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Voorwoord
Deze exploratie is geschreven voor ons afstudeeronderzoek van de opleiding Communication & Multimedia Design aan Avans Hogeschool Breda. Het 
onderzoek in dit document is uitgevoerd in de periode januari 2021 tot en met mei 2021. 

In deze exploratie staat beschreven hoe ons concept/platform ‘What’s Cooking?’ tot stand is gekomen. Met dit platform zijn de studenten verbonden 
met de fysieke studentenkeuken van Avans, die onderdeel is van dit concept. Ons platform brengt studenten samen die elkaar nog niet kennen om 
vervolgens samen een duurzame maaltijd  te bereiden. Zo kunnen studenten makkelijker socialiseren met mensen buiten hun opleiding en leren zij 
over duurzaam eetgedrag.

We willen heel graag onze stakeholders bedanken voor hun feedback en inzet voor dit project. We willen GreenOffice Avans bedanken, jullie hebben 
ons geïnspireerd met jullie toewijding aan duurzaamheid. Graag willen we ook Geoffrey van der Horst bedanken van GreenOffice, als we even niet 
meer verder kwamen met ons project  konden we altijd bij Geoffrey terecht. Hij heeft ons geholpen om een extra laag toe te voegen aan ons project 
door even alle verplichtingen weg te denken en terug te keren naar de kern. 
We willen Daisy de Boer bedanken voor alle hulp bij de experimenten. Zonder jou was het niet zo snel gelukt om dit voor elkaar te krijgen. 
Ook Switch, onderdeel van ContourdeTwern, willen wij bedanken. Saskia Peeters en Clasien Vermeer, jullie inhoudelijke feedback hielp ons om verder 
te denken op momenten dat wij het eventjes kwijt waren. Jullie hielden ons gemotiveerd en hielpen ons waar te blijven aan onszelf.
Iedereen die mee heeft geholpen aan onze experimenten, dankjewel. Zonder jullie waren wij niet zo ver gekomen. 

Reese Kleeman & Tessa van Zanten
Oudenbosch, 26 juni 2021
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Onze Stakeholders

Switch

Omdat wij verschillende keuzes gemaakt hebben door onze stakeholders willen wij ze graag in het begin van dit document even introduceren. 

We hebben als eerste stakeholder: Switch. Switch bestaat uit Saskia Peeters en Clasien Vermeer. 
Switch stimuleert mensen een bijdrage te leveren aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. 
Switch helpt ons vooral als ervaringsdeskundigen. Zij zijn al jaren actief in dit werkgebied. Wij hebben met hen een wisselwerking dat zij ons 
onderzoek kunnen inzien en daar inzichten uit kunnen halen met betrekking tot onze doelgroep. Zij helpen ons daarvoor met inhoudelijke feedback 
en ondersteuning door middel van brainstormsessies. 

Avans Green Office
Onze tweede stakeholder is: GreenOffice Avans. Ons contact persoon is Geoffrey van der Horst. De GreenOffice is een studentenorganisatie voor 
studenten die een passie hebben voor duurzaamheid en daar een concrete bijdrage aan willen leveren. De studenten initiëren zelf projecten en 
campagnes om organisaties kritisch te bevragen op hun duurzaamheidsbeleid.
Geoffrey helpt ons door elke twee weken een meeting te houden waar wij onze ideeën en concepten voor hem pitchen. GreenOffice wilt graag ons 
project overnemen als we dit hebben afgerond. Daarom kijken we tijdens ons project ook goed naar wat er bij GreenOffice past. 
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Samenvatting
vraagstuk
In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe duurzaam eten toegankelijker kan worden gemaakt voor uitwonende studenten. Dit is onderzocht 
aan de hand van de hoofdvraag: “Hoe kunnen we duurzaam eten onder uitwonende studenten toegankelijker maken?”

Duurzaamheid is een onderwerp dat een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij. Voor veel mensen is dit niet makkelijk. Vooral voor 
studenten is het een moeilijk punt. Vaak hebben zij wel de motivatie om verantwoordelijker te leven, maar lopen tegen veel problemen aan bij het 
maken van deze keuze.

Een onderwerp waar studenten wel al mee bezig zijn als het aankomt op duurzaamheid is eten. Steeds meer studenten kiezen ervoor om eenmaal 
per week vegetarisch of veganistisch te eten, omdat dit beter is voor het milieu i.v.m. CO2 uitstoot. Studenten ervaren hier voldoening, maar 
tegelijkertijd frustratie, omdat de duurzame keuzes vaak duurder zijn of in kleinere porties komen dan de niet-duurzame variant.

In dit onderzoek willen we een manier bedenken om deze frustratie weg te halen en het duurzame eetgedrag dusdanig toegankelijker te maken.
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Onderzoeksactiviteiten en Conclusies
De inzichten die we hebben verkregen tijdens dit onderzoek zijn voortgekomen uit een gedeelte deskresearch en een gedeelte fieldresearch. 
Bij het deskresearch hebben we vooral onderzoek gedaan naar de doelgroep (in het algemeen) en hebben we ons verdiept in het onderwerp 
duurzaamheid. Door het onderzoeken van de cognitieve en de psychosociale ontwikkeling van verschillende leeftijdscategorieën zijn we uiteindelijk 
gaan focussen op de doelgroep uitwonende studenten van 18 tot en met 24 jaar [1]  [2]. Deze doelgroep staat het meest open voor verandering. 
Omdat ze een grote eigen verantwoordelijkheid hebben ervaren zij zelf ook de behoefte om een positief verschil te maken voor de wereld.

Zie bijlage 1 voor meer foto’s van het onderzoek
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Tijdens het fieldresearch hebben we contact gezocht met de doelgroep en experimenten uitgevoerd

Zie bijlage 2 voor de andere wordwebs
Zie bijlage 3 voor alle resultaten van de day in the lives 

SDG’s
Ten slotte hebben wij de resultaten regelmatig besproken met onze stakeholders: Avans Green Office en Switch. Beide stakeholders werken veel 
met de Sustainable Development Goals, ookwel SDG’s. Dit zijn de duurzaamheids doelen waar wereldwijd aan gewerkt wordt: Elk doel is een aparte 
vertaling van duurzaamheid waarin duidelijk wordt wat beter zou moeten. Wij vonden het daarom belangrijk om te onderzoeken hoe ons project 
binnen bepaalde SDG’s zou passen. In het hoofdstuk Onderzoek Desk- en Fieldresearch (blz. 20) leest u hier meer over. De SDG’s hebben ons 
geholpen om richting te geven aan  ons project en onze connectie met de 
stakeholders te bewaken.
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Onze belangrijkste inzichten:

Problemen liggen het meest rondom duurzaam eten

Studenten halen voldoening uit duurzaam eten, maar zijn tegelijkertijd gefrustreerd 
dat het ze zo moeilijk wordt gemaakt. 

Duurzaamheid is aanstekelijk

Studenten hebben moeite met gevarieerd eten

Sociale acceptatie speelt een rol

Supermarkt forceert studenten om in bulk te kopen

Studenten hebben manieren om met restjes om te gaan, maar doen dit liever anders
Budget is een grote hinder

Studenten willen regie houden over hun maaltijden

Duurzaamheid in het algemeen is ontastbaar
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We hebben drie prototypes gemaakt voor ons uiteindelijke concept: een keuken waar studenten zich samen kunnen bezighouden met duurzaam 
koken. We hebben twee keer de fysieke studentenkeuken lo-fi geprototyped en daarbij hebben we voor de app een Adobe XD mock-up laten testen 
door een groep studenten. Deze vind u in bijlage 4. Bij de prototypes van de fysieke keuken hoorde een vragenlijst over hun individuele ervaring en 
hebben we hun ervaring als groep gepeild door ter plekke vragen te stellen en te observeren. De vragenlijst vind u in bijlage 5. Voor de app konden 
ze feedback geven over whatsapp, mail of via de opmerkingen bij de Adobe XD mock-up. Ook is er drie weken later nog een nameting gedaan om te 
kijken naar het langer durende effect van het prototype.

Prototypes

Testresultaten
De testresultaten op de prototypes waren erg positief. Bij het eerste lo-fi prototype van de keuken vonden de studenten het gezellig, lekker en 
vonden ze het een stuk makkelijker om op deze manier met duurzaamheid bezig te zijn. 

Bij het tweede prototype van de keuken hebben we het iets uitgebreider uitgevoerd. Dit ging uiteindelijk nog beter dan het vorige prototype en we 
merkten dat het sociale aspect leidde tot echt een gezellige tijd. Ook kwam tijdens het eten zonder onze sturing de interesse naar duurzaamheid 
naar boven. Bovendien vond iedereen het eten erg lekker en vroegen er een aantal naar het recept. Uiteindelijk hebben wij uit de resultaten 
interessante feedback gekregen die we kunnen verwerken in het eindontwerp.

Ten slotte hebben deze zelfde mensen het prototype van de app getest. Hier kregen we ook erg positieve reacties op en hier en daar wat bruikbare 
feedback.
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Ontwerpoplossing
We zijn uiteindelijk uitgekomen op het concept: What’s cooking? Het concept bestaat uit een keuken ,waarin studenten samen bezig kunnen zijn 
met duurzaam eten en tegelijkertijd kunnen leren op het gebied van duurzaam eetgedrag. Daarbij kan de student via de keuken ook nieuwe mensen 
leren kennen. Zo kunnen er nieuwe vriendschappen ontstaan met duurzaam eten als gedeelde interesse. 

De keuken is voorzien van een webapplicatie die de studenten aan de keuken verbindt. Via de applicatie wordt je gekoppeld aan andere studenten 
door het aanmelden voor een tijdslot. Vervolgens kun je samen kiezen welke duurzame maaltijd jullie zouden willen eten. Tenslotte worden de 
ingrediënten verdeeld om de kosten per persoon tot een minimum te houden. Ook leren studenten hier om zelfstandig duurzame keuzes te maken in 
de supermarkt. In de keuken ga je samen koken en krijg je ook de keuze om dit samen op te eten of mee te nemen naar huis. Bij het afronden van de 
sessie registreer je de restjes die tijdens het koken niet zijn opgegaan in de applicatie om voedselverspilling tegen te gaan. 
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Inleiding
Onderwerp
In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht wat voor problemen studenten tegen komen bij het verzinnen, koken en nuttigen van een duurzame 
maaltijd waardoor zij dit niet vaak proberen.

Probleemstelling
Duurzaamheid is een onderwerp wat steeds belangrijker wordt. Daarmee groeit ook de populariteit van het onderwerp. Steeds vaker geven 
studenten aan dat zij zich graag bezig willen houden met dit onderwerp, maar niet goed weten op wat voor manier zij dit kunnen doen. 
Het probleem waar zij echter veel tegenaan lopen is dat duurzaamheid voor hun onduidelijk en ontastbaar is. 

Omdat het onderwerp duurzaamheid zo breed is willen wij gaan kijken waar studenten vooral zelf veel invloed op kunnen uitoefenen. Tijdens ons 
field research hebben wij geconstateerd dat studenten de meeste problemen ervaren rondom duurzaam eten (blz. 25). Bij voeding maken studenten 
zelf de meeste keuzes, daarom lijkt dit ons een interessant punt om op in te spelen. 

Voor het kunnen begrijpen van dit document leggen we hier even uit wat wij bedoelen onder duurzaam eten. Echter gaan we hier later in het 
document dieper op in (blz 25). Met duurzaam voeding bedoelen wij: voeding met een lage milieu belasting op wat voor manier dan ook. Dit kan 

zijn met duurzamere diervriendelijkere producten, maar bijvoorbeeld ook het hergebruiken van restjes, bestrijden van voedselverspilling, letten op 
transport van een product en letten op (onnodige) verpakkingen.

Begrip:
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Wij hebben ondervonden dat er verschillende “knelpunten” zijn die de studenten ervaren bij het letten op duurzame voeding. Dit blijkt uit de Day in 
The Life en interviews met diezelfde studenten (zie blz. 23). Deze knelpunten zijn: 
-  Bij de supermarkten is het vaak hoe groter de verpakking hoe (relatief) goedkoper de prijs/hoeveelheid verhouding. Dit is voordeliger voor   
  de student, maar de student houd hierdoor meer restjes over. De student probeert dit tegen te gaan door het meerdere malen te eten, maar  
  dit gaat weer ten koste van de variatie.
-  Budget speelt bij studenten een grote rol, zij ervaren vaak dat duurzame keuzes duurder zijn.
-  Het is voor studenten onduidelijk wat nu echt behoort tot duurzame voeding. 
Deze knelpunten hebben wij nog eens kunnen bevestigen in interviews met onze focusgroep. 

Het opvallende is, ondanks deze knelpunten dat de student wel voldoening ervaart tijdens het maken van een duurzame keuze op het gebied van 
voedsel. Tegelijkertijd ervaart de student frustratie wat echt zorgt voor een tweestrijd binnen de gedachten van de student. Dit zijn we te weten 
gekomen middels een wordweb wat door meerdere studenten is ingevuld. Deze vind u in de bijlage 2 zoals eerder benoemd. 

Het onderwerp duurzaam eten zorgt bij studenten voor gemixte gevoelens. Dit wordt benadrukt in het wordweb die studenten voor ons hebben 
ingevuld. Hier vroeg ik hen naar de eerste 3 gevoelens die duurzaam eten bij hen oproept. (Zie bijlage 2 voor de uitgebreide uitslag hiervan)

Het resultaat wat we hieruit hebben gehaald is precies wat we bedoelen met die gemixte gevoelens. Studenten ervaren dus tegelijkertijd positieve en 
negatieve gevoelens bij dit onderwerp namelijk:  frustratie , verantwoordelijkheid, voldoening en trots. De meest genoemde reden hiervoor is dat 
studenten zich graag willen bezig houden met duurzaam eetgedrag, maar niet weten hoe dit moet, en dat zij bang zijn dat het hen te veel geld kost. 
De studenten voelen ook een verantwoordelijkheid om zich toch bezig te houden met duurzame voeding. Als zij dan een keuze maken die hier een 
positieve invloed op heeft voelen zij zich trots. Deze onderbouwing werd duidelijk na het afnemen van een interview nadat zij de wordweb hadden 
ingevuld (blz. 24).
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Onze doelstelling

Aan de hand van de kennis en inzichten uit ons onderzoek hebben we een aantal doelstellingen opgesteld. 
Wij willen studenten helpen met duurzaam eetgedrag op een toegankelijke en leuke manier, zodat:  
  Studenten inzien dat duurzaam eten leuk is, lekker kan zijn en niet veel hoeft te kosten.
  Studenten zelf actiever gaan nadenken over hun voeding en wat voor duurzame keuzes zij daarin    
  kunnen maken.
  Studenten bekend worden met (betaalbare) duurzame producten.
  Studenten slimmer kunnen omgaan met de nadelen die zij ervaren zoals supermarktporties en restjes,  
  zodat ze het kunnen gebruiken in hun voordeel.

Kernwoorden:

Bewustwording & Inspiratie
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Tessa’s Visie
Vanaf kinds af aan ben ik opgegroeid met duurzaamheid, mijn ouders vinden dit een belangrijk onderwerp. Ik ben ook vegetarisch opgegroeid en heb 
nog nooit in mijn leven vlees gegeten. Dit is de reden waarom ik zelf nooit moeite heb gehad met het kiezen voor een duurzame maaltijd. Hoe meer 
ik nieuwe studenten leerde kennen in mijn eerste twee jaar op het hbo, hoe meer ik besefte dat het voor mij vanzelfsprekend was. Ik wist precies 
wat ik in een maaltijd kon vervangen, zodat het vegetarisch of vegan zou zijn. Als ik bij vrienden ging eten kwam ik erachter dat dit voor hen juist erg 
moeilijk is. Ze weten niet wat ik wel en niet kan eten en ze weten daarbij niet wat ze door welke vleesvervanger kunnen vervangen. Soms bestelde 
we maar gewoon, omdat de andere studenten niet wisten wat ze voor mij moesten maken. Dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht: ‘Dit is 
eigenlijk wel interessant. Voor mij is duurzaam eten heel toegankelijk, maar voor andere is dit een grijs gebied waarvan ze niet weten wat ze ermee 
aan moeten.’
Ik wil mensen uitdagen om in te zien dat duurzaam ook makkelijk en soms zelfs goedkoper kan zijn. Het hoeft helemaal 
geen moeite te kosten. Als je een klein beetje aanpast gaat het op een gegeven moment vanzelf. Ik ben er van overtuigd 
dat als we samen kleine dingen aanpassen in ons dagelijks leven dat we een grote, positieve invloed kunnen hebben op 
een duurzame wereld. 

Bij CMD vond ik zelf de pijlers Story en Human het meest interessant. Het liefst ontwerp ik daarom ook naar de behoeften 
van mijn doelgroep. Ik wil weten wat hun interesseert, wat hun beweegt bij het maken van keuzes. Het meest belangrijke 
voor mij is om er voor te zorgen dat ik iets creëer wat mijn doelgroep direct kan gebruiken. Iets wat hun vandaag nog zou 
helpen om een verschil te maken. 
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Reese’s Visie
Tijdens het eerste jaar van CMD heb ik mijn partner leren kennen. Ik heb hiervoor altijd bij elke avondmaaltijd vlees gegeten. Ze respecteerde het 
feit dat ik wel vlees at en ik mocht dit dan ook altijd zelf klaarmaken als ik daar behoefte aan had. Na een tijdje besefte ik dat het eigenlijk een stuk 
makkelijker was als ik gewoon ook af en toe vegetarisch at. Het zou schelen in kosten, moeite, tijd en ik ben daarbij ook nog eens duurzaam bezig (dit 
ben ik ook door haar te weten te komen). 

Ik ben in het derde jaar van CMD erg veel bezig geweest met het onderwerp duurzaamheid en mensen vonden het altijd 
een erg moeilijk begrip. Deze mening kwam vaak voort uit misconcepties, zoals dat duurzaamheid altijd moeilijk is, te duur 
is en (als het over eten gaat) minder lekker is. Ik wist zelf dat al deze aannames ver van de waarheid lagen. Ik wilde graag 
deze afstudeerperiode de gelegenheid nemen om een project te bedenken wat laat zien dat duurzaam eten lekker en 
goedkoop kan zijn en daarbij ook helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. 

Ik kan begrijpen dat veel mensen duurzaamheid zien als een moeizaam begrip, omdat het vaak zo opdringerig en negatief 
wordt gebracht. Daarom wil ik uiteindelijk de essentie van ons concept in een leuk jasje steken en het de vorm laten 
aannemen van bijvoorbeeld een leuke activiteit, om zo te laten zien dat het ook op een leuke manier kan. 

Ik ben zelf erg geïnteresseerd in de pijler Tech. Daarbij wil ik de behoeften van mijn doelgroep in acht nemen tijdens het 
ontwerpproces. Mijn technologische aandeel moet het concept innovatiever, maar ook makkelijk en toegankelijk maken 
voor de doelgroep. Ik wil uiteindelijk een concept creëren dat mijn doelgroep helpt met hun hinder en bij wijze van 
spreken, morgen gerealiseerd kan worden, zodat dit direct van dienst kan zijn.
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Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:

“Hoe kunnen we duurzame voeding onder uitwonende studenten toegankelijker maken?”

Deelvragen: 

Wie is onze doelgroep?

Wat is duurzame voeding?

Wat zijn de conflicten tussen de doelgroep en duurzaam eten?

Wat is de attitude van studenten tegenover duurzame voeding?

Wat zijn vergelijkbare projecten?
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Onderzoeksopzet
De eerste vier weken van ons afstudeeronderzoek stond in het teken van deskresearch:
-  Hierbij focuste wij op doelgroep onderzoek:
   o De cognitieve ontwikkeling van verschillende leeftijdsfases om te kunnen kiezen wat de beste doelgroep voor ons is
   o Leerstijlen
   o Wat interesseert de doelgroep?
   o Wat weten zij over het onderwerp duurzaamheid?
   o Wat doen zij nu al aan duurzaamheid?
   o Wat vinden zij over het onderwerp duurzaamheid?
-  Good and bad practices.
-   Onderzoeken, geralateerd aan ons onderwerp lezen en kijken wat bruikbare informatie is 
-  Meeting met ervaringsdeskundigen
-  Duurzaam in het algemeen
-  SDG’s
-  Keurmerken

Omdat we tijdens ons onderzoek meerdere keren zijn veranderd van doelgroep zijn we hier wat langer aan bezig geweest. Sommige onderdelen 
waar we onderzoek naar hebben gedaan hebben nu geen relevantie meer, omdat we een aantal keer geswitcht zijn van onderwerp (m.b.t. op wat 
voor gedeelte van duurzaamheid wij wilde gaan focussen) 
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De volgende stap in dit onderzoek was het doen van fieldresearch.  De keuze is gemaakt om verschillende studenten te spreken en te observeren. 
Hier is gebruik gemaakt van de methodieken Day in the Life en Wordwebs. Ook zijn de studenten die mee hebben gedaan aan de Day in the life 
na afloop nog geïnterviewd en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de focusgroep. Na deze fieldresearch is de keuze gemaakt om te gaan 
focussen op het onderwerp duurzaam eten. De uitgebreide uitwerking van de Day in the lives vind u, zoals eerder benoemd, in bijlage 3. 

Vervolgens kwam de conceptfase. Nadat de keuze voor duurzaam eten is gemaakt hebben er gesprekken plaatsgevonden met de stakeholders. Dit is 
gedaan om te kijken wat hun kijk is op het gekozen onderwerp. 
In deze fase werden er verschillende concepten bedacht, waar ook experimenten voor gedaan zijn. Met de conclusies van deze experimenten zijn er 
verschillende brainstorms gehouden. Hier is ons uiteindelijke concept uit voortgekomen. 

Nu er een stevig concept is zijn we overgestapt naar de testfase. Hiermee is onderzocht of het concept zou aanslaan bij de doelgroep die gekozen is. 
Hierbij is ook feedback verzameld van stakeholders en medestudenten. Ook is dit voorgesteld bij de focusgroep. Middels verschillende tests zijn er 
vervolgens iteraties op het concept gemaakt tot het stond waar het nu staat.
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Gebruikte Methodieken
Deskresearch
- Literature study – desk research, onderzoeken doorlezen enz.
- Trend analysis – Waar houd de doelgroep zich nu mee bezig? Wat zijn populaire onderwerpen?
- Design pattern research – Wat zijn de overeenkomsten in applicaties die de studenten dagelijks gebruiken en waarom?
- Best, good and bad practices – Wat is er al m.b.t. ons concept? Wat werkt daar wel en wat werkt daar niet? En waarom is het vergelijkbaar?

Fieldresearch
- Day in the life – met zes verschillende studenten.
- Focus group – Een groep studenten waar we af en toe mee konden samen zitten als we willen weten wat hun meningen zijn. Discussies hierover  
 hebben enz.
- Interview – Na de day in the life hadden we nog vragen voor de studenten die hadden meegedaan. Hier hebben we antwoord op gekregen    
 middels het houden van interviews.
- Survey – We hebben surveys gebruikt om inzicht te krijgen in de ervaring van de studenten tijdens onze experimenten.
- Field trial – Ons concept getest in een ruimte die bekend is voor studenten zodat zij zich zo natuurlijk mogelijk zouden gedragen tijdens het testen  
 van ons concept.
- Usability testing – Meerdere tests uitgevoerd om te kijken hoe de gebruiker ons product ervaart.

Concept & Prototyping
- Pitch – In meetings met Greenoffice en Switch hebben we telkens van te voren een korte pitch gegeven over waar we nu staan zodat we de tijd   
 die we hadden zo effectief mogelijk konden gebruiken.
- Co-reflection – Echt samen met de studenten gekeken wat zij van ons product vonden. Wat kan er beter? Waar moet nog aan gewerkt worden?
- Peer review – Aan onze mede afstudeerders hebben we vaak feedback gevraagd. Hun zijn zelf ook bezig met afstuderen en zo konden we elkaar   
 helpen door feedback te geven.
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- Co-creation – We hebben samen met de doelgroep gekeken waar hun behoeftes zitten m.b.t. ons onderwerp.
- Ideation – Brainstorms houden om nieuwe concepten te bedenken. Wat werkt er niet? Dat laten we vallen. Wat werkt er wel? Dat nemen we   
 mee in ons nieuwe concept
- Prototyping – Voor ons gevoel ben je nooit klaar met prototypen. Er is tot nu toe elke keer feedback uit gekomen die we nog konden verbeteren  
 waar weer een nieuw prototype uit kwam.
- Proof of concept – In dit document laten we de onderbouwing van de waarde van ons concept zien. We laten zien dat we hiermee echt inspelen  
 op de behoefte van de student. Dit laten wij zien middels ons onderzoek, de tests en experimenten die wij hebben gedaan, de gemaakte     
 prototypes en onze onderbouwing waarom dit concept het antwoord is op onze hoofdvraag.
- Concept – We zijn al vanaf de vijfde week begonnen steeds verschillende concepten te bedenken en hierop te itereren. Deze concepten vindt u bij  
 het hoofdstuk Concepten & Iteraties (blz 40 t/m blz 48)
- Customer Journey – Dit hebben we vooral gedaan voor de webapplicatie door de hele user journey in beeld te brengen. 
- Design specification – We hebben een lijst van ontwerpcriteria die rust op het aantrekkelijk maken van ons product voor studenten.
- Expert review report – Dankzij de meetings met onze ervaringsdeskundige hebben we een extra diepe laag aan ons concept kunnen toevoegen
- Requirement list – Dit is voor ons gelijk aan de opgestelde ontwerpcriteria later in het document, waar ons concept aan moet voldoen. En de   
 verbeteringen lijst sinds de test van ons huidige concept.
- Test report – Elke keer na een test hebben we een survey gehouden. Vervolgens zijn de observaties, survey resultaten en conclusies geanalyseerd  
 waar nieuwe ontwerp criteria uit voor kwam.



20

Keuze doelgroep - desk
In het begin hadden wij moeite met het kiezen van een doelgroep. We waren aan het twijfelen tussen de middelbare school en de basisschool. We 
dachten dat de basisschool een betere doelgroep zou zijn om een onderwerp op een leuke manier aan te kaarten, omdat deze doelgroep vooral erg 
speels is ingesteld. Daarentegen dachten we dat middelbare scholieren de boodschap beter zouden begrijpen en dit ook zouden onthouden. We 
moesten ook rekening houden met leeftijd, omdat we niet een hele basisschool of middelbare school over één kam konden scheren. We hebben 
hierbij de psychologische eigenschappen van elke leeftijdsfase onderzocht en kwamen erachter dat kinderen van de basisschool en middelbare 
school nog redelijk veel in ontwikkeling zijn waardoor een verschil in leeftijd een verschil in ontwikkeling kan betekenen. Hierdoor zijn we gaan 
kijken naar een wat oudere leeftijdsgroep. Een leeftijdsgroep die op het punt staat om een verschil te maken in de wereld: studenten van 18-24 
jaar. Bij deze groep is de ontwikkeling grotendeels voltooid en zitten dus qua gedachtengang op 1 lijn. Daarbij heeft de doelgroep veel voordelige 
eigenschappen en conflicten waarbij wij kunnen springen.

Bij elke switch die we hebben gemaakt in doelgroep hebben wij onze hoofdvraag hier ook op aangepast.

Onderzoek: Desk- en Fieldresearch

Tessa
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Wie is onze doelgroep? - desk en field
De groep waar wij ons op richten zijn uitwonende studenten (± 18-24 jaar), een groep die opmaakt voor een groot deel van de welbekende generatie 
Z (Jongeren tot ±24 jaar). Generatie Z staat bekend om een generatie die zich veel bezighoudt met duurzaamheid, ook in consumptie. De doelgroep 
denkt bewust na over zijn/haar effect op de omgeving bij het consumeren van levensmiddelen. [4] Studenten binnen de generatie vinden het toch 
lastig om dit bij te benen, omdat ze te maken hebben met obstakels zoals budget, waardoor ze naar hun idee minder duurzaam kunnen leven dan ze 
zouden willen. 

We hebben specifiek gekozen om ons te richten op het uitwonende gedeelte van de studenten, omdat deze doelgroep zelfstandig wordt en hun 
eigen keuzes moeten leren maken. Dit is waar wij in kunnen springen. In tegenstelling tot thuiswonende studenten waarbij de ouders grotendeels de 
keuzes maken en de keuzes van de studenten beïnvloeden. Dit is gebasseerd op ons eigen onderzoek, en de interviews die u bij de aantekening van 
de Day in The Life’s ziet in bijlage 3.

Reese
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Hoe duurzaam is de doelgroep? - desk
Uit het Grote Jongeren Onderzoek van 2020 blijkt dat de meeste jongeren niet meer dagelijks vlees eten. Slechts 20% van Generatie Z doet dit nog 
wel. De meest gekozen redenen van het minderen in vleesconsumptie dat het zielig is voor de dieren of dat het slecht is voor het milieu. Ook in het 
rekening houden met plastic afval is de doelgroep erg actief. Slechts 8% van de jongeren van generatie Z zegt hier helemaal geen rekening mee te 
houden. De rest van de jongeren van deze generatie vind het scheiden van afval erg belangrijk.
Ten slotte maakt het merendeel van de jongeren zich zorgen om de CO2 uitstoot en een ongeveer de helft hiervan probeert dit ook zelf naar 
beneden te brengen. [5]

Het is interessant om te zien dat uit de percentages uit het Grote Jongerenonderzoek voortkomt dat de eerdere generatie, de Millennials (25 t/m 40 
jaar), het net iets beter doet dan generatie Z. Er wordt bij dit onderzoek ook gespeculeerd dat dit komt door het feit dat Millennials vrijer zijn en dat 
een groot gedeelte van gen Z nog thuiswonend is, waardoor keuzes worden beïnvloed door familie. [5]

Reese
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Day in the life & interviews
Bij een Day in the life is het de bedoeling dat je inzicht 
krijgt in de activiteiten en keuzes van een individu op een 
normale dag. Dit doe je door gedurende een dag met 
iemand mee te lopen. Bij dit onderzoek is de keuze gemaakt 
om deze methodiek wat aan te passen door de beperkingen 
van het Corona virus. Wij hebben deze methodiek digitaal 
toegepast. Hierin zijn we in een meeting gegaan met een 
student die ons vervolgens mee nam in een typische dag. 

Wat we met deze methodiek wilde bereiken is dat we 
inzicht zouden krijgen in de keuzes die de student in kwestie 
wel of niet maakt op het gebied van duurzaamheid. Op 
deze manier zijn we opzoek gegaan naar een specifieker 
onderwerp binnen het begrip duurzaamheid, omdat 
duurzaamheid zelf voor te breed is om te dekken in één 
onderzoek (van +- vijf maanden).

We hebben voor deze methodiek een aantal meetings ingepland met studenten, waar wij hen vroegen naar hun typische dag en of ze hierin ook 
specifiek hun keuzes en gedachtegang kunnen benoemen. Hierna hebben wij met alle studenten nog een interview gehouden, waar we dieper 
ingingen op hun beschrijvingen van een normale dag. Uit de Day in The Life’s kwamen interessante resultaten. Binnen deze resultaten gingen 
we op zoek naar patronen: overeenkomsten in de resultaten van de verschillende Day in The Life’s. Deze terugkerende patronen hebben we 
gedocumenteerd. We hebben hierbij vier thema’s kunnen vaststellen: gevarieerd eten, supermarkt porties, voedselverspilling en budget. Dit zijn de 
onderwerpen waar de studenten de meeste moeite mee hebben. Daarnaast hebben we nog andere inzichten uit de Day in The Life’s kunnen halen. 
De geanalyseerde resultaten vind u op de afbeelding hierboven.

Reese & Tessa
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Focusgroep
Na deze resultaten hebben we gesprekken gehad met een focus groep. Dit was vaak om een brainstorm te houden met input van de doelgroep. 
Omdat we in co-creation met de doelgroep willen samenwerken is de keuze gemaakt om hun mening bij het ontwerpproces te betrekken. Deze 
focusgroep is gedurende het hele ontwerpproces betrokken gebleven. We hadden minimaal één keer in de twee weken contact met deze groep.

Wordweb
Om te kijken wat er zich afspeelt ‘binnen’ de student 
als zij denken aan het onderwerp duurzame voeding  
is een groep gevraagd een wordweb in te vullen. 
Hiermee wilde we inzicht krijgen in de emoties die 
studenten ervaren bij het onderwerp. 

Tessa
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Wat is duurzaam eten? - desk
Bij duurzaam eten gaat het niet alleen om de ingrediënten die in het gerecht worden verwerkt, maar ook over de winning van de ingrediënten, de 
productie, transport en verpakking.

Je kunt eten duurzaam noemen als:
-  Er bij de productie zuinig wordt omgegaan met water, energie en land.
-  De productie zo milieuvriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd.
-  Er zo min mogelijk verontreinigende stoffen worden gebruikt.
-  De Mensen/Dieren goed worden behandeld tijdens de productie.
-  Er eerlijk is gehandeld om het product te verkrijgen.
-  Het transporteren van het product tot een minimum wordt gehouden.
-  Er geen onnodige plastic verpakkingen worden gebruikt.

[3]
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Duurzaam eetgedrag - desk
Rekening houden met plastic verpakkingen.
Plastic verpakkingen zijn slecht voor het milieu, door de productie en de verbranding. Hoe minder plastic, hoe beter.

Flexitarisch, Vegetarisch, Veganistisch Dieet.
De vleesproductie is erg slecht voor het milieu door de grote hoeveelheid energie die er voor nodig is, het voedsel wat geproduceerd moet worden 
voor het vee en de grote hoeveelheid mest die de dieren produceren. Daarom is het goed om te letten op je vlees consumptie. Veel mensen eten 
daarom één of meer keer per week geen vlees of vegetarisch. Je bent dan een flexitariër. Je kunt natuurlijk ook een stapje verder gaan en een 
vegetarisch of veganistisch dieet volgen. Hoe minder vlees je consumeert, hoe duurzamer je bezig bent. 

Minder weggooien
Minder eten verspillen valt ook onder duurzaam eetgedrag. Het is daarom hierbij belangrijk dat je leert om slimmer in te kopen en je restjes op een 
creatieve manier toch te gebruiken, zodat je niet onnodig eten hoeft weg te gooien.

Biologisch eten
Het is vaak beter om biologisch te eten, omdat er minder verontreinigende stoffen worden gebruikt tijdens de productie. Dit is echter in sommige 
gevallen niet de duurzamere keuze, omdat er meer energie wordt verbruikt bij de productie ervan. Tegelijkertijd is het wel duurzamer op andere 
gebieden. Hierbij is het je eigen keuze wat jij belangrijk vind op het gebied van duurzaamheid.

Lokale producten en seizoensproducten
Het is beter om lokale producten te kopen, omdat er minder energie in het transport gaat. We hebben het hier dan over producten uit Nederland 
of Europa. Daarnaast is het wel belangrijk dat je let op wat seizoensproducten zijn en wat niet. Producten die lokaal worden gekweekt, maar geen 
seizoensproducten zijn vereisen namelijk veel energie om te kweken, dus dit is dan alsnog niet duurzaam. Let daarom op welke producten er bij het 
huidige seizoen horen en koop deze lokaal. [3]
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Wat zijn de conflicten tussen de doelgroep en duurzaam eten? - field
Tijdens ons fieldresearch (Day in The Life’s en interviews met de focusgroep) en ons deskresearch zijn we erachter gekomen dat er een aantal 
belangrijke factoren zijn die studenten als hinder ervaren bij duurzaam eetgedrag:

-   Ten eerste is duurzaamheid erg onduidelijk en ontastbaar voor de student. [21] Duurzaam eten is hierin geen uitzondering. Door alle     
  moeilijke  termen binnen het begrip ontstaan er onduidelijkheden over wat er nou wel en niet duurzaam is. Dit leidt vaak tot incorrecte    
  vooroordelen. 
-  Ten tweede moet de student rekening houden met zijn/haar budget. Het is dan veel toegankelijker om voor een gewone hamburger te kiezen  
  dan voor een duurdere biologisch geproduceerde hamburger of een duurdere vleesvervanger. Natuurlijk hoeft duurzaam eten helemaal niet   
  duurder te zijn. Vaak is het de incorrecte aanname die de doelgroep tegenhoudt. Dit komt ook voort uit het gebrek aan kennis op het gebied   
  van duurzaam eten.
-  Ten derde heeft de doelgroep moeite met de porties waarin de supermarkt producten aanbiedt. Het gaat hierbij vooral om groente en fruit.   
  Ze halen hierdoor altijd meer dan ze nodig hebben en deze rest wordt dan uiteindelijk weggegooid of ze zijn geforceerd om iets te eten waar   
  ze minder trek in hebben om voedselverspilling tegen te gaan.
-  De vierde factor is restjes. Als gevolg van de supermarkt porties blijft de doelgroep zitten met handen vol restjes waar ze weinig mee kunnen.
-  Ten slotte heeft de doelgroep moeite met gevarieerd eten. Ze vinden het moeilijk om elke avond te bedenken wat ze willen eten. Vaak kiezen   
  ze daarom sneller voor iets makkelijks en dus ook minder duurzaams. De supermarkt porties hebben ook invloed op de variatie in het     
  eetpatroon, omdat ze vaker hetzelfde eten om voedselverspilling tegen te gaan.
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Wat is de attitude van de doelgroep tegenover duurzaam 
eten? - desk en field
Uit gesprekken met de focusgroep, wordwebs en literair onderzoek (Het Grote Jongeren onderzoek 2020), hebben wij de attitude van de doelgroep 
kunnen vaststellen. De doelgroep vindt duurzaamheid belangrijk en probeert ook regelmatig een dagje geen vlees te eten of een ander duurzaam 
gerecht te proberen. De doelgroep ervaart vooral frustratie, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de levenswijze van vorige generaties ons nu in de 
problemen heeft gebracht en dat zij dit nu moeten rechtzetten. Daarbij hebben ze het gevoel dat het hun niet makkelijk wordt gemaakt, doordat de 
prijzen van duurzame producten hoger zijn dan reguliere producten. Daarentegen ervaart de doelgroep wel voldoening als ze toch een duurzamere 
voedselkeuze maken.

Studenten die minder geïnteresseerd zijn in een duurzamer eetpatroon of duurzaamheid in het algemeen kunnen worden overtuigd door hun 
medestudent. De motivatie om duurzamer te leven werkt namelijk erg aanstekelijk.

Overige kenmerken van de doelgroep -  desk
-  We hebben te maken met een doelgroep van nature erg kritisch is. [4] De doelgroep wil graag onderbouwing bij een statement zien.
-  De doelgroep heeft een korte aandachtsspanne.[6] De doelgroep kan binnen 8 seconden zien of een stuk tekst interessant is voor hun of niet.
-   De doelgroep onthoud maar 10% van wat ze lezen en 80% van wat ze zien of doen. De doelgroep is dus meer praktisch en visueel ingesteld   
  dan literair. [20]
-  De doelgroep is altijd verbonden met het internet en heeft altijd één of meer communicatiemiddelen binnen handbereik. [5]
-  De doelgroep houdt van besparen.[4]
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De SDG’s en duurzaam eten - desk
Wat zijn de SDG’s?
De SDG’s zijn de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn 17 doelen die er zijn om ervoor te zorgen dat de wereld 
een betere plek zal zijn in 2030. Elk land wat aangesloten is bij de VN werkt aan deze doelen. De doelen zijn ontstaan door inbreng van organisaties 
en individuen. Daarmee is het dus ook de bedoeling dat er aan gewerkt wordt door organisaties en individuen. Achter de 17 doelen zitten 169 
targets die bedoeld zijn om de duurzame doelen concreet te maken. [18]

Elk doel geeft een vertaling van duurzaamheid. Om deze doelen kort uit te leggen is er een infographic gemaakt die op de volgende bladzijde te zien 
zal zijn. 
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Onder welke SDG valt duurzaam eten?:
- SDG 2: Het gaat hierbij om de dieper liggende doelstellingen van deze SDG. Er moet een duurzaam systeem komen voor voedselproductie.    
 De voedselproductie moet omhoog zonder dat het eco systeem wordt aangepast. In 2030 moet de productiviteit en het inkomen van agrarische   
 midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Hier zien we dus ook dat het lokaal kopen van voedingsmiddelen gestimuleerd zal worden. Omdat   
 duurzaam eten ook te maken heeft met vervuiling van transport van onze voedingsmiddelen. Ook krijgt de boer dan een eerlijkere prijs voor wat  
 hij produceert, omdat hij direct aan de klant verkoopt. Fairtrade is ook een onderdeel van duurzaam eten. 
- SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Duurzaam eten heeft alles te maken met de manier waarop de voeding geproduceerd wordt.   
 Hoeveel pesticiden worden er gebruikt? Hoeveel uitstoot geeft een veehouderij? Wat is er allemaal voor nodig om jouw stukje vlees van het land  
 op je bord te laten komen?
- SDG 12 heeft dan ook invloed op SDG 13: Klimaatactie. En SDG 14: Leven in het water. Hier zien we bijvoorbeeld dat de oceaan 30 procent van de  
 CO2 opneemt. Hoe minder dit wordt door onze voedselproductie, hoe beter. De uitstoot moet naar beneden. 

Kortom zien we dus dat duurzaam eten bijna een even breed begrip is als duurzaamheid zelf. Er zijn allerlei aspecten die invloed hebben op 
duurzame voeding. Na het bekijken van de SDG’s en het leggen van onze link zijn wij erachter gekomen dat als je duurzaam wilt eten, of een 
duurzame switch wilt maken in je maaltijd, je jezelf een aantal vragen kunt stellen. 
- Hoe wordt het geproduceerd?
- Hoe wordt het getransporteerd?
- Hoe wordt het verpakt?
- Wordt de producent eerlijk betaald?
Je zou door deze vragen dus keuzes kunnen maken als:
- Ik eet groente die niet in plastic verpakt is.
- Ik koop lokaal, bij de boer zelf.
- Ik eet alleen seizoen groente en fruit uit Nederland.
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Als we als voorbeeld eens kijken naar een vleesvervanger op het gebied van soja dan zou je je kunnen afvragen:
- Hoe wordt het geproduceerd? 
  o De soja die bestemd is voor soja producten in de supermarkt is duurzaam geteeld.
  o Soja heeft niet veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig.
  o Vleesvervangers op basis van soja hebben lagere broeikasgasemissies, landgebruik en watergebruik dan bijvoorbeeld kip.
- Hoe wordt het getransporteerd?
  o Producenten van sojaproducten kiezen ervoor om soja uit Europa of Canada te gebruiken of ze kiezen voor biologische soja, niet-    
   gemodificeerde soja of anderszins ‘duurzaam’ gecertificeerde soja.
- Hoe wordt het verpakt?
  o Vleesvervangers zitten meestal in een plastic bakje met een kartonnen sleeve erover heen. 
- Wordt de producten eerlijk betaald?
  o Dit is niet altijd duidelijk. Je kan hiervoor wel letten op het fairtrade logo. Wel weten we dat soja voor veevoer vooral uit Zuid-Amerika    
   komt. Soja voor sojaproducten in de supermarkt komen uit Europa of Canada.

Er is nagenoeg geen/misschien helemaal geen voeding die uitstoot neutraal is. Ons idee is om een positieve invloed uit te oefenen door minimaal 
één van deze vragen positiever te beantwoorden dan dat je dat bij een ‘normale’  maaltijd zou doen. Ook willen we af en toe kijken naar het 
minderen van vlees met ons concept. Dit willen wij, omdat uit deze zelfde bron te lezen is dat de vleesconsumptie één van de grootste vervuilers 
is. Vlees en zuivel is namelijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van het broeikaseffect van de Nederlandse landbouw. Hierbij kunnen we ook 
gaan kijken naar wat voor soorten vlees. Als je namelijk rundvlees vervangt door kip heeft dit al een duidelijk duurzaamheidseffect. [19]
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Project Drawdown
Project Drawdown is een non-profit organisatie die de wereld wil helpen om een punt genaamd “drawdown” wil bereiken: het punt in tijd dat de 
broeikasgassen in de wereld stoppen met toenemen en beginnen met dalen. Project Drawdown gelooft er in dat als we met de oplossingen van 
vandaag samenwerken, dat we dit punt uiteindelijk kunnen bereiken.  
 
Project Drawdown heeft een kopje op hun website genaamd “Table of Solutions” een lijst met manieren om actie te ondernemen op het gebied 
van klimaat. Hierbij wordt  het ook in perspectief geplaatst door per actie aan te geven hoeveel gigaton CO2 het scheelt in een periode van 30 jaar 
(2020-2050), met de meest impactvolle acties bovenaan en de acties met minder impact onderaan. De top 3 acties die de meeste impact hebben 
zijn: 
- Reduced Food Waste 
- Health & Education 
- Plant-Rich Diets 
 
 

Deze 3 onderwerpen sluiten erg goed aan bij de inzichten die we hebben verkregen uit de Day in The Life’s (blz. 23 ). Dit was voor ons extra reden 
om ons te focussen op duurzaam eten, omdat we een win-win situatie creëren: we helpen studenten met de hun conflicten op een dag en we 
helpen het milieu op een impactvolle manier. [22]
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Vergelijkbare projecten/initiatieven - desk
K.eetmee
https://keetmee.nl/sample-page/kookvakantie-in-eigen-land-vegetarisch/
K.eetmee is een bedrijf dat kookvakanties aanbiedt. Op de kookvakanties leer je 
vegetarische en veganistische maaltijden op een duurzame manier klaarmaken. Hierbij 
kun je zelf aangeven wat je zou willen leren en dit wordt vervolgens toegevoegd aan het 
programma. Leerstof kan variëren van het maken van je eigen vleesvervanger tot het 
leren koken met seizoensgroenten zonder recept. Tijdens de kookvakantie worden alle 
maaltijden zelf gekookt, van ontbijt tot avondeten. [7]

Waarom is dit vergelijkbaar?
De insteek van dit bedrijf is om samen te leren over duurzaam eetgedrag. Het is hierbij 
aangeboden in de vorm van een gezamenlijke vakantie om het een gezellig uitje te 
maken. De overlap is dat ze mensen leren om samen met duurzaam eetgedrag bezig te 
zijn op een leuke en gezellige manier.

Waarom is ons product anders?
Het product is in tegenstelling tot ons product niet specifiek bedoeld voor studenten. 
Daarom wordt er dus ook geen rekening gehouden met de hinder die studenten ervaren 
bij het maken van duurzame keuzes. Daarbij is de opstap hoger om een hele vakantie te 
plannen om duurzamer te leren koken. Ons project kan daarentegen vaker paatsvinden.
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Velt Samenkoken
https://www.velt.nu/samenkoken/wat-samenkoken#:~:text=Samenkoken%20is%20
een%20socio%2Decologisch,de%20nadruk%20op%20duurzaam%20kokkerellen.
Samen koken is een kook project van het bedrijf Velt waarmee ze mensen willen 
motiveren en inspireren om te koken met oogst van de bioboer en/of de tuin. Dit doen 
ze door middel van “samenkeukens“, keukens waarin mensen samen kunnen koken. 
De motivatie van het project is de overtuiging dat koken en eten mensen verbindt 
en van een basisbehoefte een feest maakt. Het idee van het project is dat mensen 
samen komen in een fysieke keuken en samen op een duurzame manier gaan koken 
met biologische lokale producten en de zogenoemde “minderwaardige producten” die 
boeren weggooien, omdat deze niet voldoen aan de marktnormen. Op deze manier 
willen ze ook voedselverspilling tegengaan. [8]

Waarom is dit vergelijkbaar?
Het project wil mensen leren om te koken met biologische, lokale en afgedankte 
producten om op deze manier duurzaam te koken. Daarbij wordt dit een gezellige 
activiteit doordat je in het project maaltijden samen bereid met andere mensen die je 
niet kent, met de bedoeling om mensen te verbinden.

Waarom is dit anders dan ons product?
Ook dit project is minder gericht op studenten, ten opzichte van ons concept. Wij 
richtten ons echt op de conflicten die studenten ervaren bij het overwegen van 
duurzame keuzes en proberen ze zo te stimuleren om duurzamer te eten. Dit project 
focust zicht meer op het koken zelf, met lokale producten en overschotten. Daarbij is 
dit een activiteit die over het algemeen minder regelmatig plaatsvindt (dit verschilt per 
locatie), terwijl ons concept elke dag plaats vindt.
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Voedingscentrum Eetwissel
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/eetwissel.aspx
De eetwissel is een initiatief van voedingscentrum om duurzamer en 
gezonder te eten door het vervangen van een product door een duurzamer 
en/of gezonder alternatief. Het initiatief heeft de vorm van een tool waarmee 
je kan kiezen welke eetwissel je die dag wil maken, zoals bijvoorbeeld 
een blikje energy drank vervangen door een kop koffie of normale pasta 
vervangen door volkoren pasta. Met de tool kun je per categorie van 
voedselproducten inzien welke eetwissels je allemaal kunt maken.
Met dit initiatief wil het voedingscentrum mensen inspireren om gezonder 
en ook duurzamer te eten en dan met kleine stapjes.

Waarom is dit vergelijkbaar?
Dit project stimuleert mensen om met kleine aanpassingen maaltijden te 
verduurzamen en laat zien dat het niet moeilijk hoeft te zijn. Het is dan niet 
specifiek gericht op studenten, maar het wordt wel makkelijk gepresenteerd, 
dus ook toegankelijk voor studenten.

Waarom is dit anders dan ons product?
Dit heeft geen sociaal aspect. Je maakt deze keuzes in principe alleen en er 
is verder niemand die je aanmoedigt om dit door te zetten, waardoor het 
vanuit de intrinsieke motivatie moet komen. 
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Maaltijdboxen – Hello Fresh, Marley Spoon, EkoMenu, Dinnerly enz.
https://www.foodboxen.nl/
Maaltijdbox is een concept wat wordt aangeboden door verschillende leveranciers. De 
maaltijd boxen voorzien de klant van een alle benodigde ingrediënten voor maaltijden 
voor 3 tot 5 dagen, zodat je je inspiratie voor gezond en duurzaam koken kan halen uit 
de aangeleverde recepten. De boxen zijn vaak bedoelt voor 2 of meer personen.

Waarom is dit vergelijkbaar?
De maaltijdboxen stimuleren mensen om nieuwe, gezonde en duurzame recepten uit 
te proberen. Het kookaspect komt hier ook in terug.

Waarom is dit anders dan ons product?
Dit is erg ontoegankelijk voor studenten. De boxen worden bijna nooit aangeboden 
voor 1 persoon dus als alleenwonende student krijg je bijna altijd teveel, waardoor je 
weer te maken krijgt met restjes. De prijzen van de boxen zijn ook erg hoog. Daarbij 
willen studenten graag regie over hun maaltijden en bij maaltijd boxen kunnen de 
maaltijden vaak niet worden gekozen. 

Onze stakeholder Green Office heeft ook geprobeerd om studenten maaltijdboxen 
aan te bieden. Het ging hier om een bonenburger maaltijd voor 3 dagen en dit voor 
10 euro. Ondanks de lage prijs was dit geen succes. Dit kwam vermoedelijk door het 
feit dat de student niet zelf de maaltijd kon kiezen en waarschijnlijk geen 3 dagen trek 
zou hebben in dezelfde maaltijd.
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24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
24Kitchen is een kookzender op televisie. De zender probeert mensen te leren 
en te inspireren om te koken. De zender heeft verschillende kookprogramma’s 
waarbij er op verschillende manieren wordt gekookt, zodat er voor iedereen 
wat is. Daarbij heeft 24Kitchen een online platform waarop je alle recepten kunt 
terugvinden

Waarom is dit vergelijkbaar?
De zender stimuleert mensen om te koken en inspireert met makkelijke of 
uitgebreidere recepten. Het is ook bereikbaar via het internet.

Waarom is dit anders dan ons product?
Het concept maakt vooral gebruik van lineaire televisie. Uit het Grote Jongeren 
onderzoek 2020 [5]  is gebleken dat jongeren bijna geen lineaire TV meer kijken. 
Ook de stimulans om het online platform te bezoeken gaat via televisie. Daarbij 
mist er een sociaal aspect wat de doelgroep zou aanmoedigen om daadwerkelijk 
te gaan koken. Ten slotte draait het meer om het koken zelf en niet per sé om 
duurzaamheid, tenzij je hier specifiek naar zoekt.
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Receptensites – Kookidee, Allerhande, Smulweb enz.
https://kookidee.nl/kooklinks/receptensites/
Receptensites zijn bedoelt om mensen te inspireren om te koken middels het aanleveren van unieke recepten. Receptensites worden vaak gebruikt 
als iemand iets specifieks zou willen maken en hier het recept voor zoekt. De receptensites kunnen ook een groot aanbod duurzame recepten 
hebben, afhankelijk van welke site je raadpleegt. 

Waarom is dit vergelijkbaar?
Het stimuleert mensen om te gaan koken op wat voor manier dan ook. Het kan worden geraadpleegd via het internet wat het toegankelijker maakt, 
ook voor studenten.

Waarom is dit anders dan ons product?
Er is geen sociaal aspect, omdat je dit als individu raadpleegt. De recepten zijn lang niet altijd duurzaam. Er wordt niet echt gelet op kosten, tijd of 
moeite tenzij je hier specifiek naar zoekt.

Reese



40

Conclusies Desk- en Fieldresearch
Na veel onderzoek naar de eigenschappen van verschillende doelgroepen zijn we uigekomen op de doelgroep uitwonende studenten (18 tot 24 
jaar). De doelgroep vindt duurzaamheid belangrijk en wil zich hier graag mee bezighouden. Echter ondervindt de doelgroep een aantal conflicten 
waardoor zij minder duurzaam kunnen leven dan ze zouden willen. Deze conflicten vallen vooral binnen het kader van duurzaam eten, namelijk 
onduidelijkheid en ontastbaarheid binnen het begrip, supermarktporties, restjes, gevarieerd eten en budget. Bij duurzaam eten gaat het om 
eetgedrag wat zo min mogelijk milieubelasting veroorzaakt. Er zijn verschillende manieren om dit te doen zoals af en toe vegetarisch eten, maar ook 
bijvoorbeeld door het kopen van producten zonder onnodige plastic verpakkingen. De crux is dat studenten vaak niet weten hoe ze duurzaam bezig 
kunnen zijn en weten ook vaak niet dat je door zoiets simpels als het letten op een plastic verpakking duurzamer kunt eten. Studenten denken vaak 
dat je alleen duurzaam kan eten door meer geld uit te geven aan bijvoorbeeld biologische producten. Dit leidt tot frustratie bij de studenten, omdat 
ze het idee hebben dat ze meer moeten inleveren om duurzamer bezig te zijn. Tegelijkertijd ervaren ze wel voldoening als ze hier dan toch voor 
kiezen, wat voor ons een interessant inzicht was.

De SDG’s zijn wereldwijde duurzaamheidsdoelen die ons in dit onderzoek hebben geholpen om duurzaam eten terug te koppelen naar 
duurzaamheid. Zo hebben we kunnen vaststellen dat duurzaam eten nog steeds een erg breed begrip is en welke vragen je kan stellen om na te 
gaan of je maaltijd duurzaam is. Naast de SDG’s hebben we nog een ander initiatief gevonden dat onze inzichten versterkt en ons extra reden heeft 
gegeven om te kiezen voor het onderwerp duurzaam eten, namelijk Project Drawdown: een initiatief dat streeft naar een punt in de tijd dat de 
broeikasgassen in de atmosfeer niet meer toenemen en beginnen te dalen. Volgens dit initiatief zijn de drie meest impactvolle onderwerpen om 
te tackelen voedselverspilling, gezondheid & educatie en ten slotte het stimuleren van plantaardige diëten. Dit is precies ons focuspunt en creëren 
hierdoor een win-win situatie, door de studenten te helpen met een impactvol resultaat.

Er zijn op het gebied van duurzaam eten zijn er redelijk wat initiatieven, maar veel van de initiatieven missen nog bepaalde aspecten die voor onze 
doelgroep belangrijk zijn.
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Transparantie – Duurzame keuzes moeten uitgelegd worden – doelgroep kijkt kritisch 
en neemt niet zomaar iets aan.

Visueel aantrekkelijk – Door korte aandachtsspanne en visuele instelling van de 
doelgroep, moet het concept in één oogopslag aandacht kunnen trekken. 

Concept bereikbaar via internet – Studenten hebben altijd een communicatiemiddel 
bijdehand. Ze zijn via het internet makkelijk te bereiken. 

Budget – Besparen is een motivatie van de doelgroep.
Inspelen op hinder – supermarkt porties, restjes of  gevarieerd eten.

Sociale interactie – Duurzaam eetgedrag werkt volgens de studenten aanstekelijk. 
Daarom werkt het beter als studenten samen bezig zijn, omdat ze elkaar dan kunnen 
aanmoedigen. Bereikbaarheid via het internet zorgt ervoor dat de sociale interactie 
voortgezet kan worden buiten de keuken.

Studenten iets bijbrengen over duurzaam eten – omdat hinder voort kan komen 
vanuit incorrecte aannamen.

Ontwerpcriteria
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Concepten en iteraties

Idee: Een app waarin studenten met één druk op de knop een duurzaam recept kunnen genereren. Hierbij krijgen de studenten alle informatie die 
nodig is zoals het recept zelf, waar ze de ingrediënten kunnen halen en waar het het goedkoopst is.

Waarom dit concept?
De focusgroep heeft aangegeven moeite te hebben met het bedenken wat ze gaan eten in de avond. Hierdoor kiezen ze vaak een makkelijkere optie 
die ook vaak minder gezond en minder duurzaam is. Daarom wilden wij de doelgroep een tool aanbieden die ze helpt bij het bedenken van een 
duurzame, gezonde maaltijd en ze alle informatie geeft die ze nodig hebben, zodat ze het enkel hoeven te halen in de supermarkt. 

Voordelen: Speelt in op één van de knelpunten van studenten, namelijk gevarieerd eten en creërt zo een opening om het duurzame aspect in te 
brengen. Het is te bereiken via het internet wat het toegankelijker maakt voor de doelgroep.

Nadelen: Studenten leren niks over duurzaam eetgedrag, omdat dit aspect te erg “verstopt“ zit. Heeft geen sociaal aspect wat erg belangrijk is om 
elkaar aan te moedigen in duurzaam eetgedrag. Mist innovatie, omdat het kort gezegd een digitaal recepten boek is met extra informatie.

MealGenerator:
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Avans GreenWall:

Idee: Een Greenwall op Avans die in plaats die wordt gebruikt voor het verbouwen van groenten en fruit in plaats van enkel wanddecoratie.

Waarom dit concept?
De focusgroep heeft aangegeven in het field research (Day in The Life’s) moeite te hebben met de porties waarin de supermarkt groenten en 
fruit aanbiedt (wat ook weer leidt tot restjes). Daarom wilden we een manier bedenken om gepaste hoeveelheden aan te bieden. We wilden 
het concept van vertical farming gebruiken. We hebben dit toen gekoppeld aan het concept van een greenwall: vegetatie aan de muur. Normaal 
wordt dit gebruikt voor decoratie uiteinden, maar wij wilden dit inzetten om groenten en fruit in te verbouwen. Het idee is dat de student een 
klein bedrag in de maand betaald om gebruik te maken van de muur. De student mag dan pakken wat hij of zij nodig heeft voor het avondeten. Als 
genoeg studenten een klein bedrag betalen is er ook genoeg geld voor nieuwe gewassen. 

Voordelen: Speelt in op hinder van de student, namelijk budget, supermarktporties 
en restjes. Zaadjes voor gewassen kosten niet veel geld. Het concept is gelokaliseerd 
op Avans dus een gunstige locatie voor studenten.

Nadelen: Met dit concept spelen we enkel in op groente en fruit. Hierdoor pakken 
we maar een klein gedeelte van het probleem aan. Je moet hierbij ook rekening 
houden met de tijd die er voor nodig is tot de groenten en fruit volgroeid en rijp zijn.  
En na het plukken van een groente of fruit zal het weer tijd kosten tot je deze weer 
kunt plukken. Het kan hierdoor niet concurreren met de supermarkt waar wel altijd 
groenten en fruit te halen valt.
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Basisburger Parfum:

Idee: Een parfum met het aroma van je favoriete eten dat je kunt aanbrengen op een vleesvervanger om de smaakbeleving te verbeteren.

Waarom dit concept?
Uit de deskresearch (Het Grote Jongeren Onderzoek 2020) blijkt dat jongeren minderen in vleesconcumptie [5], maar vlees heeft nogsteeds de 
overhand. We wilden met dit concept uitzoeken of we dat zouden kunnen omdraaien. We dachten dat het interessant was om een poging te doen 
om de smaakbeleving van een vleesvervanger te beïnvloeden door de het aroma van een non-vegetarisch product hier op aan te brengen, omdat 
je grotendeels ook proeft met je neus. Het idee is dat door dit concept mensen sneller zouden kiezen voor een vleesvervanger in plaats van vlees. 

Experiment: We wilden het concept testen door te kijken of we een aroma konden onttrekken uit een 
bepaald voedsel.

Conclusies experiment: Je kan heel goed geur onttrekken aan voedsel op deze manier. Alleen is 
het moeilijk om iets te vinden wat het aroma niet overstemt. Het ruikt zo sterk, omdat het echt een 
ingekookt laagje water is. Als je dit sprayt blijft er niet heel veel geur over. Daarom zou je heel veel nodig 
hebben om iets smaak te geven, en je wilt niet dat je hele eten doorweekt is met een soort parfum.

Voordelen: Het is interessant om te zien dat aroma’s te onttrekken zijn van voedsel. Het concept heeft 
een duurzaam aspect, door mensen te helpen minder vlees te eten.

Nadelen: Geur en structuur van de vleesvervanger verzwakt de beleving die je met het aroma juist 
probeert naar voren te brengen. Er is geen motivatie voor de student om het daadwerkelijk te gaan 
gebruiken.
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0% Waste Burgers:

Idee: Een machine die jou restjes kan omzetten in een volledig eetbare vleesvervanger.

Waarom dit concept?
Uit ons fieldresearch (Day in The Life, interviews) blijkt dat studenten hinder ondervinden met restjes. Ze weten vaak niet wat ze ermee aanmoeten 
dus eten dan, maar vaker achter elkaar hetzelfde. Wij vonden het interessant om te kijken of je restjes op een andere manier nog een keer zou 
kunnen eten. Zo wilden we dus uitzoeken of je je restjes op één of andere manier zou kunnen omzetten in een vleesvervanger. We wilden hiermee 
de student helpen om van hun restjes af te komen en ze zo een nieuw product aan te bieden om een (duurzame) vegetarische maaltijd mee te 
maken. 

Experiment: We wilden het concept testen door te uit te zoeken of we restjes konden omzetten in 
vleesvervangers. Hiervoor hebben we verschillende restjes en bindmiddelen uitgeprobeerd om te kijken 
of we hiermee de structuur en smaak van een vleesvervanger konden immiteren.

Conclusies experiment: Je kan vleesvervangers maken van restjes, maar hoe lekker de vleesvervanger 
is en hoe identiek de smaak is aan vlees, hangt af van welke restjes je gebruikt. Daarbij hangt het af van 
welk bindmiddel je gebruikt hoe de structuur wordt. 

Voordelen: Het is interessant om te zien dat je je restjes weer om kan zetten in een vleesvervanger 
met behulp van maar een paar extra ingrediënten. Het speelt in op de hinder van de student, namelijk 
restjes.  

Nadelen: Studenten moeten hun restjes mee nemen naar school. Het smaakt niet hetzelfde als vlees of 
als een ‘echte’ vleesvervanger. Er is veel bindmiddel nodig om deze vervangers te maken. We hebben 
geen idee hoeveel stroom zo’n machine zou gebruiken, dus het is lastig te peilen of het in die zin wel 
duurzaam is.
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GreenSwap

Waarom dit concept?
Uit ons fieldresearch (Day in The Life, interviews) 
blijkt dat studenten niet weten wat ze aanmoeten  
met restjes. We dachten dat het misschien 
interessant was om erover na te denken dat de ene 
student de restjes van een andere student juist wel 
goed zou kunnen gebruiken. Hiermee wilden we 
studenten stimuleren om elkaar te helpen met het 
algemene probleem van restjes in deze doelgroep.

Voordelen: Zo gaan we restjes tegen, studenten 
kunnen op deze manier juist profiteren van restjes

Nadelen: Het gaat enkel om groente en fruit, je 
weet niet of studenten het wel gaan gebruiken. Het 
idee zelf is niet heel uniek, denk maar aan ruilkasten 
voor boeken. Je hebt te maken met houdbaarheid. 
Als iets per ongeluk te lang in de kast staat en 
gaat schimmelen, zal de kast moeten worden 
schoongemaakt. De hoeveelheid energie die dit 
apparaat gebruikt om de restjes houdbaar te houden 
zal ook niet duurzaam zijn.
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De Studentenkeuken:

Idee: Een fysieke studentenkeuken, waar studenten samen kunnen werken aan het bereiden van een duurzame maaltijd. Studenten kunnen een tijdslot 
reserveren met een groep of kunnen zich opgeven voor een groep die elkaar nog niet kent. 
 
Waarom dit concept?
Uit ons deskresearch (SDG’s en duurzaam eten, zie blz. 29) en ons fieldresearch (Day in the Life, interviews) hebben wij vernomen dat er veel 
onduidelijkheid heerst op het gebied van duurzaam eten. Daarom wilden wij een manier verzinnen om studenten hiermee te helpen. We hebben bij 
het bedenken van dit concept de hinder van de student meegenomen, namelijk budget, supermarkt porties, restjes en gevarieerd eten (zie blz. 27). Ten 
slotte hebben we het gekoppeld aan een sociaal element om het makkelijker en aantrekkelijker te maken voor de student. Zo leren we studenten op 
praktische wijze hoe ze duurzaam kunnen eten, helpen we ze met de hinder die ze ondervinden en dit op een leuke en gezellige manier.

Experiment: Met dit experiment wilde we er achter komen hoe het zou gaan als studenten met een groep gingen koken. We hebben gekozen voor vier 
studenten om het nog wel ‘corona proof’ te kunnen houden. We hebben dit experiment vrij snel gepland en laten plaatsvinden, omdat we graag voor 
de meivakantie al wat resultaten wilde kunnen analyseren. We hebben gekozen om met dit experiment te peilen hoe studenten het vinden om in een 
groep te koken en hoe zij het ervaren als ze erachter komen dat dit een volledig duurzame maaltijd is. Daarom willen we het recept neerleggen voor de 
studenten met de ingrediënten, waarmee ze vervolgens zelf aan de slag zouden gaan zonder dat ze iets afweten van ons concept of onderzoek. 

Het recept hebben we op sommige vlakken iets onduidelijk gemaakt, door er bijvoorbeeld geen hoeveelheid bij te zetten. Dit hebben we gedaan voor 
het geval dat er niet genoeg interactie is. Dan zorgt dit ervoor dat ze met elkaar de hoeveelheid gaan uitzoeken.
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Conclusies:
-    De studenten vonden het een leuke manier om duurzaam bezig te zijn met zijn allen. Ze vonden het erg vermakelijk en konden veel met elkaar 
 lachen.
-    Door op deze manier bezig te zijn met duurzaamheid, verlaagd dit de drempel die zij normaal voelen bij dit onderwerp.
-    Studenten vonden het makkelijk, omdat ze niet zelf hoefde uit te zoeken wat duurzame producten waren. In plaats daarvan kregen ze een uitleg  
 over de producten die er waren en hoorde waarom deze duurzamer zijn dan andere  alternatieven. Ze vinden het in de supermarkt zelf erg   
 moeilijk om te kijken wat nu wel of niet duurzaam is en op welk keurmerk je wel of niet moet letten.
-    Studenten zouden graag voor dit concept ook zelf recepten kunnen aanleveren.
-    Alle studenten gaven aan dat ze het heel leuk zouden vinden om op deze manier vaker met andere mensen te kunnen koken. Zo leer je op een 
 spontane manier nieuwe mensen kennen, omdat koken en eventueel samen eten met andere voor een hele andere sfeer zorgt.
-    Er zou misschien iets meer stimulans kunnen zijn om duurzaam te handelen nadat je de keuken hebt gebruikt, dat je het ook in je dagelijks leven  
 kan verwerken.
-    We dachten eerst dit in een groep van 8 te willen doen, maar na dit experiment denken we dat een groep van 5 beter is. Zo voorkom je teveel  
 chaos in de keuken.
-  Als de studenten zelf de ingrediënten zouden kopen, komen zij zelf in aanraking met de duurzame producten. Op deze manier zou dit misschien  
 beter blijven hangen.

Voordelen: 
- Het concept tackelt een groot deel van de hinder van de student. Dit geeft de student motivatie om het te gebruiken. 
- Het concept maakt gebruik van het feit dat de leeftijdsgroep iets beter bijblijft door praktisch bezig te zijn. 
- Het sociale aspect is erg aanwezig in dit concept.
- De studenten vinden het erg leuk en gezellig

Nadelen:
- Het kan soms wat chaotisch zijn in de keuken.
- Er moet nog een manier komen om de student bij de keuken te krijgen.
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Concepten pitch: Green Office & Switch
Na het bedenken van al deze concepten zijn we in gesprek gegaan met onze stakeholder. GreenOffice heeft namelijk aangegeven dat zij na ons 
afstuderen verder willen gaan met het concept wat wij uitwerken. Daarom willen we kiezen voor een concept wat ook voor hun overneembaar is. 

We hebben alle bovengenoemde concepten uitgelegd in een korte pitch. Hierna volgde een interessant gesprek over de haalbaarheid van de 
losstaande concepten. We bespraken voor- en nadelen van onze concepten. Het concept dat het meest in de smaak viel was: De Studentenkeuken. 
Dit laat het sociale aspect goed naar boven komen waar GreenOffice graag mee werkt. Zij willen dat studenten samen werken aan een betere 
wereld. 

Bij andere concepten zag Geoffrey positieve punten die we misschien mee kunnen nemen in een iteratie op de studenten keuken. Bijvoorbeeld: 
Het tegengaan van restjes bij het concept GreenSwap. En het toegankelijker kiezen van een maaltijd, zoals we zien bij de Mealgenerator. Ook willen 
we kijken naar hoe het is als de studenten zelf de producten halen. Zo komen zij zelf in aanraking met duurzame producten, dit is afgeleid van ons 
concept van de Greenwall waar studenten zelf naar toe zouden gaan om hun producten te halen zodat zij hierbij nadenken over wat ze nou precies 
allemaal in hun avondmaaltijd stoppen. 

Hierna:
Met Switch hebben wij dezelfde concepten besproken. Ook daar kwam De Studentenkeuken als favoriet naar boven. Dit kwam vooral door het 
sociale aspect in combinatie met duurzaam eetgedrag. Switch weet uit ervaring dat je meer kan bereiken als je dit soort onderwerpen middels 
groepsactiviteiten bekender maakt. 

Na deze belangrijke inzichten en punten die wij wilde verwerken in onze iteratie slag zijn we weer even om de tekentafel gaan zitten. Hieruit is ons 
nieuwe concept “Whats cooking?” ontstaan waar we ons focussen op de wensen van de studenten en van onze stakeholders. Dit is ook het concept 
waar Green Office potentie in zag om mee verder te gaan (zie Implementatieplan, blz. 66)
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Een keuken waarin studenten samen bezig kunnen zijn met duurzaam eten en tegelijkertijd kunnen 
leren op het gebied van duurzaam eetgedrag om zo duurzaam eten toegankelijker te maken.

Het Concept: What’s Cooking?
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User Journey - Interactie
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Waarom dit concept?
Duurzaamheid is voor veel mensen een ontastbaar probleem door de grote schaal, verre toekomstige doelen en onbegrijpelijke 
termen.[21] Dit is bij duurzaam eten niet anders. Wij willen er met ons project dus voor gaan zorgen dat het onderwerp duurzaam 
eten toegankelijk en tastbaar wordt. Wij hebben daarom gekozen om niet verder in te gaan op toekomstige technologie. Dit zou 
voor de studenten alleen maar negatief werken. Dan blijft het voor hun ontastbaar. Tegen de tijd dat die technologie is ontwikkeld, 
behoort deze groep ook niet meer tot de doelgroep. Studenten zijn nu op zoek naar iets wat ze direct in gebruik kunnen nemen. 
Iets wat voor hun een verschil gaat maken, omdat zij graag met duurzame voeding bezig willen zijn.

Studenten kennen vaak alleen mensen van hun eigen opleiding (tijdens corona is dat natuurlijk nog extremer). Ons project moet 
het voor studenten makkelijker gaan maken om te socialiseren buiten hun eigen opleiding. 

Door samen een recept uit te kiezen houden ze regie over hun eigen maaltijd. Uit de Day in the lives die we hebben gedaan kwam 
naar voren dat studenten hier veel waarde aan hechten.

De studenten kiezen dus gezamenlijk de maaltijd. Elke student krijgt dan de opdracht om een ingrediënt/ingrediënten te halen in 
de supermarkt. De maaltijden zullen bestaan uit allemaal duurzame producten. Op deze manier ontdekt de student producten 
in de supermarkt waar hij/zij normaal niet naar zou kijken. Studenten zullen op deze manier inzien dat er ook in de supermarkt 
betaalbare producten zijn die bijdragen aan een duurzame maaltijd. 

Koken in groepen van vijf zorgt ervoor dat studenten voordeel kunnen halen uit het formaat waarin de supermarkt hun producten 
aanbied, zonder hier het nadeel van veel restjes bij te hebben. Omdat er in de keuken ook restjes worden geregistreerd kunnen 
andere studenten deze in een recept gebruiken. Zo gaan we nog meer verspilling tegen.
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Uit ons onderzoek is gebleken dat duurzaamheid aanstekelijk is voor studenten. Studenten werken ook graag samen aan 
duurzaamheid. Dit maakt voor hen de drempel een stuk lager om zich met dit onderwerp bezig te houden. Dit hebben wij 
ondervonden bij de Day in the lives, maar ook nog maals in gesprekken met de focusgroep. Ook gaven de stakeholders aan 
dit uit ervaring te weten. 

Het concept tackelt de 3 meest impactvolle onderwerpen, volgens Project Drawdown (zie blz. 33), namelijk 
voedselverspilling, gezondheid en educatie en ten slotte het stimuleren van plataardige diëten. Daarbij worden deze 
onderwerpen gekoppeld aan de conflicten die de student ervaart op het gebied van duurzaam eten om zo een win-win 
situatie te creëren.

Door te koken in een grotere groep daalt de prijs per individu en dit maakt een duurzame maaltijd betaalbaar en in 
sommige gevallen zelfs goedkoper dan een reguliere maaltijd. Zo houden we rekening met het budget van een student.

Op deze manier leert de doelgroep verschillende maaltijden klaarmaken en leert zo ook om gevarieerder te eten, iets waar 
veel studenten moeite mee hebben volgens onze Day in The Life onderzoeksmethode.

Tessa

De applicatie maakt het voor de student erg makkelijk om gebruik te maken van het concept. De applicatie verbindt de 
studenten met de keuken en met elkaar. Zo is het voor de student ook makkelijker om de sociale contacten te behouden 
met andere studenten ook gebruik maken van de keuken.
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Ons concept en de SDG's
Op welke SDG’s sluit “What’s Cooking?” aan:

-  SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. 
     Door studenten te laten kijken naar duurzame switches bij hun avondmaaltijd maken studenten in ieder geval één duurzame keuze   
     meer dan normaal. Alle beetjes helpen. We gooien minder weg, de recepten zijn op maat waardoor je veel effectiever een maaltijd   
     voor vijf personen neer kan zetten.

-  SDG 13: Klimaatactie. 
     Zoals hierboven al benoemt maken de studenten als ze gebruik maken van What’s Cooking? een duurzame keuze per dag meer dan  
     normaal. Als je 3 kookgroepen per dag zou hebben zouden dat 15 mensen op een dag zijn die dus een duurzame keuze maken. Dat   
     voor de 5 dagen in de week dat school open is, maakt 75 studenten die een duurzame maken per week. De switches zijn klein, maar  
     de aantallen maakt het verschil. Deze switches focussen zich ook op het minderen van dierlijke producten. Je ziet in de voorafgaande  
     uitleg  over duurzaame voeding en de SDG’s in dit document dat dierlijke producten zoals vlees en zuivel een grote invloed hebben   
     op de  broeikasgassen.

-  SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 
     Zonder deze SDG zal het niet mogelijk zijn om de doelstellingen van de andere te bereiken. Door de studenten samen te laten    
     werken in groepsverband verhoogt hun motivatie richting dit onderwerp.

Tessa
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Proof of concept

Omdat dit concept uit twee verschillende stukken bestaat hebben we de fysieke keuken getest middels een experiment. Dit was ons ‘prototype 
test’ voor de studentenkeuken. 
Op 12 mei hebben we voor de tweede keer een experiment voor ons concept uitgevoerd. Dit was als iteratie op de conclusies van het vorige 
experiment op 28 april, waar we vier studenten hebben laten koken. Op 12 mei hebben we hiervoor vijf studenten gevraagd. Deze studenten 
kenden elkaar niet. Deze studenten kwamen niet allemaal van verschillende opleidingen, maar wel van verschillende jaren. Er waren drie 
studenten van CMD uit drie verschillende jaren. We mochten weer gebruik maken van de mobiele keuken die zich bij de minor Avans Innovative 
Studio bevindt. 

Met dit experiment wilde we er achter komen hoe het koken zou gaan als de studenten elkaar niet kende. Zou de interactie vanzelf gaan of wordt 
het meer ongemakkelijk? Snappen de studenten waarom dit een duurzame maaltijd is, wat vinden zij hiervan?

We hebben op maandag een groepsapp gemaakt om iedereen alle informatie te geven. Ook hebben we via de groepsapp de ingrediënten 
verdeeld, omdat de webapplicatie natuurlijk nog niet af is. We hebben dit wel gedaan middels ‘Kaartjes met nummers’ waar de studenten uit 
konden kiezen. Omstebeurt zeiden zij een nummer en dan kregen ze het ingrediënt te zien wat zij moesten kopen. Foto’s van dit experiment vind u 
in bijlage 7. Pas toen alle studenten aanwezig waren hebben we het recept in de groepsapp gestuurd.

De Keuken:

Reese & Tessa
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Observaties en inzichten:
-  Dit keer hadden we het recept digitaal gestuurd naar alle studenten. De studenten pakte dit er gelijk bij. Ze lazen telkens een stukje door,   
  deden dat en gingen dan verder met koken. Tot ze weer op het recept moesten kijken.
-  Het liep wat chaotisch, omdat de studenten geen taakverdeling maakten.
-  Uiteindelijk had iedereen een eigen taak voor zijn rekening genomen.
-  Er werd ondertussen gesocialiseerd, de studenten vonden connecties met  elkaar over hobby’s zoals “crypto currency”.
-  De interactie ging heel erg natuurlijk. Iedereen was veel aan het lachen en had het oprecht naar hun zin.
-  De studenten vonden het niet erg om naderhand ook nog alles op te ruimen. Dit deden zij ook samen.
-  Uiteindelijk hebben er zelfs negen mensen van de maaltijd kunnen eten. Studenten namen zelf het initiatief om andere studenten ook een  
  maaltijd aan te bieden, omdat ze iets te veel hadden gemaakt.
-  Zonder dat we dit probeerde te sturen ging het tijdens het eten ook over duurzaamheid. Dit liet ons al zien dat het koken het onderwerp   
  triggert, waardoor ze hierover door praten tijdens het eten.
-  Sommige studenten houden ook na dit experiment contact met elkaar, omdat ze het zo gezellig vonden.

Conclusies:
-  De studenten vonden het een leuke manier om duurzaam bezig te zijn met zijn allen. Ze vonden het erg vermakelijk en konden veel met   
  elkaar lachen.
-  Door op deze manier bezig te zijn met duurzaamheid, verlaagd dit de drempel die zij normaal voelen bij dit onderwerp. Ze vonden het een  
  hele prettige manier om er samen mee bezig te zijn.
-  Het gerecht was goedkoper dan de studenten hadden verwacht.
-  Alle studenten zouden dit gerecht graag nog een keer thuis maken, met dezelfde duurzame vervangers, omdat dit hen liet inzien dat je een  
  kleine switch kan maken om je maaltijd duurzaam te maken.
-  Alle studenten gaven aan dat ze het heel leuk zouden vinden om op deze manier vaker met andere mensen te kunnen koken. Het zorgt voor  
  een natuurlijke, leuke, gezellige sfeer om mensen te leren kennen.  
-  Een groep van vijf lijkt ons het perfecte aantal.
-  We willen kijken of er nog een mogelijkheid is om een groter bereik te hebben
  met ons concept. Misschien iets zoals een ‘live meekijk’ optie. Tessa
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Verbeterpunten:
-  Het zou makkelijk zijn voor de studenten als zij de ‘duurzame switches’ terug zouden kunnen vinden in de applicatie, zodat 
  ze dit als zijnde spiekbriefje kunnen gebruiken bij het boodschappen doen. Dan kunnen ze ook buiten de keuken makkelijk hun maaltijd   
  duurzamer maken. Op deze manier komt de duurzaamheid in ons concept ook beter naar boven.
-  Nu vertelde we nog telkens waarom de vervangers duurzamer waren, dit moet uiteindelijk in de applicatie gebeuren.
-  Studenten zouden het makkelijker vinden als er van te voren, bij het recept, een taakverdeling is, zodat het sneller gaat lopen. Dan kan    
  iedereen een taak kiezen en kunnen ze direct aan de slag gaan.
-  Zorgen dat studenten buiten het gebruik van de keuken ook nog aan de slag gaan met duurzame voeding, of kleine switches maken in hun  
  eigen recepten.

De Webapplicatie
Het prototype van de app is gemaakt met behulp van Adobe XD om een mock-up te maken. Hierin is het ruwe idee van hoe we voor ons zagen 
dat de app zou functioneren in verwerkt. De bedoeling was dat dit prototype werd getest na het 2e keuken experiment door dezelfde groep 
studenten.

Aan het begin van de app krijgt de student informatie over waar de app voor bedoeld is. Vanuit hier kan de student inloggen en eenmaal ingelogd 
kan de student kiezen om een afspraak te maken voor de studentenkeuken, om recepten te bekijken of om restjes te registreren. De studenten 
werden geïnstrueerd om eerst het “maken van een afspraak” te doorlopen, omdat dit de belangrijkste functie is en vanuit hier mochten ze zelf 
kiezen hoe ze de app verder wilde testen.

Ook werd ze gevraagd of ze alles wilden opschrijven wij bij ze te binnen schoot of dit nou negatief of positief was. Deze feedback mochten ze naar 
ons sturen via de Whatsapp groep, via de mail of ze mochten dit achterlaten in de comments van de Adobe XD mock-up.
De bedoeling van de test was om de studenten een ruw idee te geven van hoe de transitie van app naar keuken zou verlopen, welke functies er 
aanwezig zijn en hoe je kan navigeren in de app.

De reacties op de app waren erg positief. Iedereen vond het echt heel goed. Hier en daar kregen we nog wat feedback, zoals dat één student een 
ander lettertype zou gebruiken een andere student gaf nog een tip hoe we de 
Adobe XD beter konden laten werken, maar voor de rest waren ze erg onder de 
indruk. Reese 
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Nameting

Vraag 1: Heeft het experiment van 12 mei effect gehad op jouw kijk op duurzaam eten? En op watvoor manier?
Voor iedereen heeft het experiment effect gehad op hoe zij naar duurzaam eten kijken. Een groot deel van de 
studenten ziet in dat duurzaam eten een stuk betaalbaardeer is dan zij dachten. Studenten zien ook in dat het 
makkelijker is dan zij dachten. Ze staan meer stil in de supermarkt bij het maken van dit soort keuzes. Samen eten 
en de kosten dan verdelen maakt het goedkoper zeggen de studenten, plus het is heel erg gezellig. 

Vraag 2: Heeft het experiment invloed gehad op jouw eetgedrag, en hoe?
40% van de studenten zegt ja en 60% van de studenten zegt nee. Er zijn dus 3 studenten die nee hebben gezegd. 
1 van hen zegt dat ze niet veranderd is, omdat zij hier al op lette. Nog één van hen zegt dat hij niet anders is gaan 
eten, maar wel duurzame switches maakt in zijn maaltijd. Zoals een room ruilen voor een sojaroom. 

Bij ons experiment hebben we gekozen om na 3 weken een nameting te houden. Zo konden we goed kijken of er een gedragsverandering 
begon te ontwikkelen. Ons concept rust nu voornamelijk op de bewustwording. Dat is ook een van onze belangrijkste doelen. Toch willen we 
met deze meting dus kijken of het aanzetten tot een gedragsverandering ook bereikt kan worden met dit concept. 

De nameting is gehouden bij de 5 deelnemers van ons experiment. We hebben de deelnemers hiervoor een enquête laten invullen met vragen 
over hun gedachtegang en eetgedrag sinds het experiment.

Tessa
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Vraag 3: Heb je naar aanleiding van het experiment nog eens een duurzaam recept geprobeerd? Of 
ben je dit nog van plan?
40% van de studenten geeft aan dit inderdaad te hebben geprobeerd. 60% geeft aan dit nog van plan te 
zijn. Er is dus geen enkele student die dit niet van plan is of gedaan heeft. 

Vraag 4: Ben je nog in contact gebleven met mensen van het experiment?
Elke student geeft aan nog in contact te zijn met studenten van het experiment. 

Tessa
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Reflectie op dit concept

Voordat we dit concept hadden bedacht hebben we al onze ‘oude’ concepten bij elkaar gelegd. We hebben alle positieve punten van elk concept 
bij elkaar gelegd en zijn gaan brainstormen. Zo is het voor ons een iteratieslag geworden op de positieve bevindingen van al onze concepten.

De keuken zal zelf de aandacht moeten trekken van de studenten, zodat zij geïnteresseerd raken en gaan kijken wat het precies is. Green Office zou 
een rol kunnen spelen in het bekendmaken van de keuken onder de studenten. 

We moeten zorgen dat de studenten makkelijk een reservering kunnen maken. We zaten eerst te denken aan een app, maar hebben dit nu 
veranderd in een webapplicatie. Zo kan de student altijd en overal een reservering maken. De web app moet visueel aantrekkelijk zijn, zodat 
studenten geprikkeld blijven tijdens het gebruik. 

We willen deze service gratis aanbieden, omdat dit onderdeel is van de drempel waar studenten last aan ondervinden. De studenten betalen al de 
ingrediënten voor recepten, dus hier moeten niet nog meer kosten bij komen. Dit zal hen anders afschrikken. 

De samenwerking en interactie in de keuken hebben we nu twee keer getest. De iteratie die we gemaakt hebben na de eerste test hebben we 
doorgevoerd in de tweede. Hierdoor waren de resultaten van de tweede test nog positiever dan de eerst, hier leest u verder in dit document meer 
over. 

De interactie van de studenten met de webapplicatie is tot nu toe nog maar één keer getest. De verbeterslag die we daaruit hebben kunnen halen 
zijn we nu aan het verwerken voor de volgende test die plaats zal vinden in het volgende gedeelte van de productiefase. 

Reese & Tessa
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Conclusie
Antwoord op de hoofdvraag

“Hoe kunnen we duurzaam eten onder uitwonende studenten toegankelijker maken?”

Door alle deskresearch en kleine experimenten die wij hebben gedaan hebben we ontwerpcriteria kunnen vaststellen. Hieruit ontstonden 
uiteindelijk verschillende concepten die het duurzaam eten voor studenten uiteindelijk toegankelijker moest kunnen maken. Met ons uiteindelijke 
concept: What’s Cooking? hebben wij een manier gevonden waardoor we duurzaam eten onder studenten inderdaad toegankelijker kunnen 
maken. 

What’s Cooking? is een multimediale toepassing voor studenten. De student gebruikt de app om verbonden te zijn met de fysieke keuken die 
op Avans staat. Studenten krijgen met dit concept de mogelijkheid om op een leuke manier nieuwe mensen te leren kennen en om samen bezig 
te zijn met duurzaam eten. Het concept is bedoeld om studenten te laten socialiseren, inspireren en een bewustwording te creeëren die zij ook 
meenemen buiten de keuken. Daarom hebben we de duurzame switches die je kan bekijken in de app. Dit werkt als hulpmiddel voor de studenten 
die de duurzame keuzes die zij in de keuken van What’s Cooking? maken, ook in hun eigen lifestyle kunnen toepassen. Dit laatste stuk, de 
duurzame switches, moeten we nog verwerken in de app, dit komt in de productie fase die in de komende weken gaat plaatsvinden. 

Tessa
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Reflectie
Voldoet What's Cooking? aan de ontwerp criteria?
Als we terugkijken naar de ontwerpcriteria zien we dat ons concept aan het grotendeel al voldoet. 

Transparantie: Tot nu toe hebben we de studenten elke keer verteld waarom de maaltijd duurzaam was of waarom de vervanger duurzamer was 
dan het product wat normaal op het recept zou staan. Daarin merken we dat dit helpt. We zijn op dit moment nog druk bezig om dit digitaal te 
maken. Dus dat de studenten de duurzame switches uitgelegd krijgen in de app en deze ook zelf makkelijk kunnen terugvinden en toepassen in 
hun eigen recepten thuis. Hieraan werken we verder in de productiefase.

Visueel aantrekkelijk: In het prototype van de webapplicatie hebben we al gefocust om het zo visueel mogelijk te maken. De feedback die we 
hierop terug kregen van de studenten was erg positief.

Techniek binnen handbereik: We maken gebruik van een webapplicatie. Omdat elke student altijd een of meer communicatiemiddelen bij de 
hand heeft zullen ze de webapplicatie altijd kunnen bereiken.

Budget: Whats Cooking? speelt in op het budget van de studenten. We weten dat studenten niet al te veel te besteden hebben, door de 
ingrediënten te verdelen over een groep van vijf, ben je goedkoper uit. 

Inspelen op hinder: We maken juist gebruik van de bulk waarin de supermarkt porties aanbiedt. Hier hebben we dus een probleem veranderd in 
een voordeel. Door het kunnen aangeven in de app wat voor restjes er nog in de keuken liggen kunnen andere studenten hier gebruik van maken 
bij een volgend recept. Deze hoeven dan niet opnieuw aangeschaft te worden. Op deze manier spelen we in op restjes. Ook zijn de recepten 
afgepast op het aantal studenten die komen koken. Hierdoor heb je niet overmatig veel producten of delen van de maaltijd over.

Tessa
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Sociale interactie: Omdat het duurzaam eten zo aanstekelijk werkt voor de studenten en zij bij ons hebben aangegeven graag aan dit soort 
onderwerpen te willen werken, hebben wij dus sociale interactie een groot deel gemaakt voor dit concept. Ook uit de experimenten blijkt dit heel 
positief te werken. De studenten hebben het allemaal naar hun zin en vinden het een prettige manier om nieuwe mensen te leren kennen. En de 
optie, dat je ook met een groep vrienden kan koken draagt hier alleen maar aan bij.

Studenten iets bijbrengen over duurzaam eten: Het is natuurlijk dat ons concept ook gaat inspireren en incorrecte aannames zou kunnen 
ontkrachten. Zo zagen we bij het eerste experiment dat er eerst negatief werd gereageerd op de vleesvervangers, maar toen de studenten het 
proefde sloeg dit om in positiviteit. Tijdens het koken met de tweede groep ging het, zonder sturing, veel over duurzaamheid. Tijdens het eten 
kwam dit nog een keer aanbod. De studenten stelde hier elkaar ook vragen over. 

Tessa
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Discussie
Ons afstuderen is heel hobbelig begonnen. We waren erg chaotisch in onze werkwijze, omdat we in het begin een stukje structuur miste. We wilde 
zo ver mogelijk out of the box denken, zijn experimenten gaan doen en kwamen op allerlei concepten uit die niks op elkaar leken. Het enige wat ze 
gemeen hadden was een stukje duurzaamheid, en zelfs dat was soms nog ver te zoeken. 

Uiteindelijk hebben we een meeting met Geoffrey gehad, onze stakeholder vanuit Greenoffice Avans. 
Hij vroeg ons wat we zouden doen als we geen verplichtingen hadden aan ons concept. Als we niet ver in de toekomst probeerde te denken. Maar 
gewoon alleen keken naar wat wij dachten wat belangrijk was bij onze probleemvraag. 

Hier kwamen we uit op het toegankelijk maken van duurzaam eten voor studenten. We zijn meer in gesprek gegaan met de doelgroep, zij vertelde 
ons hoe zij duurzame voeding zagen. Dit hielp ons een concept te creëren waarin wij kijken naar de behoeftes van de student. 
Zij willen geen toekomstige technologie, zij willen iets wat bruikbaar is en praktisch. Iets wat binnen handbereik is. Iets wat ze liever vandaag willen 
gebruiken dan morgen. 

Voor ons werd het duidelijk dat studenten nu hiermee geholpen willen worden. Iets wat er over enkele weken/maanden kan zijn zodat zij er mee 
aan de slag kunnen gaan. 
Zo zijn we op ons huidige concept uitgekomen. Met dit concept veranderen we de problemen die de studenten ervaren m.b.t. duurzaam eten juist 
in voordelen, waar de student profijt uit kan halen. 

Soms hebben mensen behoefte aan directe hulp en dat is wat wij ze met ons concept willen geven. Een mogelijkheid om je medestudenten op 
een leuke, vrije manier te leren kennen. Waar studenten een connectie met elkaar vinden, omdat duurzaam eten hun verbindt.

Tessa
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Plan van aanpak
Aan de hand van de feedback die we hebben gekregen op alle prototypes hebben we nieuwe ontwerp criteria opgesteld om ons ontwerp nog 
beter te maken.

Ontwerpcriteria:
-  Gebruikers van het ontwerp stimuleren om na de activiteit verder te gaan met duurzaam eetgedrag.
-  Bereidingswijze van de maaltijden opdelen in taken, zodat de studenten deze onderling kunnen verdelen. 
-  Kijken of we het duurzame aspect misschien nog iets meer naar voren kunnen laten komen.

Het verder onwikkelen van de app - Reese
Tot nu toe hebben we voor de app het generale idee getest en is er gepeild bij de doelgroep of dit beviel. Daarbij is de user journey in kaart 
gebracht als rode draad, zodat wij overzicht hebben in hoe de interactie in grote lijnen tussen gebruiker en applicatie moet plaatsvinden. Echter 
zijn er verschillende manieren om dit te bereiken.
In de realisatiefase wil ik de app gaan ontwikkelen en hierbij tussentijdse tests doen om te kijken welke vormen van interacties het best werken, 
om te toetsen of het makkelijk is om te navigeren en of de app visueel aanslaat bij de doelgroep. Op deze manier streef ik er naar om de app zo 
mooi, gebruiksvriendelijk, maar ook zo praktisch mogelijk te maken.

Proces bewaken en uitwerking expositie - Tessa
Tijdens het verder ontwikkelen van de app moeten de belangen van de studenten bewaakt worden. Als er iets aangepast wordt in de applicatie 
moeten we goed kijken of dit nog binnen de customer journey valt. Verder zal er nog een casemovie gemaakt worden ter ondersteuning van 
het concept. Ook zal er een informatieve infographic komen die uitleg geeft over het gebruik en ontstaan van de keuken en de applicatie. 
Ondersteunend in design voor bij de applicatie. 

Reese 
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Implementatie plan
Als we ontwerpen willen we graag iets maken wat nut heeft voor onze doelgroep. Daarom vonden we het belangrijk om na te denken over een 
toekomstplan voor What’s Cooking? 
We zijn er allebei van overtuigd dat dit concept iets kan bijdragen voor studenten en misschien ook zelfs voor andere doelgroepen. Samen met 
onze stakeholders hebben we hier ook over gesproken. 

GreenOffice zou graag aan de slag willen met de echte keuken. Ze zijn momenteel aan het kijken of dit voor hun te realiseren zou zijn. 
We zijn op dit moment nog aan het kijken hoe ver we de app kunnen krijgen in de productiefase. Ons vermoeden is dat deze nog niet ‘kant en 
klaar’ zal zijn voor gebruik. Deze zal dus nog gerealiseerd moeten worden. Omdat een hele app voor ons te hoog gegrepen is zullen we hier dus 
hulp voor moeten inschakelen. We hebben een bedrijf gevonden die dat zouden kunnen doen tegen een vergoeding, namelijk NRRD. Dit is een 
bedrijf van vier mensen waarvan er twee betrokken waren bij ons project. Na een kort gesprek met Niels, mede oprichter van NRRD, denken wij 
dat hun de ideale partners zijn om deze app te gaan realiseren. 

Met Switch hebben we ook contact over de realisatie van dit concept. Zij zouden dit format in een ander jasje willen gieten door bijvoorbeeld 
mensen met verschillende culturen samen te laten koken, of eventueel gezinnen die het niet zo breed hebben samen te laten koken zodat zij ook 
voordeel kunnen halen uit de bulk van de supermarkt porties. Hun idee is om nog een iteratiesalg te maken op ons project.
Switch heeft ook voorgesteld dat we na het afstuderen dit concept pitchen aan hun netwerk en we zijn heel benieuwd wat daaruit zou kunnen 
komen. We zien dus nog heel veel mogelijkheden met dit concept. 

Voor het concept van What’s cooking? zijn natuurlijk ook recepten nodig die aangeleverd moeten worden. Kiekje in de keuken is een bedrijf van 
twee food innovation studenten. Deze studenten hebben een passie voor voeding. Denise Vlieks houdt zich vooral bezig met het maken van 
recepten en experimenteren met nieuwe smaakcombinaties. Linsey Basten is een food fotograaf. Ook zij maakt graag de lekkerste gerechten en 
maakt daar de mooiste foto’s van. 
https://www.kiekjeindekeuken.nl/

Tessa
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Evaluatie
Reflectie op visie - Tessa

Reflectie op visie - Reese

Voordat dit project begon had ik al een duidelijk doel voor ogen als ontwerper. Ik wil ontwerpen samen met mijn doelgroep, zodat ik met een 
concept kan komen wat het beste bij hun past. Ik ben dit project als het ware in de huid gekropen van mijn doelgroep. Naar mijn idee heb ik 
iets gevonden wat hun kan inspireren, iets wat de drempel die zij ervaren veel lager maakt. Het enthousiasme van de doelgroep zelf heeft me 
gedurende het hele project veel motivatie gegeven. Vooral focussen op co-creation dit project was de beste keuze om een passend concept te 
kunnen ontwikkelen. 

Als ik terugkijk op mijn visie voor dit project denk ik wel dat ik me daar trouw aan heb gehouden als ik zie op wat voor concept we uit zijn 
gekomen. Ik vind dat het concept wat we hebben bedacht echt laat zien aan studenten dat duurzaam eten makkelijker en goedkoper is dan er vaak 
wordt gedacht. Daarbij vind ik ook dat de vorm dat het concept heeft aangenomen echt zorgt voor gezelligheid onder studenten en dat ze er op 
deze manier geen bezwaar tegen hebben om duurzaam bezig te zijn. Het geeft mij als ontwerper erg veel energie om te zien dat dit de studenten 
echt helpt en dat dit in het vervolg echt gerealiseerd kan worden. Ten slotte kan ik mijn ei kwijt in de technologie die dit concept compleet maakt.
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Reflectie op rolverdeling - Tessa

Reflectie op rolverdeling- Reese

Reese en ik vonden het lastig om altijd de splitsing goed te laten zien. Op sommige momenten hadden we echt het idee dat we dingen samen 
moesten doen, omdat we anders te ver uit elkaar zouden gaan liggen. Toch nu, als ik terugblik op ons proces denk ik dat we deze splitsing wel 
goed hebben kunnen bewaken. We moesten er scherp op letten, maar dit is ons wel gelukt. Het was ook niet erg dat we op sommige momenten 
dachten: ‘dit moeten we samen doen’, want die onderdelen waren er ook. Dan hadden we de insteek nodig van allebei onze expertise. Daarin denk 
ik dat we elkaar heel goed aangevuld hebben.

In het begin was het erg lastig voor Tessa en mij om de splitsing te pinpointen, omdat we op sommige vlakken toch nog overlap hadden. 
Uiteindelijk is dit toch gelukt en het uit zich in het project dat we elkaar goed hebben aangevuld. Ik neigde bij het onderzoek meer naar de 
techniek en Tessa meer naar de psychologie. We wisselden tussendoor ook inzichten met elkaar uit als we die nodig hadden van elkaar. Daarnaast 
zijn er ook veel methodes die we samen hebben uitgevoerd. Uiteindelijk zijn we met deze rolverdeling uitgekomen op een mooi concept, waar we 
allebei achter staan.
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Reflectie op de samenwerking - Tessa
De samenwerking ging soms wat hobbelig, maar naar mijn idee is dat natuurlijk als je in een duo afstudeert. We hebben elkaar telkens de ruimte 
gegeven om aspecten te bekijken vanuit onze eigen expertise. Een discussie over wat er vervolgens het best bij de doelgroep paste volgde soms, 
waarin we goed hebben gekeken naar de behoefte van de studenten en hoe dit aansloot op onze kijk naar het vraagstuk. We wilde ook niet dat 
de doelgroep ons tegen zou houden in het neerzetten van een tof project. Uiteindelijk bleek dat ons standpunt in dit project juist perfect bij de 
doelgroep aansloot. 
Ik vind dat Reese en ik elkaar goed aanvullen juist, omdat we allebei vanuit een andere blik naar het vraagstuk hebben gekeken. We zijn beide aan 
de slag gegaan met een andere onderzoeksvraag in het begin. Dit heeft ervoor gezorgd dat we eerst onszelf konden oriënteren in ons vraagstuk. 

Uiteindelijk is dit erg mooi samengekomen in een concept waar we allebei een even groot aandeel in hebben. Ik was eerst bang dat dit niet zou 
lukken, omdat ik dacht dat het apart werken van elkaar hier een negatief effect op zou hebben. Als het op momenten wat lastiger ging konden we 
altijd even samenzitten om terug te kijken naar onze kern zodat we het doel van het project niet uit het oog zouden verliezen. 
Ik ben zeker trots op wat we in een toch relatief korte tijd hebben kunnen neerzetten samen ondanks de covid omstandigheden. 

Reflectie op de samenwerking- Reese
Als ik terugkijk op de samenwerking vind ik dat het wel goed is gegaan. In de onderzoeksfase konden we uiteindelijk goed onze splitsing vinden 
en deden we allebei een aandeel van het uiteindelijke onderzoek. We konden altijd vragen stellen aan elkaar en inzichten uitwisselen van elkaars 
aandeel in het onderzoek. Kortom we konden hierbij op elkaar bouwen. Tijdens de conceptfase waren er wel enkele discussies over welke 
ontwerpkeuze uiteindelijk beter is, maar dit werd daarbij ook goed onderbouwd en we konden het dan ook wel weer snel eens worden met elkaar. 
Veel onderzoeksmethodes hebben we ook samen gedaan en hielpen elkaar waar nodig. Verder kwamen we altijd onze afspraken na en bespraken 
altijd voordat we een keuze zouden maken. Ten slotte vind ik ook dat onze 
expertises goed samen gingen en dat we elkaars vaardigheden goed aanvulden.
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