgens op basis van hoe de empathie in het gesprek verloopt, worden zij steeds
meer uit elkaar gezet. Zo kunnen ze zij de gehele lichaamstaal van de andere zien.
Het probleem in dit concept was dat men de gelaatsuitdrukkingen van het gezicht
loslaat wanneer de afstand groter wordt. Dan wordt lichaamstaal de focus. Zo kun
je maar op een van de twee non-verbale aspecten focussen. Ik heb geprobeerd
dit op te lossen door een zicht te ontwerpen die beide gelijk kon. De deelnemers
kregen dus een close-up van het gezicht te zien naast het volledig beeld. Hierin
was het moeilijk om te focussen, omdat de deelnemers maar op een ding tegelijk
focusten. Dit weerhoudt de empathie, je bent te druk bezig met het switchen van je
focus tussen de twee aspecten. Er moet dus één focuspunt zijn voor de speler zodat
er ruimte vrij komt voor empathie.
Kaartspel concept
In dit concept komt er een conversatie opgang door middel van een aantal antwoordkaarten en situatiekaarten. De situatiekaart heeft elk een introdialoog die
het begin van een gesprek start met een fictief karakter. Het is dan aan de speler
om met een aantal antwoordkaarten te antwoorden. Uiteindelijk bepaalt de spelmeester of het goed of slecht afloopt. De spelmeester beoordeelt de band tussen de
speler en het karakter met een rating van -5 tot +5. Met een goed gesprek krijg je
een positieve rating, met een slechte visa versa. In deze papieren versie werd gebruik gemaakt van tekeningen op de kaarten. In verdere iteraties zouden dit video’s
worden. Het probleem in dit concept zit in het feit dat te veel overgelaten wordt
aan willekeurigheid. Je speelt met kaarten die op meerdere situatiekaarten een
antwoord kunnen zijn. Er is geen flexibiliteit of eigen inbreng, de antwoordkaarten
voelen algemeen aan. De speler kan op dat moment niet genoeg regie houden over
het gesprek. Daardoor blijft het op het oppervlakkig en zal het niet die empathische
laag bereiken, ook al heb je het gevoel van eigen keuze in deze ervaring. Eigen
keuze en controle in een gesprek is immers nodig voor empathie.

Gameshow concept
Het gameshow concept speelt met wat je kan zien en wat
niet. Je probeert met een aantal vragen erachter komen wie
de ander is. Door het gelimiteerde zicht van de speler moeten
de obstakels van videocalls naar boven komen en laten zien
hoe dit in relatie staat met empathie. Dit slaat ook terug op
de moeite die nodig is om achter de ware aard van de andere
te komen. Het wordt daarmee een soort empathische “Wie
ben ik”.
Uit de testen kwam naar voren dat dit concept een gevoel van
immersie en nieuwgierigheid naar boven bracht. De spelers
konden in dit concept juist hun eigen empathische strategie
gebruiken, ofwel hun eigen support style. Hiermee zagen ze
niet alleen hoe hun eigen support style botste met het weten
wie de ander is. Maar ook het gelimiteerde beeld zorgde voor
botsingen.
Dit was ook een inzicht uit een van de stukken van feedback
uit het eerste Proof of Concept. Support styles werden hier al
neergezet als een eigen emotionele manier om anderen empatisch te benaderen. Om dit naar boven te brengen moet je
zelf emotionele inbreng hebben. Dit is vrij lastig in ervaringen
waarin een vooraf gepland pad is uitgebouwd. Ik moet dus
ruimte creëren voor open inbreng vanuit de speler. Het enige
punt waar ik uiteindelijk regie mee kan hebben en de ervaring
mee kan sturen, is aan de interacties met de ervaring. Vanuit daar kan ik misbruik maken van de empatische strategie
van de speler om hem uiteindelijk richting de inzichtgeving te
sturen van de mechaniek achter de obstakels voor instinctief
inlevingsvermogen. De speler moet open kunnen antwoorden,
de ervaring moet dit gebruiken om de speler te confronteren
met de obstakels van videocalls.

Proof of concept 2 VEA (Virtual Empathy Authority)
Concept
Dit concept gaat over een installatie waarbij de gebruiker in een
computercabine zit waarbij de gebruiker aan de hand van videocalls beslissingen moet maken.
Deze installatie speelt zich af in een andere versie van onze eigen
wereld, waar er een instantie is die zich bezig houdt met het
geven van empathie aan de meest onempathische mensen. Deze
instantie heet VEA (Virtual Empathy Authority). Het doel van deze
instantie is om de wereld niet in totale chaos te laten vervallen
door doorgedraaide onempathische mensen. Zonder inmenging
van VEA draaien deze mensen door omdat ze zich niet geliefd
voelen. Ze hebben het gevoel dat er niemand in de wereld voor
hen is of om hen geeft en dat de mensen die wél een band met
deze onempathen wil opbouwen andere motieven hebben, of simpelweg slechte mensen zijn. Deze banden hebben uiteindelijk een
slecht gevolg na een verloop van tijd op verschillende punten in
de wereld.
Jij bent uitgenodigd voor een stage bij de VEA en het is aan jou
om een van deze situaties te behandelen. Je gaat een set van drie
onempatische karakters ontmoeten en je probeert een band met
hen op te bouwen via het geven van empathie. Wanneer jij denkt
dat het karakter je vertrouwt dan kan je op een knop drukken. Als
je je taak hebt volbracht, als VEA-ambtenaar dan kan je door naar
het volgende karakter. Wanneer dit niet is gelukt wordt je daar
op aangewezen door het karakter aan de andere zijde van het
gesprek. Als de speler op een bepaalde laag komt van vertrouwen
dan zal de speler zelf op de knop drukken om zijn vertrouwen aan
hem te geven. Dit zal allemaal binnen een 10 minuten tijdframe
gedaan worden. Een karakter zal het zintuigelijk obstakel naar
boven brengen en ander een karakter zal het informationele naar
boven brengen. Vervolgens moet het laatste karakter deze allebei
laten zien. Om zo de mechaniek achter de obstakel voor instinctief
inlevingsvermogen binnen videocalls in realiteit te laten zien.
Elke keer wanneer zij vertrouwen hebben gewonnen zullen ze de
gevolgen voor de maatschappij zien in vorm van rapport of video.

Doelgericht narratief:
Ik heb gekeken naar een aantal problemen die de wereld nog steeds plagen en
heb deze verweefd in de achtergrond van de karakters.
In de missie ‘Home’ gaat het over de burgeroorlogen in de Congo, die jammer
genoeg tot op heden nog steeds plaatsvinden.
Voor dit idee is er inspiratie gehaald uit de Disney+-serie ‘Loki’, waarin de organisatie TVA waakt over de tijdlijn. De VEA waakt ook over iets abstracts: de
empathie van mens tot mens. Deze show is populair bij de doelgroep.
verloop productie/inzichten testen
Bezig geweest met ontwerpen van regels om regie te houden.
Om de speler richting het doel van de ervaring te brengen heb ik een aantal
richtlijnen uitgedacht voor de improviserende acteurs aan de andere kant van
het scherm. Deze richtlijnen zijn voortgekomen uit de verschillende testen
waarbij de gebreken in deze ervaring naar boven kwamen. Hier was het vooral
belangrijk om manieren te vinden om mensen te pushen naar wat ze willen
doen en hoe een situatie snel te escaleren ter behoeve van het verhaal. Dit
wordt gedaan om elke karakter-arch binnen 10 minuten af te ronden.
Bezig geweest met het schrijven van onempathische karakters.
Hiervoor heb ik een brainstormsessie gedaan om te kijken naar wat voor
mensen vaak als onempathisch ervaren worden. Voorbeelden die terugkwamen waren gebochelde personen en complotdenkers. Via deze weg werd
er breed getest wat wel en wat niet werkt binnen deze immersive experience.
Uiteindelijk is hier gekozen voor een aantal karakters die relateren tot de missie ‘Home’, zoals eerder beschreven.
Inzichten testen
Dramatiseren karakteristieken van de obstakels in de karakters
Uit de testen bleek dat ik nog verder moet gaan met ongemakkelijkheid van
het gesprek zeker kijkend na het informationele obstakel. Bijvoorbeeld door
lange pauzes . Daarbij moest ik wel uitkijken om het niet te verte laten gaan.
Ja de karakters zijn moelijk om mee in te leven maar je moet ze ook kunnen
begrijpen. Niet haten om wat ze uiteindelijk zijn.

Antwoord vraagstuk en aanbeveling
Hoe kan interactieve storytelling helpen om mensen meer
inzicht te geven in de gevolgen van de obstakels voor instinctief inlevingsvermogen in een videocall?
Interactieve storytelling werkt het best in een open vorm om
inzicht bieden in de effecten van een gebrek aan zintuigelijke,
non-verbale en informationele input op instinctief inlevingsvermogen. Dit komt door het feit dat iedereen een eigen manier heeft
van inleven. De zintuigelijke en informationele obstakels zullen
er altijd zijn als je met het medium videocall interacteert. Het feit
dat iemand dit tegenkomt in de ervaring ligt aan of er een plaats
is voor de interactor zijn eigen manier van inleven. Alleen dan
komt de interactor in een interactief narratief tot een bepaald empathische niveau zodat de stoorzenders duidelijk worden voor de
interactor en kan dan op dat moment inzicht bieden op een dieper
niveau. Tevens ziet hij daarmee dan ook de invloeden van het
gebrek aan instinctief inlevingsvermogen op de vriendschap met
de anderen. Doordat de vriendschap mechaniek waarin gekeken
wordt naar vergelijkbaarheid, nabijheid en aantrekkelijkheid tussen elkaar uiteindelijk negatief beinvloed wordt.
Kijkend naar de problemen die opkomen voor instinctief inlevingsvermogen is het mijn mening als designer dat videocalls een
grote kans hebben om een negatief effect te hebben op je vriendschap. Dit is vooral komend vanuit hoe het gebrek aan instinctief
inlevingsvermogen uit eindelijk zorgt voor minder vergelijkbaarheid en daarmee een moeilijker te bepalen aantrekkelijkheid
tot anderen. Het feit dat je niet kan peilen hoe iemand is zorgt
uiteindelijk voor dat er minder nabijheid is. Je groeit dan juist
niet naar elkaar, maar juist uiteindelijk uitelkaar óf je vriendschap
stagneert.
Vervolg onderzoek
Ik zou graag zien dat er een communicatietool wordt gemaakt of
een bestaande communicatietool wordt aangepast op mechaniek
van vriendschappen. Zodat er ook in in videocalls plek is voor instinctief inlevingsvermogen. Een zoektocht naar nieuwe manieren
van communicatie online is wat ik uiteindelijk graag zou zien in
een vervolgonderzoek.

Inspiratie onderzoek en doel
Inspiratie
De inspiratie voor dit onderzoek komt uit mijn
persoonlijke ervaringen met online contact met mijn
vrienden. Soms lijkt het erop dat het moeilijker is
vriendschappen te onderhouden wanneer de enige contactmomenten online zijn. Het gebrek aan fysiek contact
maakt dat het online ontmoeten minder ‘volledig’ voelt.
Ditzelfde fenomeen werd ook omschreven in een van
mijn favoriete films, ‘Her’. In deze film volg je een net
gescheiden man die een
relatie aangaat met een AI die eigenlijk bedoeld is als
een soort virtuele assistent. Het verhaal van de film veranderde mijn blik op hoe (vriendschappelijke) relaties
ontstaan, groeien en verwateren. Deze film en mijn ervaringen met de door de pandemie nu exclusief digitale
vriendschappen hebben mij ertoe gedreven een immersive experience te maken over precies dat:het ontstaan,
groeien en vergaan van relaties in digitale sferen.
Doel
Het doel van mijn experience is om de onbewuste invloeden en effecten van videocalls op
vriendschappen onder de loep te leggen.
Deze immersive experience is volgens mijn
ervaringen juist nodig in tijden van een pandemie waar
iedereen noodgedwongen vrijwel alleen online kan ontmoeten. Het uitgangspunt van de experience is mensen
meer bewust maken van de onbewuste invloeden op
hun vriendschappen van het alsmaar
online ontmoeten. Dit wordt gaande de experience ingekaderd op basis van nieuwe inzichten uit de research.
Er lijkt een algemeen, breder begrip te zijn voor de
online ongemakken die videocalls met zich meebrengen
maar tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar
waar de crux ligt van deze ongemakken. Met het onderzoek poog ik de kern van het probleem bloot te leggen
om deze vervolgens te vertalen naar een experience
waarmee ik de gebruikers een kans bied tot reflectie op
hoe hun intersociale relaties door het noodgedwongen
online ontmoeten wel of niet beïnvloed zijn.

Hoofdpersonage “Theodore Twombly” in de film “Her” bij het installeren van zijn AI gedreven assistente.

Vanuit hier stel ik onder voorbehoud het vraagstuk van mijn onderzoek in als:
“Hoe kan interactieve storyletting meer inzichten geven in de groeiende onbewuste invloeden van videocalls op de relatie tussen peers op het lange termijn?”
Naarmate het onderzoek vordert, zal ik telkens terugkomen op deze vraag en deze bijstellen op basis van nieuwe inzichten en kennis.
Werkwijze
Met het design- en deskresearch wil ik potentiële conflicten identificeren en hierop inspelen in de immersive experience die ik ga ontwerpen.
Dit onderzoek kan worden gezien als exploratief. In de komende hoofdstukken wordt er
teruggekomen op het doel op basis van gelezen literatuur, prototyping en andere vormen van onderzoek. In dit verslag geef ik deze reflecties en veranderingen weer en leg
ik uit hoe deze amendementen impact hebben op de uiteindelijk gebouwde ervaring. Om
het onderzoek te starten begin ik met een deskresearch met nadruk op de fundamenten van vriendschap. Ik poog antwoorden te vinden op hoe een vriendschap ontstaat,
ontwikkelt en hoe deze het beste onderhouden kan worden. Dit zowel in de analoge als
digitale vorm

Deskresearch punten die meegenomen worden
Dit zijn de belangrijkste punten uit het deskresearch
de rest is terug te vinden in de bijlage. Deze belagrijke punten waren het meest relevant na voorafgaande gemaakt doelen uit het begin van het onderzoek
Social presence theorie
Social presence theorie is de theorie die een aantal maatstaven opzet voor het meten van vriendschap. Hoe dit zich
optelt,bepaalt wat de onderzoekers van deze paper noemen “de kwaliteit van de vriendschap”. In realiteit kan dit
ook gezien worden als de hechtheid van een vriendschap.
De maatstaven binnen de theorie zijn:
Nabijheid: Zowel letterlijk als emotioneel nabij zijn
met de andere in de vriendschap.
Vergelijkbaarheid: Wat zijn de gelijkenissen tussen
de ene en de andere. Herken je elkaar nog steeds als
voorheen?
Aantrekkelijkheid: Wat maakt het dat vriendschap
tussen twee personen een toevoeging is voor eenieders leven. Dit punt hangt vaak samen met de andere twee maatstaven.
Medium vetraagt vriendschap
Volgens gesproken bronnen heeft een medium het vermogen om een beperkt aantal signalen af te geven aan
de ander. Dit bevindt zich vooral in het zintuigelijk vlak.
Voorbeeld hiervan is dat tekst geen beeld geeft van de
non-verbale taal. Audio doet dit ook niet, al heb je hier
wel de toegevoegde waarde van de audiële intonatie. Een
videocall is momenteel een van de meest optimale manieren om digitaal contact te houden, omdat hier de meeste
verbale en non-verbale signalen naar boven komen.

Er is deskresearch gedaan om een format te vinden
voor het meten van social pressence theory.
Daarnaast was te zien dat het medium van
communicatie (in dit onderzoek dus videocalls) een
blokkade vormt voor een aantal signalen.
Wat we nu dus moet weten is in welk gebied van de
communicatie ervaring het probleem vooral zit.
Daarom wordt er een verdere analyse van het
deskresearch gedaan met als focus de problemen
binnen deze specifieke vorm van communicatie.
Wat gaat er nu gebeuren
In het opkomende stuk ga ik alle data uit
het deskresearch analyseren en onderverdelen onder
de maatstaven van de social pressence theory zo
kan je inzien hoe deze in relatie staan met de
ontwikkeling van iemand vriendschap
Verder zal ik deze ook onderverdelen in verschillende
conflict categoriën om zo te zien waar de meeste
problemen hangen. Deze conflict categoriën worden
opgemaakt vanuit het gehele deskresearch dat te
vinden in de bijlage.
Dit wordt gedaan om uiteindelijk tactisch vragen te
kunnen stellen binnen een enquette, focusgroep of
andere schriftelijke of verbale onderzoeksmethodes.
In het opkomende hoofdstuk ga ik de data uit
de deskresearch verder analyseren en onderverdelen
in de maatstaven van de social presence theorie.

Data analyse op basis van social pressence theorie en
onderverdeling van conflicten categorien
Op basis van mijn deskresearch ben ik gaan zoeken
naar conflictcategorieën die ik kan gebruiken in
mijn eindervaring. Dit omdat conflicten het middel
zijn voor het creëren van spanning in storytelling
ervaringen. Deze conflicten zullen inspelen op de
gevoelens inspelen van degene die de immersive
experience gebruiken.
Conflictcategorieën die zijn gevonden
De inzichten uit het deskresearch zijn
gecategoriseerd in een aantal conflictcategorieën.
Conflict van context: Dit is zowel een zintuigelijk
als een informationeel conflict. In dit soort conflict
ontbreekt de context van een live ontmoeting waar
bepaalde lichamelijke en contextuele signalen
gemakkelijker worden afgelezen.
Conflict van focus: Dit ligt ook in zintuigelijke
maar spreekt meer over het feit dat er niet altijd
een goed focus punt is voor het gesprek met een
ander. Denk hier aan afleidingen buiten het gesprek
in de ruimte of de grote hoeveelheid gezichten op
het scherm van de videocall.
Conflict van identiteit: Dit ligt vooral in de
identiteitsvorming online, videocalls of andere
digitale communicatiemedia vormen een tool voor
het maken van een nepidentiteit.
Conflict van het moment: Hierin ligt het vooral
aan de artificialiteit van videocalls, specifiek dat
videocalls op het uur worden ingepland, en hoe
spontaniteit een meespeelfactor is voor het creëren
van meer nabijheid.

Hieruit resulteerde dat het meeste voorkomende conflict te
maken heeft met de contextloosheid van videocalls. Deze
contextloosheid staat in relatie met het niet kunnen lezen van
non-verbale seinen. Lichaamstaal is iets waaruit wij elkaar
aanvoelen en dat heeft dus ook te maken met de band tussen
vrienden.
Conflict van context in relatie tot de maatstaven van de
social presence theorie.
Nabijheid
Het feit dat vrienden elkaars zintuigelijke en informationele
informatie niet voldoende kunnen communiceren en oppikken.
Vergelijkbaarheid
Het lezen van deze seinen van de andere creëert een vorm van
vergelijkbaarheid. Hierdoor erkent men zichzelf in de seinen
die men afgeeft en bouwt hun band hieruit.
Aantrekkelijkheid
Op basis van zintuigelijke seinen en informatie die de andere
geeft, kan vastgesteld worden hoe mensen kijken naar anderen. Dit zorgt er vervolgens voor dat mensen kunnen bepalen waarom de ene niet aantrekkelijk tot je is voor een vriendschap ende andere wel.
Conclusie
De contextloosheid van een videocall vormt een obstakel voor
het maken van banden. De zintuigelijke signalen en informationele punten die naar boven komen helpen bij het identificeren van mensen die potentieel vrienden kunnen zijn. Jammer
genoeg zijn deze niet altijd goed aanwezig in videocalls door
de limitaties waarmee het medium kampt. Hierdoor is het
moeilijker vrienden te maken en vriendschappen te
onderhouden door enkel videocalls

Focusgroep op basis van de data analyse
Onderzoeksrichting
Waar het onderzoek begon met een literaire deskresearch naar de
pilaren van een gezonde vriendschap, merk ik dat ik nu een beeld
moet krijgen van de huidige situatie binnen vriendengroepen die in
deze pandemie hun vriendschappen moeten voortzetten. Deze echte,menselijke kant van het probleem wil ik onderzoeken door middel
van een focusgroep.
Focusgroep op basis van de data analyse
Om dieper te duiken in de huidige ervaringen en conflicten tussen
vrienden in een online communicatie landschap is er een focusgroep
georganiseerd. Het doel hiervan is het dichterbij komen tot de bron
van de problemen die zich voordoen tijdens het videocallen.
Format focusgroep
De focusgroep is uitgevoerd met 3 vrienden die met elkaar een
hechte vriendengroep vormen. De focusgroep bestaat uit twee
delen.
1. 30 minuten open discussie over eigen ervaringen met online
communicatie gedurende afgelopen jaar in lockdown.
2. 3 vragen van elk 10 minuten gebaseerd op de
conflictsoorten van de data analyse. Deze zijn:
Zintuigelijke en Informatie conflict:
“Als je kijkt naar het horen, voelen en zien van anderen; hoe ervaar
jij online communicatie in vergelijking met fysieke communicatie?”
Identity conflict:
“Hoe verschilt jouw beeld van de ander in online communicatie in
vergelijking met fysiek meeten?”
Moment en Focus conflict:
“Hoe ervaar jij communicatie binnen situatiegebonden online
contactmomenten, zoals een Teams-meeting of een borreltje in
een call?”
Zowel in de open discussie als in de vragen wordt er dieper op
ingegaan door de coördinator van de focusgroep. Hiermee
kunnen nieuwe inzichten meteen bevraagd worden.

Resultaat
De focusgroep heeft velen inzichten gegenereerd die een beeld geven
van de huidige situatie rondom het vormen en behouden van vriendschappen via digitale communicatiemedia. De belangrijkste inzichten
zijn hier uitgelicht. Zie de bijlage voor het volledig transcript van de
focusgroep.
De rituelen van een gezonde vriendschap (vergelijkbaarheid)
Een belangrijk bouwsteen waar deze vriendengroep hun relatie mee
bijhoudt zijn zogehete rituelen. De groep bedoelt hiermee kleine
interacties die telkens bij het ontmoeten met elkaar herhaald worden.
Denk bijvoorbeeld aan speciale groeten en inside jokes. Deze
momenten voeden een vriendschap, net zoals een oplader een telefoon
weer energie geeft om een tijdjevooruit te kunnen.
Deze rituelen vertalen zich niet altijd goed naar het digitale. Aspecten
van een ander die je aantrekkelijk en plesant vindt, kunnen juist
omslaan in een digitale omgeving. Een ritueel wordt dan een leeg
omhulsel van een eerder voedend moment. Blootstelling aan de rituelen van je vriendschap in fysieke vorm is dus nodig voor het optimaal
kunnen behouden van vriendschappen.
Verwaterde rituelen en ons instinctief inlevingsvermogen
(aantrekkelijkheid)
Wanneer deze rituelen zich alleen online kunnen manifesteren, zullen
deze rituelen hun waarde verliezen. Deze verwateren door het alsmaar
doordrammend online contact. Juist tijdens deze rituelen bevinden wij
ons in een empatisch hoogtepunt. Als we steeds minder deze rituelen
meemaken, zullen we ook elkaar steeds minder accuraat kunnen aanvoelen. De groep geeft dit aan in hoe zij zich gedistantieerd voelen tot
sommige van hun peers naarmate deze rituelen verwateren. Een
deelnemer aan de focusgroep ervaarde dit als een verminderd
instinctief inlevingsvermogen. Ze kennen elkaar dan minder goed,
waardoor er moeilijker empatisch wordt omgegaan met elkaar. Hierin
speelt aantrekkelijkheid een grote rol. De rituelen zorgen dus ook voor
aantrekking tot eenander

Aanpassing probleemstelling en een nieuwe richting
Wat is de situatie nu?
Er spelen conflicten binnen online communicatiemedia die voor frustraties
en ongemakken zorgen. Vanuit het onderzoek is gebleken dat het gebrek
aan lichaamstaal, non-verbale signalen en hoe die in relatie staan met de
ervaringen tussen peers wanneer zij online communiceren ervoor zorgt
dat context ontbreekt in allerlei facetten. Rituelen die vrienden met elkaar
hebben opgebouwd verwateren aangezien deze zich niet kunnen uiten over
een videocall. Vervolgens resulteert dit in een verlaging van de maatstaven
van vriendschap. Er is een mindere kwaliteit aan aantrekking, nabijheid en
vergelijkbaarheid.
Ik merk dat hier een mechaniek in te vinden is bij het onstaan en behouden van vriendschappen. Wanneer een vriendschap net ontstaat, zorgen de
eerste rituelen die zich vormen voor
vergelijkbaarheid. Je kunt je relateren tot de ander. Hieruit zul je dan ook
een aantrekking voelen tot elkaar, waardoor de vriendschap steeds hechter
groeit. De nabijheid wordt daarmee steeds groter. Deze mechaniek is dus
de innerste mechaniek van het onstaan en meten van de kwaliteit van de
vriendschap aan de hand van de maatstaven uit de social presence theorie.
Verandering vraagstuk en aanpassing doelstelling
Aan de hand van deze mechaniek en het belang van het behouden van
vriendschappelijke rituelen, is het doel van mijn immersive experience veranderd. Waar het eerst voornamelijk ging over onbewuste invloeden van
videocalls op lange termijn, wil ik mij nu focussen op het bewust maken van
de mechaniek achter vriendschap, de waarde van je eigen rituelen met je
peers en het niveau van instinctief inlevingsvermogen gedurende videocalls.
Het vraagstuk zal vandaar aangepast worden naar:
“Hoe kan interactive storytelling helpen om mensen meer inzicht te geven
in de gevolgen van de obstakels voor instictief inlevingsvermogen in een
videocall?”
Wat betekent dit voor de immersive experience?
Met al deze inzichten en een nieuw focus voor de komende ontwerpfase,
zal er eerst een aantal criteria opgesteld moeten worden waaraan de experience moet voldoen. Deze criteria zorgen ervoor dat de experience gelinkt
blijft aan het onderzoek en dus gebruik zal maken van de eerder bevonden
mechaniek, rituelen en instinctief inlevingsvermogen

Ontwerpcriteria
Het voornaamste doel is het maken van ervaring die de obstakels voor empathie laat zien. Ik heb een aantal criteria
gedefinieerd. Mijn ervaring moet
- Het conflict van context ervaarbaar maken
De ervaring moet de gebruiker gaan beperken in de non-verbale
signalen die instinct inlevingsvermogenmogelijk maken.
- Laten zien dat vriendschappelijke rituelen voor connectie en disconnectie zorgen
Uit de focusgroep bleek dat rituelen tussen peers niet alleen de
vriendschap voeden, maar ook doen verwateren wanneer deze
rituelen omslaan in een digitaal landschap zoals een videocall.
- Laten zien hoe dit samenhangt met de innerstemechaniek van vriendschap
Dit door de werking van de maatstaven van vriendschap uit de
social presence theorie ervaarbaar te maken.
Naarmate de ontwerpfase vordert, kunnen deze criteria veranderen of kunnen geheel nieuwe criteria vastgesteld worden.
Wat is er nu nog nodig om te prototypen
Om mijn ervaring daadwerkelijk impact te laten hebben om iemands perspectief van hun eigen vriendschap, wil ik eerst empatische scenarios exploreren. Deze scenarios zijn de grondlegging van het uiteindelijke verhaal in mijn experience. Vanuit de
scenarios kan ik ook beter de interactie vaststellen die de gebruiker inneemt, om zo meer doeltreffend de gebruiker te raken
en te immersen in de experience. Daarom dat ik eerst een kort
onderzoek doe naar die scenarios. Ik ga een aantal short stories
schrijven om story writing te exploreren met het thema empathie gedurende videocalls. Daarnaast zet ik een enquête op. Deze
exploreert waar men het meest moeilijk vindt om empatisch in
te leven met anderen.

Short stories en enquette
Short stories
Ik heb 6 short stories geschreven om mezelf te forceren vanuit
andere perspectieven naar het geheel te kijken. De short stories
heb ik dus als een manier van creatief brainstormen. Deze short
stories zijn te vinden in de bijlage.
Het was een proces om in de juiste richting te denken over waar
mijn verhaal over moet gaan. De short stories zijn gebaseerd
op scenarios rondom het wel of niet steun kunnen bieden aan
eenander. Deze momenten van steun geven zijn ook vaak de
moment waar je empatisch vermogen op de proef wordt gesteld.
Daarom dat mijn ervaring ook moet spelen met instanties waar je
wel of niet kunt meeleven met eenander, ongeacht of je er wel of
geen invloed op kan hebben. Dat gevoel van machteloosheid maar
wél empatisch klaarstaan voor een ander neem ik mee als inspiratie voor mijn experience.
Enquête
Na de focusgroep wilde ik mijn inzichten nog een keer bevestigen
door middel van een enquête. Deze heb ik opgesteld om ook de
perspectieven van anderen te vergaren over welke momenten zij
zich het meest empatisch hebben gevoeld.
Aanvankelijk was dat het primair doel van de enquête. De enquête
dient als opzet voor het maken van scenarios. Deze scenarios
spelen met de conflicten van context en informatie, waar dus er
geen nonverbale en fysieke signalen zijn in videocalls en daarmee
er een obstakel vormt voor instictief inlevingsvermogen.
Jammer genoeg werd de enquête niet voldoende ingevuld. Ik ben
toen in gesprek met mijn begeleider Nick van t’End. Hierin kreeg
ik een groen licht over mijn onderzoeksfase en heb ik mij uiteindelijk kunnen richten op het werken aan een eerste prototype.
Hiermee kon de enquête zich volledig richten op het opwekken
van scenarios ter inspiratie van mijn ervaring.

Een belangrijk inzicht uit de enquête kwam uit een van de deelnemers. Zij gaf
aan terughoudend te zijn in een videocall, uit angst dat wat zij over een
videocall uit niet altijd goed geïnterpreteerd zal worden. Dit probleem van
misinterpretatie kan ik verklaren vanuit mijn onderzoek als een conflict in
context en informatie. Er vormt zich een obstakel door de vermindering van
nonverbale signalen in videocalls. Deze ondervinding kan ik gebruiken als
inspiratie voor de interacties in mijn verhaal voor de experience. Gaandeweg
het verhaal zich vordert, kan ik dus met de angst voor misinterpretatie de
ervaring complexer maken.

Aanpassing ontwerpcriteria na short stories en enquête
Met de inzichten opgedaan in de short stories en de enquête
kan ik nog een extra ontwerpcriteria formuleren. Daarnaast
defineer ik de basis van het concept en kan het eerste prototype gemaakt worden.
Nieuwe ontwerpcriteria voor het maken van ervaring die
de obstakels voor empathie in videocalls laat zien.
Waar eerste de ontwerpcriteria waren
- Het conflict van context ervaarbaar maken
- Laten zien dat vriendschappelijke rituelen voor connectie en
disconnectie zorgen
- Laten zien hoe dit samenhangt met de innerste mechaniek
van vriendschap
Komt hier nu bij
- De ervaring moet als emotioneel focuspunt hebben het
geven van steun, om zo maximale disconnectie en connectie te
creëren voor empathie
Ik merkte uit mijn enquête en short stories dat het wel of niet
steun kunnen bieden aan eenander het sterkst werkte als scenario om mensen te beproeven op hun empathie. Dit kan mijn
ervaring daarom sterker over laten komen, wanneer de hoofdmotieven in het verhaal gaan om steun en empathie tonen
door obstakels heen.
Gaandeweg de ontwerpfase zal blijven reflecteren op nieuwe
inzichting om zo deze lijst van ontwerpcriteria aan te passen.
Met nu deze nieuwe criteria erbij dat vooral gaat om verhaalvorming, ben ik gereed om te starten met het exploreren van
een base concept

Base concept van mijn ervaring
Mijn ervaring, ofwel de interactive immersive experience, moet vanuit
mijn onderzoek de zintuigelijke en informationele obstakels in videocalls
naar voren brengen. Ook moet het laten zien hoe dit in relatie staat met
empathie door het laten zien dat je andermans context niet goed kan
bepalen. Daarmee is het moeilijk om een empathisch aanpak aan te
voelen waardoor instinctief inleven moeilijk is voor de betrokken partijen. Uiteindelijk moet de ervaring ook laten zien hoe dit effect heeft op je
vriendschap door middel van het slechter worden van de maatstaven van
vriendschap vanuit de social presence theorie.
Vanuit dit base concept begin ik met het maken van prototypes. Ieder
prototype is een iteratie in een proces waar gaandeweg de prototypes
dichterbij mijn doelen komen van mijn ervaring. Waarbij het eerste prototype de vorm aanneemt van een digitaal interactief verhaal.

Prototype 1: Digitaal interactief verhaal “Moving to mars”
Paper plan out
Allereerst heb ik stukjes verhaal uitgeschreven op post-its en zo met
meer en meer post-its het gehele verhaal uitgeschreven. De vertakking
en de veranderingen in het verhaal bij verschillende keuzes van de speler kon ik zo uitstippelen. Tijdens deze paper plan out heb ik ook goed
gekeken naar hoe ik het verhaal kan escaleren en binnen welke thema’s
Jij bent een van deze vrienden en kunt aan de hand van de rituelen die dit ook plaatsvindt. Zo kon ik de wereld van de reis naar Mars beter vorm
je met ze hebt merken dat jullie een hechte vriendengroep zijn. Aan de geven en kijjken hoe de keuzes in relatie staan tot heel deze wereld en
hand van antwoordkeuzes en converstaties leer je elkaars verhaal ken- de karakter in het verhaal.
nen. Het is dus een interactief verhaal waar je aan meedoet met eigen
keuzeinbreng. Gaandeweg wordt het steeds moeilijker om elkaar goed Uit de paper plan out kwamen twee hoofdlijnen in het verhaal. Een verte kunnen lezen. De videocalls zorgen voor disconnectie. Lichaamstaal haal gaat over twee vrienden die samen aspiraties hebben als journalisten. In het verhaal kun je ze helpen om wel of niet verhalen te schrijven
is er nauwelijks, er is angst dat de ander je niet goed interpreteert en
het bieden van steun is maar een moeilijke taak over de webcam heen. over de barre omstandigheden van de schepen die je naar Mars brengen. Het ander verhaal gaat over een vriend die door de chaos heen zijn
Langzamerhand worden deze obstakels groter en zal deze disconnectie droom wil verwezelijken van het runnen van zijn eigen koffietentje. Deze
verhaallijnen kwamen voort uit mijn eigen vriendschappen en hoe ik mijn
ook steeds meer en meer opvallen. Hiermee zul je ook merken dat je
band heb opgebouwd met ze. Zo kon ik vanuit mijn eigen perspectief
eigen empathie naar de anderen steeds meer wegzakt door alle obschrijven zodat de keuzes daadwerkelijk escalatie met zich mee konden
stakels die zich manifesteren in deze alsmaar doordrammende online
brengen. Uiteraard heb ik wat creatieve verandering aangebracht om het
communicatie.
verhaal meer spanning te geven.
Doelgerichte achtergrond van het narratief
Mijn doelgroep zijn zelfstandig wonende studenten, in specifiek alleen- Digitaliseren
Het digitaliseren van de paper plan out in een interactief verhaal was een
staande studenten die afgelopen tijd zich hebben moeten richten op
langdurig proces. Het uiteindelijk uitschrijven van elke conversatie met
online communicatie om met anderen in contact te kunnen blijven.
het idee dat het open aan moet voelen nam enorm veel tijd, zeker als je
Om het verhaal een recentelijke touch te geven, heb ik twee grote
topics meegenomen uit het laatste jaar die deze studenten hebben ger- hiernog de vertakking op telt die plaatvindt door de verschillende keuzes.
Uiteindelijk slaagde ik hierin en heb ik een digitaal prototype met keuzaakt.
eselectie gemaakt zodat ik op dit prototype verder kan itereren. Deze
Als eerste kwam klimaatverandering naar voren. Deze topic is terug te zware onderschatting nam wel veel tijd weg voor het daadwerkelijk
zien in de afgelopen verkiezingen (zowel de Nederlandse als de Ameri- testen van het geheel. Hiernaast heb ik ook MetaHuman gebruikt voor
oppakken van micro-emoties via motion capture . Ik moet dit aspect
kaanse) waar onder jongeren klimaatverandering een hot topic was.
Ten tweede is er ook een fight for rights stuk verwolven in het verhaal. verder testen in verband met het wel of niet behouden van immersie.
Dit slaat terug op de misschien wel de grootste topic van 2020 - Black
Lives Matter. Dit wordt niet letterlijk overgenomen maar neemt een
vergelijkbare vorm aan.
Het idee van dit prototype berust op het narratief. Het gaat over een
groep van 4 vrienden die door post-apocalyptische redenen de aarde
verlaten en naar Mars verhuizen. Het verhaal speelt zich af in de reis
naar Mars, waarbij deze vrienden alleen elkaar via videocalls kunnen
spreken en zien.

Dit samen vormt uiteindelijk de achtergrond van het narratief. Deze
twee topics zorgen voor keerpunten in het verhaal waarop jij als een
van de vrienden steun moet geven aan de anderen

Feedback en testen
Tijdens een feedback sessie gaf mijn coach een goede twist aan het
verhaal. Hij stelde voor om een aantal vragen toe te voegen waar je als
speler gedwongen bent om ja op te antworden. Hiermee heeft de speler meteen door wanneer er een verkeerde keuze is gemaakt, waardoor
je tijdens het spelen je verantwoordelijk voelt voor hoe het gaat met
de andere vrienden.
Uit de eerste ronde testen heb ik gehaald waar ik moest kaderen. Het
uiteindelijke prototype is daardoor ingekort. Het hele verhaal van de
paper plan out is maar een deel uitgewerkt. Dit heb ik bewust gedaan
om voor de Proof of Concept een klein stuk goed te kunnen meegeven
in plaats van een groots stuk dat leeg aanvoelt.
Dit ingekorte prototype heb ik laten testen door een aantal spelers.
Hieruit kwam specifiek naar voren dat de toon van de antwoorden
terug als sterke punt. Ook dat de antwoorden verschilden in hoe ze
empathie leveren aan de anderen werd als positief ervaren. Een speler
gaf aan dat iederen op zijn eigen manier empathie toont voor anderen,
iedereen heeft als het ware zijn eigen support style. Dit betekent dat
je hier rekening mee moet houden wanneer je eigen support style niet
aansluit met dat wat anderen nodig hebben. De volgende iteratie moet
hier nog meer op inspelen, aangezien de speler aangaf dat de keuzes
al inspeelden op verschillende support styles. Het moeten kiezen welk
antwoord past bij met wie je praat zorgde voor spanning en obstakels.
Voor heel het verhaal, het interactief prototype en de Meta Human
tests, zie bijlage.

Aanpassing ontwerpcriteria na prototype 1
“Moving to Mars”
Met de inzichten opgedaan in het eerste prototype kan ik nog
extra ontwerpcriteria formuleren. Vanuit hier formuleer ik
vervolg stappen voor een nieuw prototype om verder op het
concept te kunnen itereren en de ervaring te verbeteren.
Nieuwe ontwerpcriteria voor het maken van ervaring die
de obstakels voor empathie in videocalls laat zien.
Waar eerste de ontwerpcriteria waren
- Het conflict van context ervaarbaar maken
- Laten zien dat vriendschappelijke rituelen voor connectie en
disconnectie zorgen
- Laten zien hoe dit samenhangt met de innerste mechaniek
van vriendschap
- De ervaring moet als emotioneel focuspunt hebben het
geven van steun, om zo maximale disconnectie en connectie te
creëren voor empathie
Komt hier nu bij
- Een ervaring waari
n iemands eigen support style plaatsvindt
De ervaring moet niet een support style aanbieden waar de
speler op aan kan haken. De speler moet zelf beslissen vanuit
eigen empathie welke keus het beste is per keuzemoment.
En een potentiële criteria afhankelijk van eigen keuzes in de
ervaring
- Toon van de keuzes gebruiken als middel om de speler tegen obstakels aan te laten lopen Als de ervaring keuzeinbreng
heeft, dan moet ik goed letten op hoe ik de keuzes verwoord.
Met toon en woordkeuze kan ik extra druk leggen op de speler,
zodat ze heftiger tegen de obstakels aanlopen van het wel of
niet steun kunnen geven aan vrienden over videocalls.

Proof of Concept
Nadat ik Prototype 1 heb gemaakt en hiermee nieuwe criteria heb opgesteld waaraan mijn ervaring moet voldoen, wordt dit prototype beoordeeld. Dit zal een bron van feedback zijn waarmee ik nieuwe iteraties
kan maken en de ontwerpcriteria bij kan stellen.

Proof of concept beoordeling
Conclusie
Deze vier punten laten vooral zien dat een vergelijkingskader
nodig is binnen het verhaal van mijn ervaring. Zo kan de speler,
die altijd nieuw is in het verhaal, eerst de situatie proeven waar
de obstakels van videocall nog geen effect hebben. Zo kan ik
Zorg voor een tegenovergestelde situatie om zo een empathische
later in het verhaal meer op de disconnectie focussen wanneer
niveau te definiëren
de obstakels naar voren komen, doordat de speler weet wat de
De beoordeling gaf aan dat het moeilijk was om het obstakel te voelen omdat
eigenlijke interactie is met de andere karakters in het verhaal.
er nog geen referentie material in een tegenovergestelde situatie. Je moet het
dus kunnen vergelijken met een ander situatie, laat dus normaal contact op het Ook wil ik zelf kijken in welke vormen je empathie kunt voelen
en tonen voor anderen. Dit zal ook helpen om nieuwe concept
begin zien aan de speler tussen de karakters in het verhaal.
exploraties uit te voren en zo een breder scala aan ontwerp
ideeën te hebben die passen bij het concept van mijn ervaring.
Laat zien hoe de vriendschapsrituelen vertalen naar het digitale en
waarom dit dan juist niet werkt
De rituelen hadden hier ook geen vergelijkingsmateriaal, er was geen normaal
scenario geschetst waar de rituelen in
goede vorm ervaren konden worden door de speler. Hierdoor kon je niet merken
wanneer de rituelen juist omsloegen. Ook werd gezegd dat ik moet kijken of ik
zo grotere veranderingen kan maken in de rituelen. Dit om meer frictie en disconnectie te creëren tussen de karakters in het verhaal.
Tijdens de beoordeling kreeg ik geen goedkeuring. Dit was op diverse redenen
gebaseerd. Hier zal ik de feedback toelichten die gegeven is tijdens de beoordeling.

Hoe maak je de mechaniek van vriendschap en de effecten van de
obstakels van videocalls op die mechaniek duidelijk? Hoe kun je deze
dramatiseren voor een vergroot effect?
Ook hier was het feit dat er geen vergelijkingsmaterial een probleem. Daardoor
snap je ook niet als iets dramatiseert. Dit is ook lastig te doen in een verhaal
van vrienden die elkaar al kennen, waarin de speler als nieuw persoon binnentreedt. Terwijl de karakter die de speler bestuurt wél al hechte banden heeft
met de karakters van het verhaal. Dit is een goed kritiek punt van dit prototype,
iets waar ik in nieuwe prototypes een oplossing voor moet vinden.
Ga breed en onderzoek wat de mogelijkheden zijn, verken verschillende
concepten
Als ik terugkijk naar mijn iteratieproces, zie ik in dat ik niet sneller kleinere
concepten heb uitgewerkt om een verkenning te doen van de mogelijkheden. Ik
wilde snel richting een interactief verhaal, waar misschien dit niet de beste vorm
is voor het concept van mijn ervaring. In de komende tijd ga ik deze design
sprints uitvoeren. Zo kan ik exploeren welke vormen van interactief narratief
werken en waar de knelpunten zitten van elke sprint. Zo kan ik meer inzichten verzamelen om uiteindelijk een beter uitbedacht eindconcept te creëren dat
ontstaan is uit meerdere concept exploraties.

Desing sprint concept 1: Instalatie concept
Concept
In dit installatieconcept werk ik met het verschil tussen de
mogelijkheid van lichaamstaal kunnen lezen in het echt en in
een videocall. Wanneer twee participanten beginnen, zitten ze
dicht op elkaar en krijgt een van de twee gesprekspartners een
visuele blokkade opgelegd. Zodra het gesprek goed gaat en er
empathie voor elkaar opgebracht wordt, wordt de visuele blokkade verminderd. Dit wordt gebaseerd op de meetstaven van
vriendschap zoals eerder in dit verslag aangeduid.
Zo om in de ervaring zelf ook het verschil te voelen je hebt dan
sowieso een kader van vergelijking.
Probleem
Het probleem is dat je het detail van gezichtstaal en gelaatsuitdrukkingen in de verte uitwisselt voor de totaliteit van de lichaamstaal. Zo heb je een nadeel als je dicht op elkaar zit, want
je kunt de lichaamstaal niet (goed) lezen. Maar je hebt ook een
nadeel als je ver van elkaar af zit, omdat je elkaars gezichten
niet kunt lezen. Om dit op te lossen zou er een hulpmiddel moeten zijn voor het ook kunnen zien van de gezichtstaal in de verte.
Gedeeltelijke oplossing
Ik heb vervolgens in een game engine de ervaring proberen na
te bouwen om te kijken of ik een oplossing hiervoor kon vinden.
Het probleem hierin is vooral dat men steeds afwisselend moet
focussen van het ene naar het andere. Dit is uiteindelijk niet
voordelig voor het opwekken van empathie, iets dat op zichzelf
zeker ook focus vergt.
Zie hier de game engine visualisatie van het concept:
https://www.youtube.com/watch?v=abUytr6ITHI
Conclusie
Dit concept neemt wel eigen controle maar het komt hier niet
volledig tot zijn recht. Ik moet kijken naar concepten waarin de
controle echt in de hand ligt van de speler, bijvoorbeeld in een
kaartspel. Hiermee kijk ik in het volgende concept of ik daar
meer inzichten uit kan halen.

Desing sprint concept 2: kaartspel concept
Concept
In dit kaartspel komt er een conversatie opgang door middel
van een aantal antwoordkaarten en situatiekaarten. Het spel ziet
er als volgt uit: Bij het start van een ronde, pakt de speler een
aantal antwoordkaarten, vervolgens pakt de spelmeester een
kaart van de situatie stapel en legt deze bloot. De spelmeester
start een klein introdialoog voor de blootgelegde situatiekaart en
de speler kan met de antwoordkaarten antwoorden op de geschetste situatie. Uiteindelijk kan het gesprek goed of niet goed
aflopen en kan de spelmeester een eindkaart van niveau -5 tot
5 geven waarmee de vriendschap verslechterd of verbeterd. De
situatiekaarten moeten uiteindelijk video’s worden maar waren
tekeningen in de paper prototype.
Probleem
Het probleem zit in het feit dat in deze vorm te veel overgelaten
wordt aan willekeur. Hierdoor kan de speler niet voldoende eigen
regie behouden over het gesprek. Elke situatie heeft een set van
vijf kaarten die dus enigszins gericht zijn op de bijbehorende
situatiekaart, deze kaarten kunnen alsnog gespeeld worden bij
een andere situatiekaart. Verder zijn er ook veel algemene kaarten. Deze algemene kaarten laten de empathie op oppervlakkig
niveau stagneren omdat er niet genoeg ingegaan kan worden op
specifieke gesprekspunten met deze kaarten. Hierdoor komen
persoonlijke onderwerpen niet snel tot hun recht.
Conclusie
Dit concept neemt wel eigen controle maar het komt hier niet
volledig tot zijn recht. Te veel willekeurigheid zorgt dat je de
speler verliest. Je wil dus een ervaring hebben die wel een gevoel
van controle en eigen inbreng geeft maar wel een soort van regie
behoudt voor de spelmeester. Ik kan de speler niet leiden naar
mijn doel zonder een goede vorm van regie.

Prototype criteria na kaartspel concept
Nieuwe criteria voor het maken van ervaring die obstakels voor empathie in videocalls laat zien
- de ervaring van een zintuigelijke informationeel obstakel na voren brengen
- laten zien hoe dit een belemering vormt voor instictief inlevingsvermogen
- Laten zien dat deze rituelische momenten voor conectie en disconectie zorgen en niet altijd goed doorvertalen na het digitale.
-Laten zien hoe dit alle samenhangt me de maatstaven
voor vriendschap
- De ervaring moet als emotioneel middenpunt steun
hebben om zo maximale disconectie en conectie te
creeeren voor empathie
- Een ervaring waarin iemands eigen empathische tactiek ook een plaats kan vinden in plaats van voorgekoude tactiek door de ervaring zelf.
- Een ervaring waarin er een soort van eigen controle is
maar wel in het middenpunt een regie heeft om de speler te leiden.
Potentiele criteria afhakenlijk van de ervaring
- Toon van de keuze gebruiken als een bron om de speler te manipuleren.
Zoals eerder beschreven groeit deze lijst van criteria gedurende het prototype onderzoek
Wat gaat er nu gebeuren
We moeten dus zoeken na een ervaring waarin een eigen
gevoel van controle zit maar waar regie dus wel van sprake is.

Design sprint concept 3: gameshow concept
Concept
Het gameshowconcept speelt met wat je kan zien van de andere en
wat niet. Je probeert met een aantal vragen er achter te komen wie
de andere is om zo een band op te bouwen met hem. Je komt steeds
meer te weten maar in eerste instantie weet je helemaal niks van de
ander maar langzamer hand, met veel moeite, kom je daar dus achter. De moeite moet komen vanuit de obstakels waardoor je niet de
goede vragen kan stellen. Het wordt dan dus een soort empathische
‘Wie ben ik?’.
Voordelen:
Vanuit de testen kwam naar voren dat de eigen controle in dit prototype goed werkte. Het zorgt voor een gevoel van immersie, nieuwsgierigheid. Dit valt goed uiteindelijk te verklaren vanuit een van de
stukken feedback tijdens het testen van het eerste proof of concept.
Empathische strategie werd hier al neergezet als een eigen emotionele manier om iemand empathisch te benaderen. Om iemands
empathie naar boven te brengen moet je zelf ook emotionele inbreng
hebben, dit maakt het erg lastig wanneer er een vooraf gepland pad
aan zijkeuzes is gegeven. Wanneer dit wel het geval is, vermindert de
empathie en daarbij ook de immersie van de speler, dit .komt overeen met het support style inzicht uit het eerste proof of concept.
Conclusie
Dit concept werkt maar moet nog een basis van regie krijgen om de
speler verder en ook constructief te sturen. Aan de ene kant moet
het spel een open veld zijn waarin de speler zelf controle heeft binnen de mechanic die hem is opgelegd. Aan de andere kant moeten
spelleiders kunnen reageren op de input die de speler afgeeft. Zo
kan men improvisatiegewijs mensen sturen naar de obstakels zoals
ook omschreven in het designresearch. Door de speler meer bewust
te maken van de informationele en zintuigelijke conflicten dwing je de
speler te reflecteren over welke implicaties dit heeft op interpersoonlijk contact.

Prototype criteria na gameshow concept
Nieuwe criteria voor het maken van ervaring die obstakels
voor empathie in videocalls laat zien
- de ervaring van een zintuigelijke informationeel obstakel
na voren brengen
- laten zien hoe dit een belemering vormt voor instictief
inlevingsvermogen
- Laten zien dat deze rituelische momenten voor conectie en
disconectie zorgen en niet altijd goed doorvertalen na het
digitale.
-Laten zien hoe dit alle samenhangt me de maatstaven voor
vriendschap
- De ervaring moet als emotioneel middenpunt steun hebben om zo maximale disconectie en conectie te creeeren
voor empathie
- Een ervaring waarin iemands eigen empathische tactiek
ook een plaats kan vinden in plaats van voorgekoude tactiek door de ervaring zelf. Dit kan door middel van een kant
die regie houdt en improviseert en een vrij imbreng van de
speler zelf gebasseerd op zijn eigen empatische tactiek.
- Een ervaring waarin er een soort van eigen controle is
maar wel in het middenpunt een regie heeft om de speler te
leiden.
Potentiele criteria afhakenlijk van de ervaring
- Toon van de keuze gebruiken als een bron om de speler te
manipuleren.
Wat gaat er nu gebeuren.
Het gameshow concept kan verder geittereerd op worden of we
kunnen kijken of we kunnen de zelf controle van het gameshow
concept proberen te toepassen op het proof of concept concept

Proof of concept 2
Concept
Dit concept gaat over een installatie waarbij de gebruiker in een
computercabine zit waarbij de gebruiker aan de hand van videocalls beslissingen moet maken.
Deze installatie speelt zich af in een andere versie van onze eigen
wereld, waar er een instantie is die zich bezig houdt met het
geven van empathie aan de meest onempathische mensen. Deze
instantie heet VEA (Virtual Empathy Authority). Het doel van deze
instantie is om de wereld niet in totale chaos te laten vervallen
door doorgedraaide onempathische mensen. Zonder inmenging
van VEA draaien deze mensen door omdat ze zich niet geliefd
voelen. Ze hebben het gevoel dat er niemand in de wereld voor
hen is of om hen geeft en dat de mensen die wél een band met
deze onempathen wil opbouwen andere motieven hebben, of simpelweg slechte mensen zijn. Deze banden hebben uiteindelijk een
slecht gevolg na een verloop van tijd op verschillende punten in
de wereld.

Doelgericht narratief:
Ik heb gekeken naar een aantal problemen die de wereld nog steeds plagen en
heb deze verweefd in de achtergrond van de karakters.
In de missie ‘Home’ gaat het over de burgeroorlogen in de Congo, die jammer
genoeg tot op heden nog steeds plaatsvinden.
Voor dit idee is er inspiratie gehaald uit de Disney+-serie ‘Loki’, waarin de organisatie TVA waakt over de tijdlijn. De VEA waakt ook over iets abstracts: de
empathie van mens tot mens. Deze show is populair bij de doelgroep.
verloop productie/inzichten testen?

Bezig geweest met ontwerpen van regels om regie te houden.
Om de speler richting het doel van de ervaring te brengen heb ik een aantal
richtlijnen uitgedacht voor de improviserende acteurs aan de andere kant van
het scherm. Deze richtlijnen zijn voortgekomen uit de verschillende testen
waarbij de gebreken in deze ervaring naar boven kwamen. Hier was het vooral
belangrijk om manieren te vinden om mensen te pushen naar wat ze willen
doen en hoe een situatie snel te escaleren ter behoeve van het verhaal. Dit
Jij bent uitgenodigd voor een stage bij de VEA en het is aan jou
om een van deze situaties te behandelen. Je gaat een set van drie wordt gedaan om elke karakter-arch binnen 10 minuten af te ronden.
onempatische karakters ontmoeten en je probeert een band met
hen op te bouwen via het geven van empathie. Wanneer jij denkt Bezig geweest met het schrijven van onempathische karakters.
dat het karakter je vertrouwt dan kan je op een knop drukken. Als Hiervoor heb ik een brainstormsessie gedaan om te kijken naar wat voor
je je taak hebt volbracht, als VEA-ambtenaar dan kan je door naar mensen vaak als onempathisch ervaren worden. Voorbeelden die terugkwamen waren gebochelde personen en complotdenkers. Via deze weg werd
het volgende karakter. Wanneer dit niet is gelukt wordt je daar
er breed getest wat wel en wat niet werkt binnen deze immersive experience.
op aangewezen door het karakter aan de andere zijde van het
gesprek. Als de speler op een bepaalde laag komt van vertrouwen Uiteindelijk is hier gekozen voor een aantal karakters die relateren tot de misdan zal de speler zelf op de knop drukken om zijn vertrouwen aan sie ‘Home’, zoals eerder beschreven.
hem te geven. Dit zal allemaal binnen een 10 minuten tijdframe
Inzichten testen
gedaan worden. Een karakter zal het zintuigelijk obstakel naar
boven brengen en ander een karakter zal het informationele naar
boven brengen. Vervolgens moet het laatste karakter deze allebei Dramatiseren karakteristieken van de obstakels in de karakters
laten zien. Om zo de mechaniek achter de obstakel voor instinctief Uit de testen bleek dat ik nog verder moet gaan met ongemakkelijkheid van
het gesprek zeker kijkend na het informationele obstakel. Bijvoorbeeld door
inlevingsvermogen binnen videocalls in realiteit te laten zien.
lange pauzes . Daarbij moest ik wel uitkijken om het niet te verte laten gaan.
Ja de karakters zijn moelijk om mee in te leven maar je moet ze ook kunnen
Elke keer wanneer zij vertrouwen hebben gewonnen zullen ze de
gevolgen voor de maatschappij zien in vorm van rapport of video. begrijpen. Niet haten om wat ze uiteindelijk zijn.

Visualisatie VEA concept

Antwoord vraagstuk en aanbeveling
Hoe kan interactieve storytelling helpen om mensen meer
inzicht te geven in de gevolgen van de obstakels voor instinctief inlevingsvermogen in een videocall?
Interactieve storytelling werkt het best in een open vorm om
inzicht bieden in de effecten van een gebrek aan zintuigelijke,
non-verbale en informationele input op instinctief inlevingsvermogen. Dit komt door het feit dat iedereen een eigen manier heeft
van inleven. De zintuigelijke en informationele obstakels zullen
er altijd zijn als je met het medium videocall interacteert. Het feit
dat iemand dit tegenkomt in de ervaring ligt aan of er een plaats
is voor de interactor zijn eigen manier van inleven. Alleen dan
komt de interactor in een interactief narratief tot een bepaald empathische niveau zodat de stoorzenders duidelijk worden voor de
interactor en kan dan op dat moment inzicht bieden op een dieper
niveau. Tevens ziet hij daarmee dan ook de invloeden van het
gebrek aan instinctief inlevingsvermogen op de vriendschap met
de anderen. Doordat de vriendschap mechaniek waarin gekeken
wordt naar vergelijkbaarheid, nabijheid en aantrekkelijkheid tussen elkaar uiteindelijk negatief beinvloed wordt.
Kijkend naar de problemen die opkomen voor instinctief inlevingsvermogen is het mijn mening als designer dat videocalls een
grote kans hebben om een negatief effect te hebben op je vriendschap. Dit is vooral komend vanuit hoe het gebrek aan instinctief
inlevingsvermogen uit eindelijk zorgt voor minder vergelijkbaarheid en daarmee een moeilijker te bepalen aantrekkelijkheid
tot anderen. Het feit dat je niet kan peilen hoe iemand is zorgt
uiteindelijk voor dat er minder nabijheid is. Je groeit dan juist
niet naar elkaar, maar juist uiteindelijk uitelkaar óf je vriendschap
stagneert.
Vervolg onderzoek
Ik zou graag zien dat er een communicatietool wordt gemaakt of
een bestaande communicatietool wordt aangepast op mechaniek
van vriendschappen. Zodat er ook in in videocalls plek is voor instinctief inlevingsvermogen. Een zoektocht naar nieuwe manieren
van communicatie online is wat ik uiteindelijk graag zou zien in
een vervolgonderzoek.
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notities deskresearch
deskresearch/bronnen onderzoek
Hier zijn de notities uit mijn bronnenonderzoek later
vertel ik wat is meegenomen richting designresearch
De effecten van digitale connecties en sociale media connecties
Sociaal bonden en sociaal bruggen maken is wat het
verschil maakt in het maken van het contact met ander. Met bruggen maken gaat het meer om informatie
te verkrijgen van de andere. Iets waar jij uiteindelijk
voordelen uithaalt. Sociaal bonden heeft een meer
emotionele kern. Op eerste opzicht zijn sociale media
tools erg sterk voor het maken van sociaal bonden. Aan
de andere kant moet men dit ook vergelijken met de
sterkte van vriendschap die ontwikkeld wordt. Vriendschapskwaliteit is een belangrijk punt om te pijlen wat
de effecten zijn van sociale media en andere onlinecommunicatie tools op vriendschapen.
De vriendschapskwaliteit kan gemeten worden op 3
punten
1. De ervaring van nabijheid
2. Vertrouwen
3. begrijpen van elkaar
Vanuit: (The quality of online, offline, and mixed-mode friendships
among users of a social networking site (Marjolijn L. Antheunis1,
Patti M. Valkenburg2, Jochen Peter. Tilburg School of Humanities,
Tilburg University, Tilburg, The Netherlands Amsterdam School
of Communication Research, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands) (https://cyberpsychology.eu/article/

view/4272/3312)

Walters social information theory
Walters social information theory (kan vergelijken worden met de social pressence theory) is een theorie die
zegt dat in digitale connecties de relatie langzamer
ontwikkelt door het missen van non-verbale tekens.
Dit neemt niet weg dat het niet ontwikkelt kan worden
maar dit gaat veel langzamer Uit onderzoek is daarom
ook gekomen dat deze gemixte online/offline relaties
op het begin veel meer uit elkaar liggen en later steeds
meer naar elkaar bewegen.
Vanuit (The quality of online, offline, and mixed-mode friendships
among users of a social networking site (Marjolijn L. Antheunis1,
Patti M. Valkenburg2, Jochen Peter. Tilburg School of Humanities,
Tilburg University, Tilburg, The Netherlands Amsterdam School
of Communication Research, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands) (https://cyberpsychology.eu/article/
view/4272/3312)
en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_presence_theory#Key_concepts

Maatstaven voor het meten van effectiviteit van
vriendschap gebruiken voor online conecties
Uit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van
vriendschap dus gemeten kan worden op 3 maatstaven
(Social pressence theory)
1. Proximity (gevoel van en letterlijke nabijheid)
2. Similarity (vergelijkbaarheid van met anderen)
3. Social attraction (aantrekkelijkheid tussen elkaar)

Deze maatstaven komen vanuit onderzoeken na offline relaties maar kunnen dus ook als maatstaven gebruikt worden voor het meten van de effectiviteit en
de invloeden van het hebben van een online relatie.
De maatstaven hebben wel een ander perspectief in de
online ruimte.
proximity
Met spreekt vaak over de global village waarin we in
onze huidige tijd nu kunnen communiceren met iedereen op de wereld. Men zou denken dat hierbij nabijheid
dus niet echt belangrijk is. Wanneer men in een offline
relatie dichtbij elkaar is dan heeft men meer kansen om
de informatie met elkaar te delen en dus te bonden.
Als men daarnaar kijkt zou men zeggen dat de global
village dus niet waar is, maar uit onderzoek is gebleken dat deze onlinecommunicatie tools een gevoel van
nabijheid stimuleren.
Simularity
Uit onderzoek is gebleken dat vriendschappen sneller
en een grotere kans hebben als me meer als de andere is. Dezelfde interesse is hier een voorbeeld van. Het
dient als een bevestiging van de andere voor hun houding en geloof in zichzelf. Uit verschillende onderzoeken
is gebleken dat mensen meer vergelijkbaarheid hebben online. Om dat de non-verbale tekens wegvallen
licht de focus voor een persoon op andere punten van
iemands persoonlijkheid. Hierdoor ontstaat een ideale
impressie van de andere. Ook door het wegvallen van
deze tekens verandert groepsidentiteit en de individuele
identiteit. Het individu valt weg omdat men minder persoonlijkheid tekens leest die wel aanwezig zijn tijdens
face-to-face contact. Men gaat andere meer als een
groep zien.

Social attraction
Hierbij is de online manier een dubbelzijdig zwaard aan
de ene kant kan je er meer aantrekkelijk uit zien online, maar dat is alleen omdat je meer de keuze hebt om
niet alles weg te geven online. Vanuit onderzoek is dus
gebleken dat op lange duur dit tot isolatie van relaties in het echte leven kan resulteren. Men krijgt meer
voldoening en dopemine in zeker zin van deze relaties.
Maar dit onderhoudt niet een gezonde relatie.
Vanuit:
(The quality of online, offline, and mixed-mode friendships among
users of a social networking site (Marjolijn L. Antheunis1, Patti M.
Valkenburg2, Jochen Peter. Tilburg School of Humanities, Tilburg
University, Tilburg, The Netherlands Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam, Amsterdam, The
Netherlands) (https://cyberpsychology.eu/article/view/4272/3312)
en (Social presence theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_presence_theory#Key_concepts)

Effecten van tekst audio en video op persoonlijke
communicatie en bonding tussen vrienden
Uit onderzoek is dus gebleken dat context en wat er
te observeren belangrijk is bij het maken van vriendschappen. Tekst houdt veel achter, maar is daarom dus
ook een van de meest gebruikte communicatiemediums, omdat je nog steeds jezelf terug kan houden terwijl je toch communiceert met vreemden. Audio had al
betere resultaten door het meer context te geven.
Uiteindelijk was video calls hierin het beste, maar bij
alle was het missen van non-verbale tekens een groot
probleem als men keek naar het vormen van echte
vriendschappen. Het is het enige ding wat het verschil
maakt tussen de face-to-face communicatie en

en de online video communicatie. Wat wel wordt gezegd dat op lange termijn het niet echt uitmaakt. Alle
vormen van communicatie wordt een gewoonte en de
vriendschap bouwt zich hieromheen. Belangrijk is of
deze aanpassing ook een effect heeft op de vriendschap. Dit komt omdat meer emotionele momenten zijn
gebonden aan het communicatiemedium.
Dus we zouden kunnen stellen.
Hoe minder toevoeging rondom de context van communicatie (verschil tekst en video)-> hoe langer het duurt
om gelijk te komen met face to face communicatie
De mens is geovuleerd vanuit als een sociaal beest die
face-to-face connectie heeft. Tech wil dit veranderen
maar werkt ook zo veel mogelijk naar face to face achtige connectie, maar zal uiteindelijk altijd in de minderheid vallen tegenover onze menselijke natuur. Het
is dus een kwestie van tijd tot de mens gewend is aan
deze vorm van communicatie of tech of het komt het al
tegemoet in de nabije toekomst.
Vanuit:
The effects of text, audio, video, and in-person communication on
bonding between friends, Lauren E. Sherman, Minas Michikyan,
Patricia M. Greenfield Department of Psychology, University of
California, Los Angeles and Children’s Digital Media Center @
Los Angeles, Los Angele (https://cyberpsychology.eu/article/
view/4285/3330)

Psychologische impact van video calls (zoom
calls)
1.Video calls limiteren mijn sociale interactie.
Om dat de meerderheid van onze sociale interactie in
de corona pandemie op dit momenten
(of in andere manier van crisis) vanuit huis worden gedaan via onlinecommunicatie tools (zoals zoom, discord
en teams) missen wij non-huiselijke momenten van
sociale interactie.
Het iemand tegenkomen op straat of een gesprek bij
het koffiezet apparaat is belangrijk. Dit zijn random
momenten die veel toevoegen aan de kwaliteit van de
vriendschap. Videocalls en vooral zoom calls en teams
calls zijn niet random maar gepland. De geplande communicatie heeft effect op de manier waarop wij interacteren maar elkaar
2. Audio and visual senses
Zoals al eerder besproken zijn non-verbale tekens belangrijk voor het ontwikkelen van vriendschappen. De
mens is een wezen met 5 zintuigen. In het ontwikkelen van banden zijn al deze 5 zintuigen belangrijk en
in video calls zijn er maar 2 zintuigen die gestimuleerd
worden. Geen fysieke touch met elkaar en je ruikt elkaar dus niet. Daarnaast worden audio en visuele prikkels ook nog bepaald door de technologie die ook mankementen kan hebben.
Dit kan je uiteindelijk binnen de grotere context van het
missen van non-verbale tekens kunnen zetten en hoe
wij deze dus ook interpreteren.

Het is door het missen van deze punten in de context
moeilijk om de interpreteren wat gaande is daarnaast
leven we ook in een tunnel omdat men thuis vaak op
dezelfde plek en men iemand zit op dezelfde manier.
Een natuurlijk vorm van communicatie is ook dat men
elkaar ziet en ontmoet op verschillende locaties. Dit is
deel van het zijn van een mens.
3. Gaze awareness
Gaze awareness is meer dan ooit een term die te betrekken is op onze manier van communicatie. In de
echte gespreken is er een duidelijke leider voor het
gesprek. In video calls is dit minder opgemerkt door de
interactors met de tools (de mensen die meedoen aan
de videocall). Het niet weten wie het gesprek leidt dit
is wat we noemen gaze awareness. Je wilt gewoon je
hoofd wenden naar degene die spreekt. Dat kan niet
zomaar in videocalls.
4. Concentratie op het gesprek valt weg.
Als men een gesprek heeft met andere dan focust men
op hem. In video calls staan wij veel meer open voor
afleiding rond om ons heen. Denk hierin bijvoorbeeld
aan het kijken van videos naast je zoom call. Videocalls
worden dus eigenlijk een soort netflix voor communicatie waarin het gewoon een ding op je computer is
6. Het zien van jezelf
Veel videocalls gebruiken jouw webcam en showen die
ook. Daardoor kijk je ook meer naar jezelf. Dit heeft
invloed op hoe je naar jezelf kijkt en hoe je gedrag is.

Zoom fatigue
Zoom fatigue is nu helemaal van deze tijd. Onder zoom
fatigue verstaan wij de overprikkeling door middel van
te veel aspecten die gebeuren op het scherm tijdens
een videocall. In gespreken leggen wij altijd al een focus op iemand dat is dan moeilijk. We sluiten dan andere uit en wenden ons naar hen toe als dat zo dien nodig
is. In zoom calls kan dit niet en het voelt daarom dus
ook als te veel en je raakt sneller vermoeid.
Vanuit:
The psychological impact of video calls What Zoom is doing to people, meetings and research. https://uxdesign.cc/the-psychological-impact-of-video-calls-dbed57aa792b
en:
Humanizing the spaces of video conferences (Zoom et al.) (https://uxdesign.cc/part-two-humanizing-the-spaces-of-video-conferences-zoom-et-al-704497aba2f1)

Zelf complexiteit vs videocalls
In onze face-to-face contact is de rol die we onszelf
geven duidelijk en ook terug te zien in de reacties van
de anderen op hoe jij je gedraagt en presenteert. Deze
aspecten die jou jou maakt en de rol die jij voor jezelf
inneemt wordt de zelf complexiteit genoemd.
Mijn hypothese
We zouden kunnen stellen dat deze zelf complexiteit
ook beïnvloed wordt door het wegvallen van non-verbale tekens. Het idee van welke rol je in het gesprek
aanneemt zou dan mogelijk kunnen wegvallen. Wat dan
ook invloed zou hebben op je identiteitsvorming
Vanuit: https://en.wikipedia.org/wiki/Self-complexity

Eerste impressies op het internet
Het interessante aan eerste impressies op het internet
is dat men elkaar meer mag als de eerste impressie
over het internet is. Dit komt omdat het internet je
minder genuanceerd beeld kan geven van je echte zelf.
Door dit projecteer je ook je verlangen naar iemand
zoals jij over het internet bent en ben je minder gediend van mensen die niet zoals jou zijn. Je projecteert
jou zelf over het internet op andere en je hoopt op
mensen die gelijken zijn met jou. Dit geeft een groot
probleem op het kijkend naar de missende non-bewuste context. Mensen zijn hiermee efficiënter in het maken van een nep-identiteit tegenover de anderen. Iets
wat je minder zou vinden in een face-to-face gesprek.
De positieve kanten van gelimiteerd interacteren met
elkaar over het internet
Het internet zorgt ervoor dat je schild kan ophouden bij
het opbouwen van relatie met anderen. De gelimiteerde
context helpt hierbij. Dit zorgt ervoor dat minder sociale mensen contact met elkaar kunnen hebben op het
internet. Zowel in het opbouwen van relaties als vriendschappen. Iets wat het metteen ook aantrekkelijk voor
hun maakt.
Vanuit:
Through the Looking Glass: Effects of Feedback on Self-Awareness and Conversation during Video Chat Matthew K. Miller, Regan
L. Mandryk, Max V. Birk, Ansgar E. Depping, and Tushita Patel
Department of Computer Science, University of Saskatchewan
(https://www.researchgate.net/publication/316709058_Through_
the_Looking_Glass_The_Effects_of_Feedback_on_Self-Awareness_
and_Conversational_Behaviour_during_Video_Chat/link/5a6ab05d0f7e9b1c12d190be/download)

Het creëren van een geïsoleerd leven door digitale contact
Het gevaar volgens onderzoek zit hem in het normaliseren van digitaal contact. Uit onderzoek bij student
van professor Al-azhar (university of Gaza) bleek dat
wanneer zij online contact hadden met andere dat hun
gesprekskwalitiet minder werd terwijl ze juist meer en
meer contact gingen hebben via het internet in plaats
van de voor hun meer kwalitatieve gespreken met familie duie face-to-face gingen. Mensen kozen dus voor
de minder kwalitatieve gespreken over het internet. Dit
creëert een isolatie voor de interactor van de gespreken
Vanuit:
Effects of Mobile Technology on Human Relationships Mohammed
M. Elsobeihi, Samy S. Abu Naser Department of Information Technology, Faculty of Engineering & Information Technology, Al-Azhar
University, Gaza, Palestin (https://www.researchgate.net/publication/319212701_Effects_of_Mobile_Technology_on_Human_Relationships/link/599c372faca272dff12a9057/download)

Wat ga ik meenemen uit mijn bronnenonderzoek:
Het grootste wat ik ga meenemen is de social pressence theory dit kan dienen als een formaat om de status
van vriendschap meetbaar te maken. Dit zou kunnen
dienen als een reflectiemodel voor de iteractor of voor
het fundering voor een ervaring. Verder neem ik alle
notities over de bewuste en non-bewuste invloeden
mee over videocalls waarmee ik al bestaande inzichten
en nieuwe gevonden inzichten bijvoorbeeld via cultural
probes kan onderscheiden.
Het is belangrijk dat ik nu conflicten zoek in mijn deskresearch. Deze ordenen ik op basis van de pijlers van
de social pressence theorie (nabijheid, vergelijkbaarheid en nabijheid)

Data analyse visualisatie

Uitgeschreven focusgroep en overige inzichten
Resultaten:

Marijn:

Jacco:

Als je geen input hebt door het verliezen van gesprekstof daardoor
loopt meeste communicatie droog.

Scherm zal altijd 2d zijn. Het blijft oppervlakkig je voelt de andere
minder aan het is daarmee veel afstandelijker. Dit vooral door het
missen van lichaamstaal. Er is bijna geen impliciete taal online dus
elke communicatie zal afstandelijk zijn.
Carlos:
Het is lastig om die punten bij te houden. Je conecties en vrieden
slipt tussen je handen door. De monotoonheid in combinatie maakt
de communicatie gebrekkig. Voor lange tijd is dit vermoeiend.
Marijn:
Zoom meeting doe ik alleen met vrieden daar buiten niet echt. Af
en toe in discord met de huidige focusgroep. Uiteindelijk ben je uitgepraat en heb je geen nieuwe input er is geen gesprek stof meer
omdat je niks meemaakt. De gesprek loopt dan vaak stil en dat
zit je veel voor je scherm wat je eigenlijk al de hele dag daoet. Dit
creëert een cirkel.
Carlos/Marijn

Carlos/Jacco:
Een videocall komt niet zo snel in je op je wilt eigenlijk meer maar
je bent in denial. Achteraf realsieer je dit ook waardoor het niet altijd rewarding aanvoelt. Je doet het alleen om iets te behouden van
wats je nog hebt.
Jacco:
Je gepsrektstof begint zich uiteindelijk ook herhalen dit creëert zorgen bij de anderen.
Carlos:
Herstel is wel te zien op het einde van de tunnel dit is belangrijk.
Herstel kan voor voor mij hier weer plaatsvinden tot het punt tot
een kwalitatieve relatie die voorheen had.
Carlos: Je neemt met de vrije tijd wel meer iniatief waarin je voorheen druk was.

Je weet niet wanneer die cirkel doorbroken wordt. Dan probeer je
dit vaak te doorbreken en dan voelt het tevergeefs (met corona die
daar nog regels op legt weet je dat het nie vaker kan). Je forceert
jezelf dan in dit dilenma. Wanneer moet je voor jezelf en wanneer
voor het algemeen.

Marijn:

Jacco:

Jacco:

Vergelijk op lange termijn zien is nu moelijk omdat hoe lang we er
nu in zitten we niet echt goed vegelijkingen kunnen maken zowel
het begin van de tunnel en het einde van de tunnel is uitzicht. Op
lange termijn worden de effecten dus steeds waziger voor je

Het echte van leven wordt na gemaakt maar is er niet echt. Het
echte van het leven is toeval geluk en pech iets wat online dus
wordt gemaakt. Hoe meer je dus vastzit in het digitale hoe minder
dat echt overblijft. Dat wordt dus steeds zwaarder.

Spontaniteit heeft veel minder mogelijkheid online dan offline. Dit
clasht ook met dat gesprekstof dilenma. (Jacco mee eens). Online
blijft op dezelfde plaats.

Carlos:

Carlos:

Realisatie van essentiële meetmomenten wordt nu ook duidelijk.
Met het overmatig non-rewarding online meeten is het dus vaak ook
moeilijk om de motivatie te vinden om alternatieve communicatie
middelen te vinden. De zwaarheid komt hier ook in terug. Het licht
op het einde van de tunnel is daarom dus ook essentieel om motivatie te hebben door die zware tijden na het communiceren van
andere

Ik vertaal dat instictieve meer na ritualen die je opbouwt samen.
(denk aan het tof vinden van verhalen vertalen onderlingen communicatie over hobbies. Iets wat persoonlijk maakt wat de communicatie inhoud en wat vaak terugkomt op een effectieve manier.

Jacco:
De mogelijkheid tot het hebben van alternatieve communicatiemiddelen is dus ook een goeie speler in de situatie ook buiten corona.
Je zit dan niet vast in die tunnelvisie van one-way communication.
Iedereen reageert anders op die digitiale communicatie platformen.
Iemand die al vaak dit gebruikt heeft meer resiliance voor de lange termijn effecten iets wat voor ons als focusgroep wel voor lange
tijd een voordeel is geweest maar je ziet nu ook dat dit uit aan het
werken. Resiliance tegenover deze nieuwe sitatue en manier van
communiceren speelt ook in op de lange termijn effecten.
Marijn:
Je zoekt daarmee ook mensen op met dezelfde resiliance dit worden
dan ook je voornaamste contacten.
Jacco:
Zoals ik al eerder zei is het grootste verschil zintuigelijk het missen
van lichaamstaal. Er is een duidelijk verschil tussen iemand in zijn
ogen kunnen kijken en iemand in een aantal pixels aankijken dus er
is minder instictief inlevingsvermogen in het digitale.

Marijn:
Ik denk ook heel erg dat het moeilijk is. Zoals Carlos als zei ik
ben bij deze vrienden heel erg op die manier en bij anderen weer
veel meer op een andere manier. Betekent niet dat je niet dezelfde persoon bent maar die verschillende communicatie leert je om
meerdere kanten van jezelf te leren kennen. Als je dus niemand zit
dan weet je ook niet meer welke houding je aanneemt (je rol in de
groep valt weg).
Door het weinig fysiek zijn worden deze houdingen dus ook steeds
moeilijker waardoor je dus weer moet peilen waar de andere staat
wat onderlingen communicatie dan ook akward maakt. (je moet
dus eingenlijk weer dat friendlevel of comfortability willen halen om
zoals vroeger te kunnen communiceren). Je moet opnieuw kijken of
die klik er dus nog is, dit kan dus catastrofaal of positieve uitwerken
op de relatie. De vriendschip valt stil (zeker door de tragerverlopende ontwikkeling van vriendschappen in het digitaal)
Jacco:
Het is alsof je een instrument oppakt het voelt aan een kant familiar en aan de andere kant heel erg foreign. Je moet het gedeeltelijk
opnieuwe ontdekken. Dit is natuurlijk speculeren over een nabije
toekomst dat het ook altijd een beetje zo zijn. Het zal op een manier opnieuwe verliefd worden natuurlijk vriendschappelijk niet
romantisch.

Marijn:
De mensen die je alleen online kent verandert er bijna niks en bij
je fysieke vrienden spreek je ze ook een stuk minder omdat het
digitaal dus niet klikt en er is niet iets waar je mee denkt hiermee
kan ik contact houden om toch een super leuke avond te hebben
waar je voldoening uit krijgt. Omdat die klik tussen elkaar zolang
weg blijft. Dan worden mensen veel meer kennisen. Communicatie
wordt nu veel meer onderhoud in plaats van echte vriendschap.
Carlos:
Om aan te sluiten bij het idee dat je eerst een vriendschap had die
vooral uit fysiek meeten stond en nu dus digitaal dat er nu veel
weerstand is. Een digitaal kanaal is een nauwere tunnel. Je moet
meer kracht zetten om het door de tunnel te krijgen. Je kan niet
nieuwe ervaringen/activiteiten ondernemen wat ook schadelijk is
aan digitaal. Een spel samen spelen blijft altijd een spel. En blijft
dus eenzijdig.
Jacco:
Ik heb me veel bezig met wat ervaring is beginnende corona. Ik
vroeg uiteindelijk aan een priester in een kerk die zou stoppen. Als
god er is, is hij er dan een beetje extra in de kerk en minder buiten
de kerk. Er zijn verschillende gradaties van aanwezigheid. Als ik je
bel ben je meer aanwezig dan een vreemdeling in de bus die naast
me zit. En dat is een heel belangrijk stukje om je realiseren. Dat je
aanwezigheid uit dat oogpunt ziet. Toen ik geen vrienden had op
school vertelde ik mezelf dat mijn vrienden online me echte vrienden waren. Wat grappig is dat online is als een computer scherm
2D er zit geen diepte in. Je mist de ruwe randen van het fysieke.
Denk aan het missen van een bowlingball die dan de goot in gaat
of het botsen tegen een fysiek iemand op straat. Dat zijn de dingen
die de onlne realiteit mist.

Het is als supersnelle briefpost daar mag je teminste nog iets openschuren. Het digitale is zijn eigen domein en nergens mee te vergelijken. Papier kun je nog voelen digitaal niet. Er worden dus al meer
zintuigen gebrukt.
Carlos:
Die spontane momtenen en aspecten blijken dat toch deel uit te
maken van iets groters wat essentieel is voor het geheel. Denk aan
het discusieren of wat we gaan maken als we gaan samenkoken
terwijl we in de supermarkt staan.
Jacco:
Precies het zijn die ruwe randjes. Het is daardoor dus ook een
stukje minder prettig. Aspecten van de andere kunnen digitaal soms
gewoon niet werken het kan zintuigen of andere communicatie aspecten storen.
Carlos:
Je mist dus die context die daarop toevoeging geeft.
Einde van de focusgroep

De nieuwe inzichten uit deze focusgroep zijn weer geordend in de social pressence theory (nabijheid, vergelijkbaarheid en aantrekkelijkheid)

Nieuwe inzichten uit focusgroep bekeken vanuit
social pressence theory

al dagelijks contact online had nu pas motivatie verlies
ervaart en de confrontaties die daarbij komen.

Het omgekeerde global village effect
Voorheen had het deskresearch het idee gesugereerd
over global village hierin kwam er juist na boven dat het
positief was. In de focusgroep hadden we het over de
optie tot alternatieve. Alleen online contact hebben zou
volgens de focusgroep dus leiden tot het tegenovergestelde. Zeker in deze tijden is het idee dat er ook alternatieve in de verte zijn en dit een motivatie tot doorzetten creeert. Dit valt ook uitstekend binnen het idee
dat iemand die geen vrienden buiten het online heeft dat
deze ook hun als vrienden ziet (hij realiseert hierin zich
niet dat dit kwalitatief niet hetzelfde is als fysieke vrienden volgens de focusgroep). Wanneer deze alternatieve
tot communicatie er niet zijn dan ziet men steeds vaker
het online contact in een minder daglicht en in een wereld van alleen online contact verergerd dit dus ook. Het
blijft voor vele een 2d scherm wat niet alles doorgeeft
(lack of context uit desk reaserch) hier gaat het inderdaad wat al in het deskresearch werd gezegt vooral om
het missen van veel seinen vanuit impliciete taal.

Vergelijkbaarheid

Resiliance in de digitale communicatie wereld
Wat ook gehighlight moet worden is dat iedereen hier
anders op reageert mensen die al vaker online contact
hebben en de tools kennen hebben meer resilience tegen het verliezen van de motivatie en eventuele confrontaties die daarbij komen. Dit kan je ook uitstekend
zien gedurende corona waarin de ene al vroeg geirriteerd is terwijl bijvoorbeeld ik die voorheen

Aantrekkelijkheid

Verliezen van klik door middel van de verwatering
of verstoring van persoonlijke kenmerken en de
ontwikkeling daarvan
Mensen vergelijken en vinden ook aantrekkelijkheid met
elkaar door rituelen. Het verhalen vertellen van de andere. Het doorheen praten van nog iemand. De ruwe synergie is wat essentieel is voor ontwikkeling van vriendschapen en elkaar leren kennen. We vergelijken elkaar
dan en zien gelijken en toevoegingen voor elkaar. Deze
rituelen kunnen vaak niet online plaatsvinden en kunnen
zelf storend zijn. Denk eraan dat doorheen praten niet
werkt online. Na lange tijden niet blootgesteld te zijn
aan deze rituelen dan komen er twijfels in de klik met de
andere. Je voelt de andere minder goed aan. Je wordt
langzaam dus meer een kennis van elkaar. Dit kan hersteld worden maar ligt natuurlijkheid aan de aart van de
vriendschap maar is wel op invloed op de vriendschapkwaliteit

Resiliane en contact
Aantrekkelijkheid en andere opzoeken komt in een only-online world met een nieuw aspect resiliance. Mensen
die online goed aan kunnen zullen met elkaar op trekken
en andere zul afhaken. Resiliance versterkt dus banden
met elkaar maar verslechterd de andere voor je sociale

netwerk is dit dus niet altijd even goed. Maar voor je
vriendschap met de andere die resilient is kan dit positief
zijn.
Seinen uit de non-bewuste kunnen verwateren en
hoe dit in relatie staat met instictief inlevingsvermogen.
Zoals ik voorheen al aangaf verwateren veel van de rituelen die ons banden kenmerkend maken. Deze zijn
essentieel om empathisch met elkaar om te gaan. Zeker
op basis van ons instinct de op deze non-bewuste signalen moet werken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat dit
dus minder aantrekkelijk word om contact te houden wat
eventueel kan leiden tot verslechtering van de vriendschapkwaliteit in het geheel.
Waarde van het contact.
De situatie is ook heel belangrijk je mist veel van spontaniteit van het leven in de pech geluk en toeval. In de digitale wereld is alles gemaakt. En er zal niet veel veranderen daar tevens is er een verschil in de aanwezigheid en
hoe dit relateert tot de waarde die jij hebt met de communicatiesituatie met de andere (het is heel anders als je
naast een vreemden in de bus zit dan als je iemand belt).
De monotoomheid van de situatie maakt het dus ook dat
er geen verschil in waarde of groei van waarde plaatsvind
in ieder geval stopt deze groei op een bepaald moment
terwijl deze in het fysieke dus nog beter kan ontwikkelen
in een steeds meer intieme (op de vriendschappelijke manier) situatie. Van elkaar ontmoeten in de trein tot samen
op vakantie als vrienden er is een groei tussen die twee
situatie en deze nemen in waarden toe.

Bronnen onderzoek naar aangeboren inlevingsvermogen(instinctief inlevingsvermogen)
Over de aangeboren inlevingsvermogen (instictief
inlevingsvermogen
Je kan ons non-bewuste empathisch vermogen in twee
delen onderverdelen.
Een komt echt uit het primitieve dat zichzelf voor al bevind in onze lichaamstaal deze reageren non-bewust op
elkaar.
De andere laag ontwikkeld zich al op een jonge leeftijd
een meer complex empatisch vermogen waarin we ons
kunnen verplaatsen in de andere dit wordt vaak gezien
als ons echt empatisch vermogen maar hangt ook samen
met ons inteligentie die we opbouwen over tijd waardoor
we steeds meer van de andere begrijpen omdat we nu
non-bewuste of bewuste seinen begrijpen en kunnen verwerken. Dit begint al samen te komen op jonge leeftijd bij
babies die door middel van het begrijpen van lichaamstaal
zichzelf kunnen aanpassen aan het lichaamstaal van mensen in de ruimte.
vanuit: https://www.psychologytoday.com/us/blog/brain-waves/201712/the-two-channels-empathy

