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Voorwoord
Dit afstudeeronderzoek is geschreven als onderdeel van de HBO

bachelor Communication & Multimedia Design aan Avans
Hogeschool in Breda. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode

september 2021 tot en met januari 2022. Tussen januari en februari
2022 zal er nog een high-end prototype worden ontwikkeld.

We willen graag onze begeleiders Michel Witter, Martin Leclerq en
Danielle Roberts bedanken voor hun begeleiding tĳdens dit vaak
wat chaotische proces. Hiernaast danken wĳ graag ook onze

familie, vrienden en kennissen voor de vele malen dat we ze lastig
hebben mogen vallen met de formulering van de onderzoeksvraag,

concept pitches en prototypes.

Luko ten Brink & Joël Boeĳe
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Overzicht

Vraagstuk

In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe de aandacht van
studenten hersteld kan worden nadat deze langdurig creatief of complex
denkwerk hebben uitgevoerd. Aan de hand van de hoofdvraag “In
hoeverre kan er een effectief en toegankelĳke mentale pauze ontworpen
worden om de aandacht van studenten te herstellen gedurende lange
periodes denkwerk?” hebben wĳ onderzoek verricht naar bestaande en
mogelĳke nieuwe oplossingen voor dit probleem.

Voor zover wĳ hebben kunnen vinden bestaan er nog geen initiatieven die
zich richten op het herstellen van aandacht gedurende de werkdag. Een
student heeft hier wel van nature opties in. Er zĳn veel pauzes die
genomen kunnen worden om de aandacht te herstellen; zoals bĳvoorbeeld
door de natuur wandelen. Helaas kosten deze pauzes vaak te veel tĳd
en/of moeite of zĳn ze niet mogelĳk wegens andere omstandigheden. In dit
onderzoek zoeken wĳ naar een manier om een toegankelĳke pauze te
bieden die de student zĳn/haar aandacht herstelt.

Onderzoeksactiviteiten en conclusies

Op basis van deskresearch en fieldresearch zĳn er verdere inzichten
opgedaan over de gebruikerscontext en de pĳnpunten hierbinnen.
Hiernaast is er inspiratie opgedaan uit de sterke punten van pauzes die de
studenten zelf als positief ervaren, zelfcontrole georiënteerde virtual reality
applicaties en installaties van kunstenaars om zo relevante ontwerpcriteria
en concepten te vormen.

Een virtual reality ervaring kan als een erg toegankelĳk medium dienen om
een student uit zĳn of haar werkomgeving te halen. Op basis van
omgevingscriteria uit een zeer relevant onderzoek, Attention Restoration
Theory[BRON:6], zou een virtuele omgeving de gerichte aandacht van een
student op een waardevolle manier kunnen herstellen.

Prototypes

Aan de hand van gebruikerstest met simpele vr-ruimtes is er gekeken hoe
er het beste aan deze ontwerpcriteria voldaan kon worden. Op basis van
deze gegevens, feedback van docenten en verder onderzoek is er een
eind prototype opgericht.
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Ontwerpoplossing

Het eindontwerp is een virtuele pauze van acht minuten waarbĳ de
gebruiker zich bevindt in een rustig landschap met daarbĳ muziek, kalme
omgevingsgeluiden en een surrealistische boom die langzaam van kleur
verandert.

Wanneer de student na een periode werken zĳn aandacht begint te
verliezen kan hĳ/zĳ in onze ervaring stappen om getransporteerd te
worden naar een virtuele wereld om uit de werkomgeving te ontsnappen.
Door het bieden van genoeg interessante focuspunten die niet de
aandacht onvrĳwillig opeisen kan de aandacht van de student herstellen
door in deze omgeving op te gaan.
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Probleemstelling
Tegenwoordig wordt er vaak in het nieuws vermeld dat studenten veel
stress ervaren en wĳ waren eigenlĳk vooral benieuwd hoe accuraat dit
was. [10, 11]

Zo gaf in november 2019 ISO aan dat van de 52.956 respondenten
57,09% van de ondervraagde studenten een ongezonde mate van stress
ervaart. Daarnaast zagen ze dat 52,98% van de ondervraagde
respondenten burn-out klachten zoals emotionele uitputting of distantie
ervaarde en 15,39% een serieus risico loopt op een burn-out. [BRON:2]
Deze ontdekkingen kunnen ook teruggevonden worden in andere
resultaten van verschillende schoolinstellingen. [BRON:25]

Deze interesse naar stress heeft uiteindelĳk geleid tot een interessant
focuspunt. Na ondervraging van studenten welke factoren volgens hen
zorgden voor deze stress, bleek dat er een knelpunt lag bĳ pauzes nemen;
de uiteindelĳke pauze die een student neemt heeft niet het juiste effect
bereikt. Dit niet behaalde effect zagen we vooral terug bĳ studenten die
veel werken aan creatieve opdrachten.

Wanneer ze mentaal veel bezig waren met school en merkten dat ze de
aandacht dreigen te verliezen, probeerden ze een pauze te nemen waarin
dit weer werd hersteld. Echter merken ze dat bĳ hun gekozen pauze dit
doel niet werd bereikt en dat ze hierdoor steeds minder effectief gingen
werken. Ze werden steeds meer gefrustreerd omdat deze doelgerichte
aandacht nodig is om effectief te werken en afleidingen te voorkomen. Dit
veroorzaakte volgens hen dan stress.

Nu heeft de student keuze om een pauze te nemen waarbĳ wel hun
gerichte aandacht eventueel kan herstellen. Denk hierbĳ aan een
wandeling door de natuur waarop op een natuurlĳke manier de aandacht
wordt hersteld. Echter is de vorm van deze pauze hoogdrempelig; ze
hebben vaak geen zin om te lopen, hebben niet de mogelĳkheid om naar
een natuurlĳke omgeving te gaan of willen graag zo snel mogelĳk een
pauze houden. Hierdoor kiezen ze uiteindelĳk voor een pauze die veel
laagdrempeliger is, maar niet gemaakt is om de gerichte aandacht weer
terug te winnen.

Een laagdrempelige pauze die gemaakt is om deze doelgerichte aandacht
te herstellen, gebaseerd op de effecten wat een natuurlĳke omgeving
biedt, maar wel makkelĳk thuis kan worden gebruikt bestaat naar ons idee
nog niet. In dit verslag bekĳken we via verschillende invalshoeken hoe we
dit probleem kunnen oplossen.
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Luko

Als creatief ontwerper heb ik ook last van een verlies van gerichte
aandacht en was daarom ook benieuwd of ik dit wellicht via een creatieve
manier kan oplossen. Ook ik wist van mĳzelf dat een wandeling in de
natuur de beste oplossing is, maar hier geen zin of tĳd voor heb. Toen we
eenmaal bedachten hoe we dit probleem wellicht konden oplossen, sprong
VR voor mĳ gelĳk naar voren als mogelĳke kandidaat.

Toen ik een aantal jaar geleden voor het eerst een VR headset op deed
was ik namelĳk gelĳk verkocht. Ik ben als speculatief ontwerper gelĳk
gefascineerd over de nog niet verkende mogelĳkheden die dit middel met
zich meebrengt. Je kan opeens in een totaal nieuwe wereld stappen
waarin deels de wetten van onze realiteit niet meer geldig zĳn. Vanuit deze
gedachte was ik dan ook geïnteresseerd of je de voordelen van een echte
natuurwandeling kon fabriceren in een nieuwe toegankelĳke digitale
ervaring.

In dit proces zou je mĳn rol kunnen bestempelen als een back-end
developer. Zo richt ik mĳ meer op het creëren van ideeën door dit te
coderen of te maken in programma’s als Unity.

Joël

Al vanaf het begin van het onderzoek speelde bĳ mĳ al het idee mensen te
helpen aan de hand van een immersieve ervaring. Toen geleidelĳk het
idee ontstond om aan de hand van een ervaring studenten te helpen met
het terugwinnen van aandacht begon ik steeds meer en meer enthousiast
te raken over het onderzoeksproces.

Ik denk dat we als CMD studenten allemaal wel eens hebben
meegemaakt hoe na verloop van tĳd een intense brainstormsessie spiraal
naar gedachten- en emotieloos voor je uitstaren. Een product ontwerpen
dat op zo’n moment een waardevolle pauze kan bieden leek mĳ een erg
nobel streven om als afstudeeronderzoek te pakken. Dit doel is niet geheel
uit liefdadigheid alleen; ik raak mezelf vaak kwĳt raakt in de details van het
ontwerpproces. Hopelĳk kan ik mĳzelf in de toekomst ook helpen met dit
product.

Mĳn rol binnen dit project is voornamelĳk de front end van het concept:
visueel onderzoek en de visuele ideeën vormen.

Een virtuele wereld bouwen leek mĳ ongelooflĳk interessant, dus toen
hierbinnen een mogelĳkheid met VR naar voren kwam was ik meteen
voor. Dankzĳ mĳn globale kennis op het gebied van tech kon ik
meedenken met Luko wanneer dit nodig was, wat ik erg leuk werk vond.
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Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

In hoeverre kan er een effectief en toegankelĳke mentale pauze
ontworpen worden om de aandacht van studenten te herstellen gedurende
lange periodes denkwerk?

Deelvragen

Waardoor neemt de aandacht af gedurende denkwerk en hoe gaan
studenten hier mee om?

Wat zĳn bestaande methoden om de aandacht te herstellen?

Hoe bieden wĳ een nieuwe mogelĳkheid om de aandacht te herstellen?

Hoe brengen we de doelgroep op de beste manier met onze oplossing in
contact?
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Basis onderzoek
Het proces voor de midterm heeft voor een aantal inzichten hieronder
gezorgd. Om meer te weten te komen over de inzichten uit de eerste tien
weken van ons onderzoek en waarom deze niet relevant meer zĳn zie
CONTEXT:01.

Uit de midterm kwam naar voren dat we eigenlĳk een gebied aan het
onderzoeken waren (meditatie) waar we te weinig ervaring en kennis van
hadden. Al iets wĳzer geworden door ons eerdere proces besloten we in
plaats van compleet opnieuw te starten verder te gaan in een speculatieve
richting die we al eerder hadden gevonden in de VR-markt in ons
onderzoek naar Focused Attention Meditation. Dit idee luidde als volgt:

“Wat als we jongvolwassenen zonder instructie, puur door middel van de
omgeving, op een toegankelĳke manier een moment van natuurlĳke rust
kunnen bieden?”

Gedurende ons eerdere onderzoek begon zich langzamerhand een
definitie te vormen voor een bĳzondere vorm van rust die we, naar ons
idee, te weinig meemaken in het dagelĳks leven. We vonden het lastig in
deze fase van het onderzoek een definitie aan deze vorm van rust te
koppelen: het is de rust die je ervaart terwĳl je door het bos loopt, naar een
lavalamp of kampvuur kĳkt, een zonsondergang meemaakt. Oftewel, een
prikkelarme rust die ontstaat door een primitieve fascinatie.

Het onderzoek van Zhu, B., Hedman, A., & Li, H Designing digital
mindfulness gaf wel al een beeld wat we ongeveer bedoelen met een
toegankelĳke vorm van rust:

“Nature can be something like a gateway to presence as it allows for
experiences beyond instrumentality.” [BRON:18]

Hierin wordt beschreven dat een bos zonder enige instructies je aanzet
om tot jezelf te komen. Een digitale tool zoals headspace [BRON:8] kan je
misschien wel tot rust brengen, maar doet dit via instructies in plaats van
dat het uit jezelf komt. Dit middel wat iemand aanspoorde om tot jezelf te
komen sprak ons aan in het vorige gedeelte van ons proces, maar deze
vorm van design prikkelde ons ook buiten het kader mindfulness.

Bĳ het doornemen van suggesties van leraren en bĳ het doornemen van
ervaringen die ons eerder inspireerden begon dit concept geleidelĳk meer
vorm te krĳgen. De inzichten hieruit staan beschreven onder “context deel
één”, later in dit verslag. [CONTEXT:1]
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[Visual moodboard paar primitieve rust dingen]
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Stress
Voordat we waarde konden bĳdragen met dit al gedeeltelĳk afgestelde
beeld van een rustgevende ervaring moesten we een context vinden waar
dit idee waarde kon bĳdragen. Omdat ons concept waarde bĳdraagt door
rust te bieden besloten we te onderzoeken wanneer jongvolwassenen
gedurende de week de meeste stress ervaren.

We hebben een test uitgezet waarbĳ jongvolwassenen over een periode
van vĳf dagen hun niveau van stress en de oorzaken daarvan bĳhielden.
Hieruit kwamen drie inzichten naar voren:

[Inzicht één] De testpersonen ervaren het meest consistent stress rondom
school

Na verder literatuuronderzoek blĳkt dat studenten aan meer stress
gerelateerde klachten lĳden dan de gemiddelde bevolking. [BRON:19]
Verder deskresearch hierover bracht ons op een veel geciteerde studie
van de onafhankelĳke organisatie ISO, over stress bĳ jongvolwassenen.
Deze gaf aan dat 52,98% van de studenten wel eens leed aan burnout
klachten[BRON:2].

Veel meer gegevens over de relevantie van stress onder studenten
hadden we eigenlĳk niet nodig. Het is een onderwerp dat vaker in het
nieuws langskomt. We komen hier zelf als studenten ook mee in
aanraking. Studenten zĳn voor ons een waardevolle aanscherping op de
vagere doelgroep “jongvolwassenen” waar we eerder in dit proces op
mikten.

De laatste twee inzichten uit onze test waren als volgt:

[Inzicht twee] De hoogste stress werd ervaren door last minute deadline
werk

[Inzicht drie] Bĳ werk met minder hoge druk ontstaat er vooral stress
wanneer er niet op het werk gefocust kan worden

Uiteindelĳk hebben we deze twee inzichten gebruikt als uitgangspunten
voor onze oplossing: studenten kalmeren wanneer ze gestrest zĳn voor
een deadline en een pauze bieden die de focus herstelt wanneer ze deze
niet meer bĳ hun werk kunnen houden.

Terugblik doelstelling
Het hebben van twee uitgangspunten was geen goed idee. Dit heeft ons in
deze fase van het onderzoek (midterm tot eerste exploratie beoordeling)
gehinderd in het voldoende uitdiepen of verwoorden van de
gebruikscontext. Onze uiteindelĳke interesse is voornamelĳk uitgegaan
naar de doelstelling om focus te bieden met een pauze. Om deze reden
laten we, om verwarring te voorkomen, de minder relevante deskresearch
over het bieden van rust buiten deze exploratie.

Data uit ISO onderzoek [BRON: ]
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Differentiatie van verschillende vormen van werk
Onder een kleine nabespreking bĳ het ophalen van het door ons
gemaakte “stressschema” merkte één van de jongvolwassenen op dat ze
zich soms wel en soms niet schuldig voelde om een entertainment
platform zoals YouTube te gebruiken als een pauze gedurende haar werk.

Na wat doorvragen gaf ze aan, dat onder langdurig simpel werk (in dit
geval het opstellen van excel tabellen), ze niet echt een pauze nodig had
die haar mentaal opfriste omdat het werk zo simpel was. Wanneer ze een
meer complexe opdracht moest uitvoeren met vagere doelstellingen hielp
de YouTube pauze vaak niet met de creatieve blokkade die ontstond na
langdurig werken.

Deze relatie tussen werk en pauze trok onze aandacht; ontstonden
verschillende behoeften achter de pauze op basis van het soort werk wat
ervoor werd gedaan? Na wat verder onderzoek over verschillende soorten
werk hadden we hier een verwoording voor gevonden:

Wanneer iemand een probleem moet oplossen waarvan het middel nog
niet helder is, denkt hĳ divergent na. Hiermee wordt een flexibele manier
van denken bedoeld waarbĳ veel verschillende mogelĳke oplossingen
worden verzonnen en/of gecombineerd. [BRON:12]

Wanneer hĳ uiteindelĳk enkele keuzes heeft gemaakt en weet wat voor
oplossingen hĳ hiervoor kan kiezen denkt hĳ convergent na. Denk hierbĳ
aan een meerkeuzevraag waarvan de oplossingen al goed zĳn
gedefinieerd, maar alleen nog de juiste correcte oplossing moet aangeven.
[BRON:12]

Bĳ het interviewen naar de pauzes die studenten namen kwam naar voren
dat ze over het algemeen minder tevreden waren over het herstel van
focus bĳ pauzes wanneer ze flexibel werk hebben gedaan voor een lange
periode [Voorbeeld interview BĲLAGE:1]. We kunnen natuurlĳk niet
zeggen dat flexibel werk altĳd complexer is dan concreet werk; soms is
een duidelĳk gedefinieerde opdracht meer uitdagend om te beantwoorden
dan een meer flexibele opdracht. Maar over het algemeen lĳkt er bĳ
langdurig flexibel werk meer focus problemen te ontstaan dan bĳ langdurig
concreet werk.

We willen mensen dus helpen bĳ het herstellen van de focus wanneer ze
deze zĳn kwĳtgeraakt, en hebben hierbĳ als doelgroep/gebruikscontext
studenten gepakt die langdurig flexibel werk aan het doen zĳn. Maar wat
voor pauzes nemen mensen zoal en waar lopen ze tegenaan?
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Ontevreden pauze

De pauzes waar mensen ontevreden over zĳn waren vooral
laagdrempelige pauzes waar impulsief gebruik van werd gemaakt. Zeker
wanneer de student eigenlĳk niet van plan was om een pauze te nemen
en vanuit een gebrek aan motivatie besloot afleiding te zoeken. Bĳ het
zoeken van afleiding wordt er al snel gebruik gemaakt van de meest
toegankelĳke pauzes waardoor deze ook het vaakst geciteerd worden als
pauzes waar de studenten ontevreden over zĳn. [Voorbeeld interview
BĲLAGE:1]

Daarnaast is het ook zo dat wanneer deze pauzes gepland genomen
worden, studenten aangeven dat ze gedurende meer flexibel/creatief werk
meestal niet veel meer gefocust zĳn na de pauze dan voorheen. Een
vermoeden dat wĳ deelden met de studenten hierover was dat deze
pauzes het brein niet de rust geeft die nodig is om opnieuw overzicht te
krĳgen in wat er moet gebeuren.

Tevreden pauze

Toen we vroegen wat voor pauze ze gebruiken om hun focus te herstellen,
benoemden ze wandelen, gitaar spelen, douchen, een praatje maken, wat
eten en schoonmaken. Hiermee vroegen we ons af waarom ze na deze
pauzes dan meer tevreden en/of opgeladen waren. De meest relevante
dingen die hier genoemd werden hebben we achteraf opgezocht:

Even weg zĳn van de werkomgeving en aan iets anders denken.

Zowel cognitief psycholoog Stefan van der Stigchel [BRON:13] als mental
wellness website verywellmind [BRON:1] geven aan dat dit cruciaal is voor
het terugwinnen van de focus. Offline gaan, je afscheiden van afleidingen
en ruimte hebben om na te denken/dagdromen is belangrĳk om tot rust te

komen en helpt in het leggen van nieuwe mentale connecties. Wanneer je
op de telefoon zit heb je hier de ruimte niet voor.

Voldoen aan lichamelĳke en sociale behoeften

Bewegen, een praatje maken, naar de wc lopen of even wat eten zĳn
allemaal dingen die we nodig hebben. Deze activiteiten zĳn belonend
omdat er moeite gedaan moet worden om aan deze behoeften te voldoen
waardoor het brein belonende chemicaliën vrĳgeeft. Ontevreden pauzes
(en verslavingen) ontstaan ook vaak uit een behoefte om deze
chemicaliën op een toegankelĳke wĳze te verkrĳgen. [BRON:4]

“Wat ik echt super fijn vind aan douchen is dat je
echt even weg bent van alles, en dat je weer

(letterlĳk) fris terugkomt”

“Ik vind het schrĳven van verslagen dusdanig lastig
dat ik soms gewoon even moet vluchten”

“Als ik op mĳn telefoon zit begin ik weer honderd
dingen op te zoeken”
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Drempels

Waarom nemen mensen deze pauzes dan waar ze uiteindelĳk ontevreden
over zĳn? Dit komt omdat de “goede” pauzes barrières hebben. Neem een
wandelpauze bĳvoorbeeld. Wanneer mensen aangeven waarom ze niet
aan een wandelpauze willen doen, heb je vast wel eens gehoord dat ze
vaak als antwoord geven; dat het lopen te lang duurt, de omgeving waar je
doorheen kan wandelen in korte tĳd niet interessant is, het weer slecht is,
het te laat is of dat ze er gewoon geen zin in hebben. Voor een praatje heb
je een collega nodig, om schoon te maken het je motivatie en rommel
nodig, om te douchen heb je tĳd (en een douche nodig).

“Ik kom tot rust wanneer ik door het bos wandel omdat het me echt helpt
mĳn gedachten opnieuw te ordenen. Maar wie gaat er nou tussen zĳn
schoolwerk door om 8 uur 's avonds in zĳn eentje door het bos
wandelen?”

Op basis van dieper inzicht in de doelgroep en onze eerdere interesse in
een primitieve ontspanning kwamen we uit op de volgende vraag: Is er
een manier om de focus te herstellen door kwaliteiten van een goede
pauze toegankelĳk te maken aan de hand van een VR ervaring?
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Unique Selling Points & Good, best and worst practises
Bestaande producten verkennen voor inspiratie

Toen het idee voor het onderzoeken van “primitieve rust” was ontstaan
hebben we teruggekeken op eerdere inspiratie, de VR markt onderzocht
en tips van docenten doorgenomen. Zie [CONTEXT:02] voor een meer
gedetailleerde uitwerking van onze top drie inspiratiebronnen.

Inzichten
● Er zĳn nog geen ervaringen die zich focussen op attention

restoration, het dichtstbĳzĳnde wat we vonden zĳn meditatieve VR
games met rustige omgevingen en het werk “Ademruimte” van
Beer van Geer

● Abstractie in VR wordt voor zover wĳ konden vinden
gecombineerd met vooral visueel drukke ervaringen terwĳl deze
juist in rustigere vorm heel fascinerend kunnen zĳn. Deels
geïnspireerd door lavalamp bubbels en het werk Ademruimte van
Beer van Geer

● Gebruik van te “zweverige” termen kan de gebruiker afschrikken.
● Licht is een goed middel om op rustige manier de aandacht van

de gebruiker te trekken. Geïnspireerd door Magic Tea, Danielle
Roberts

● Te veel tussen menu's zĳn storend
● Om objecten interessant te houden moet er een bepaalde vorm

van transformatie plaatsvinden zoals beweging of verandering van
kleur.

● VR is voor zowel de gebruiker als middel en voor ons als
ontwerptool het meest toegankelĳk. Hiernaast sluit het ook
omgevingsprikkels uit

De lage drempel van VR was voor ons erg relevant in het beantwoorden
van de deelvraag “Hoe brengen we de doelgroep op de beste manier met
onze oplossing in contact?”
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[beer van geer, tripp, magic tea, miss]
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Cultural probe
Wat is de oorzaak van hun stress en hoe lossen ze dit op?

Om meer inzicht te krĳgen in welke factoren stress veroorzaken in onze
doelgroep, hebben wĳ jongvolwassenen 5 dagen een schema in laten
vullen over hoeveel stress ze hebben ervaren gedurende de hele dag en
hoe ze hiermee omgaan.

Inzichten
● De ondervraagde jongvolwassenen ervaren veel stress rondom

school
● Hoe tevreden ze zĳn over een genomen pauze is mede

afhankelĳk van het soort werk voor de pauze. Bĳ simpel werk is er
minder schuldgevoel over het nemen van een toegankelĳke
pauze, bĳ complex werk laadt dit de jongvolwassenen vaak niet
genoeg op. Dit inzicht kwam uit gesprek + research achteraf, zie
voorgaande theorie

Enquête
Onderzoek in hoe wĳ een zo comfortabel mogelĳke pauze kunnen
creëren.

Om een comfortabele pauze te creëren moeten we eerst weten wat
mensen als veilig en onveilig ervaren. Vanwege een eerder ontstane
interesse in abstracte vormgeving hoopten we met deze destillatie van
veilig/onveilig al wat ideeën op te doen voor de visuele samenhang van de
uiteindelĳke virtuele omgeving.

Inzichten
● De focus verlegd van “ontspanning” naar “pauze van schoolwerk”
● Een hoop associaties aan stress, rust en inspiratie voor

rustgevende omgevingen.

Nieuw ontwerpcriterium
● Prikkels mogen niet overweldigend zĳn of onvrĳwillig de aandacht

van de student opeisen

Interview
Wat voor werk wordt ervaren als complex en wat voor pauzes nemen de
studenten?

Om meer inzicht te krĳgen in de aangescherpte doelgroep studenten
gingen we met ze in gesprek over welk werk de meeste energie opeist.
Daarnaast wilden we een dieper inzicht krĳgen in waarom de pauzes uit
de enquête werden genomen.

Inzichten
● Bĳ flexibel/divergent werk zĳn studenten over het algemeen

minder tevreden over de pauzes die ze nemen, ze voelen dat
deze pauzes niet bieden wat ze nodig hebben

● Inzicht in wat als een goede en slechte pauze wordt gezien en
drempels als belangrĳk aspect van het probleem ontdekt

● Soms nemen studenten zelfs geen pauze wanneer ze doel voor
ogen hebben dat nog niet is bereikt

Nieuw hoofdcriterium
● De productiviteit van de student moet toegenomen zĳn na de

pauze

Nieuwe ontwerpcriteria
● Er moeten zo min mogelĳk opstartproblemen zĳn wanneer de

student uit de ervaring stapt.
● De student moet op het juiste moment getriggerd worden

Moodboard & Mindmapping
Visuele representatie over de associatie van stress en kalmte

Om een goed beeld te krĳgen hoe we een ruimte kunnen creëren die
kalmte en focus biedt, hebben we via Miro de eerdere resultaten visueel
en in woorden overzichtelĳk gemaakt.

Inzichten
● Meer inspirerende vorm voor latere vormgeving.
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[woordweb resultaten enquete]
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Design Requirements of VR
Wat is er minimaal nodig om de gebruiker comfortabel te maken in de VR
ervaring?

Om een realistisch doel op te zetten voor het eerste proof of concept
hebben we a.d.h.v. de eerdere methodes gekeken naar wat een virtuele
wereld minimaal moet bevatten om te voelen als een geheel. Daarnaast
hebben we als inspiratiebronnen hiervoor ook nog en deze video met
allerlei verschillende 3D omgevingen, oude contextmapping uit een
eerdere periode en een boek over VR [BRON:4] gebruikt.

Inzichten

● De ervaring moet comfortabel zĳn en moet de gebruiker afsluiten
van storingen in de omgeving

● Er moet minimaal nagedacht worden hoe om te gaan met geluid,
diepte, kleur en vorm.

Nieuwe ontwerpcriteria

● Prikkels van buiten de ervaring moeten geminimaliseerd worden
voor zover mogelĳk.

● Er moeten zo min mogelĳk opstart barrières zĳn tussen de
gebruiker en de ervaring

Biometrics

Aangezien we probeerden om mensen kalmte te laten ervaren, dachten
we na over hoe we dit wellicht kunnen meten met behulp van Arduino.
Hierbĳ hebben wĳ een galvanic skin response (GSR) en hartslagsensor
gebruikt. De mogelĳkheden van biometrics en biofeedback worden onder
discussie verder uitgewerkt.

Inzichten
● Sensorische data is lastig te interpreteren, geeft nog niet genoeg

inzicht in de hoeveelheid rust van de gebruiker.

Verder visueel deskresearch abstractie

Deskresearch op basis van tips

De originele interesse in abstracte vormgeving die ontstond in een
expertinterview (aan het begin van het onderzoek) met virtuele
psychedelica enthousiast Andrew Hillstead wilden we nu inzetten om
mensen een mentale pauze te bieden. Hieronder staat beschreven hoe
eerder genoemde inspiratiebronnen en suggesties van medestudenten en
docenten ons hebben geïnspireerd in conceptvorming.

Inspiratie

● Langzame vervormingen om de aandacht vast te houden op basis
van de Ademruimte[BRON:9], A sense of gravity [BRON:15] en
Lavalampen

● Organische en afgeronde vormen op basis van onze bewezen
fascinatie hiermee, een expert interview met interieur design
alumni Celin Röhirg (afgestudeerd met een 9,5, expert in onze
ogen) de natuur en wabi sabi stĳl werken.

● Licht en kleurgebruik op basis van James Turrell[BRON:20], Magic
Tea van Danielle Roberts [BRON:21], Lucio Fontana [BRON:22].

● Verdere ideeën voor bewegingen uit satisfying video's (voorbeeld)
en satisfying images.
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https://www.yuqo.com/the-japanese-art-of-wabi-sabi/
https://www.youtube.com/watch?v=IjeKw0B8PG8


Concepten
Ideevorming mogelĳke virtuele ruimten

Op basis van vorige genoemde inspiratie is er nagedacht over de
verschillende soorten omgevingen die mogelĳk zĳn en wat er te zien zou
kunnen zĳn in deze omgevingen. Op basis hiervan is besloten wat we
gingen prototypen.

Inzichten

● Er zĳn interessante mogelĳkheden die wĳ met genoeg tĳd zouden
kunnen ontwikkelen, maar voor de A/B tests en het proof of
concept zĳn afgesloten ruimten het meest realistisch om uit te
voeren

● Om de gebruiker een focuspunt te geven wilden we tenminste één
transformerend object in de ruimte verwerken die transformeert
van kleur of van vorm

Nieuw ontwerpcriterium

● De ruimte moet genoeg detail/variatie bevatten om de interesse
vast te houden
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[mogelĳke ruimtemodellen + schetsen ruimte concepten]
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Tinkering
Wat voor transformerende object kunnen we daadwerkelĳk creëren in
Unity?

Omdat we vooral gefascineerd waren over bewegende organische
vormen, hebben we dit eerst onderzocht hoe dit te programmeren valt. Dit
kunnen we doen a.d.h.v. een component in unity, genaamd een
shadergraph. Hiermee kunnen we visueel een object programmeren wat in
een patroon beweegt.

We hebben hier uiteindelĳk echter (te) veel tĳd aan besteed. Deels omdat
we de stof nog niet goed wisten, maar ook omdat we eigenlĳk te
enthousiast waren. Uiteindelĳk hebben we dit laten vallen en ervoor
gekozen om iets simpel te maken. Als beste optie kwamen we op een
paneel uit dat licht afgeeft in een willekeurige volgorde. Hiermee kunnen
we nog steeds variatie tonen in licht, maar is dit voor ons simpeler te
maken. Dit heeft uiteindelĳk geleid in de kamer die je bĳ test 2 ziet.
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[morphende blob en convolluted screenshot van alle node connecties]
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A/B & Usability Testing
Concepten testen met doelgroep

Gedurende de conceptfase hebben we tests uitgezet met de doelgroep
om erachter te komen wat voor vormgeving het meest aanslaat en zĳn
doel bereikt. Voor alle drie de testen hebben we hetzelfde formulier
gebruikt.

Test 01

In de eerste test probeerden we enkele doelen te verwerken:

● Wat voor voorkeur hebben mensen op het gebied van kleur?
● Is de afwezigheid van de diepte en objecten meer of minder fijn?

Inzichten

● We hebben gekozen om een holle bal te maken waarin diepte
geen rol speelt en de kleuren makkelĳk te tonen zĳn.

● De kleuren FFBE00 - 4B00FF - FF00E1 werden gezien als
comfortabel door een balans van rustgevende kleuren. D3300F en
00F2FF waren bĳvoorbeeld te fel.

● Mensen gaven aan motion sickness te krĳgen aangezien er geen
diepte in zat.

● De ervaring zonder muziek wordt als saai gezien en geluid buiten
de ervaring leidde af

Nieuw ontwerpcriterium

● Prikkels van buiten de ervaring moeten geminimaliseerd worden
voor zover mogelĳk.
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Test 02
Kleur
Met de resultaten in gedachten probeerden we de volgende vragen te
beantwoorden:

● Wat voor kleurenschema vinden ze het fijnst om naar te kĳken?
● Hoeveel ruimte vinden mensen fijn om te hebben?
● Creëert het gebruik van organische vormen meer comfort?
● Wat voor muziek vindt de gebruiker fijn?

We waren geïnspireerd geraakt door de kleuren kamers van James Turell
omdat hier de nadruk lag op kleur en abstractie. Via een kleurenpaneel
konden we via onze eigen tool de kleuren (schema’s) aanpassen.

Inzichten
● De gebruikers schenen analogous en complementary

kleurenschema’s het fijnst te vinden in deze kamers
● Vanuit de 3 verschillende kamers vond men de kleinste te krap.

Daarnaast was de kamer met de afgeronde hoeken fijner om in te
zitten dan de rest

● Studenten zouden graag een duidelĳke horizon willen hebben in
de ervaring

● We hebben verschillende muziek getest waarin men aangaf dat
hoge spontane geluiden als minder fijn werd ervaren

● De natuurgeluiden werden als fijn ervaren
● Student schrok toen deze uit de ervaring gehaald werd

Nieuw ontwerpcriterium

● De student moet op subtiele wĳze uit de ervaring gehaald worden

[screenshots verschillende formaten ruimtes (pakken uit exploratie
presentatie?)]

38

Test 03
In de laatste test probeerden we de overgebleven vragen te
beantwoorden:

● Hoe reageren mensen op een transformerende ruimte en
herhaaldelĳke bewegingen?

● Wat voor impact heeft de houding van de gebruiker op de
ervaring.

Omdat we eerder ook geïnspireerd waren door organische vormen,
hadden we een vaas gemaakt die langzaam op en neer beweegt en een
organisch effect gaf.

Inzichten

● Het uitzicht door het kleine gat boven in de kamer gaf de
gebruikers het gevoel opgesloten te zitten

● De participanten gaven aan dat wanneer ze lagen, er te relaxed
van werden. Dit vonden ze in principe niet verkeerd, maar
wanneer ze weer verder moesten met hun werk kregen ze
opstartproblemen

● De transformerende kleuren boven in de kamer liepen niet gelĳk
met het bewegen van de muren waardoor de ervaring niet als
geheel voelde

Nieuw ontwerpcriterium

● Er moeten zo min mogelĳk opstartproblemen zĳn wanneer de
student uit de ervaring stapt.

● De ervaring moet voelen als een geheel

[Screenshot ruimte ingeklapt en uitgeklapt]
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Eerste proof of concept + verbeterpunten

In onze eerste versie van de PoC hebben we de geteste personen een
vragenlĳst gebaseerd op de STAI-questionnaire, voorafgaand en na de
ervaring laten invullen. [BĲLAGE:LINK en LINK] Daarnaast waren we ook
benieuwd of we via sensoren via Arduino ook de data konden uitlezen of
linken met de resultaten van de test.

Van de participanten was de gemiddelde leeftĳd 22 jaar. Ze gaven met een
4 van de 5 gemiddeld aan hoeveel stress zĳ met hun werk ervaren (waarin
5 het maximum was in stress).

Omdat uit de vorige testen de kamer met de afgeronde hoeken het beste
naar voren kwam hebben we deze gebruikt voor de ervaring. Daarnaast
hebben we de andere voorkeuren in de ervaring verwerkt op het gebied
van tĳdsduur en variatie/snelheid van het licht.

Inzichten

A.d.h.v. de beantwoorde vragen zĳn we achter een paar inzichten
gekomen; De geteste personen gaven aan dat ze na de ervaring meer
ontspannen voelde. Dit kwam volgens hun door het licht wat constant
verandert en de niet origineel bedoelde lichtflikkering rondom het licht
paneel. Daarnaast gaven ze aan dat ze hierdoor zich minder zorgen
maakten over het project en met een betere focus konden verder werken.

In de ervaring wisten de gebruikers wat ze moesten doen, en de algemene
ervaring werd als comfortabel beschouwd. Ze gaven aan dat ze het fijn
vonden om even een moment voor zichzelf te pakken, maar prefereerden
waarschĳnlĳk wel een open ruimte t.o.v. een gesloten ruimte.

Als laatst, we hebben geprobeerd de data uit te lezen wat Arduino afgaf,
maar deze was te vaag om een conclusie uit te kunnen trekken.
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[lekker grote afbeeldingen van boaz en miss arduino]
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Aanscherping doelgroep

In het eerste theoretisch kader hadden we studenten die langdurig
divergent/flexibel werk uitvoeren als doelgroep genomen met als doel een
pauze te bieden die hun focus herstelde. Daarnaast was ook het idee om
ze te laten kalmeren, wat we uiteindelĳk hebben laten vallen om het
onderzoek scherper af te kaderen.

Na het geven van de exploratie presentatie werden door een begeleider
(Danielle Roberts) we sterk aangeraden om meer onderzoek te doen naar
directed en involuntary attention en om de Attention Restoration Theory
door te nemen.

Attention Restoration Theory [BRON:6] was echt een doorslag voor ons
onderzoek. We waren deze theorie eigenlĳk indirect al een hele tĳd aan
het onderzoeken, waardoor het lezen van dit wetenschappelĳke papier
ons duidelĳke termen gaf als houvast voor verder onderzoek.

Directed en involuntary attention

Waarom is het zo moeilĳk je te focussen op bepaalde taken na verloop
van tĳd? Een verklaring hiervoor is te vinden door aandacht op te splitsen
in gerichte en onvrĳwillige aandacht. Deze onderscheiding is origineel
gemaakt door William James in 1892 [BRON:23] en luidt als volgt:

Wanneer iets van nature de aandacht van een persoon trekt heet dit
onvrĳwillige aandacht. Denk daarbĳ aan een hond die spontaan blaft of
een auto die voorbĳ rĳdt.

Wanneer het energie kost om iets in je op te nemen moet je een keuze
maken om hier bewust je aandacht op te richten. Deze gerichte aandacht
kan na langdurig gebruik geleidelĳk opraken. Kaplan heeft dit directed
attention fatigue genoemd [BRON:18].

Zo kan een student bĳvoorbeeld aan het begin van de dag nog wel de
geluiden van werkzaamheden rond school negeren en focussen op de
docent. Echter door het constant gebruikt van deze directe aandacht kan
hĳ zich niet meer concentreren aan het einde van de dag en legt hĳ elke
keer onvrĳwillig zĳn aandacht op de werkzaamheden buiten school.
Hierdoor raakt hĳ minder productief.

Wie maken het meest gebruik van directed attention?

Zeker bĳ werk waarbĳ het proces niet vanzelfsprekende is (flexibel werk)
moet er constant hard worden nagedacht. Hierom hebben we de
doelgroep uit de eerste theoretische kadering hetzelfde gehouden, bĳ
langdurig flexibel/divergent werk gaven mensen aan dat er geleidelĳk een
steeds hogere mentale blokkade ontstond waardoor verder werken op den
duur onmogelĳk leek te zĳn.

Met dit divergente werk bedoelen we studenten die veel te maken hebben
met taken zoals problemen oplossen, projecten en andere zware mentale
inspanningen. Dit zagen we meer terug onder creatieve studenten bĳ ons
interview uit periode een.

Wanneer we vroegen wat het achterliggende doel was van pauzes
gedurende langdurig creatief werk gaven ze allemaal aan dat “een frisse
blik krĳgen” iets was wat ze allemaal wel zochten. [BĲLAGE:1 Voorbeeld
interview] Uit deze en andere conclusies hebben wĳ uiteindelĳk een
persona opgesteld voor de verheldering van onze doelgroep.
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[persona] Attention Restoration Theory

De Attention Restoration theory (ART) van Kaplan stelt dat wanneer een
persoon zich bevindt in een omgeving die fascinerend is (effortless
attention) en losstaat van de dagelĳkse zorgen, de verloren directe
aandacht weer opnieuw kan opladen.

Deze theorie wordt gelinkt aan waarom mensen met uitzicht op natuur
productiever werken, waarom boswandelingen zo fijn zĳn tegenover
wandelingen door een stadsomgeving en mede waarom kunstenaars de
kracht van natuur zo op prĳs stellen [BRON:24]. De effortless attention die
de natuur met zich meebrengt, geeft het brein de ruimte om gedachten te
verwerken en tot rust te komen [BRON:7].

Doel onderzoek
Wanneer een student de keuze heeft om een pauze te nemen, kiest hĳ
zoals eerder beschreven niet zo snel voor een natuurlĳke bezigheid.
Hierin ligt echter naar ons idee een mogelĳkheid. Wĳ kunnen onze
doelgroep bĳstaan in het herwinnen van gerichte aandacht d.m.v. een
laagdrempelige virtuele pauze die voldoet aan de criteria van ART.

Nieuw hoofdontwerpcriterium:
Na de ervaring moet de gebruiker zĳn/haar aandacht beter op een taak
gericht kunnen houden.

De criteria [BRON:24] waar een omgeving aan moet voldoen om dit
aandacht herstellende effect te hebben lees je op de volgende pagina.
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Being away
Beschrĳving
De ervaring voelt als een plek weg van de (stressvolle) activiteiten dat de
gebruiker zĳn of haar mentale energie ervoor hebben opgeëist.

ART ontwerpcriteria

● De student moet niet herinnerd worden aan het werk

Belang
Om duidelĳk te maken waarom elk criteria belangrĳk is voor het herstel
van de aandacht illustreren we wat er gebeurt wanneer er niet wordt
voldaan aan deze eis. Voor deze voorbeelden hanteren we het beeld van
een Japanese garden; een omgeving die normaal voldoet aan de criteria
van Attention Restoration Theory.

Omdat de Japanese garden een compleet andere omgeving is dan de
standaard werk- en leefplek is het een stuk makkelĳker om niet na te
denken over je werk. Deze toename van vrĳheid in denken en gebrek aan
stressors zorgt ervoor dat de aandacht zich beter kan herstellen, het brein
wordt namelĳk minder belast.
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Soft fascination
Beschrĳving
Een setting die van nature de vrĳwillige aandacht van de gebruiker op een
rustige wĳze vasthoud.

ART ontwerpcriteria
● De ruimte moet genoeg detail/variatie bevatten om de interesse

vast te houden
● Prikkels mogen niet overweldigend zĳn of onvrĳwillig de aandacht

van de student opeisen

Belang
Wanneer er niet genoeg is om naar te kĳken (een lege tuin) of als wat er
staat geen natuurlĳke fascinatie opwekt (alle planten zĳn saai of hetzelfde)
verminderd dit de immersie. Hoe minder deel de gebruiker zich voelt van
de ervaring, hoe sneller deze zich verveelt of denkt aan wat zĳn of haar
aandacht hiervoor heeft opgeëist en hoe minder de aandacht hersteld.

De moeiteloze aandacht die hoort te ontstaan geeft vrĳheid en rust in
denken. Teveel of te duidelĳk aanwezige prikkels zorgen ervoor dat de
aandacht van de gebruiker onvrĳwillig opgeëist of overladen wordt, wat
juist gerichte aandacht kost.
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Extent
Beschrĳving
In hoeverre de gebruiker zich deel kan voelen van de omgeving/ervaring
die wordt gecreëerd.

ART ontwerpcriteria
● De ervaring moet voelen als een geheel
● De ervaring moet ruimtelĳk genoeg zĳn zodat dat de student zich

er deel van kan voelen

Belang
Als een wereld te klein is om in op te gaan of wanneer deze niet voelt als
een geheel is dit storend, afleidend en vermindert dit de immersie. Een
gebrek aan immersie zorgt zoals eerder beschreven dat de ervaring van
nature minder effectief is.
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Compatible
Beschrĳving
Het doel van de omgeving moet overeenkomen met het doel van de
gebruiker en deze ondersteunen in het bereiken hiervan.

ART ontwerpcriteria
● Het moet voor de student duidelĳk zĳn wat het doel van de

ervaring is en hĳ/zĳ moet zich hiermee kunnen identificeren
● De ervaring moet binnen relatief korte tĳd de aandacht versterken

op een manier waar de student tevreden mee is

Belang
Wanneer de gebruiker niet wenst om een pauze te nemen of aandacht te
herstellen, wordt het lastig hem/haar hierin te ondersteunen. Wanneer de
gebruiker wel de intentie heeft om de aandacht terug te winnen dan is dit
criterium een beetje een alomvattende term; faal je in één van de vorige
punten of iets anders dan faal je op dit punt. In zekere zin een soort
alomvattend criterium.
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Enquête triggermoment

Wanneer is de aandacht op zĳn laagst?

Om een duidelĳk moment te vinden wanneer onze ervaring het beste kon
worden ingezet, hebben we een enquête uitgezet met de vraag wanneer
de aandacht het laagst was gedurende de dag. Op deze manier zouden
we te weten kunnen komen wanneer we de gebruiker ongeveer moeten
triggeren.

Inzichten

● De resultaten waren erg gevarieerd. Zeker thuiswerkende
studenten lĳken verschillende start en eindtĳden te hebben van de
werkdag. Het is waarschĳnlĳk het slimst om studenten zelf de
starttĳd te laten kiezen bĳ een uiteindelĳke test

Persona

Wat zĳn de behoeftes en frustraties van onze doelgroep?

We merkten soms verschillende beelden te hebben over de doelgroep.
Hierom hebben we het interview uit periode één verwerkt naar een helder
persona.

● Gedetailleerd scenario waarin ons concept waarschĳnlĳk het
meeste waarde bĳdraagt.

.

Dieper onderzoek naar soft fascinations

Waarom fascineren dingen ons?

In ons eerder onderzoek was onze interesse bĳ het maken van de ervaring
hoe we de aandacht van de gebruiker vasthielden. Dit leek perfect aan te
sluiten op de “soft fascination” die in ART terugkwam. Om deze theorie
ons meer eigen te maken gingen we op onderzoek uit waarom bepaalde
objecten onze aandacht op een natuurlĳke manier vasthouden. Na enkele
bronnen doorgenomen te hebben was deze video een hele uitkomst.

Inzichten

● De patronen in de natuur waren belangrĳk voor onze voorouders
om te overleven, hierdoor beloont ons brein ons voor het alert zĳn
op dingen die ons helpen te overleven.

● Mooie patronen en symmetrie gaan vaak samen met nuttige en
gezonde objecten.

● Asymmetrie of saaie vormgeving kan ziekte of gebrek aan
overlevingsmiddelen betekenen
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https://www.youtube.com/watch?v=-O5kNPlUV7w&t=155s


[Moodboard en survey rating]
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Moodboard landschappen en focuspunten

Hoe geven we onze oplossing vorm?

Uit ons vorige onderzoek bleek dat mensen behoefte hadden aan meer
diepte in de ervaring. Dit hield in dat we van een afgesloten kamer naar
een complete omgeving moesten overstappen. We hebben ervoor
gekozen een laatste keer visueel deskresearch te doen om een beter
beeld te krĳgen van hoe we deze omgeving het beste kunnen vormgeven.

We hebben naar ons eerdere onderzoek teruggekeken en nieuwe
objecten verzameld die naar ons idee lang de aandacht vast konden
houden (kampvuur, lavalamp, waterval ect.). Hiernaast hebben we ook
gezocht naar verschillende soorten abstracte en realistische landschappen
door gebruik te maken van wallpaper engine (een applicatie puur voor
achtergrond afbeeldingen en video’s) en google images.

Inzichten

● Gestileerde abstracte landschappen zĳn een stuk minder
makkelĳk te vinden dan gestileerde realistische landschappen

● Top tien samengesteld van interessante bestaande focuspunten
voor de survey

● Een visueel overzicht van de mogelĳkheden binnen digitale
landschappen

Survey Instagram

Welke objecten uit de natuur vinden mensen het meeste fascinerend?

Op dit punt in het onderzoek wilden we zoveel mogelĳk data verzamelen
over wat mensen (uit de hiervoor opgestelde top tien natuurlĳke
focuspunten) het meest interessant vinden. Hierom besloten we een zo
toegankelĳk mogelĳke survey op te stellen; een instagram survey. In de
survey konden mensen per gif met een slider aangeven welk object ze het
meest interessant vonden om naar te kĳken.

Inzichten

Gemiddeld hebben 53 mensen 8 korte vragen beantwoord. Hieruit hebben
we een top 3 gemaakt.

1. [Kalm beekje]

2. [Waterval]

3. [Kampvuur]
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Conceptualisatie en prototyping ervaring
Hoe verwerken en transformeren we al ons onderzoek naar een haalbare
proof of concept?

Er moesten een hoop kleine en grote knopen doorgehakt worden. Dit
hebben we gedaan door een stap terug te nemen op het proces en via
mindmapping, te schetsen en te bespreken te bekĳken wat de beste plan
van aanpak was. Een preciezere omschrĳving waarom deze keuzes zĳn
gemaakt vind je in [CONTEXT:3], Stĳl omgeving.

Keuzes

● Om eerdere interesses gedeeltelĳk verder te exploreren maar toch
realistisch te werken binnen de tĳd hebben we gebruik gemaakt
van surrealisme in plaats van abstractie. Hierin zĳn we
geïnspireerd door ons moodboard

● Uit veel mogelĳke landschap samenstellingen hebben we voor
een bosomgeving met stromend water gekozen om zo hopelĳk
veel moeiteloze aandacht op te wekken

● Uit de focuspunt concepten die we hebben gevormd op basis van
van de instagram enquête hebben we gekozen om de “vuurboom”
te kiezen als focuspunt. Dit was naar ons idee een ideale mix van
haalbaar (met de tĳd die we nog hadden) en aandachttrekkend

61



64

A/B Test 04

Voor de laatste A/B test voor de proof of concept, hebben we weer een
aantal punten beoordeeld. We waren vooral benieuwd wat men van de
nieuwe natuurlĳke omgeving en de nieuwe fascinaties vond. We hebben
dit op 3 verschillende mensen getest en je kan een volledige vragenlĳst
zien in de [BĲLAGE:2 A/B Test]

Qua voorkeuren gaven gebruikers het volgende aan: Zĳ wilden eigenlĳk
het liefst van locatie kunnen wisselen om zo de omgeving vanuit meerdere
perspectieven te zien, maar de omgeving werd wel als geheel ervaren. Als
tweede, de kleuren die niet natuurlĳk in een boom kunnen voorkomen
werden als minder rustgevend en afleidend ervaren en als laatst, de
particles die de boom afgaf was te hoog geplaatst. Qua stĳl voelde de
ervaring als een geheel.

De globale conclusie voor wat betreft de muziek konden we stellen dat
een mix van rustige geluiden zonder veel spontane geluiden en wat
natuurgeluiden uit de omgeving een fijnere combinatie blĳkt te zĳn.
Aangezien de korte tĳd kunnen wĳ helaas hier nog niet een volledige
conclusie instellen.

Verder werden de 8 minuten die we getest hebben ook hier als een goede
tĳdsperiode ervaren en waren er geen andere afleidende punten
aangegeven wat de immersie verbreekt.
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Proof of concept



Opzet en testgroep

We hebben zeven studenten gevraagd deel te nemen aan onze proof of
concept. Deze proof of concept bestaat uit het volgende:

● Een VR headset met onze ervaring,
● Een enquête met vragen voor feedback op de ervaring en om de

omstandigheden van de test te weten te komen
● Een mentale test om de aandacht voor en na het gebruik van

onze ervaring uit te meten. Hiernaast is er later ook een nulmeting
afgenomen om de toename in aandacht te meten van een
normale pauze.

We hebben gezocht naar thuiswerkende studenten die langdurig met
grotendeels theoretisch denkwerk (minimaal 4 uur, pauzes niet
meegerekend) aan de gang gingen. Binnen deze eisen hebben we zeven
studenten kunnen regelen voor onze proof of concept.

Wegens een interpretatiefout hebben twee van deze studenten de test om
de gerichte aandacht mee te meten alleen ná de ervaring gemaakt.
Helaas hadden ze niet de mogelĳkheid om later nog een keer voor en na
de ervaring deze test in te vullen.

Van de vĳf studenten die de aandachtstest voor en na de ervaring hebben
ingevuld konden twee daarvan niet voor de nulmeting (ziekte en vakantie).
Om deze nulmeting uit te voeren hebben we ook de studenten dezelfde
test laten doen voor en na hun eigen gekozen pauze.

Verwerking gegevens

We hebben de ontwerpcriteria zoals hiervoor beschreven
onderverdeeld in fases van de user journey. Deze fases hebben we
gebruikt als kopjes om in aan te tonen of de ontwerpcriteria behaald
zĳn.
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Ontwerpcriteria

Voor het overzicht hebben we hier, voordat we deze toetsen met de proof
of concept, alle ontwerpcriteria ingedeeld in een user journey van ons
product.

Confrontatie

● De student moet op het juiste moment getriggerd worden om de
ervaring te gebruiken

● Er moeten zo min mogelĳk opstart barrières zĳn tussen de
gebruiker en de ervaring

Samenkomst

● Het moet voor de gebruiker duidelĳk zĳn wat het doel van de
ervaring is en hĳ/zĳ moet zich hiermee kunnen identificeren

● Prikkels van buiten de ervaring moeten geminimaliseerd worden
voor zover mogelĳk

Ervaring

● De ervaring moet voelen als een geheel
● Student moet niet herinnerd worden aan het werk
● De ervaring moet ruimtelĳk genoeg zĳn zodat dat de student zich

er deel van kan voelen
● De ruimte moet genoeg detail/variatie bevatten om de interesse

vast te houden
● Prikkels mogen niet overweldigend zĳn of onvrĳwillig de aandacht

van de student opeisen

Loskoppeling

● Er moeten zo min mogelĳk opstartproblemen zĳn wanneer de
student uit de ervaring stapt.

● De student moet op subtiele wĳze uit de ervaring gehaald worden

Effect

● Na de ervaring moet de student zĳn/haar aandacht beter op een
taak gericht kunnen houden.

● De ervaring moet binnen relatief korte tĳd de aandacht versterken
op een manier waar de student tevreden mee is
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Confrontatie

Is de ervaring toegankelĳk en triggered hĳ op het juiste moment?

Trigger moment

Iets moet ervoor zorgen dat de gebruiker ervoor kiest om gebruikt
te maken van onze ervaring. Deze keuze, die vanuit de gebruiker
hoort te komen, is lastig te meten in een test waarbĳ je met de
studenten afspreekt dat zĳ de ervaring gebruiken. Hierom hebben
we de studenten gevraagd aan te geven of ze de ervaring uit
zichzelf erbĳ zouden pakken. Het werd duidelĳk dat, om de student
hiertoe te motiveren, er meer te bezichtigen moet zĳn in de
ervaring.

We hebben de studenten gevraagd de ervaring erbĳ te pakken
wanneer ze hun concentratie af voelden nemen, om zo te weten te
komen wanneer onze ervaring het meest nuttig is. Zoals eerder
gemeten werken de studenten op veel verschillende tĳdstippen; het
is niet mogelĳk om een “meest nuttig tĳdstip” af te stellen. Wel bleek
dat de meesten de ervaring nodig hadden na vier uur lang
denkwerk te verrichten.

Toegankelĳkheid

Dit is meer een design keuze dan een makkelĳk toetsbaar criterium
momenteel. Om een oplossing te bieden die de student van zĳn
werkomgeving weggehaald én laagdrempelig is was de keuze voor
VR door dit proces heen al vrĳ logisch geweest (andere verzonnen
concepten faalden vaak op één van de twee voorgaande criteria).

Met een meer uitgebreid product en een grotere testgroep kunnen
we meer zeggen over hoe gebruiksvriendelĳk ons product is.
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Samenkomst

Wordt en blĳft de student deel van de ervaring gedurende het
gebruik hiervan?

Identificatie met doel

Het doel van de ervaring hebben we duidelĳk gemaakt door dit
persoonlĳk uit te legen bĳ het afleveren van de ervaring. We
hebben vervolgens de studenten gevraagd wat ze dachten dat het
doel van de ervaring was en of zĳ zich met dit doel identificeren
nadat ze de ervaring hebben meegemaakt.

We hebben het doel van de ervaring, oftewel het terugwinnen van
aandacht, persoonlĳk uitgelegd toen we de headset opleverden. Uit
de resultaten blĳkt dat maar vier van de zeven hadden onthouden
dat beter verder werken een aspect van ons doel was. Ontspanning
wordt het meest geciteerd als doel, wat maar gedeeltelĳk klopt.
Ontspanning is nodig voor het terugwinnen van aandacht, maar niet
het hoofddoel.

Vanwege deze verkeerde interpretatie kunnen we nog geen
uitspraak doen over de identificatie van de student met ons doel. In
de toekomst zullen we proberen het nut van de ervaring meer
helder te formuleren.

Immersiebreuk van buiten de ervaring voorkomen

Om afleidende prikkels te voorkomen hebben we de studenten in
onze enquête aangeraden een koptelefoon op te doen, de headset
van te voren goed af te stellen en in een comfortabele houding te
gaan zitten. De keuze voor VR is hier ook belangrĳk in, dit sluit
afleidende visuele prikkels af.

Uit de testresultaten blĳkt dat drie studenten volledig comfortabel
waren. Twee van de studenten werden afgeleid door een niet goed
zittende headset en twee vonden de ervaring veel te lang (zie
afbeelding). De headset zien wĳ niet als een groot probleem, maar
de tĳdsduur is wel een erg belangrĳk inzicht.

De immersie breuk die ontstaat bĳ te hoge verveling lĳkt ons
uitdagend om op te lossen; het is zelfs mogelĳk dat dit bĳ minder
geduldige types niet op te lossen valt. We hopen dit op te lossen
met meer focuspunten en misschien meer interactie in de ervaring.
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Genoeg interesse punten

Dit is als eerder benoemd in de proof of concept criteria: maar dit is iets
waar nog een grote verbeterslag op valt te maken. Het is lastig om de
aandacht van de gebruiker voor 8 minuten vast te houden wanneer je een
ervaring bouwt, zeker wanneer er omheen nog een hoop onderzoek moet
gebeuren. We gaan hier in de volgende fase hard aan werken.

Hoeveelheid en afleiding prikkels

Maar één persoon gaf aan dat een prikkel de aandacht trok (de grote
boom/het focuspunt) en toonde hierbĳ de wens misschien rond te kunnen
draaien om andere dingen te bekĳken. In zekere zin is het niet negatief dat
de boom de aandacht trok, aangezien er niet wordt aangegeven dat dit
vervelend was (té afleidend). Mobiliteit van de camera in de ervaring is iets
waar we komende periode nog onderzoek naar gaan doen.
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Ervaring

Voldoet de ervaring aan de Attention Restoration design criteria?

Gedurende het ontwerpproces van fase twee hebben we gewerkt met
deze punten in het achterhoofd. Ze zĳn uiteindelĳk getest aan de hand van
een Attention Restoration Theory design criteria vragenlĳst [bron]. De
antwoorden zĳn gegeven op een likkert scale van 0 (helemaal niet) naar 5
(compleet).

Samenhang en ruimtelĳkheid ervaring

We zĳn er achteraf achter gekomen dat deze ontwerpcriteria maar
gedeeltelĳk beantwoord worden door de onderstaande vraag. Als we
afgaan op de A/B test dan voldoen we aan dit punt.

Afstand van werk

Na de ervaring werd er door de studenten een 3,5/5 gemiddeld gegeven
aan hoeverre de ervaring voelde alsof ze weg waren van het werk.
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Loskoppeling

Is de overgang van ervaring terug naar het werk soepel?

Opstartproblemen werk

Om niet nóg een extra formulier te koppelen aan het al vrĳ lange proof of
concept (mensen deel laten nemen is ook marketing) hebben we deze
vraag na de test persoonlĳk gesteld.

In de ervaring zelf hebben we geprobeerd opstartproblemen te voorkomen
door het in de omgeving niet donker te maken en door de student in een
actieve houding te laten zitten.

Drie van de studenten hadden wat problemen met het hervatten van het
werk; ze merkten na de ervaring dat ze redelĳk moe waren. Twee van
deze studenten waren in de avond nog door aan het werken voor een
naderende deadline, de derde had de laatste paar dagen niet erg goed
geslapen (ook in verband met een deadline).

Het zou kunnen dat in een rustige ervaring dit verschĳnsel niet te
voorkomen is. We zullen later ons nog over dit criterium buigen.

Afronding ervaring

Bĳ de A/B tests in periode één schrokken mensen nogal wanneer we zĳ uit
de ervaring haalden. We hebben hierdoor ervoor gekozen om de ervaring
te beëindigen met een zwart scherm dat langzaam zichtbaar wordt aan het
einde van de acht minuten. Aan de hand van het onderstaande
testresultaat lĳkt dit geslaagd te zĳn.
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Met onze ervaring

Met eigen pauze

Resultaat stroop test

De gegevens uit de tabellen betekenen het volgende:

Match (ms) = gemiddelde aantal milliseconden dat de persoon sneller is
geworden in het juist intoetsen van de kleur, wanneer de kleur
overeenkwam met het woord (bvb. de g-toets indrukken wanneer het
woord “Groen” in groen lettertype verschĳnt)

Geen m. (ms) = het bovenstaande, maar dan wanneer het woord niet
overeenkomt met de kleur (bvb. de r-toets indrukken wanneer het woord
“Groen” in rood lettertype verschĳnt)

M.per = procentueel de toename in de snelheid waarmee de juiste letter
werd ingetoetst na de genomen pauze bĳ een overeenkomende woord en
kleur (een “match”).

GM.per = het bovenstaande wanneer het woord en de kleur niet overeen
kwamen (geen match).

De namen van de studenten we (naast onszelf) hebben getest zĳn
verborgen in verband met privacy.

Mocht u meer willen zien van onze gegevens kunt u hier de tabellen met
data bekĳken waar deze gemiddelden op zĳn gebaseerd (we raden aan
zelf de stroop task van twee minuten te maken om meer inzicht inzicht in
wat deze preciezere data inhoud).

.
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Effect

Bereikt de ervaring zĳn doel?

Herstel aandacht

Ons hoofddoel met de ervaring was (op een toegankelĳke manier) de
aandacht van de student te herstellen zodat deze zich beter op zĳn/haar
werk kon richten. Omdat dit lastig uit te meten is aan de hand van
enquêtevragen hebben we ervoor gekozen om dit uit te meten aan de
hand van de “stroop task” [bron = paper over betrouwbaarheid].

Bĳ deze online test van iets meer dan twee minuten [LINK] moet de
gebruiker aangeven met welk van de vier mogelĳke kleuren een woord
gekleurd is. Wat dit lastig maakt, is dat het woord zelf een kleur beschrĳft.
Wanneer het woord “groen” in het scherm verschĳnt met de kleur blauw
moet de gebruiker op het toetsenbord de “b” van blauw intikken. Omdat
het automatische (of onvrĳwillige aandacht) deel van ons brein dit woord
automatisch leest moeten we gericht onze aandacht gebruiken om de
kleur in te toetsen op het toetsenbord. Hoe deze gedeelten van ons brein
functioneren wordt goed uitgelegd in deze video [LINK].

Omdat met deze test de alertheid en gerichte denksnelheid van de
gebruiker worden getest leek het ons een goede methode om de aandacht
van de student te testen voor en na het nemen van onze pauze. Hiernaast
hebben we ook nog een nulmeting opgezet door de studenten na het
afnemen van onze test de stroop task voor en na een pauze van tien
minuten (die ze zelf mochten invullen) te laten nemen. Zo hebben we ook
het bewĳs dat onze oplossing beter werkt dan alternatieve pauzes die
studenten kunnen nemen binnen dit tĳdsframe.

Door deze manier van testen sluiten we zoveel mogelĳk slechte data uit.
Mochten mensen bĳ het vaker invullen van de stroop task sneller worden

in deze test, dan zou dit in ons nadeel werken bĳ het refereren van de
(later gemeten) nulmeting resultaten aan onze pauze.

Inzichten

Er valt uit deze tabellen duidelĳk te concluderen dat dankzĳ onze pauze de
aandacht van de student een stuk sneller herstelde. Bĳ het nemen van
een zelfgekozen pauze van tien minuten nam soms zelfs de aandacht af;
vermoedelĳk omdat de pauze aandacht kostte (het appen bĳ Joël en het
door school wandelen met een telefoon bĳ persoon 2).

Het feit dat het invullen van de woorden die matchen qua kleur en tekst
een stuk sneller gaat na de pauze komt waarschĳnlĳk doordat makkelĳke
taken uitvoeren een stuk sneller gaat met meer alertheid. Bĳ moeilĳkere
taken (wanneer de kleur van het woord niet overeenkomt met de tekst)
moet de gebruiker meer moeite doen om het juiste antwoord in te vullen
waardoor je, ook al ben je alert, nog even moet schakelen.

Zelfs als deze hypothese niet klopt, staat het feit dat mensen meer gericht
kunnen denken na onze pauze dan na een normale pauze. Een link die
we vonden tussen deze gegevens en de enquête is dat de verveelde
mensen minder toename zagen in gerichte aandacht.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/169PYrrN2Icz2Rp6QsKrLZTR-Wvu3ZoEd/edit?usp=sharing&ouid=101370636611662514658&rtpof=true&sd=true
https://www.psytoolkit.org/experiment-library/experiment_stroop.html
https://forms.gle/NYRtur81auin8sJs8
https://www.youtube.com/watch?v=UBVV8pch1dM&t=513s
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Tevredenheid student over pauze

De vraag hier is of ons doel, wanneer deze overeenkomt met die van de
student, bereikt is. Omdat de een gedeelte van de studenten het doel van
de pauze, en dus ook deze gerichte vraag, verkeerd hadden
geïnterpreteerd zĳn de hier rechts staande gegevens niet geheel
representatief.

Als we kĳken naar de eerdere feedback, met name of de student de pauze
er uit zichzelf bĳ zou pakken, dan moeten we concluderen dat de ervaring
eerst nog meer interessante focuspunten moet bevatten voordat deze
bruikbaar is. Er is wel degelĳk interesse in het weg zĳn van de
werkomgeving (zie afbeelding rechtsonder), dus we hebben goede hoop
dat ons eindproduct waardevol zal zĳn voor de studenten.
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Resultaat

We hebben gezocht naar een manier om studenten te helpen minder
stress te ervaren rondom school. Een pĳnpunt dat wĳ tegenkwamen in het
schoolproces was het langdurige werken aan complex mentaal werk
waarbĳ de gerichte aandacht van de student geleidelĳk afneemt. Op basis
van Attention Restoration Theory hebben wĳ een virtual reality ervaring
gemaakt die dient als korte aandacht herstellende pauze.

Uit een uiteindelĳke test met de doelgroep zĳn we erachter gekomen dat
de aandacht door onze pauze sterker hersteld wordt dan bĳ andere
pauzes. De ervaring zelf was nog niet interessant genoeg om de gebruiker
de volledige acht minuten geboeid te houden, maar wel immersief genoeg
om voor de meesten een significante snelheidstoename in denken teweeg
te brengen.

Verder onderzoek

Onze grootste prioriteit vanaf dit punt wordt het interessanter maken van
de ervaring. De wereld die we hebben gemaakt vormt al een waardevol
“skelet” waar we veel opties in kunnen verwerken. We hebben veel opties
in wat we kunnen gaan testen, en veel inspirerend materiaal om naar te
kĳken.

Hiernaast gaan we ook nog een blik werpen op hoe we de ervaring de
student meer kunnen laten triggeren en hoe we de overgang naar het
werk nog iets soepeler kunnen laten verlopen.

Mogelĳke uitbreidingen

We zĳn erg tevreden met de potentie die ons proof of concept heeft
getoond in het herstellen van aandacht. Wĳ hebben nu nog een maand om
dit product af te maken, maar je zou nog jarenlang verder kunnen bouwen
op dit prototype. Hier nog wat korte suggesties (die wĳ zelf misschien nog
gaan onderzoeken) voor verder onderzoek:

● De pauze als reflectiemoment. Uit deze video komt naar voren dat
mensen mogelĳk te weinig momenten nemen om te reflecteren op
hun huidige levensomstandigheden. Het gebrek aan
interessepunten in ons product zou binnen de juiste context
misschien zelfs een kracht kunnen zĳn.

● Biofeedback integratie in de ervaring. Deep VR laat al zien hoe
ademhaling met virtual reality gecombineerd kan worden. Eén zĳn
met de virtuele omgeving waar je je in bevindt zou een ontzettend
interessante verbinding kunnen zĳn die naar ons idee nog niet
genoeg geëxploreerd wordt (een virtuele versie van Beer van
Geer’s ademruimte zou ook niet verkeerd zĳn).

● Abstracte virtuele ontspannings omgeving. Rustige abstractie is
een ontzettend interessante richting om een mentale pauze in te
bieden.
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Conclusie

https://www.youtube.com/watch?v=Qwd25JV-jnU
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[BĲLAGE:1] Voorbeeld interview

Heb je vaak werk voor school waarbĳ je mentaal veel moet schakelen
om tot je doel te komen? (Een beetje creatief in die zin?)
(buitenschools)?

Ja

Wat voor werk is dit?

Communcatie Multimedia Design

Exploratie/scriptie

Onderzoeken, itereren, testen.

Wat vind je hiervan het meest uitdagend om uit te werken van deze
activiteiten?

Het schrĳven van de exploratie zelf

Hoe vaak doe je dit soort werk? (Wanneer is dit het meest
uitdagend?)

3 a 4 weken

Ben je hier goed in?

Nee. Concretiseren wat wel en wat niet? Minder procesmatige werker
wat het samenvatten van het proces lastig maakt. Eerder was werk
makkelĳker ivm referentie

Heb je ook dat je vlak voor de deadline werk moet doen waarbĳ je
mentaal veel moet schakelen of is dit meestal ver van tevoren
afgerond? (kan ook ander werk zĳn dan wat je het meest lastig vond)

Dicht op de deadline afgerond. Bĳ eerdere verslagen ook dicht op de
deadline gewerkt.

Wanneer je dit werk doet, doe je het dan voor lange of korte periodes
(inschatting aantal uur)? En hoe laat?

Meestal lange periodes ingepland, veel pauzes (doorgaan tot te ambitieus
doel).

Heb je ook wel eens momenten dat je een soort van vastloopt op dit
werk of dat je productiviteit duidelĳk achteruitgaat?

Ja, ik vind de vormgeving en het schrĳven van de tekst dusdanig lastig dat
ik hier een uitweg van zoek.

Waardoor komt dit (doorvragen op aandacht)?

Omdat het voor mĳ lastig te bepalen wat er van me verwacht wordt omdat
ik ontwerpcriteria lastig kan vertalen naar mĳn proces. En de stakes zĳn
high wat niet goed samengaat met perfectionisme. Levert extra stress op
over de kwaliteit. (Minder issues met te veel aandacht in details stoppen)

Neem je vaak pauze tussendoor of werk je meestal in één stuk door?

Veel pauzes tussendoor, kom nooit echt in mĳn werk. Nam niet echt veel
af door tĳdsdruk, maar wel een beetje. Een geslaagde dag is een dag
waar ik mĳn doelen behaal.
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[BĲLAGE 2] A/B Test
We hebben dit op 3 verschillende mensen getest en je kan een volledige
vragenlĳst zien in
Vragen om te stellen gedurende A/B test

Zithouding

Zit de “productieve houding” lekker? Waarom wel/waarom niet?

Introschermen

Is het nut van de ervaring duidelĳk?

Zĳn de tips duidelĳk?

Muziek

Welke muziek vind je de fijnste muziek?

Kleurenpatroon

Welk kleurenpatroon vind je het meest interessant om naar te kĳken?

Blaadjes

Is dit de juiste snelheid en hoeveelheid?

Beweging omgeving

Heb je liever dat het water snel of minder snel golft?

Immersie

Viel iets nog buiten de toon binnen de ervaring (voelde het als een
geheel)?

Verdere vragen na ervaring

Laat ze de ervaring meemaken

Vond je dit een fijne manier om uit de ervaring gehaald te worden?

Ervoer je verveling/was er genoeg om naar te kĳken?

Wat vond je van de tĳdsduur?

Voelde de omgeving ruimtelĳk genoeg?

Vond je de boom interessant om naar te kĳken?

Ervoer je prikkels van buitenaf de ervaring of was je de hele tĳd deel van
de ervaring?

Heb je nog verdere opmerkingen?
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Waarom neem je deze pauzes en in hoeverre plan je deze?

Impulsief, met wat vaste pauzes (met mensen in mĳn huis). Vaste pauzes
laden me niet echt op omdat deze te lang zĳn, waardoor ik richting het
einde me bezighoud met wat ik moet doen. Korte pauzes hebben minder
dit probleem.

Welke soort pauzes en waarom? (door vragen: altĳd deze pauze,
waarom wel waarom niet?)?

Video’s kĳken of manga lezen.

De pauzes zĳn beloningen. Werk is te stressvol om een langere
ontspannende pauze te nemen. Het is een uitvlucht met een kleine hoop
om met een frisse blik terug te komen.

Zĳn er betere pauzes?

Stress of conflict even loslaten zou ideaal zĳn om van buitenaf te kĳken,
maar ik zit te veel in mĳn werk Praten of gezelschap fijn, deze nemen de
aandacht over. Heeft iets dynamisch, is niet helemaal afhankelĳk van
jezelf. Ik kan minder opgaan in het moment als ik de volledige controle heb
wanneer ik weet dat ik productief kan zĳn.

Niet altĳd iemand ter beschikking waar ik mee wil praten of andere
mensen hebben het druk ect.

(Reden voor pauze in tegenstelling tot betere pauze:)

Hoelang duurt deze pauzes over het algemeen?

Doel 5, realiteit 15-20 min.

89



92



Periode 1 Begin tot onderzoeksmarkt:
verkenning

We hebben onderzoek gedaan naar perspectief transformerende
ervaringen, met name methodes voor zelfcontrole (mindfulness,
meditatie en ademhalingsoefeningen). Ter ondersteuning van deze
oefeningen zĳn mogelĳke fysieke of virtuele technologische ervaringen
verkend.

● Eerste aanscherping van doelgroep naar jongvolwassenen.
● Korte termĳn stressregulatie als uitgangspunt
● Meer inzicht in mogelĳkheden lichamelĳke digitale ervaringen

en biofeedback
● Beter begrip onderscheid vormen van zelfcontrole
● Meer inzicht in de voordelen van meditatie

Meer gedetailleerde beschrĳving periode

Periode 2: Onderzoeksmarkt tot midterm: FAM

We hebben onderzoek gedaan naar feedback op ademhaling in
een digitale omgeving om zo te ondersteunen in focus attention
meditation. Midterm feedback gaf aan dat dit geen logische
technische aanvulling was op de meditatievorm (leidde af).

● Er bestaan weinig applicaties die zonder instructies met weinig
prikkels de gebruiker tot rust uitnodigen

● Verschillende assets verzameld die later ook gebruikt worden
in het prototype

● Meer kennis van visueel programmeren in Unity
● Benadering prototyping: start (en test) met het fundament in je

prototypes
● Benadering theorie: maak jezelf bekend met het gebied wat je

technologisch wilt verbeteren
● Meer kennis koppeling arduino aan Unity

Meer gedetailleerde beschrĳving periode
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[CONTEXT:1] Beginperiode onderzoek
Proces realisatie

In de eerste tien weken van ons proces zĳn we erg veel van onderwerp
overgeschakeld. We zochten een manier om te helpen bĳ korte en/of
lange termĳn stress door middel van een ervaring. Het voelde alsof we
het onderzoek en ontwerpproces bĳ een doelgroep moesten starten en
vanuit dat punt pas concepten mochten vormen. Deze interpretatie
was ontstaan doordat alle online exploraties op deze manier
gestructureerd waren en doordat er vroeg in het proces gedurende
feedback momenten al gevraagd werd naar een relatief duidelĳk
afgekaderde doelgroep.

Later in het proces kwamen we erachter dat de mogelĳkheid
georiënteerd ontwerp (in plaats van probleem georiënteerd ontwerp)
ook een valide ontwerpproces was. Deze procesvorm viel een heel
stuk beter samen met de manier waarop wĳ ons ontwerpproces
startten; eerst een nieuwe technologische mogelĳkheid zoeken binnen
de context, daarna pas nadenken over de rest. Helaas heeft deze late
realisatie ervoor gezorgd dat we in de eerste tien weken van een hele
hoop ontwerpideeën zĳn afgestapt in verband met een zwakke
theoretische onderbouwing.

Relevantie inzichten eerder onderzoek

Toch hebben inzichten uit dit eerdere proces ons eindproduct
beïnvloed of interessante mogelĳkheden aangetoond. Deze relevantie
willen we verhelderen door een korte opsomming per periode op aan
te geven over wat er onderzocht is en welke inzichten hieruit voort zĳn
gevloeid. De inzichten zĳn als volgt gekleurd:

Groen = Dit inzicht is opgenomen in het basisconcept voor verder
onderzoek of komt later in een andere vorm terug.

Oranje = Dit inzicht zal niet verder worden uitgewerkt/onderzocht in het
verslag, maar is relevant genoeg om in de discussie aan het einde van
dit verslag verder te verwerken.

Rood = Dit inzicht was relevant in dit gedeelte van het onderzoek,
maar zal niet verder uitgewerkt worden.
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[CONTEXT:3] Stĳl omgeving
We hadden een omgeving nodig die voelde als een geheel en die genoeg
detail bevatte. Een abstracte omgeving leek ons erg interessant, maar het
zelf maken van deze omgeving is design technisch gezien erg lastig. De
nood voor detail én een horizon in de omgeving zorgen vereist te veel
experimenteel ontwerp. Het is helaas te riskant om dit met de tĳd die we
hebben te proberen.

Om mogelĳke problemen met twee van de vier Attention Restoration
criteria (Being away en extent) te voorkomen hebben we ervoor gekozen
een gestileerde realistische omgeving te pakken. Hier zĳn veel
downloadbare omgevingen van online te vinden die wĳ naar onze hand
konden zetten. Binnen deze omgeving wilden we een focuspunt
ontwerpen op basis van de feedback uit onze instagram enquête.

Omgeving

We hebben nagedacht over alle mogelĳke omgevingen waar we de
gebruiker in konden zetten. We besloten te kiezen om een bosomgeving
te pakken met daarin stromend water en het liefst bergen als horizon op
basis van de vele wallpapers die we hadden gezien, gesprekken met
studenten en de instagram enquête. Uiteindelĳk hadden we na wat online
rond zoeken de “fantasy adventure environment” gevonden. Deze voldeed
aan al onze eisen.

Focus object en integratie

Om het object qua stĳl niet te veel van de omgeving te laten verschillen
hebben we ervoor gekozen om surrealisme te gebruiken. Op deze manier
konden we aspecten die van nature objecten fascinerend maken op een
nieuwe manier integreren in de omgeving. Dit idee is ontstaan toen we als
synoniem voor fascinatie het woord “betoverend” tegenkwamen; hopelĳk
gaf dit surrealisme de omgeving iets magisch. Hiermee konden we ook

nog gebruik maken van onze interesse voor abstractie binnen een meer
haalbare context.

Over een periode van een paar dagen hebben we tussendoor nagedacht
over hoe we aspecten van de instagram top drie konden integreren in de
omgeving die we hadden gevonden. Uiteindelĳk is de “vuurboom” hier het
resultaat van. Het viel snel te prototypen, het was te combineren met ons
eerder geschreven lichtsysteem en had naar ons idee zeker iets magisch.

Toen deze boom af was is er verder nog wind aan de omgeving
toegevoegd en is ervoor gekozen de ochtendzon als belichting te
gebruiken. Deze belichting zorgt ervoor dat het licht van de boom beter
zichtbaar is en voorkomt dat de gebruiker slaperig wordt (en
opstartproblemen krĳgt na de ervaring). Om alles samen te binden hebben
we omgevingsgeluiden toegevoegd en wat muziek verzameld om te testen
met de doelgroep.
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[CONTEXT:2] Bestaande ervaringen
VR guided meditation

Deze applicatie is naar ons idee de bekendste VR meditatie app, lovende
kritieken tonen aan dat veel mensen deze ervaring als waardevol zien.

Sterkste eigenschap: De omgevingen en het sound design van deze
ervaringen zĳn inspirerend; ze gaan goed samen en bieden genoeg
elementen om in op te gaan

Minder sterk: Het ontwerpen van een virtuele omgeving biedt juist
bepaalde vrĳheid wat niet ervaart kan worden in de echte realiteit. We
hebben het gevoel dat dit niet volledig benut wordt door deze applicatie.

Guided meditation VR trailer

Tripp

Tripp is ontworpen voor mindfulness oefeningen en valt binnen een naar
ons idee verrassend weinig verkend gebied in virtual reality; abstracte
omgevingen.

Sterkste eigenschap: deze ervaring is design wĳs visueel het
tegenovergestelde van VR guided meditation; abstract en veel prikkels.
Wat ons vooral interesseerde is dat geen van de ervaringen in deze
applicatie buitenom de digitale wereld mogelĳk zĳn.

Minder sterk: er zit een kracht in de vrĳheid van denken die VR guided
meditation biedt. Bĳ deze ervaring word je zo overladen met prikkels dat
het lastig is om over iets na te denken dat niet in deze omgeving zit. De
kunstzinnige/”zweverige” voice over instructies zorgen er vermoedelĳk ook
voor dat gebruikers minder open staan voor de ervaring.

Tripp demo

Ademruimte

Dit is een installatie met als doel een publieke ruimte te creëren die in een
stedelĳke omgeving gebruikt kan worden om tot rust te komen. Hierbĳ
wordt er gebruik gemaakt van een lichtinstallatie die reageert op de
ademhaling van de gebruiker.

Sterkste eigenschap: De ervaring geeft de gebruiker rust met maar een
visuele prikkel en is daardoor interessant voor een visueel ontwerp.
Hiernaast is de koppeling van de ademhaling van de gebruiker een fijne
vorm van dynamiek in de ervaring.

Minder sterk: Een oplossing die een hele fysieke ruimte inneemt, is
lastiger de prototypen en minder toegankelĳk voor een gebruiker omdat dit
niet vervoerbaar is.

Meer informatie over Ademruimte

Video Ademruimte

Het idee om rust te bieden door een volledige omgeving sprak ons meer
aan dan het maken van één los object zoals een lavalamp. Het leek ons
namelĳk lastig om met een object iemand volledig te fascineren, zeker
wanneer deze persoon zich in een omgeving bevindt waar ook gewerkt
wordt.

Geïnspireerd door het gemak in prototypen die het ontwerpen van een
virtuele omgeving met zich meebrengt gingen we op zoek naar een nuttige
context om “digitale primitieve kalmte” in vorm te geven.
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https://www.youtube.com/watch?v=Lsp748MLao8
https://www.youtube.com/watch?v=onBKizkzsLg&t=911s
https://thegreyspace.net/projects/ademruimte-calmspaces/
https://www.youtube.com/watch?v=3_nSyOc3LzM

