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Voor je ligt ons afstudeeronderzoek over het stimuleren van
vrijgevigheid door middel van een beleefbare ervaring. Tijdens
de opleiding Communicatie en Multimedia Design hebben wij
verschillende projecten gemaakt die samen komen in ons
afstudeerproject. Door onder andere de projecten uit de
modules Embodied Experience Design en Sensor and Senses
hebben wij diverse kennis opgedaan en later in dit project
toegepast.

Emmelie: Ik heb de minor Social Marketing in Rotterdam
gevolgd en daaruit heb ik veel geleerd over de psychologie
achter marketing. Hoe je mensen tot nadenken zet en welke
manieren er zijn om men maatschappelijke en sociale
veranderingen kunt laten maken. Erich Fromm is een
psycholoog, hij inspireerde mij om te onderzoeken hoe een
gedachtegang in stand komt. Ik ben gefascineerd door grote
impactvolle campagnes die de reclamewereld tot stand brengt.
De impact maken is iets wat ik wil doorvoeren in ons ontwerp. 
 
Olga: Ik heb de minor Trend Watching aan de Fontys in Tilburg
gevolgd, ik heb daar geleerd om met een andere blik naar de
wereld te kijken. Om meer open te staan voor wat er is en hoe
het komt dat dat zo is en wat er zou kunnen komen in de
toekomst. 
 

 

Het onderzoek en dit project heeft veel tijd en inspanning
gekost, maar het was de moeite waard. Vrijgevigheid en het
stimuleren hiervan is een interessant onderwerp geworden in
ons leven. Zelf zijn we veel bewuster geworden van de kleine
dingen zoals een glimlach geven naar een vreemde. Het
onderzoek heeft interessante resultaten opgeleverd en de
uitvoering ervan is voor ons erg leerzaam geweest.
 
In het bijzonder willen we graag onze afstudeerbegeleider Ria
van Ooijen bedanken. Zij heeft ons de nodige handvatten
toegereikt om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Daarnaast
natuurlijk dank aan alle personen die mee hebben geholpen om
de testen uit te voeren, hun ervaringen en meningen te delen in
een interview en feedbacksessie. Ook dank aan Fenne
Verhoeven en Jerry Opier, voor de mogelijkheid om voor/over
BANK15 een afstudeerproject te doen. Vooral Fenne ook voor
haar feedbackmomenten gedurende het proces. Danielle
Robberts voor haar zeer nuttige input tijdens de
onderzoeksmarkt. Tot slot onze lieve partners die de nodige
steun hebben gegeven als we er even niet uit kwamen. 
 
Als laatste willen wij elkaar bedanken voor de fijne
samenwerken die wij als tweetal hebben gehad, tijdens het
proces. 
 
Veel leesplezier gewenst!

Hartelijke groet,
Emmelie Remmers en Olga Buijlinckx

Voorwoord



Belangeloos iets doen voor een ander, dat zou de standaard
moeten zijn. Uit het vooronderzoek kwam een belangrijk
resultaat: men begrijpt niet waarom je iets voor een ander zou
doen zonder er iets voor terug te krijgen. Ik doe iets voor jou en
ik krijg het ooit weer van jou terug. BANK15 is een bedrijf wat
zich wél belangeloos inzet voor een ander. BANK15 wil met
zoveel mogelijk mensen het gedachtegoed achter het bedrijf
delen. Mensen laten nadenken en inspireren om dit ook te doen
en toe te passen in het dagelijkse leven. Daarom is BANK15 voor
ons een inspiratie geweest om hierover een afstudeerproject
over te maken. 
 
In de huidige samenleving is het niet vanzelfsprekend om op
deze manier met elkaar om te gaan. Men is argwanend en
verwacht een addertje onder het gras. Dit wantrouwige gevoel
ontstaat volgens psycholoog Erik Erikson in de eerste jaren van
een mens zijn of haar leven (Weten.site, 2020). Toch is het wel te
trainen om meer vertrouwen te krijgen en positiever in het leven
te staan. 
 
De onderzoeksvraag die geformuleerd is, luidt: hoe kunnen we
vrijgevigheid stimuleren in een beleefbare ervaring? 

Het doel van ons onderzoek is erachter te komen hoe we de
vrijgevigheid kunnen laten ervaren en stimuleren door middel
van de optimale omgeving te ontwerpen. Het voordeel voor de
gebruiker is het bewust worden van zijn of haar lichaam en
hormonen zoals oxytocine en serotonine te activeren. Hierdoor
zal de gebruiker zelfverzekerder zijn en een positief gevoel
krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om
vrijgeviger te zijn. Positiviteit zorgt ervoor dat mensen beter
kunnen omgaan met emoties.
 
Door middel van persona’s, het houden van interviews,
deskresearch, brainstormsessies, fieldresearch, co-creatie
sessies, schetsen, Tinkeren en verschillende prototype tests zijn
wij tot heldere inzichten gekomen. Later wordt er dieper
ingegaan op methodes en de bijbehorende resultaten die ook
visueel worden verduidelijkt. Er is een conclusie gevormd door
de deskresearch en prototypetesten die zijn uitgevoerd. Het 
 ervaren van vrijgevigheid gaat nauw samen met gelukkig zijn.
Verschillende elementen zoals ontspanning in je lijf ervaren,
zonlicht, knuffeleffect en citroengeur zijn toegevoegd om de
beleving compleet te maken en de optimale omgeving te
creëren om vrijgevigheid te stimuleren. De vragen die in de
audio zijn toegepast, zijn onderzocht op zelfreflectie en
bewustwording.  
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Het concept van BANK15 gaat over het doel om zoveel mogelijk
mensen verder helpen en een kans op een ervaring en/of
ontwikkeling te bieden. Een van de ambities van BANK15 is om
dit gedachtegoed te delen met zoveel mogelijk mensen
(Verhoeven, 2022). 

BANK15 is er voor de makers. De maker waar BANK15 zich op
richt, is iemand die net begint, nog geen uitgebreid portfolio
heeft, weinig tot geen ervaring heeft of weet nog niet precies
wat ze willen of kunnen. Voor deze groep beginnende en
getalenteerde makers faciliteert BANK15 de kans om te
ervaren, te experimenteren en ontwikkelen. Dat doet BANK15 in
drie sectoren: de food, creatieve en muzikale sector. De
sectoren die mensen samenbrengt en volgens BANK15 het leven
een stukje mooier maken. 
 
Heb je als beginnend maker een idee wat je wilt uitproberen?
Voordat je allerlei grote risico’s gaat nemen en bijvoorbeeld
duizenden euro’s investeert in een pand en spullen die je nodig
hebt om te starten. Of hoe kom je aan een podium ruimte waar jij
jouw muziek kan laten horen? BANK15 geeft makers de ruimte
een nieuw plan/idee/concept te testen in een veilige
experimentele omgeving en daarbij de benodigde professionele
begeleiding. 

 

Makers mogen kosteloos gebruik maken van de programma's,
events, locaties en pakketten die BANK15 faciliteert. Het enige
wat BANK15 vraagt is de juiste motivatie. Om dit te kunnen
financieren gaat BANK15 de samenwerking aan met het merken
en bedrijven die winst zien als meer dan geld verdienen alleen.
Ze hebben een shared-benefit model ontwikkeld waarbij alle
partijen voordeel hebben om de samenwerking aan te gaan. 
 
Het streven van BANK15 is iedereen uiteindelijk te laten
beseffen dat je elkaar kan helpen, al zijn het maar een paar
kleine dingen. Belangeloos iets voor elkaar over hebben is het
focuspunt achter het bedrijf of eens vaker naar een ander
glimlachen. Maar uit het imago-onderzoek blijkt dat veel
mensen niet begrijpen waarom BANK15 dit doet. Daarom
hebben wij de taak op ons genomen om men te laten ervaren
hoe vrijgevigheid voelt en hoe wij vrijgevigheid kunnen
stimuleren. 

 

 

Inspiratie bron
“Wat als jij mag doen waar je gelukkig van wordt? Zonder daar iets voor terug te hoeven doen.”
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Uit het imago-onderzoek dat wij hebben uitgezet op Instagram
blijkt dat veel mensen niet weten waarom BANK15 belangeloos
iets doet voor een ander. De Instagram Take-over is terug te
vinden in bijlage 1. 

Met die informatie zijn wij de straat op gegaan. Als eerste
prototype hebben we gekeken hoe mensen op straat reageren op
vrijgevigheid. Door het uitdelen van kaartjes met handgeschreven
complimenten, bossen bloemen, geld en consumptiemunten. Wat
goed is te zien is dat merendeel leuk reageert, ze bedanken ons
maar willen weten waarom we dit doen of wat erachter schuilt. 42
procent van alle personen aan wie wij een van bovenstaande
hebben weggegeven reageren argwanend, wantrouwend of met
onbegrip. In bijlage 8 is het uitgewerkte bestand te lezen die je
inzicht geeft over de testuitslagen. 

Zo kregen we ook drie keer de vraag welk addertje zit er onder het
gras? Er schuilt een addertje onder het gras is een gezegde wat
eigenlijk wil zeggen: er is een verborgen risico in het spel. Ook
wordt het gebruikt als men denkt dat het er mooi van buiten uitziet
maar negatief is vanbinnen (woorden.org, z.d.). 

Maar waarom denkt men dat er dan een addertje onder het gras
zit? In het eerste levensjaar van een persoon ontstaat vertrouwen
en de hechting tussen kind en verzorger. Psycholoog E. Erikson en
Paul Verhaeghe vertellen dat vertrouwen of wantrouwen in de
eerste achttien maanden van een mens ontstaat (Oosterom, 2021). 
 

Het vertrouwen wordt steeds beter naarmate de verzorger
reageert op de behoeften van het kind. Denk aan voeding,
warmte en aandacht. Doet een verzorger dit niet naar de
behoefte van het kind, dan ontstaat wantrouwen.  

Men is in de loop der jaren een stuk individualistischer geworden
volgens demograaf Jan Latten, zie figuur 1. In een recent
interview op NPO Radio 1 vertelt hij dat het komt door het gedrag
die men heeft aangenomen na de jaren 80. "Je rechten moet je
koesteren en ervoor ‘vechten’", maar Jan vindt dat we daar een
beetje in doorslaan. Hij maakt zich zorgen over de ongevoeligheid
van onze bevolking (NPO, 2022). Door individualisatie ontstaan er
ongemakken, denk aan onder andere sociaal wantrouwen en
depressie, vertelt Paul Verhaeghe. Toch zijn er ook positieve
kanten aan het individualisme, mensen zijn zelfstandiger, ze
maken makkelijker een keuze die bij hen past en ze nemen meer
verantwoordelijkheid (Willem de Lange, Pascale Peters, Hans van
der Heijden, 2011).

Langzaam zien we een omslag ontstaan van individualisme naar
collectivisme. De term zelfredzaamheid wordt steeds vaker
verwisseld door samenredzaamheid. Men ervaart dat door
krachten te bundelen meer bereikt kan worden (Extend Limits,
2022). Uit onderzoek blijkt dat mensen die samenwerken en
zelfverzekerd zijn, sneller vrijgevig zijn en hierdoor worden ze
positiever. Dit uit zich in een langer en gezonder leven (PNAS,
2019).

Achtergrondinformatie 
over probleemstelling
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 “Als je een beetje het gevoel hebt, van denk ook eens aan de ander
en je treft iemand die ook eens aan de ander denkt, dan heb je wel
een mooi team hé.” - Jan Latten

Figuur 1 (Kallenbach, z.d.)
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Hoofd- en deelvragen
Door het vooronderzoek kwamen we erachter dat vrijgevigheid een gemis is in onze samenleving.
Vrijgevigheid zit in veel zaken, zoals vaker een glimlach op het gezicht van jezelf of van een
ander, waardoor je positiever wordt. Dit zorgt voor vermindering van stress wat zich uit in een
langer en gelukkiger leven. Daarom kwamen we tot de ontwerpvraag:  
 

Om de bovenstaande ontwerpvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende
deelvragen geformuleerd.

Wat is vrijgevigheid?
Hoe voelt vrijgevigheid?
Hoe stimuleer je mensen om vrijgeviger te zijn?
Waarom is het belangrijk om vrijgeviger te zijn?
 
In het verdere verslag zullen we via verschillende onderzoeksmethoden
antwoord zoeken op de vragen en deze worden bij de conclusie genoteerd.

 

Hoe kunnen we vrijgevigheid stimuleren door middel
van een beleefbare ervaring?
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Het doel van dit afstudeeronderzoek is om een beleefbare omgeving
te creëren waardoor vrijgevigheid wordt gestimuleerd.

VOORDEEL VOOR DE GEBRUIKER
Het voordeel voor de gebruiker is dat door onze ervaring de gebruiker
zelfverzekerder en zich positiever voelt. Uit onderzoek blijkt dat het
hierdoor makkelijker wordt om vrijgeviger te zijn. Vrijgevigheid zit hem
al in een keer een compliment geven, lachen naar een vreemde of iets
over hebben voor een ander zonder er iets voor terug te willen. Dit
zorgt ervoor dat men positiever in het leven staat. Uit Amerikaans
onderzoek blijkt dan ook dat positieve mensen beter kunnen omgaan
met emoties waardoor ze aanzienlijk minder stress ervaren (PNAS,
2019). Door de ervaring die wij creëren zal op de lange termijn de
gebruiker er een gelukkiger mens worden.

MISSIE & VISIE VAN BANK15
BANK15 wil iedereen een gelijke kans geven, waarbij het niet
uitmaakt wie of wat je bent. Ze geven deze kans zonder dat men er
iets voor terug hoeft te doen. Dit doet BANK15 in de sectoren food,
muziek en creativiteit. Volgens BANK15 zijn dit de belangrijkste drie
sectoren die mensen samenbrengen.

 

Doelstellingen
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“Al zou je de helft geven van wat je over hebt,
dan zou de wereld toch een stukje mooier worden” - Jerry Opier

Figuur 2 (BANK15, 2020) 

Dit is een gedachtegang die is ontstaan toen Jerry Opier, oprichter BANK15, zie figuur 1.
Jerry kreeg ooit een mooi gebaar, iemand zag een kans in hem. Hij kreeg een kans en heeft
niks terug te hoeven doen. Hij pakte deze kans met beide handen aan en vond daarna dat
het tijd was om andere ook een kans te kunnen geven (BANK15, z.d.). 
 
Maar toch blijft deze gedachtegang voor veel mensen onbegrijpelijk. Want overal zit een
addertje achter… toch? En waarom zou je dat doen?

Om meer grip te krijgen hoe andere naar dit gedachtegoed kijken zijn we in gesprek
gegaan met Rosa Meininger, zij heeft bij BANK15 een kantoor voor de opstart van haar
creatieve bureau, waar ze kosteloos gebruik van mag maken.
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Rosa geeft aan dat ze niet goed weet wat BANK15 doet, ook
vertelt ze dat ze weet dat BANK15 véél doet maar niet precies
wat. 

Ze heeft een huiselijk gevoel bij BANK15, momenteel zit ze in de
HUB van BANK15 in de Janstraat te Breda. De HUB is in
november 2021 geopend en is nog aan het groeien. Ondanks dat
ze open zijn ‘under construction’ kan ze al gebruik maken van
haar eigen werkplek.

Als ze BANK15 omschrijft, vertelt ze het volgende: “Als een
organisatie die heel veel dingen mogelijk maakt…” Hiermee
bedoelt ze dat BANK15 dus veel voor anderen kan betekenen. 

Het uitgewerkte interview met Rosa Meininger, zie figuur 3,
autonoom beeldmaker en fotograaf staat in bijlagen 4. 
 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN:

Ook vertelt Rosa over BANK15 aan anderen: “Je kan eigenlijk alles
doen en alles voorstellen en je krijgt niet zo snel een nee. En ja dat
is eigenlijk heel bijzonder," vind Rosa. "Want dat mist wel op veel
plekken. Er zitten altijd heel veel haken en ogen aan.” Maar bij
BANK15 is dat niet, vertelt ze uit eigen ervaring.

Diepte interview Rosa Meininger
De conclusie die we uit het interview hebben gehaald, is dat Rosa
aangeeft dat bij veel zaken haken en ogen aan zitten. Zoals regels
binnen een bedrijf. En daarom vind ze de missie en visie van BANK15
erg inspirerend. BANK15 is voor haar het bedrijf die haar een kans
heeft gegeven, belangeloos. Dit is voor haar heel waardevol en dat
geeft haar een trots gevoel. Ze vindt het moeilijk om uit te leggen
waarom en wat BANK15 doet, dit geeft ons wederom een
bevestiging van het vooronderzoek.
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“Ik moet wel zeggen, van iedereen die ik spreek tegen wie ik zeg ‘Kom langs’. Die zeggen
allemaal: wat is het nou precies en wat gebeurt er nou precies?

En daarbij is het ook zo dat mensen het zo gewend zijn dat er altijd iets achter zit, er zit
altijd een addertje onder het gras. Het is vaak te mooi om waard te zijn. En dat is wel
ingewikkeld voor mensen om los te laten.” - Rosa Meiniger 

Figuur 3 (Ecclestone, 2019) 
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BANK15 geeft zelf aan geen specifieke doelgroep te hebben.
Echter, is er samen met de manager van BANK15 Fenne
Verhoeven een persona omschrijving gecreëerd. Fenne geeft
aan meer te willen focussen op een bepaalde mentaliteit die
een persoon kan hebben. Hiervoor is het Basismodel mentality
gebruikt, zie figuur 4 (Pieter Paul Verheggen, z.d.). 

MENTALITEIT VAN PERSONA
Uit het Basismodel mentality zijn er meerdere mentaliteiten die
aansluiten bij het concept van BANK15. Toch is er een gekozen:
de Postmoderne hedonist sluit het beste aan bij BANK15. Om de
uitgewerkte persona te lezen willen we je graag verwijzen naar
de bijlagen 2. 
 
“Postmoderne hedonisten zijn de pioniers van de
belevingscultuur.” Ze leven in het hier en nu en willen graag
nieuwe ervaringen opdoen. Ze zijn onafhankelijk en geven veel
om gelijke kansen. Werken en presteren heeft geen grote rol in
hun mindset. Over het algemeen zijn het avontuurlijke,
impulsieve en of kunstzinnige personen. En vinden vrienden
vaak belangrijker dan hun familie. Demografisch gezien zijn het
evenveel mannen als vrouwen maar wel van jonge leeftijd en
hebben allerlei diverse inkomens (Kevin Hengstz, z.d.).

Doelgroep en
persona

Figuur 4 (Basismodel Mentality, z.d.) 
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In het hoofdstuk deskresearch nemen we je mee in meerdere
thema’s die belangrijk zijn om de hoofdvraag te beantwoorden.
Zo komt vrijgevigheid aan bod, waarom het belangrijk is en
waarom men langdurig profijt heeft van vrijgevigheid.
Vervolgens Dana uit het boeddhisme en hoe je iemand aan het
denken zet. Graag leggen we je hieronder beknopt uit wat er uit
ons deskresearch is gekomen. De volledige deskresearch is in 
 bijlage 3 te lezen. 
 

 

Deskresearch
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Liberalitas is het Latijnse woord voor vrijgevigheid. Een liberaal
streeft naar een maatschappij waarin mensen van vrijheid
genieten. Vrijgevigheid is het willen geven, hiermee wordt
bedoeld dat men meer geeft dan in een afspraak, contract of
regel afgesproken is. Vrijgevige personen worden omschreven
in de literatuur als vreugdige mensen (Ensie, 2017). Een
vrijgevige heeft niet het doel om er winst uit te behalen. De
vrijgevige is bereid om te geven en te delen, maar niet zodanig
veel dat hij of zij er zelf onder lijdt. De vrijgevige geeft materiële
goederen, geld, kennis, ruimte en vreugde. 
 
Het tegenovergestelde van vrijgevige is de gierigaard. Deze
gierigaard hecht veel waarde aan zijn eigen bezit, deze
eigenschap wordt omschreven als ondeugd die meestal
ongeneeslijk is (Redactieteam-elfri.be, 2020).

 

 

Vrijgevigheid in de moderne tijd waarin we nu leven is niet altijd
vanzelfsprekend. Vrijgevigheid zie je nu vooral terug in het
privéleven, gezinnen en bij vriendschappen. Bijvoorbeeld door
het geven van cadeaus of een bos bloemen als iemand een
nieuwe woning heeft gekocht (Komter, 2005). Toch zien we
hedendaags dat, vooral in de Westerse cultuur alles draait om
ruilhandel en dat je moet betalen voor hetgeen wat men wilt. 
 
Vrijgevig zijn levert een boel emoties op. Zo zorgt het voor
blijdschap, wat zich kan uiten in een fijn gevoel in je onderbuik.
Het kan zorgen voor een tevreden gevoel en dan kan het je een
warm gevoel geven. Door vrijgeviger te zijn word je
zelfverzekerder en dit zorgt ervoor dat je makkelijker kan
bewegen. Door een keer iets te doen voor een ander word je
gelukkiger (PNAS, 2019). 

 

Vrijgevigheid
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Verschillende soorten gelukshormonen kunnen geactiveerd
worden, zo kan serotonine vrijkomen. Dit wordt ook wel een
feelgood hormoon genoemd. Het verbetert je stemming en
vermindert angst. Ook kan oxytocine vrijkomen, dit noemen we
ook wel eens het knuffelhormoon. Oxytocine verhoogt het
vertrouwensgevoel en zorgt voor het scheppen van een band,
ook vermindert het stress (Thomas Kolter, z.d.). Deze
neurotransmitters, de hormonen, zorgen samen voor een
kalmering en stimulering van het geheugen. Naast deze prettige
bijkomstigheden reguleert het pijnprikkels, hongergevoel,
spijsvertering en zelfvertrouwen. 
 

 

 

Het feelgood hormoon serotonine is te verhogen. Dit zal ervoor
zorgen dat de gemoedstoestand van een persoon wordt
verbeterd. Door het eten van producten waar veel L-tryptofaan
in zit, dit zit onder andere in: zalm, eieren, spinazie en
peulvruchten, maar ook in chocolade (Marije aan het Rot, Debbie
S Moskoqwitz, Gilbert Pinard, Simon N Young, 2006). Serotonine
is ook te verhogen door vaker te sporten of meer naar buiten te
gaan. Onderzoek toont aan dat het naar buiten gaat en
blootstelling te krijgen van zonlicht vrijgevigheid stimuleert
(Marije aan het Rot, Debbie S Moskoqwitz, Gilbert Pinard, Simon
N Young, 2006). 

 

Gelukshormonen
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Men is bekend met de volgende uitspraken: Wie goed doet, wie
goed ontmoet. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.
Karma is de wet van oorzaak en gevolg. Maar de meningen over
good karma zijn erg uiteenlopend in de verschillende geloven
zoals Boeddhisme, Hindoeïsme en Christendom. Het is eigenlijk
waar men zelf in gelooft. 
 
Volgens Professor Sadhguru betekent karma wat je zelf doet of
niet doet, het is je eigen verantwoordelijkheid (Sdhguru, 2019).
Als je zelf denkt dat het ander moet, dan kun je het zelf
veranderen. Er is niets of niemand anders die dat kan beslissen,
dat doe je helemaal zelf! 50 tot 60% van alles wat het leven je
brengt heb je in eigen hand. Als je daar de leiding over neemt
kan het ervoor zorgen dat 100% van je leven in eigen hand zal
hebben, zegt de professor.

 

 

 

Good karma

“Het is geen systeem wat zal zorgen voor
beloningen of straffen, het is wat je er zelf
mee doet.” - Professor Sadhguru

Figuur 5 (Sadhguru, 2017) 
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 Geven als bedelaar. Geef iets aan een ander wat voor jezelf niet
meer nodig hebt of gaat gebruiken. 

 Geven als koopman. Men geeft iets om er in de toekomst wat
voor terug te krijgen.

Geven als koning. Dit is onvoorwaardelijk geven. Je geeft
belangeloos iets aan een ander, zonder voorwaarde. Je geeft
omdat je het zelf graag wil. Een gever als een koning geeft ook
weg wat hij of zij een grote waarde aan hecht. De gever doet dit
allemaal met liefde en plezier. Of het veel of weinig is en altijd
zonder er iets voor terug te willen. 

Dana is een vrijgevigheids vorm uit het boeddhisme. Het kan op de
meest eenvoudige manieren tot uiting komen. Door het uitspreken
van waardering naar een persoon, het geven van een compliment,
glimlach of een knuffel (Gerjan Schoemaker, z.d.).
 
BOEDDHA HEEFT DRIE VORMEN VAN VRIJGEVIGHEID BEPAALD.

 

 

In de Westerse wereld is Dana niet vanzelfsprekend. In de
Westerse wereld is geven als een koopman het meest bekend,
ruilhandel dus. Dat houdt in dat we betalen voor iets dat we
willen hebben. Dana heeft niet alleen betrekking op materiële
zaken, maar het kan zich ook uiten in het geven van je tijd en
aandacht. Het uitoefenen van Dana is als het ware het uiten van
liefde. Hoe meer liefde er aanwezig is, hoe makkelijker het
uitoefenen van Dana wordt (Jeroen Dijkstra, z.d.). 

 

 

 

Dana uit het
Boeddhisme
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Het is niet gemakkelijk om een persoon aan het denken te
zetten, nieuwsgierigheid creëren is van groot belang, zegt Amy.
Amy Kind, hoogleraar filosofie vertelt dat mensen aan het
denken gezet worden door een vraag te stellen die niet
gemakkelijk te beantwoorden is (Amy Kind, z.d.). Vragen zoals
hoe je betekenis kan geven aan je leven of hoe je jouw eigen
weg in deze wereld wilt vinden, kunnen belangrijke vragen zijn.
Een vraag stellen aan een ander opent soms iemand zijn ogen.
Het opstellen van de juiste vraag is van belang om iemand aan
het denken te zetten (Schein, 2013). Gebruik een open vraag in
plaats van een gesloten vraag. Als je het antwoord op de vraag
naar een dieper niveau wilt brengen kun je ook een
confronterende vraag stellen. Om die diepte in te gaan is het
goed om eerst een luchtig beeld te laten zien of een luchtig
gesprek te hebben. Het zorgt voor vertrouwen en daarna creëert
het diepgang, zegt Edgar Schein. 

 

 

Iemand aan het
denken zetten
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Om zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen kun je je richten op
het toepassen van het visuele zintuig maar wordt door middel
van geluid, geur en tast versterkt. De hersenen werken samen
met zintuigen en dit is dus bepalend hoe men iets ervaart. Een
ervaring staat synoniem voor iets ondergaan, iets ondervinden
of beleven (ervaren, z.d.).
 
De ervaring wordt via gehoor, reuk, zicht en tast gestimuleerd in
de hersenen. Door slim gebruik te maken van deze zintuigen
kunnen we onze hersenen laten verplaatsen in de juiste
omgeving. Een gebruiker actief of passief laten ervaren zorgt
voor de juiste interactie. De gebruiker zal passief meedoen
zodra hij geen invloed heeft op de omgeving. Door een gebruiker
iets te laten doen in een gebeurtenis resulteert dat de gebruiker
actief deelneemt (The experience economy - updated edition,
2011). In de volgende hoofdstukken wordt er verder ingegaan op
de zintuigen.

 

 

Experience design
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Binaural beats zijn golven van geluid die door de elektrische
schokjes in de hersenen ontstaan. Elk oor hoort een andere
frequentie in de vorm van trilling. Het doel van Binaural Beats is
om het menselijke brein in een andere staat te brengen. Het
wordt onder andere gebruikt voor het creëren van een betere
concentratie of een betere nachtrust, zegt de literatuur. Er zijn
verschillende frequenties opgesteld die elk te onderscheiden
zijn door de intensiteit en daardoor een andere uiting krijgen
(Sharma, 2019). 

 

 

 

 

Delta golven (0-4 Hz): Delta golven zijn aanwezig bij een
diepe slaap. Zodra deze verstoord worden, ontstaat
rusteloosheid.
Theta golven (4-8 Hz): Deze golven stimuleren het opslaan
van herinnering in het langetermijngeheugen en is actief in
het hersengebied dat zorgt voor creativiteit, inspiratie en
verbeeldend denken. 
Alfa golven (8-13 Hz): De alfa golven zorgen ervoor dat
informatie snel wordt opgenomen en verwerkt. Daarnaast
stimuleert het de concentratie. Deze golven worden ervaren
in een rustige/kalme toestand van het lichaam. 
Bèta golven (13-30 Hz): Deze golven zorgen voor
optimalisering tijdens het uitvoeren van dagelijkse
bezigheden zoals wandelen of kletsen. Ook optimaliseren ze
logisch en probleemoplossend gericht denken.
Gamma golven (30 - hoger Hz): Vanaf de frequentie van 30
of hoger zal dit zorgen voor een piek in het bewustzijn,  het
stimuleert herinnering en prikkelt het geestelijke gestel, zie
figuur 6.  

Binaural Beats -gehoor

Figuur 6 (Basagoitia, z.d.) 20

https://snellezen.com/creatief-denken/


Katie Liljenquist, ontdekte dat frisse geuren zorgen voor eerlijkheid en
vrijgevigheid. Onderzoek heeft bewezen dat mensen door een vleug
citroengeur aanzienlijk vriendelijker en vrijgeviger worden (Liljenquist,
2010). Bij het onderzoek genaamd: The Smell of Virtue: Clean Scents
Promote Reciprocity and Charity werd aan de testpersonen de
opdracht gegeven om geld met elkaar te delen. De andere testpersoon
is niet op de hoogte van het startbedrag. De testpersonen kregen 12
dollar. 

In een muffig ruikende kamer gaven de testpersonen die het geld als
eerste in handen kregen gemiddeld maar drie dollar af aan de ander.
Terwijl dat in de frisse kamer waar een vleugje citroen geur werd
toegevoegd ruim vijf dollar was.

 

 

Frisse en of citroen 
geur - reuk
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Eerder onderzoek toonde aan dat een knuffel zorgt voor het
versterken van de hormonen oxytocine en serotonine (Lisa
Gutknecht, z.d.). Door het ontvangen of geven van een oprechte
knuffel krijgt men een warm gevoel. Door knuffels te geven of
krijgen, wordt er energie uitgewisseld waardoor de emotionele
gezondheid verruimd wordt. Een mens is gevoelig voor contact
met anderen, het aanraken van anderen geeft een prettig
gevoel, daarom is het van groot belang om af en toe met elkaar
te knuffelen. 
 

 

 

 

Zonlicht - tast
In de biologie van de mens is het feitelijk zo dat mensen
gelukkig worden door zonlicht, maar hoe komt dat? Door
zonlicht worden de bloedvaten verwijdt en dat zorgt voor een
comfortabel en ontspannen gevoel. Dit komt doordat het onder
invloed van zonlicht endorfine aanmaakt. Endorfine is een stof
wat pijnstillend werkt en zo ook zorgt voor meer energie,
ontspanning en een gevoel van geluk (Margeet Vermeulen,
2017). 

Knuffel - tast
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 Handgeschreven kaartje met compliment of een aardige spreuk/tekst
 Een bosje tulpen
 BANK15 munten (consumptiebonnen)
 Een briefje van 5 euro

Bij het geven van het kaartje met een compliment of aardig spreuk
verwachten we dankbaarheid, vrolijke gezichten, glimlachen, mensen die
blozen en ongemakkelijkheid.
Bij het geven van bloemen verwachten we dat men verrast, opgewekt,
ongemakkelijk, onbegrip heeft, blij of dankbaar is.
Door het geven van consumptiebonnen verwachten we dat veel mensen
reageren met de vraag wat het is, dat ze weinig of niet geïnteresseerd
zijn of ze zijn juist wel dankbaar. 
Ook geven we geld weg. Hierbij verwachten we dat ze willen weten
waarom, hoezo, of het geld echt is of ze antwoorden met dank. 

Wat we uitdelen:
1.
2.
3.
4.

 
We verwachten bij elk onderdeel verschillende reacties. 

1.

2.

3.

4.

 

 

 Prototype 1
Hoe reageren mensen op straat op vrijgevigheid?
We geven onbekende mensen op straat zomaar iets, hoe reageren ze daarop?

Figuur 7 (Eigen beeld, 2022)
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In bijlagen 8 zijn foto’s van deze dag te zien en daarbij tabellen met daarin
de reacties per onderdeel. De conclusie van deze dag is dat men
voornamelijk blij wordt van het krijgen van complimenten. Graag wil men wel
graag weten waarvoor en waarom we dit doen. Iets weggeven voor niks
levert onbegrip op maar met context en uitleg wordt het aangenomen en
aanvaard. Ditzelfde geldt ook voor de bloemen en bij het geven van de
consumptiebonnen. Bij geld zie je mensen meer een gesloten houding
aannemen, ze wijzen het sneller af of hebben onbegrip.

WAT WIJ ONDERVONDEN:
Waar wij voorafgaand aan dit straatonderzoek niet bij hadden stilgestaan
was ons eigen gevoel. We stonden ervan versteld dat het zo goed voelt om
kleine dingen voor een ander (onbekende) te kunnen betekenen. De
oprechte glimlach en dankbaarheid die we terugkregen van sommige
mensen, zorgde bij ons voor een heel positief gevoel. Alsof we de dag van
deze mensen echt een stuk mooier hadden gemaakt. 

 

 

Resultaten prototype 1
Hoe reageren mensen op straat op vrijgevigheid?
We geven onbekende mensen op straat zomaar iets, hoe reageren ze daarop?

Figuur 8 (Eigen beeld, 2022) 
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Deskresearch en fieldresearch boden ons inzichten in wat
vrijgevigheid is, hoe mensen reageren en hoe je het kan
stimuleren. Maar het gehele proces en hoe de verdere
ontwerpstappen zich uiten was een vraag die voor ons
onbeantwoord bleef. We wisten wat we wilden bereiken, alleen
de weg er naar toe bleef onbekend.  

Hiervoor hebben wij verder onderzoek gedaan door middel van
een diepte-interview met Aron van der Valk. Dit interview is te
lezen op de volgende pagina.  

 

 

En nu...
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Expert interview
Aron van der Valk
Interactie ontwerper

Het is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij we hebben
gekozen om Aron van der Valk te ondervragen. Hij is interactie
ontwerper bij Stijlbreuk en vrijwilliger bij stichting Cultief. Met
zijn technische expertise helpt hij jaarlijks mee bij het
organiseren van introductiekamp Camp Lost voor de BUAS. Dit
interview is gevoerd om beter inzicht te krijgen over hoe hij en
zijn team begint aan een ontwerp. Hoe hij een ontwerp test? En
we stelden hem de vraag hoe hij een low-fi prototype tot een
volwaardig en werkend ontwerp maakt? Het diepte-interview
helpt ons inzicht te geven hoe een interactie ontwerper te werk
gaat en welke stappen hij zet. Zie de uitwerking van het
complete interview op bijlagen 6. 

De belangrijke resultaten uit het diepte-interview: 
Volgens Aron begint het bij een thema en bekijken welke
middelen er zijn. Hij geeft aan dat je gebruik moet maken van
wat je hebt en wat je kan. Meerdere facetten zijn van
toepassing: je wilt impact maken en dat doe je door veel
eenheden samen te voegen. 
 

Maar uiteraard dien je daar meerdere ingrediënten van in de mix
te stoppen. Eerst de kaders bepalen, denk aan een installatie
met tijd, knoppen en licht. Het begin is houtje-touwtje om te
ondervinden of iets werkt! Daarna ga je door-ontwikkelen. Maak
bijvoorbeeld een installatie oneindig, zo houd je het interessant
voor de gebruiker, want na een keer spelen of gebruiken hoeft
het nog niet klaar te zijn. De kernwaarden worden van tevoren
vastgesteld. 
 
Uit zijn ervaring blijkt dat een installatie of ervaring waar iets te
ontdekken is, goed werkt. Op die manier weet je dus dat men
actief gebruik zal maken van het ontwerp. 

Wat we hieruit meenemen in ons onderzoek is dat we gebruik
gaan maken van zijn tip om de ingrediënten in de ‘mix’ te doen.
En we gaan de gebruiker actief mee laten doen in de ervaring.
Later is dit terug te lezen in de ontwerpcriteria.
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“Mensen vinden het vet om onderdeel te zijn
van het grote geheel”  - Aron van der Valk

Figuur 9 (Aron van der Valk, z.d.)
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Fieldresearch 
Inspiratiedag Amsterdam

Tijdens het bezoek aan het Moco Museum in Amsterdam was
onder andere de geur in het gehele gebouw opvallend. De geur
van bloemen waaide naar binnen. Elke ruimte is anders, de ene
licht van kleur en de ander donker. Moco is interactief door de
Moco Play App die men kan downloaden en gebruiken om kunst
als het ware tot leven te laten komen (www.moco.nl, z.d.). 
 
In de kelder van het museum is de Digital Immersive Art
expositie te bekijken en vooral te beleven. Studio Irma heeft de
ruimtes slim ingedeeld, door te werken met LED’s en spiegels
wordt alles groter ervaren, terwijl de ruimte eigenlijk best klein
is. De beleving wordt compleet door het gebruik van muziek, de
muziek is kalm en rustig en staat zachtjes aan op de
achtergrond (Studio Irma, z.d.). 

Figuur 9 (Eigen beeld, 2022)
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Om onszelf te voorzien van extra inspiratie zijn we naar
Amsterdam gereisd. We zullen je meenemen in de belangrijkste
inspiratiebronnen en bevindingen.



De Heineken Experience volgde daarna en hier ervaarden we
vooral hoe Heineken is ontstaan en hoe het zich heeft gevormd
tot wat het nu is (Heineken, z.d.). Als je deze informatie hebt
vergaart, begint de ervaring. Ze gebruiken veel techniek zoals
licht, LED’s, geluid en de vloer die trilt. Hierdoor blijf je
geïnteresseerd en is de ervaring compleet.
 
Het verband tussen het Moco Museum en de Heineken
Experience is dat ze veel gebruik maken van licht, geluid en
interactie. Dit nemen wij mee in onze ontwerpcriteria.
 
In bijlagen 7 is het gehele verslag over deze dag uitgewerkt.

 

 

Fieldresearch 
Inspiratiedag Amsterdam

Figuur 10 (Eigen beeld 2022) 
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Het ontwerp dient een beleefbare ervaring te zijn.
Het betreden van de beleefbare ervaring zal direct zorgen voor
aandacht, bewustwording en realisatie van het ontwerp. Het
beleefbare zit hem in de emoties en zintuigen die we met deze
ervaring willen aanwakkeren.
 
Het ontwerp moet een positieve, warme en rustige uitstraling
hebben.
De gebruiker zal zich sneller op zijn of haar gemak voelen. Dit is
essentieel voor de optimale gebruikerservaring. Hij of zij dient te
ontspannen en dit zal niet gaan als een ruimte daar niet op
ingericht is.

De gebruiker zal zelf een actieve en leerzame rol spelen
tijdens de ervaring.
De doelgroep voor onze ervaring bestaat uit mensen die
openstaan voor nieuwe ervaringen en nieuwsgierig zijn. Over het
algemeen zijn dit ook mensen die het leuk vinden om actief mee
te doen. Iemand iets te laten doen zal resulteren tot een actieve
houding tijdens de ervaring.
 
De gebruiker moet gelijk begrijpen wat het voordeel is voor
hem tijdens en na de ervaring.
Het is van belang dat de gebruiker weet waarom de ervaring
goed voor hem of haar is. Wat het effect kan zijn. Het zal de
gebruiker aansporen om de ervaring op de juiste manier te
doorgaan. 
 
De ervaring is in een afgesloten ruimte.
Doordat het ontwerp van de ervaring een afgesloten ruimte is,
zullen er geen afleidingen zijn en zal de gebruiker volledig
gefocust zijn. 

Ontwerpcriteria
Om het concept richting te geven zijn er een aantal ontwerpcriteria opgesteld waaraan het moet voldoen.
Deze zijn geformuleerd aan de hand van de deskresearch en gebruikersonderzoek methoden.
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Door dieper in te gaan op emoties en hormonen van
vrijgevigheid kwamen we uit tot een soort stappenplan om je
bewust te maken van het lichaam. Als het ware een bodyscan
maar dan elementen toegevoegd die te maken hebben met
vrijgevigheid. Zo ondervonden we dat vrijgevigheid nauw
samengaat met het geluk hormoon oxytocine en het feelgood
hormoon serotonine. Hier hebben we vervolgens onze ervaring
mee verder doorgevoerd en dit getest bij verschillende mensen.
Zo is een soort ‘body scan’ ontstaan waarin de gebruiker zijn
gehele lichaam afgaat om bewust te worden van je lichaam en
geheel te ontspannen. 
 
Geur is van groot belang bij een kloppende ervaring. Dit hebben
we zelf ervaren bij het Moco Museum en de Heineken
Experience, de geur van een frisse ruimte, citroen en bloemen is
gelinkt aan vrijgevigheid. Daarnaast zorgt een knuffel dat
oxytocine vrijkomt. Hierdoor is er gekozen om tijdens de
bodyscan de gebruiker een knuffeleffect na te laten bootsen
door zijn of haar handen op haar buik te plaatsen. Warme
handen op je buik voelt aan als een knuffel. Ook zal muziek
essentieel zijn voor onze omgeving. Door Binaural Beats op de
achtergrond toe te voegen wordt de gebruiker relaxed en
ontspannen. De geluiden zorgen daarnaast ook voor een positief
gevoel. Als laatste is er gekeken naar het gebruik van licht. Door
zonlicht wordt een mens gelukkiger en daardoor is er gekozen
om de omgeving allereerst schemerig te maken en tijdens de
ervaring komt een zonlicht effect tevoorschijn (Tanke, 2009). 

Concretisering
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Door ons onderzoek zijn we erachter gekomen dat mensen
positief reageren op vrijgevigheid. Voor zowel zelf vrijgevig zijn
als het ontvangen van vrijgevigheid van een ander. Beide kanten
van vrijgevigheid zorgen voor positiviteit. 
 
Voor het tweede prototype zijn we opzoek gegaan in de
literatuur hoe vrijgevigheid aanvoelt en welke emoties,
gevoelens en hormonen vrijkomen. En via welke zintuigen we
deze kunnen bereiken. Voor zowel de ontvanger als de gever.
Zo ontdekten we dat vrijgevigheid gelinkt is aan het
gelukshormoon en feelgood hormoon. Oxytocine is het geluks
hormoon en serotonine het feelgood hormoon. Deze hormonen
zijn op verschillende manieren op te wekken. Daarnaast hebben
we per zintuig bepaald hoe we deze in de ervaring willen
prikkelen. 

 

 

Prototype 2
Vrijgevigheid stimuli
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Het prototype:

Het prototype lijkt op een bodyscan. Het prototype zorgt
voor ontspanning in je lijf en de gebruiker krijgt er een open
houding van (Willems, 2011). 
Tijdens het prototype wordt er oxytocine en serotonine
opgewekt door het knuffel effect na te bootsen, zonlicht op
de gebruiker te schijnen, een compliment aan de gebruiker
zelf of aan een ander te geven (Deborah Werner, z.d.). 
De gebruiker wordt gevraagd een glimlach op te wekken en
dit kan zelfs kan leiden tot een grote lach. 
Door Binaural-Beats toe te voegen met Alfa golven van 8-13
Hz zal de gebruiker zichzelf beter kunnen concentreren en in
een rustige en kalme toestand komen (Sharma, 2019). 

De gebruiker ligt op een matje met een kussentje in een ruimte
die schemerig is. De gebruiker luistert naar een audio fragment
zie figuur 11, 12 en 13.  

Dat te beluisteren is via de volgende link: 

Tijdens het luisteren van de audio zal de gebruiker onbewust
handelingen uitvoeren die vrijgevigheid zullen stimuleren.
 

1.

2.

3.

4.

 
Voor de costumer journey van de gebruiker zie figuur 14 op de
volgende bladzijden. De overige informatie zoals het uitgetypte
audiofragment en schetsen over het prototype is te vinden in
bijlagen 9. 

 

https://drive.google.com/file/d/1BRH3IM9FASsfYz2Rci00xbOPTbVeWr8S/view?usp=sharing

Figuur 11 (Eigen beeld 2022) 

Figuur 12 (Eigen beeld 2022) 

Figuur 13 (Eigen beeld 2022) 
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https://drive.google.com/file/d/1NXPlLGWiPSgxnKpjVPxO0JHfPspMJYpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXPlLGWiPSgxnKpjVPxO0JHfPspMJYpA/view?usp=sharing.


Costumer journey
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Figuur 14 (Eigen illustratie, 2022) 



Conclusie prototype 2
Dit prototype is getest door vijf mannen en drie vrouwen. Ze
hebben allemaal de leeftijd van tussen de 23 en 32 jaar. De
testresultaten zijn te lezen in bijlagen 9. De punten die meerdere
malen genoemd werden na het uitvoeren van dit prototype
waren onder andere dat men het raar vond om een compliment
hardop uit te spreken. Dat er soms niet voldoende tijd was om
zich te focussen op een bepaalde plek in je lichaam. Wel vonden
ze het allemaal rustgevend. Twee van onze gebruikers gaven
letterlijk aan dat ze positiever naar het leven gingen kijken en
dat ze vaker eens naar een vreemde willen glimlachen. Dit kwam
omdat ze bij een bepaald punt tot realisatie kwamen dat dát erg
prettig aanvoelde. Ook gaf iemand de interessante opmerking
dat ze tegen het einde van de ervaring na het langzaam openen
van de ogen, de vraag gesteld kreeg: wat zie je? Dat vond ze
raar.
 
De bovenstaande feedback punten zijn verwerkt en
doorgevoerd in prototype drie. 
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Prototype 3 

Meer rust in de audio, langere stukken stilte om de mensen
de tijd te geven om op een bepaald punt op het lichaam te
kunnen focussen.

Er wordt niet meer aan de mensen gevraagd een compliment
hardop uit te spreken, wel is dit naar het einde van de
ervaring geplaatst en mag de gebruiker het in zichzelf
zeggen. 

In de audio krijgt de gebruiker de vraag: “Wanneer heb jij
voor het laatst naar iemand geglimlacht?” Maar om nog
bewuster te worden hebben we de vraag omgedraaid en een
extra toegevoegd: “Wanneer glimlachte iemand voor het
laatst naar jou?” en “Wat voelde je toen?”

Einde met spiegel, dit hebben we gedaan omdat
zelfreflectie een manier is om naar jezelf te kijken om beter
te leren wie je bent, wat je kan, waar voor je staat en wat je
belangrijk vindt in het leven. 

De grote lijnen van prototype drie zijn hetzelfde gebleven. 
Er zijn een aantal dingen aangepast:

Zelfreflectie
Zelfreflectie gaat over het bewust worden van eigen reflectie
(Bram Vink, 2021). Men zal zichzelf beter kennen, begrijpen en
uiteindelijk meer kunnen waarderen als zelfreflectie op de juiste
manier wordt gebruikt. Jezelf recht in de ogen aankijken zorgt
ervoor dat alles om je heen verdwijnt. Als men de tijd neemt om
dit toe te laten ervaart men een bepaalde leegte wat men een
stapje verder brengt. Men gaat dieper in op zijn of haar gevoel
en nieuwe inzichten zullen ontstaan (Dronk, z.d.). 

Vrijgevigheid stimuli met reflectie - spiegel

36



Het vernieuwde audiofragment is te beluisteren via de volgende link: 

Zie figuur 16 op de volgende pagina voor de aangepaste customer journey. 
De wijziging in het vernieuwde prototype is volledig te lezen in bijlagen 10,
evenals alle bijbehorende testresultaten.

Prototype 3 
Vrijgevigheid stimuli met reflectie - spiegel

https://drive.google.com/file/d/1oKaurMhZYyI_P421M-JfXBcYtLsYdl7v/view?usp=sharing
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Figuur 16 (Eigen beeld 2022) Figuur 15 (Eigen beeld 2022) 



Vernieuwde customer journey:
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Figuur 17 (Eigen illustatie, 2022) 



Conclusie prototype 3
Uit de ervaring van de gebruikers blijkt dat meer rust in de audio
een positiever resultaat geeft op het focussen op verschillende
plekken in het lichaam. Een van de gebruikers gaf aan dat er
veel door zijn hoofd ging bij het lang kijken naar zichzelf in de
spiegel. Het drukke leven van een andere gebruiker werd even
vergeten en ze werd aan het denken gezet door de vraag over
het glimlachen. Ze zal in de toekomst vaker glimlachen naar
anderen omdat ze nu meer bewust is van dit prettige gevoel. 
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Hoe kunnen we vrijgevigheid stimuleren door middel van een
beleefbare ervaring? De vraag die tot nu toe al heel wat
invulling heeft gekregen. We nemen je mee in de proof of
concept: "Verrekijker"
 
Om vrijgevigheid te stimuleren zijn er verschillende elementen
nodig. Eerst zal de gebruiker bewust moeten worden van zijn of
haar lichaam. We hebben ondervonden dat dit een positief
effect geeft op de gebruikers gemoedstoestand. 

Proof of concept
REUK: De citroen geur wordt verspreid in de ruimte van de
ervaring - dit zorgt voor een lekkere frisse geur en
vrijgevigheid. De toevoeging van geur is nieuw ten opzichte
van de voorgaande prototypes. 
TAST: We vragen de gebruiker om de handen op de buik te
leggen en daarop te focussen - dit boost het geluk hormoon
oxytocine. 
GEHOOR: Binaural-Beats zijn geluidsgolven die de gebruiker
op de achtergrond in de audio hoort - Alfa golven zorgen
voor concentratie en worden ervaren in een rustige/kalme
toestand van het lichaam. 
Naast de zintuigelijke elementen stellen we de gebruiker
een aantal prangde vragen die men aan het denken zet en
we geven ze opdrachten zoals hun glimlach te forceren. Wat
zorgt voor een lach, zowel ongemakkelijk of uit genot maar
in elk geval zorgt dit voor het geluk hormoon oxytocine. 
Daarnaast geven we de gebruiker de opdracht een
compliment te geven aan henzelf en dat levert een boost op
in je serotonine hormoon, dit wordt ook wel het feelgood
hormoon genoemd. 
Het zonlicht wat we nabootsen zorgt dat de gebruiker een
comfortabel en ontspannen gevoel krijgt. Ook zorgt het voor
meer energie en een gevoel van geluk. 

De elementen die in "Verrekijker" zitten zijn:
 

 
Ga voor de schetsen, overige informatie, testresultaten en audio
naar bijlagen 11.
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Sfeer impressie
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Moodboard
 

Figuur 18 (unsplash 2022) 



Doel
Door al deze elementen proberen wij de optimale omgeving te
creëren voor vrijgevigheid. We verwachten niet dat iemand na
het gebruiken van onze ervaring direct een goededoelenactie
zal starten, dat is ook niet ons doel. We willen met kleine
elementen in de ervaring mensen er over laten nadenken. Om
bijvoorbeeld vriendelijker tegen elkaar te zijn en het niet raar
vinden als een vreemde zomaar aardig is. 
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Resultaten en conclusie proof of concept:
Boven verwachting wordt de feedback van onze gebruikers
steeds positiever. De vaste testpersonen geven aan vooruitgang
te ervaren. Maar ook de nieuwe testpersonen geven weinig
negatieve feedback of verbeterpunten aan. We voelen dat we
steeds dichter bij het geschikte ontwerp om de hoofdvraag te
kunnen beantwoorden komen. De uitgewerkt test resultaten zijn
te lezen in bijlagen 11. Door de positieve reacties zijn wij van
mening dat ons proof of concept geslaagd is. 
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Figuur 19 (Eigen beeld 2022) 

Figuur 20 (Eigen beeld 2022) 



Conclusie
In deze exploratie is onderzoek gedaan naar de vraag: 
Hoe kunnen we vrijgevigheid stimuleren in een beleefbare
ervaring?

Door verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes zoals
desk- en fieldresearch in de vorm van schetsen, interviews,
prototyping en testen zijn we tot de conclusie gekomen dat
vrijgevigheid wordt verstaan als een eigenschap die men kan
hebben of aanleren door verschillende elementen. Vrijgevigheid
is het willen geven, hiermee wordt bedoeld dat men meer geeft
dan in een afspraak, contract of regel afgesproken is.  Mensen
die vrijgevig zijn, zijn gelukkiger en staan positief in het leven.
Vrijgevigheid voelt als een warme knuffel geven of krijgen. Een
warm gevoel in de onderbuik is hieraan te relateren. 
 
De zintuigen prikkelen horen bij een beleefbare ervaring en
daarom zijn reuk, tast en gehoor getoetst. Tezamen met het
prikkelen van de juiste hormonen: oxytocine en serotonine zorgt
de ervaring dat een gebruiker nadenkt over het bijvoorbeeld
vervolg van lachen naar een ander. De ervaring zet de gebruiker
ook in een reflecterende positie, door middel van de juiste
vraagstelling en het ontspannen van het volledige lijf geeft de
gebruiker zich over aan het moment en wordt reflecteren
gemakkelijker gemaakt. 
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Toekomstbeeld
Een vraag die de data verduidelijkt of een persoon
daadwerkelijk vrijgeviger zal zijn na onze ervaring is moeilijk te
beantwoorden. Wij denken dat deze ervaring structureel
toegepast zal moeten worden op dezelfde gebruikers.
Bijvoorbeeld eens per twee maanden of een keer per half jaar.
Op dit moment zijn wij alleen in staat om de gebruikers te
ondervragen direct na de ervaring en is het antwoord op of de
stimuli écht een gedachtegang kan veranderen niet geheel te
beantwoorden. 
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Figuur 21 (Eigen beeld 2022) 



Ons eigen proces

Olga: “Bijvoorbeeld in het verkeer, voorheen was ik vaak redelijk
opgefokt als er iemand voor mij wilde oversteken, maar laatst
dacht ik, die paar seconde, ik wacht wel eventjes en gaf een
glimlach en stak vriendelijk mijn hand omhoog. De glimlach die
ik daarna terugkreeg van de persoon die ik voor liet gaan vond
ik prachtig.” - Ik ben me nu meer bewust van het fijne gevoel dat
je krijgt van een simpele glimlach of een spontaan
complimentje. Daarnaast zijn er vele kleine dingen in het
dagelijkse leven die ik meer kan waarderen. Ik kan me minder
storen aan de minder leuke dingen en er op een andere manier
naar kijken, zodat het eindelijk ook een positieve draai kan
krijgen. 

 

 
Doordat we de afgelopen maanden volop in vrijgevigheid zijn gedoken zijn we zelf ook anders gaan kijken naar het onderwerp. We
staan beide veel meer stil bij de kleine dingen in het leven. Zoals een glimlach van een vreemde, compliment geven en krijgen van een
ander of de warmte van de zon op je gezicht. 

Emmelie: “Laatst fietste ik een man voorbij en hij sprak mij aan.
Ik lachte terug maar hij vond dat arrogant, riep hij mij na. Ik
fietste vrolijk door en dacht: ach, hij zal vandaag met zijn
verkeerde been uit bed gestapt zijn en morgen heeft hij hopelijk
weer een leuke dag! Voorheen zou ik misschien wel in de
negativiteit van hem meegaan en terugroepen.” - Eerlijk gezegd
is dit project voor mij een echte eyeopener geworden.
Positiviteit is uit zoveel kleine dingen te halen. Ik geniet oprecht
meer van bijvoorbeeld iemand voor laten in de kassarij of het
iemand helpen zonder dat ik meteen denk: deze persoon helpt
mij ooit wel weer eens terug. 
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Reflectie
"Verrekijker" is een concept geworden wat wij aan het begin van
het proces nooit hadden bedacht. Als we terugkijken op het
doorlopen van de iteratiestappen, om tot dit concept te kunnen
komen zijn er vele verschillende paden bewandeld. Door niet
direct tevreden te zijn met elk idee en kritisch te kijken. Maar
ook open te staan voor onderwerpen en methodes buiten ons
interesseveld, hebben we het concept naar een hoger niveau
kunnen brengen. 
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Bijlagen 2:
Persona schets
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Bijlagen 3:
Deskresearch
Er zijn verschillende soorten belevingen. Zo heb je Customer
Experience, Service Experience, User Experience en Employee
Experience. Alles samen vormt het merk van de organisatie. Het
gaat om wat je wilt uitstralen naar de gebruiker, klant of gast. 

Merkbeleving is belangrijk voor een organisatie, hierbij draait
het om het gevoel wat een klant krijgt bij het merk en of
organisatie. Het begint bij de huisstijl, merkbelofte het logo en
het gedrag van de medewerkers. Als een merk of organisatie
hierin slaagt zullen de consumenten eerder terugkomen, een
ervaring wordt een herinnering.
  
Loyaliteit van de consument is van belang voor een merk of
organisatie. Vooral als de consument er emotioneel bij
betrokken zijn. Zo blijkt uit het onderzoek van Capgemini dat
zeventig procent van de emotioneel betrokken consumenten,
zegt dat zij tot tweemaal zoveel besteden aan merken waar zij
loyaal aan zijn. Het hebben van een emotionele band met
consumenten kan dus resulteren in een positief effect op
transacties (Loyalty Deciphered, 2017). Ook gaat de
klanttevredenheid omhoog en is te zien dat men eerder
terugkomt.  

Doe wat je zegt en of belooft. Hierbij speelt eerlijkheid,
vertrouwen en integriteit een grote rol.
Wederkerigheid. Consumenten vinden ontvangen fijn maar
geven doen ze ook graag. Bijvoorbeeld meedenken met het
bedrijf of als klachten serieus worden behandeld.
Elke klant is uniek, behandel deze klant ook zo. Probeer als
organisatie of merk de consument te (her)kennen.

De emotioneel binding kun je als merk of organisatie creëren
door een aantal zaken goed op orde te hebben: 

 
Merkervaring is voor een merk of organisatie essentieel. Het zet
de toon voor jou als organisatie of merk. De consument zal
onbewust een overweging maken tussen diverse zelfde soort
bedrijven. Denk aan automerken, allemaal stralen ze een gevoel
uit. Zo heeft BMW een sport en status uitstraling, en zo straal
Renault een familiegevoel uit. Uit onderzoek blijkt dat BMW erg
hoog scoort als het gaat om reputatie. In het onderzoek van
Reputation Institute die 100 bedrijven onderzocht onder 55.000
consumenten. De gemiddelde gevoelswaarde van de
consumenten voor deze 100 bedrijven werd uitgedrukt in een
schaal van 0 tot 100, op basis van vertrouwen, waardering,
bewondering, en een goed gevoel. BMW haalt een score van
76.1. Hiermee staat het merk bovenaan de lijst en dit komt
volgens het Reputation Institute door het vertrouwen te winnen
door consistente focus en hoge kwaliteit te leveren (Global
Raptrak 100, 2021).  
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Het is uniek en behaalt de beloftes die zij claimen.
Het bedrijf is oprecht.
Transparantie en eerlijkheid.
Blijf consistent.
Wees vindbaar.
Communiceer, geef feedback en reageer.

”Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre zou je [merknaam]
aanbevelen aan een vriend of familielid?”
”Welke woorden komen bij je op als je denkt aan ons merk?”
”Heb jij [product] al vaker gekocht van [merk]?”

Een organisatie kan hoog scoren door de volgende punten aan
te nemen: 

  
INZICHT KRIJGEN
Om erachter te komen hoe de merkbeleving is zal een merk of
organisatie feedback moeten krijgen van de consument.
Hiervoor is een imago-onderzoek een juiste methode. Dit kun je
doen door een enquête op te stellen, een korte vragenlijst in te
vullen na bijvoorbeeld een bezoek of in gesprek gaan met de
consument. Vragen die veel inzicht geven kunnen zijn:  

Met deze vragen kom je erachter of je een goede reputatie hebt
opgebouwd. Of de klant jouw merk of bedrijf promoot. Maar ook
geeft het aan welk gevoel de consument heeft bij het merk of
de organisatie. Ook krijg je inzicht of de klant terugkomt of weer
voorkeur heeft aan jouw merk of organisatie. 

GEBRUIKERSERVARING 
Om een merkbelofte waar te maken dien je het in zijn geheel
door te voeren in je merk of organisatie. Bijvoorbeeld Interpolis
heeft een slogan en merkbelofte: Glashelder. Zo is dan ook de
gebruikersbeleving op alle communicatiemiddelen glashelder.
Er zijn geen kleine letters en de resultaten uit zoekbalk op de
website zijn overzichtelijk en eenvoudig. Daarnaast is het
belangrijk dat het personeel de juiste merkbelofte uitstraalt
naar de rest.  
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EXPERIENCE DESIGN
Om jouw doelgroep een ervaring te bieden over jouw merk of
product is het belangrijk om te onderzoeken wat het gedrag, de
normen en waarden, wensen en verlangens zijn van de
doelgroep. Het prikkelen van zintuigen zorgen onder meer voor
de juiste ervaring (Beekwilder, z.d.).  

Om zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen kun je je als merk of
product richten op het toepassen van het visuele zintuig maar
wordt doormiddel van geluid, geur en tast versterkt. De
hersenen werken samen met zintuigen en dit is dus bepalend
hoe men iets ervaart. Een ervaring staat synoniem voor iets
ondergaan, iets ondervinden of beleven (ervaren, z.d.). 

De ervaring wordt via gehoor, reuk, smaak en tast gestimuleerd
in de hersenen. Door slim gebruik te maken van deze zintuigen
kunnen we onze hersenen laten verplaatsen in de juiste
omgeving. Een gebruiker actief of passief laten ervaren zorgt
voor de juiste interactie. De gebruiker zal passief meedoen
zodra hij geen invloed heeft op de omgeving. Maar door een
gebruiker iets aan te leren in een gebeurtenis resulteert dat de
gebruiker actief deelneemt (The experience economy - updated
edition, 2011).

Zo blijkt dan ook dat een vraag stellen zoals een ijsbreker ervoor
zorgt dat men actief meedoet met een activiteit (Broekman,
2009). 

Geven als bedelaar: Je geeft iets aan een ander dat je zelf
niet meer wil hebben of kan gebruiken.
Geven als koopman: Dit is voorwaardelijk geven, je geeft iets
om er op een later moment wat terug voor het ontvangen.
Onze economie is een voorbeeld van dit geven, we betalen
voor wat we krijgen. Onbewust gebeurt dit ook vaak in
relaties.
Geven als koning: Dit is onvoorwaardelijk geven. Geven
wordt hierbij een doel op zich, zonder voorwaarde. Je geeft
omdat je graag wilt geven. Ook iets waar je aan gehecht
bent. Je wil iets anders opgeven om te kunnen geven. Je
deelt het weinige of het vele dat je hebt.

DANA UIT HET BOEDDHISME 
Dana: De beoefening van vrijgevigheid. 
Vrijgevigheid kan op verschillende manieren tot uiting komen
bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of het
weggeven van een cadeau. Dana kan op de meest simpele
manier door het laten horen van je waardering tegenover
iemand of het geven van een compliment, glimlach of een
knuffel.  

Volgens Boeddha zijn er drie soorten vrijgevigheid. 
1.

2.

3.
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Liberalitas is het Latijnse woord voor vrijgevigheid. In het woord
vind je liberaal terug en kun je herleiden aan het liberalisme
(taal, 1981). Liberalisme staat voor zoveel mogelijk vrijheid geven
van de persoon zolang hij/zij de vrijheid van een andere daarin
niet limiteert. Een liberaal streeft naar een maatschappij waarin
mensen van vrijheid genieten. Zoals rechten, tot bescherming
tot de macht van de overheid of staat. Vrijgevigheid is het willen
geven, hiermee wordt bedoeld dat men meer geeft dan in een
afspraak, contract of regel afgesproken is.  

Iemand die vrijgevig is heeft niet het doel om er winst uit te
behalen. In tegenstelling is de vrijgevige bereid om te geven,
zowel in materiële goederen als geld. Vrijgevigheid ontstaat
door onder andere opvoeding, scholing en gewoontes. Het zorgt
voor de vrijgevige dat men een gelukkig leven heeft. Een
vrijgevige, zal niet gauw té veel geven. De verkwister
daarentegen wel, hier mee kan de verkwister zich weg vagen
(Redactieteam-elfri.be, 2020). Het kan ook zijn dat deze
verkwister het aan de verkeerde persoon geeft. Het
tegenovergestelde van verkwister is de gierigaard. Deze
gierigaard hecht veel waarde aan zijn eigen bezit, deze
eigenschap wordt in de literatuur omschreven als ondeugd die
meestal ongeneeslijk is. Deze persoon is zelfgericht en hiermee
zal de gemeenschap ook schade krijgen. Vrijgevige personen
worden omschreven in de literatuur als vreugdige mensen
(Ensie, 2017). 

In het christendom wordt vrijgevigheid niet gezien als iets goed
op zichzelf, maar het gaat over de zorg voor mensen die dit
nodig hebben (Over naastenliefde, betekenisincarnatie en
mystieke liefde , 1998). Het is als het ware een ongeschreven
regel dat je zorgt voor mensen waarmee je verbonden bent, lees:
iemand waarmee je medelijden mee hebt of liefdadigheid voor
voelt. Men geeft als vrijgevige een aalmoes, dit is een gift of
geschenk aan iemand die het nodig heeft (Redactie,
2020). Iets wat je niet nodig hebt wordt weggegeven, het wordt
in stilte en niet zichtbaar geschonken.

In de huidige moderne tijd waarin we ons nu vinden wordt het
vrijgevige niet altijd tot vanzelfsprekend beschouwd.
Vrijgevigheid wordt tegenwoordig eerder terug gezien in het
privéleven, in gezinnen en vriendschappen. Denk aan cadeautjes
die worden gegeven bij verjaardagen of als men een bos
bloemen geeft als iemand een huis gekocht heeft (Komter,
2005). Alleen toch zien we tegenwoordig dat vooral in de
Westerse cultuur alles draait om ruilhandel en betalen voor
hetgeen wat men wil (Buddhainbeeld, 2014).
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Bij vrijgevigheid kunnen verschillende emoties loskomen. De ene
wordt er blij van, wat zich kan uiten in een fijn gevoel in je
onderbuik. Het kan de ander een warm gevoel geven of men
wordt er zelfverzekerder van. Gelukkig zijn en vrijgevigheid
hangen dus nauw samen. Verschillende soorten
gelukshormonen kunnen geactiveerd worden, zo kan serotonine
vrijkomen. Dit wordt ook wel een feelgoodhormoon genoemd,
het verbetert je stemming en vermindert angst (Deborah
Werner, z.d.). Ook kan oxytocine vrijkomen, dit noemen we ook
wel eens het knuffelhormoon. Oxytocine verhoogt het
vertrouwen en kan zorgen voor het creëren van een band,
daarnaast vermindert de stress. Deze neurotransmitters, de
hormonen, zorgen samen voor een kalmering en stimulering van
het geheugen. Naast deze prettige bijkomstigheden reguleert
het pijnprikkels, hongergevoel, spijsvertering en zelfvertrouwen.  

Het kan zijn dat een persoon een van deze hormonen te kort
heeft. De oorzaak is niet zuiver maar sommige onderzoekers
denken dat het om door de levensstijl van de persoon (Tanke,
2009). Denk aan te weinig vitamine en mineralen inname of het
overmatig gebruik van alcohol, cafeïne of nicotine. Het kan ook
medische redenen hebben.  

Het is mogelijk om serotonine te verhogen. Dit zal leiden tot een
positief effect op de gemoedstoestand van de persoon. Door
bijvoorbeeld je voeding aan te passen waar veel L-tryptofaan in
zit, dit zit in onder andere: zalm, eieren, spinazie en peulvruchten,
maar ook in chocolade. Serotonine is ook te verhogen door
vaker te sporten of meer naar buiten te gaan. Onderzoek toont
aan dat het naar buiten gaat en blootstelling te krijgen van
zonlicht belangrijk is om depressie te ondermijnen (Tanke, 2009).  

Door vrijgeviger te zijn zal men uiteindelijk positiever zijn.
Vrijgevige mensen kunnen goed omgaan met emoties en
daardoor ook minder stress ervaren. Uit een Amerikaans
onderzoek blijkt dan ook dat mensen die positiever zijn langer
leven ten opzichte van een persoon die niet zo positief staat in
het leven (PNAS, 2019). Vrijgevigheid zit hem al in een keer een
compliment geven, lachen naar een vreemde of iets over hebben
voor een ander zonder er iets voor terug te willen. 

GOOD KARMA
De meningen over good karma zijn erg uiteenlopend: van
Boeddhisme, Hindoeïsme en Christendom tot reïncarnatie en
bijgeloof.  Het is waar men zelf in geloofd.  

Karma betekent wat je zelf doet of niet doet, het is je eigen
verantwoordelijkheid. Dat je het zelf kunt veranderen als je van
jezelf denkt dat het anders zou moeten. Er iets niets of niemand
anders die dat kan beslissen, dat doe je helemaal zelf. 50 tot
60% van alles wat je brengt in het leven heb je in eigen hand.
Als je daar de leiding over neemt kan het ervoor zorgen dat
100% van je leven in eigen hand zal hebben. Het is geen systeem
wat zal zorgen voor beloningen of straffen, het is wat je er zelf
mee doet (Sdhguru, 2019).  

GOOD KARMA VS VRIJGEVIGHEID 
Er zijn veel overeenkomsten tussen good karma en vrijgevigheid.  
Vrijgevigheid gaat over geven/delen zonder er iets voor terug te
willen hebben. Het ontwikkelend zich door opvoeding en
omgeving, scholing en interesse maar ook door gewoonte.
Karma ontstaat vanuit men zelf, gelooft men erin of niet?  Het is
geen systeem wat voor straf of beloning zal zorgen. Als men ze
zelf maar in geloofd.  
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DROMEN, DURVEN, DOEN 
Hoe dan is vaak de vraag? Het lijkt een beetje op knutselen je
probeert iets dat werkt je probeert nog iets dat werkt beter.  De
meeste mensen blijven dromen tot het te laat is (Het managen
van de lastigste persoon op aarde: jezelf, 2018). 

DROMEN OVER VALLEN OVER EEN STOEPRAND: 
Behoefte aan stabiliteit stable. 

Dromen om van de stoeprand te vallen is een symbool van een
laag zelfbeeld. Je bent niet stabiel en zou je veilig moeten
voelen. Je hebt geen vertrouwen in jezelf. Je durft geen
initiatieven te starten omdat je denkt dat het niet gaat lukken,
dat je het talent niet hebt om het te laten werken. Als je droomt
dat je van de stoeprand valt, betekent dat bij andere mensen, je
bent soms bang dat je niet interessant genoeg zult zijn. Het is
belangrijk om dit probleem op te lossen als je met een gerust
hart vooruit wilt op elk gebied van je leven (Dromerige, 2020).

LUCIDE DROOM 
Een droom waarin de dromer wakker is ten opzichte van de
droom. Lucide dromen zijn dromen waarin de dromer ontwaakt
in zijn droom en zich vervolgens bewust is van het feit dat hij
droomt (R.A.F. Evers, 1993).   

“Soms vind je na een
lekker potje dromen de

oplossing voor een
probleem!” – Francis de

Haan, slaap expert.  
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KANSEN KRIJGEN 
Volgens Jerry Opier CEO van BANK15 is het krijgen van kansen
essentieel in deze tijd. Zo heeft hij ooit een kans gekregen
waarvoor hij niks hoefde te doen. De persoon die Jerry jaren
geleden een kans heeft gegeven is Peter van Dijk. Hij heeft Jerry
belangeloos een geschenk gegeven, zonder dat hij achteraf een
rekening van Peter kreeg. Jerry verteld dat niet iedereen
getraind is om kansen te zien en of kansen te grijpen. 

Aldus de Franse filosoof Maurice Merlau Ponty is kansen zien
een keuze. Volgens de filosoof heeft het allemaal te maken met
opvoeding, hoe men geschoold is en wat de normen en waarden
zijn van die persoon. Door creatief te zijn laat je dit in principe
los en daardoor zie je veel meer mogelijkheden, mensen en
trends. Zo dus ook eventuele kansen die men jou wellicht wel
aanreikt. Een kans geven aan iemand is een ander verhaal,
meestal gun je iemand geluk of succes. Het voordeel van het
gunnen is voor de gever dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen.
Gunnen resulteert ook in een betere gezondheid en persoonlijke
ontwikkeling. Tevens zorgt het ook voor inspiratie. Voor jezelf
maar ook voor anderen. Het is creëert een kettingreactie. Wat
regelmatig te zien is, is dat mensen die al succes hebben
bereikt sneller datzelfde succes gunnen aan een ander. 

Uit het onderzoek van Tversky en Kahneman 1981 is te
concluderen dat men keuzes maakt op basis van hoe de keuze
wordt gepresenteerd. Volgens de wetenschappers heeft het te
maken met framing. En dat zal de resultaten flink kunnen
beïnvloeden. 

In het verslag van W.L. Tiemeijer over hoe mensen keuzes maken
staat: “Zo hebben mensen bijvoorbeeld liever vlees dat
beschreven wordt als 75 procent lean dan vlees dat wordt
beschreven als 25 procent fat (Levin en Gaeth, 1988). Studenten
hebben liever condooms die 90 procent kans bieden op
succesvolle bescherming dan condooms met 10 procent kans op
niet succesvolle bescherming.” (Tiemeijer, 2010). Het is dus
essentieel om de boodschap of vraagstelling op de juiste manier
te formuleren voor een succesvolle keuze. 

Vaak wordt gezegd dat men alleen goede keuzes maakt door
zich niet te laten leiden door emoties. Het verslag van W.L.
Tiemeijer toont aan dat dit vanaf de jaren tachtig steeds meer
veranderd is. Als men een positief of negatief gevoel overhoudt
aan een bepaalde situatie of prikkel dan maakt hij of zij een
effectievere keuze. Dit is waarom reclamemakers zich steeds
meer op de emoties en het gevoel willen richten. Volgens W.L.
Tiemeijer is het van belang om de eerste gevoelens die opkomen
bij iemand daarna gelijk te confronteren met een keuze.
Hierdoor gaat men sneller af op zijn intuïtie. Wat uiteraard ten
positieve maar ook negatieve kan uitvallen. 
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Is het waar?
Kun je absoluut zeker weten of het waar is?
Hoe reageer je als je die gedachte hebt?
Hoe zou je reageren zonder die gedachte?

WEERSTAND OVERWINNEN EN KANSEN BENUTTEN
Volgens Robert Quinn die het boek ‘Deep Change’ heeft
geschreven, kunnen we diepgaande veranderingen creëren
(Quinn, 2012). Wordt vrienden met je weerstanden. Zoals Michael
Jordan ooit zei in een interview ‘Voor mij is het winnen of
verliezen van een wedstrijd niet echt belangrijk. In beide
gevallen brengt het me dichter bij mijn einddoel: kampioen
worden. De meeste sporters zijn blij als ze winnen en ze balen
als ze verliezen. Voor een kampioen is maar één ding belangrijk:
niet opgeven als je verloren hebt en niet verslappen als je
gewonnen hebt’. Je verliest pas als je je laat stoppen door
tegenslagen, als je je droom opgeeft. 

Een van de dingen die men hoeft te doen is het inzien van je
eigen schijnheiligheid. Je denkt meteen hierbij: schijnheilig? Dat
ben ik niet! Maar toch is ben je dat wel. Dagelijks klaagt men
over hun baas, collega’s of hun klanten. Terwijl we dit
verbloemen in mooie woorden. De energie die lekt vanzelf weg
zodra we niet volgens onze ware waard handelen. En toch
blijven we hier mee door gaan volgens Adriaan Wagenaar die
het boek Groot Denken schreef. Volgens de aanpak ‘The Work’
van Bryon Katie kun je van deze gedachtegang afkomen.
Hiervoor dien je jezelf een aantal vragen te stellen: 

Door antwoord te geven op de bovenstaande vragen zorg je
ervoor dat jouw beperkende of negatieve gedachten niet
onderdrukt maar dat je deze gedachte kalmeert en dat je je er
niet door laat leiden. 

JOUW HELPENDE OMGEVING INSPIREREN.
Dit is een methode die kan helpen aan nieuwe mogelijkheden. Je
komt zelf achter die mogelijkheden maar jouw omgeving ziet
ook mogelijkheden voor jou. Samenwerken is de sleutel naar
succes. Samen bouw je aan een nieuw ‘Wereld Wijd Web’ en dit
is krachtiger dan alle technologie bij elkaar. Het web illustreert
dromen, waarden en visies. Ook laat het ons weer voelen dat we
met elkaar verbonden zijn. Een helpende omgeving vormt zich
uit je eigen netwerk, zowel privé als zakelijk (Siemen Spinder,
2017). Vaak heb je mensen nodig om kansen te kunnen krijgen
en ook grijpen. Een positief duwtje in de rug want alleen kom je
er niet. Denk verder dan wat je kan en wilt. Bepaal wat je nodig
hebt om mogelijkheden te realiseren en kijk naar welke bijdrage
jij kan leveren ook aan de helpende omgeving. Volgens Joris
Blijdenberg en Froukje Ligthart kun je jouw geluk realiseren
door te blijven verbinden met jouw helpende omgeving
(Wagenaar, z.d.) Om doelen te bereiken zijn de volgende
ingrediënten essentieel, je moet voorzien zijn van discipline,
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, relativeringsvermogen,
creativiteit en humor.  

“Welke mensen in jouw omgeving
zetten jou in je kracht, houden je

scherp en luisteren naar je voor de
professional die jij bent?” - 

Adriaan Wagenaar
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IEMAND AAN HET DENKEN ZETTEN
Mensen aan het denken zetten zorgt voor nieuwsgierigheid. Een
vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is zet mensen vaak
aan het denken aldus Amy Kind, hoogleraar filosofie en
directeur van het Gould Center for Humanistic Studies aan het
Claremont Mckenna College (Kind, z.d.) Vragen zoals hoe je
betekenis kan geven aan je leven of hoe je jouw eigen weg in
deze wereld wilt vinden kunnen belangrijke vragen zijn die je
aan jezelf kan stellen. Maar een vraag stellen aan een ander
opent soms iemand zijn ogen. Het opstellen van de juiste vraag
is van belang om iemand aan het denken te zetten (Schein,
2013). Gebruik een open vraag in plaats van een gesloten vraag.
Als je het antwoord op de vraag naar een dieper niveau wilt
brengen kun je ook een confronterende vraag gaan. Om die
diepte in te gaan is het goed om eerst een luchtig beeld te laten
zien of een luchtig gesprek te hebben. Het zorgt voor
vertrouwen en daarna creëert het diepgang, zegt Edgar Schein.
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Bijlagen 4:
Interview met Rosa Meinger van Studio Zandbak, autonoom beeldmaker en fotograaf

HOE KEN JE BANK15?
Oorspronkelijk ken ik BANK15 van de Wall spot, van Blind Walls
in Breda. Dat was de allereerste keer dat ik van BANK15 had
gehoord. Ik werkte altijd voor Blind Walls maar BANK15 wilde
mij niet. BANK15 wilde Evi. Omdat BANK15 altijd met Evi werkte.
Maar eigenlijk was de blind Walls altijd de klus die ik deed. Dat
was maakte verder niet uit maar daarvan ken ik BANK15... toen
heb ik jullie daar gezien. En ik vond dat erg leuk... en nu heb ik
een zit-in-studio hier.

HOE ZOU JE BANK15 OMSCHRIJVEN?
Voor de maker… met de maker… nee, ja eigenlijk wel als een
organisatie die héél veel dingen mogelijk maakt. Eigenlijk meer
dan dat je voor mogelijk houdt. Denk ik. Dat is ook wat ik
vandaag zei tegen twee mensen die ik sprak in een koffiezaak,
je kan eigenlijk alles doen en alles voorstellen en je krijgt niet zo
snel een nee. En ja dat is eigenlijk heel bijzonder want dat dat ja
dat mist wel op veel plekken. Er zitten altijd heel veel haken en
ogen aan, en bij BANK15 is dat niet. 

WELKE KERNWAARDEN VIND JIJ BIJ BANK15 PASSEN?
Hmm… Ik zou zeggen makers, ontwikkelen, innoveren, vrijheid, ja
dat, en ik denk eigenlijk heel veel ontwikkelen en de synergie
tussen creatief en zakelijk.

WAT VOOR GEVOEL KRIJG JE BIJ BANK15?
Hmm... Ja sowieso positief maar ben even aan het denken hoe ik
dat zou omschrijven. Denk wel heel open. En ik zit hier graag
omdat er heel de dag mensen in- en uitlopen en dat werkt voor
mij heel erg inspirerend. En dat is het gevoel wat ik dan bij
BANK15 heb. 

Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Het omschrijven van
een gevoel is best moeilijk. Vooral omdat dat gevoel nog bij mij
een plek moet krijgen. Het is nu zo nieuw voor mij, en dat groeit
naar iets toe. Maar nu... ik weet dat ik daar niet zo zeer mee te
maken heb, maar ik voel mij ook heel trots, omdat er steeds
meer mensen binnen komen, mensen weten BANK15 te vinden.
Ik voel mij ook betrokken, ik maak jullie natuurlijk mee en daar
voel ik mij ook bij betrokken en dat geeft een trots gevoel. En
wat ik ook vind: BANK15 zorgt ervoor dat je een stap maakt van
houtje-touwtje naar professioneel. Tenminste dat je van idee
echt naar het uitvoeren gaat. 
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HOE ZOU JE DE MISSIE VAN BANK15 OMSCHRIJVEN?
Nou dat zit dus eigenlijk daarin… in het creatieve en mensen die
iets willen bereiken maar daar misschien niet alle middelen voor
hebben. En dat BANK15 eigenlijk een duwtje in de rug geeft om
je als maker te ontwikkelen tot professionele maker of muzikant
of keuken artiest. Ik denk dat dat de missie van BANK15 is. En
ook sowieso die kansen te geven en laten zien wat er kan. Maar
ook iemand met beiden benen op de grond te houden. En leren
op zijn eigen benen te laten staan. 
 
HOE ZOU JE DE VISIE VAN BANK15 OMSCHRIJVEN? 
Ik denk dat de visie is: het verbinden van grote bedrijven met
kunst en cultuur. Denk ik… Wat is de visie vraagt Rosa aan Olga.
En Olga antwoord: Het gaat ook dieper dan een plek, een kans
of een ervaring bieden. Het gaat ook over een stukje mindset. Je
geeft wat je al over hebt. En dat willen we overdragen, dat je er
op zijn minst over nadenkt dat je eens vriendelijk lacht naar je
buren. 

WAARMEE ASSOCIEER JIJ BANK15?
Met de nieuwe HUB in Breda. Wanneer ik aan BANK15 denk zie
ik groene kleuren voor mij, groen licht met geel logo. En ik
associeer het momenteel heel erg met mijn werkplek hierbinnen,
hier in deze ruimte. Waar ik vooral aan denk is de bedrijvigheid
van de open keuken, het piepen van de oven en ik ruik het
broodje wat daar dan weer uit komt. Ik hoor het koffieapparaat
en ik zie mensen binnen komen lopen. Dat is waar ik dan
zintuiglijk aan denk. En dit alles geeft echt ook een huiselijk
gevoel. Het is een soort community gevoel en dat kun je denk ik
hier ook meer creëren. Dat zit er al wel meer dat kan hier nog
meer ontstaan. 

“Ik moet wel zeggen, van
iedereen die ik spreek en

tegen wie ik zeg: ‘Kom langs’,
die zeggen allemaal: wat is

het nou precies en wat
gebeurt er nou precies? En

daarbij is het ook zo dat
mensen het zo gewend zijn
dat er altijd iets achter zit,

er zit altijd een addertje
onder het gras. Het is vaak

te mooi om waard te zijn. En
dat is wel ingewikkeld voor
mensen om los te laten.” -

Rosa Meinger
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Bijlagen 5:
Podcast Young Ones - Jerry Opier

https://open.spotify.com/episode/0UvQYWovq37QGVIA5VaVfc 

https://www.youtube.com/watch?v=OadsS88sXIU 
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Bijlagen 6:
Expert interview Aron van der Valk

Aron is interactie ontwerper bij Stijlbreuk. Op zijn 25e begon hij
met studeren aan de NHTV in Breda. Eerst heeft Aron de studie
Media and Entertainment Management afgerond en vanuit daar
heeft hij een Master Media Innovation afgerond. Voor zijn
afstuderen heeft hij een spel ontwikkeld die te spelen is op
verschillende divices. Hij vergeleek het zelf met het Pokémon go
spel. Een soort Risk in de echte wereld. Hebben ze ook
daadwerkelijk gebouwd samen met investeerders maar is
uiteindelijk niet helemaal gelukt om verschillende redenen.

Aron was voorheen programmeur bij een Poppodium in
Oosterhout, waar hij evenementen en festivals organiseert. Ook
heeft hij bijvoorbeeld vanuit daar Breda Barst mee opgezet.
Uiteindelijk stopte deze poppodium ermee en toen heeft hij alle
inboedel gekocht. En vanuit daar heeft hij een stichting Cultief
opgezet die zich nog steeds inzet voor NHTV, voor het
introductiekamp Camp Lost. Al 12 jaar helpt Aron met stichting
de NHTV met een groepje organisatie studenten. De
introductieweek van toen was naar zijn eigen zeggen een beetje
‘halve bak’ met een feestje hier, een dagje stad en op school. Hij
werd dus gevraagd namens NHTV om iets te organiseren en
daar kwam een festival uit. Vanuit daar is Camplost ontstaan.

Het eerste jaar begon het festival op een groot terrein waar nu
het nieuwe Amphia Ziekenhuis staat, destijds was daar nog
helemaal niks, geen water en stroom dus dat hebben ze
allemaal zelf geregeld. In het begin waren ze een beetje houtje-
touwtje, en op een moment studeerde hij af en bleef hij met
Stichting Cultief betrokken bij het organiseren van het jaarlijkse
introductie kamp. Je moet namelijk geluk hebben met de
betrokkenheid van de studenten die de organisatie willen
oppakken en de kwaliteit zoals voorgaande jaren kan
garanderen, zegt Aron. 

Een stukje technische kennis en het opbouwen in het algemeen
is vrij complex legt Aron uit. Dus Aron en de Stichting Cultief
neemt elk jaar dat technische en het opbouwen voor hun
rekening. Daarbij neemt een groep studenten elk jaar het
voortouw in de marketing, aankleding, thema, het verhaal etc. 

73



En dit gebeurt allemaal vrijwillig, de NHTV en Cultief hebben
een all-in bedrag afgesproken zodat de school weet dat de
kwaliteit en de kosten consistent zijn. Aron is zelf meer van de
digitale techniek en er zijn mensen bij betrokken die allerlei
andere interesses bundelen om daar een groep en deze mensen
komen elk jaar vrijwillig een week lang opbouwen en afbouwen.
En samen maken we de concepten van de studenten die het
Camplost tot een passend en kloppend geheel. 

Aron kaart aan dat studenten soms ideeën hebben die heel vet
zijn, zoals een thema onderwaterwereld. Maar helaas zijn de
middelen beperkt op een locatie zoals een grasveld met een
terras en een gymzaal. Dus stellen ze zich de vraag: hoe kun je
nou veel meters maken binnen zo’n thema, maar vaak is het tot
de verbeelding sprekende dingen maken veel efficiënter. Een
verhaal heeft onderdelen en die onderdelen kun je op een
bepaalde manier uiteenzetten. Zodat het in elkaar haakt en dan
maak je een beleving. 

Wij vroegen aan Aron hoe hij kernwaarden in een ontwerp laat
terugkomen. Hij antwoord dat het vooral stapelen is en ze willen
iets verzinnen wat duurzaam is. Zo probeert hij elk jaar in te
haken op wat zij al hebben uit voorgaande jaren. 

Tijdens het gesprek laat Aron een aantal foto’s en filmpjes zien
met wat stichting Cultief heeft gedaan. Zo wilde ze een zaal
creëren die je niet meer terug kent. Dat deed hij onder andere
met veel led strips als aankleding. Aron verteld dat hij door had
dat veel impact maken indruk maakt en dat hebben ze gedaan
met veel eenheden. Het effect creëerde ze met een stuk of 100
led strips die weer los van elkaar waren geprogrammeerd. 

Aron laat een van zijn installaties zien, Emmelie vraagt dit is
gemaakt voor een rede, hoe is dat ontstaan? Aron vertelt over
een creatief proces dat je de uiteindelijke rede nooit weet. Hij
weet wel de motivatie. Maar het is vaak een resultaat op het
gevolg van duizend beslissingen. 

Het doel van het hele introkamp. Er zitten twee verschillende
groepen studenten. Dames die redelijk outgoing en sociaal zijn.
En technische game jongens die wat meer introvert zijn. Hoe
kunnen we deze twee verschillende groepen wat meer laten
samen komen. Een programma voor ieder wat wils. Toen
ontstond het idee van een soort van kermis buiten, waarbij
lossen installaties (attracties) staan, die je kan gaan opzoeken
als je daar zin in hebt. Zodat het laagdrempelig is voor iedereen
en voor iedereen leuk is om aan mee te doen. Ook worden er
scores bijgehouden dit zorgt ervoor dat mensen elkaar uitdagen
en extra geprikkeld worden om mee te doen. 

En zo geeft hij aan dat ontwerpprocessen door de jaren heen
worden ontwikkeld en doorgevoerd. Ze focussen zich op de mvp
(minimum viable product). Wat is de kern van iets? Hoe kunnen
we zo simpel mogelijk iets in elkaar zetten. En vanuit daar
worden alle elementen, zowel technisch en creatief met elkaar
verbonden. Hij heeft aan dat het de kunst in om letterlijk van
alles aan elkaar te knopen. Zo testen ze of het werkt, of men het
leuk vindt en of iets niet gesloopt wordt door het te gebruiken.
En de uiteindelijke versie wordt daardoor steeds beter. 
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Aron legt een van zijn uitgewerkte spellen uit. We vroegen hem
wat hierbij de gedachtegang was. Zo geeft hij aan dat hij is
gaan brainstormen over de verschillende elementen die er al
zijn, we hebben lampen dus we doen iets met licht, knoppen is
makkelijk, daar kun je iets mee doen, tijd is altijd leuk want je
hebt dan tijdsdruk. Je krijgt een score en zo kun je deze steeds
weer verbeteren. En je moet iets maken wat oneindig is. Zo blijft
het spel interessant want het is niet na een keer spelen klaar.
Als conclusie voegt hij nog toe: wat heb ik al liggen en wat kan
ik hier nog aan toevoegen?! 

We Aron vertellen wat we graag willen doen voor ons
afstuderen: een ervaring creëren waarin men uitgelegd krijgt
dat ze ook weleens iets voor een ander kunnen doen zonder er
altijd iets voor terug te willen. Hij zegt dat hij meteen denkt aan
de film ‘pay it forward’. En daarna roept hij een aantal dingen die
bij hem naar binnen schieten. Zo noemt hij dat een
verrassingseffect goed werkt, zoals bij srprs.me, de organisatie
die reizen samenstelt waarbij je als reiziger niet weet waar je
naar toe gaat. En ook noemt hij een domino-effect, iemand moet
het leuk vinden om iets te krijgen. 

Er moet iets zijn waarin je wat kan ontdekken. Bijvoorbeeld op
een kermis, daar is van tevoren afgesproken dat dat een mooie
tijd gaat zijn, alleen toch weet je niet precies wat die ene
attractie gaat doen. 

“Mensen vinden het vet om
onderdeel te zijn van het

grote geheel”  - 
Aron van der Valk

Aron geeft aan om er misschien kaders aan te hangen: Je wordt
bijvoorbeeld uitverkoren tot de club van BANK15. Er zijn een
aantal regels, je moet bijdragen… je moet sociaal… je moet
dit/dat… en uiteindelijk hoor je bij de club.

Wat wil de ontvangende partij, ontvangen? Er is een gever en
een ontvanger. 
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Bijlagen 7:
Fieldresearch

HEINEKEN EXPERIENCE AMSTERDAM
Bij binnenkomst worden we ontvangen in een grote ruimte waar
we onze jassen kwijt kunnen en in deze ruimte zien we grote bier
cilo’s. Het voelt er fris en we ruiken niks. Op het begin van de
experience moeten we wachten in een ontvangstruimte en
vanuit daar start de tour, we staan in een oude hal waar het muf
ruikt en hier krijgen we een welkomstwoordje in het Engels. Er
wordt het een en ander uitgelegd en we zien een aantal oude
objecten die worden verlicht. 

Van het oude gedeelte lopen we richting de ruimte waar vroeger
het bier gebrouwen werd, grote biervaten staan in de ruimte en
hier kun je in kijken waar video’s van het brouwproces worden
geprojecteerd. Je ziet de evolutie van het logo, de flesjes,
huisstijl etc. door de jaren veranderen. Her en der staan
medewerkers om de bezoekers te voorzien van informatie. Wat
opvalt is dat alles in het Engels staat uitgelegd, en wij zijn zo
ongeveer de enige Nederlanders die er op dat moment waren.
Sommige bezoekers zijn duidelijk minder geïnteresseerd in hoe
het proces van Heineken is verlopen en deze bezoekers kijken
amper om naar de geschiedenis en lopen snel door. 

Vanuit daar lopen we door naar het gedeelte waar de
experience echt begint, we worden als het ware gebotteld en
we rollen over de lopende band tussen de andere bierflesjes. We
staan in een grote ruimte waar een 360 graden film wordt
afgespeeld samen met veel licht en geluidseffecten. Op de
grond staan we op een plaat die meetrilt met de flesjes. Zo
wordt het bottelen nagebootst en ervaren we hoe het is om een
flesje Heineken te zijn. Doordat er medewerkers op
verschillende punten elke bezoeker instrueren naar de juiste
plekken te lopen zie je dat bezoekers luisteren naar de
medewerkers en veel zijn aan het filmen. Aan de
gezichtsuitdrukkingen van andere bezoekers is te zien dat ze
het gaaf maken, dit komt door het licht en geluid. De emoties
die de bezoekers tonen zijn vooral blikken met daarop een
glimlach of ze kijken verrast.

Tijdens de route is er ook een moment ingebouwd dat je met
elkaar proost en een Heineken pilsje drinkt. Zelf van het proost
gedeelte maken ze een speciaal moment. 
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Er wordt veel gebruik gemaakt van techniek, veel van de unieke
artikelen zoals biervaten, flesjes, bierviltjes door de jaren heen
zijn verlicht met LED-strips. Het effect van LED is het uitlichten
en zo lijkt elk object wat wordt uitgelicht belangrijk om daar
informatie van in je op te nemen. Overal wordt geluid toegepast,
in het oude gedeelte hoor je paard en wagen door de speakers
maar ook marktlui die onderhandelen over de prijs van een krat
bier. De geluiden versterken de beelden die in de ruimte worden
geprojecteerd. In het nieuwe gedeelte zie je duidelijk veel meer
techniek: LED’s maar ook special-effecten, de licht flitst voorbij
en de wind waait om je oren. Er wordt dus veel gebruik gemaakt
van het prikkelen van je zintuigen. Een echte ervaring.  

De experience is een totaalpakket, er zit een kop, romp en staart
aan. Tijdens de experience zijn er veel technische en marketing
gerelateerde elementen te zien. Denk aan: reclame(spots),
plekken waar je op de foto/video kon en deze naar jezelf kon toe
e-mailen en je kon je unieke eigen bierflesje laten bedrukken
tegen zes euro per flesje. Niks moet en alles mag, je bent zelf de
baas over hoe jij de experience indeelt: ga je direct naar de plek
waar twee bier te drinken is of ga je langs elke plek waar
informatie te winnen is, je bepaald het zelf en niemand kijkt er
raar van op als je een 20 minuten in de Heineken experience
bent of anderhalf uur 

Bij binnenkomst bij de experience hebben we een bandje
gekregen. Aan het bandje zitten twee kleine consumptiebonnen
vastgemaakt. Deze twee muntjes kun je uit het bandje drukken
en omwisselen voor twee pilsjes.  
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MOCO MUSEUM AMSTERDAM
We moeten een trapje op om het gebouw te betreden. Daar
stond iemand bij de ingang om het ticket te scannen, we konden
onze jas op laten hangen en daarna het museum rond.  

Wat ons meteen opviel was de geur, het rook heel fris, alsof het
raam open stond en de bloemengeur van buiten naar binnen
waaide. We hoorde rumoeren van de hoeveelheid mensen in de
ruimte. Het is een oud monumentaal pand met veel trappen.
Veel kleine expositieruimtes met daarin de kunst van diverse
kunstenaars. Onder andere hangt en staat er kunst van Banksky,
Jeff Koons en Yayoi Kusama. De ene kamer is licht van kleur en
de andere ruimte is weer donker. In elke kamer hangt een ander
soort gevoel. Zo heeft elke kunstenaar een eigen stijl wat ook
terug te zien is in de ruimtes. De informatie kun je lezen in het
Engels op de bordjes naast de kunstwerken. Maar er is ook een
mogelijkheid om audio fragmenten te beluisteren via de Moco
website of Moco app. In enkele ruimtes kan je via de Moco Play
app het kunstwerk ‘tot leven’ brengen. Je scant met je camera
het kunstwerk dat komt vervolgens in beweging op je telefoon.
Het werkt goed en veel van de bezoekers maakt gebruik van
deze techniek. Het was ons niet meteen duidelijk dat deze
mogelijkheid er was. Wij zagen het andere doen, daardoor deden
wij het ook.  

Moco staat bekend om de Digital Immersive Art expositie. Deze
expositie vind je in de kelder en is ontworpen door Studio Irma.
We kende de expositie alleen nog maar van de foto’s, op foto’s
die we ooit eerder gezien hadden lijkt de ruimte enorm maar in
het echt valt het reuze mee. 

Naar schatting is de ruimte drie bij drie, maar door het slim
gebruiken van spiegels, zowel voor je, achter je en de vloer en
het plafond wordt de ruimte veel groter dan dat het
daadwerkelijk is. In de ruimte hangen veel snoeren met daar aan
diamant achtige vormen die licht geven. De spiegels zorgen
ervoor dat het lijkt alsof er duizenden hangen. Veel mensen
maken hier foto’s, waarschijnlijk vanwege de impact volle ruimte
met veel verschillende lichten.  

Naast de oneindige ruimte met de spiegels (Diamond matrix) zijn
er nog een aantal andere kamers en gangen waar je in/doorheen
kan: 

• WE ALL LIVE IN BUBBLES
• CONNECT THE DOTS IN THE UNIVERSE
• KALEIDOSCOPE

Het zijn allemaal ruimtes met veel spiegels, kleuren, beelden en
vormen die beweeg over de muren van de ruimtes. Door de grote
is het erg indrukwekkend en zou je er uren naar kunnen kijken.
Naast het gebruik van alle lichten en vormen wordt er ook
gebruik gemaakt van muziek, de muziek is vooral op de
achtergrond maar maakt de beleving wel compleet. Er zit geen
chronologische volgorde aan het bezoeken van het museum.
Zodra je uit de shop komt sta je gelijk buiten om daar nog een
aantal grote kunstobjecten te kunnen bekijken.  
De houding van de bezoekers is kalm bij de normale exposities
maar de bezoekers worden meer opgewekt bij de Digital
Immersive Art expositie. Hier zie je veel mensen foto’s en
filmpjes maken. Er zijn voornamelijk jonge mensen te zien en
kijken aandachtig naar de kunst.  
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Kijk mee met onze dag in Amsterdam! 

https://drive.google.com/file/d/1lf5spwMWuh91fLeEps4f9trKBBDpz6Q1/view?usp=sharing

 
Klik op de link om de video te bekijken
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Bijlagen 8:
Prototype 1: Hoe reageert men op vrijgevigheid?

Handgeschreven kaartje met compliment of een aardige
spreuk
Een bosje tulpen
BANK15 munten (consumptiebonnen)
Een briefje van 5 euro

TESTEN LOW-FI PROTOTYPE 1
Als eerste prototype hebben we een dag uitgekozen waarbij we
mensen op straat belangeloos iets gaan geven. Hiermee willen
we uitzoeken hoe deze mensen daarop reageren en hoe we dit
zelf ervaren, om dus iets weg te geven aan een ander.  

Dit geven we weg: 

Er zijn in totaal 25 kaarten uitgedeeld. Hieronder is in een tabel
af te lezen wat de reacties waren per onderdeel wat is
uitgedeeld. 

Resultaten low-fi prototype 1 leest u op de volgende pagina’s. 
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Wat opvalt is dat een dame die een kaartje kreeg het heel erg
leuk vond om een persoonlijk compliment te krijgen, ze vond dat
we iets goed deden. En dat we het allemaal niet meer gewend
zijn om elkaar complimenten te geven. Even later kwam deze
dame weer terug op onze route door de stad en toen gaf ze uit
dankbaarheid ons een bos bloemen! Omdat we haar dag mooier
hadden gemaakt.  

Wat goed is te zien is dat merendeel leuk reageert, ze bedanken
ons maar willen toch wel weten waarom we dit doen of wat
erachter schuilt. 42 procent van alle personen die wij een van
bovenstaande hebben weggegeven reageren argwanend,
wantrouwend of met onbegrip. Dit is terug te lezen in de
reacties.  

Wat ook opvallend is, is dat 24 procent van 42 procent de
mensen die een compliment aangeboden kregen het afwijst. Ze
lopen door of zeggen nee. De personen komen schuw over en
zijn erg in hun zelf gekeerd. Een aantal reacties die we
ontvingen waren: “Waarom? Nee dankje” Onze conclusie hieruit
is dat men niet open staat om überhaupt aangesproken te
worden op straat. En dat ze veelal denken dat er iets achter zit.

Bij het uitdelen van consumptiebonnen, tulpen en briefjes van
vijf euro zijn de reacties over het algemeen hetzelfde. Men is
dankbaar, maar ook argwanend want ze denken dat er wat
achter zit, of dat men er iets voor terug moet doen. 

Reacties zoals “nee ik heb geen interesse” of “waarom doen
jullie dit?” komen vaker terug. Bij het ontvangen van bloemen
reageert men over het algemeen wel positiever, meer dan de
helft van de 8 mensen reageert met dat ze het lief vinden van
ons of ze reageren dat meer mensen dit zouden moeten doen.
Bij het uitdelen van de vijf euro briefjes zie je dat men niet
begrijpt waarom we ze geld aanbieden. Ze willen het niet
aannemen of ze kijken eerst of het briefje wel ‘echt’ is door het
tegen de zon in te houden. De andere helft reageert met een
afwijzing
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Bijlagen 9:
Prototype  2: 

Bij punt 1 gaat de gebruiker op de grond liggen in een
donkere ruimte. Met koptelefoon op zijn oren.
Bij punt 23 geeft de gebruiker zichzelf of een ander een
compliment, zodra de gebruiker dit doet gaat er een lamp
branden. Dit doen we omdat het geven van een
compliment zorgt voor een warm gevoel en de lamp
straalt warmte uit. Ook willen we daglicht hiermee
nabootsen. 

WAT GEBEURT ER TIJDENS HET AUDIOFRAGMENT:
We nemen je mee in de ervaring. In het audiofragment zijn er
verschillende elementen toegevoegd om het prototype
compleet te maken:

AUDIO:
https://drive.google.com/file/d/1BRH3IM9FASsfYz2Rci00
xbOPTbVeWr8S/view?usp=sharing
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TEKST AUDIO:
Je mag op het matje gaan liggen... (3 sec rust)
Je mag het kussentje onder je hoofd leggen en zorgen dat comfortabel ligt… (3 sec rust) 
Lig je comfortabel? We gaan je nu bewust maken van je lichaam... (3 sec rust) 
Sluit nu je ogen… (8 sec rust)
Breng je aandacht naar de plekken waar je lichaam contact maakt met de ondergrond… (3 sec rust) begin bij je benen… (3 sec rust) wat voel je?...
(6 sec rust)
Ga door naar je billen… (7 sec rust)
Nu kom je aan bij je rug… (5 sec rust)
Verplaats je focus via je schouders en nek omhoog naar de achterkant van je hoofd… (5 sec rust) Wat merk je allemaal op?... (5 sec rust)
Verplaats nu je aandacht naar je ademhaling… (3 sec rust)
Volg de bewegingen van de in- en uitademing… (5 sec rust)
Merk je dat je buik meebeweegt?... (5 sec rust)
Je hoeft niks te veranderen, ben je enkel bewust van je ademhaling… (8 sec rust)
Breng nu de aandacht naar je handen…
Leg ze rustig op je buik op een plek waar dat prettig aanvoelt… (8 sec rust)
Hoe voelt het om je handen op je buik te hebben liggen?... (6 sec rust)
Breng nu de focus omhoog naar je nek… (6 sec rust) door naar de achterkant van je hoofd… (6 sec rust) wat voel je?... (6 sec rust)
Langzaam focus je op je oren… (4 sec rust) op je wangen en op je ogen… (4 sec rust) wat neem je waar?... (12 sec rust)
Breng nu de aandacht naar je mond… (5 sec rust) voel je lippen (3 sec rust) voel je tong… (3 sec rust) wat voel je? (12 sec rust)
Maak langzaam een glimlach op je gezicht… het is oké… als je moet lachen… (3 sec rust) hard op lachen is ook helemaal oké… (3 sec rust) bekijk
het in het positief… (10 sec)
Wanneer heb jij voor het laatst naar iemand geglimlacht?... (10 sec rust)
Ga terug naar het gevoel van je handen die op je buik liggen… (15 sec rust)
Focus weer op je ademhaling… (7 sec rust)
Geef nu jezelf of een ander een compliment en zeg hem hardop… (10 sec rust)
Wat merk je op?... (7 sec rust)
Open langzaam je ogen… (3 sec rust)
Neem de tijd… (3 sec rust) Wat zie je?... (6 sec rust)
De ervaring bijna is afgelopen en word je weer langzaam bewust van je omgeving… (7 sec rust)
Bedank jezelf voor de tijd en energie die je genomen hebt… (7 sec rust)
Neem je tijd en sta rustig weer op… (5 sec rust)
Je mag nu de koptelefoon af doen.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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CUSTOMER JOURNEY, PROTOTYPE 2:
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NAAM LEEFTIJD REACTIES

Sjoerd van Ewijk 32

Je vraagt om met je handen op de buik te gaan liggen maar dat deed ik al
Ik werd rustig van de stem van de spreker, zegt Sjoerd
Hij vindt het wel moeilijk om te bedenken wat hij ‘voelt’?
Hij had al een glimlach op zijn gezicht voordat de vraag over glimlachen kwam
Hij had eigenlijk van tevoren meer informatie gehad over wat er zou komen

Herriaan Franssen 28

Herriaan vond het een interessante beleving 
Hij zei zijn compliment niet hardop
Hij begrijpt de handelingen en elementen die erin zitten
Hij zegt wel dat hij nu niet per se vrijgeviger is geworden 
Het gaf hem een gevoel van bewust zijn met je eigen lichaam door de drukpunten
Door dat je daar überhaupt al ligt ben je goed bezig met drukpunten, zegt hij
Focussen op glimlach deed hij al voor de vraag
Glimlach op zijn gezicht forceren vond hij ‘nice’ want daardoor werd hij meer bewust en daardoor
positiever 
Hij vond het niet te lang duren, eigenlijk te kort, juist meer rust bewaren op sommige momenten

Xavier Ketelaars 23
Doordat ik op de grond moest liggen had ik automatisch al een buikademhaling, dus ik bewoog al mijn
buik heen en weer en focuste mij daar al op
Ik had pijn in mijn ogen toen de lamp aan ging

Arno de Becker 24

Arno vond het lastig om een compliment hardop te zeggen
Arno geeft aan dat hij relaxed is geworden. Hij denkt (nadat het concept is uitgelegd) dat het wel
gewerkt heeft om hierdoor vrijgeviger te stimuleren omdat hij bewuster is geworden door de vragen
die gesteld werden
Arno zal vaker naar een vreemde lachen zegt hij, dit komt wederom door de bepaalde reflectie in de
ervaring
Sommige stukken gingen te snel

TESTRESULTATEN:
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NAAM LEEFTIJD REACTIES

Leon Ansems 28

Leon praatte niet hardop, dit vond hij raar
Hij was afgeleid door het gebruik van de lamp die we toegevoegd hadden (zonlicht
nabootsen)
Hij vond de muziek rustgevend

Fenne Verhoeven 25

Fenne is na de ervaring geheel ontspannen
Ze geeft aan dat het compliment hardop zeggen raar is omdat je al helemaal rustig in jezelf
bent
Ze vindt het op sommige momenten te snel gaan
Ze geeft aan dat de volgorde wellicht anders zou moeten, bijvoorbeeld het compliment aan
het eind zou kunnen
En dat de vraagstelling over het glimlachen uitgebreider zou kunnen om meer reflectie te
hebben

Lisa van Bokhoven 24
Normaal gezien ben ik niet van het spirituele, zegt Lisa
Ik moest wel lachen, het was wel grappig
Handen op je buik voelde relaxed

Lieke van der List 23

Lieke had eerst haar handen op haar buik maar toen moest ze focussen op haar handen en
legde ze haar handen op de grond, maar daarna werd er in het audio fragment gevraagd om
je handen op je buik te leggen dus dat was een beetje geforceerd
Lieke geeft aan dat ze door de ervaring zeker wel positiever naar de kleine dingen gaat
kijken zoals dus de glimlach naar een vreemde
Het compliment hardop uitspreken vond Lieke ongemakkelijk

TESTRESULTATEN:
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FOTO'S GEBRUIKERSTEST

Sjoerd Herriaan Leon Xavier

Fenne Arno Lisa Lieke
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Bijlagen 10:
Prototype  3: 

Bij punt 1 gaat de gebruiker op de grond liggen in een
donkere ruimte. Met koptelefoon op zijn oren.
Bij punt 18 wordt de gebruiker gevraagd te glimlachen.
Bij punt 26 kijkt de gebruiker naar zichzelf in een spiegel.

WAT GEBEURT ER TIJDENS HET AUDIOFRAGMENT:
We nemen je mee in de ervaring. In het audiofragment zijn er
verschillende elementen toegevoegd om het prototype
compleet te maken:
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CUSTOMER JOURNEY, PROTOTYPE 3:
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1. Je mag op het matje gaan liggen... (3 sec rust)
2. Je mag het kussentje onder je hoofd leggen en zorgen dat comfortabel ligt… (3 sec rust) Je mag je handen rustig op je buik op een plek waar
dat prettig aanvoelt… (8 sec rust) *
3. Lig je comfortabel? We gaan je nu bewust maken van je lichaam... (3 sec rust) 
4. Sluit nu je ogen… (8 sec rust)
5. Breng je aandacht naar de plekken waar je lichaam contact maakt met de ondergrond… (3 sec rust) begin bij je benen… (3 sec rust) wat voel
je?... (6 sec rust)
6. Ga door naar je billen… (7 sec rust)
7. Nu kom je aan bij je rug… (5 sec rust)
8. Verplaats je focus via je schouders en nek omhoog naar de achterkant van je hoofd… (5 sec rust) Wat merk je allemaal op?... (5 sec rust)
9. Verplaats nu je aandacht naar je ademhaling… (3 sec rust)
10. Volg de bewegingen van de in- en uitademing… (5 sec rust)
11. Merk je dat je buik meebeweegt?... (5 sec rust)
12. Je hoeft niks te veranderen, ben je enkel bewust van je ademhaling… (8 sec rust)
13. Breng nu de aandacht naar je handen…
14. Hoe voelt het om je handen op je buik te hebben liggen?... (6 sec rust)
15. Breng nu de focus omhoog naar je nek… (6 sec rust) door naar de achterkant van je hoofd… (6 sec rust) wat voel je?... (6 sec rust)
16. Langzaam focus je op je oren… (4 sec rust) * op je wangen en op je ogen… (4 sec rust) * wat neem je waar?... (12 sec rust) * 
17. Breng nu de aandacht naar je mond… (5 sec rust) * voel je lippen (3 sec rust) * voel je tong… (3 sec rust) * wat voel je? (12 sec rust)
18. Maak langzaam een glimlach op je gezicht… het is oké… als je moet lachen… (3 sec rust) hard op lachen is ook helemaal oké… (3 sec rust)
bekijk het in het positief… (10 sec)
19. Wanneer heb jij voor het laatst naar iemand geglimlacht?... (10 sec rust) *
20. Wat voel jij, als iemand die je niet kent naar je glimlacht?... (10 sec rust) *
21. Vind je dat een fijn gevoel?... (8 sec rust) * 
22. Ga terug naar het gevoel van je handen die op je buik liggen… (15 sec rust)
23. Focus weer op je ademhaling… (7 sec rust)
24. Wat merk je op?... (7 sec rust)
25. Open langzaam je ogen… (3 sec rust)
26. Neem de tijd… (3 sec rust) Wat zie je?... (6 sec rust)
27. De ervaring bijna is afgelopen en word je weer langzaam bewust van je omgeving… (7 sec rust)
28. Kijk maar naar jezelf (15 sec rust) * 
29. Bedank jezelf voor de tijd en energie die je genomen hebt… (7 sec rust)
30. Neem je tijd en sta rustig weer op… (5 sec rust)
31. Je mag nu de koptelefoon af doen.

TEKST AUDIO:

* Verandering in de tekst.



NAAM LEEFTIJD REACTIES

Bep Buijlinckx 53

Bep vond het niet heel prettig om op de grond te liggen. Toch kon ze zich overgeven omdat
ze erg rustig werd van de ademhalingsoefening
Bep is zich nog meer bewust van haar lichaam door het focussen op de drukpunten en later
haar zelf te zien in de spiegel. Ze vertelde dat ze voor elk deel van haar gezicht de tijd nam
om het goed te bekijken

Herriaan Franssen 28
De scan was heel rustgevend en gaf hem de mogelijkheid om stil te staan bij zijn lijf. 
Het is lang geleden dat Herriaan zo lang naar zichzelf in de spiegel heeft gekeken, er ging
wel veel door mijn hoofd heen

Leon Ansems 28
Leon vertelde dat hij erg ontspannen was door de instructies die in de audio kwam maar
toen hij zijn ogen opendeed en naar zichzelf keek moest hij wel een lachen. Hij vond het een
beetje ongemakkelijk

Michael Eboigbe 28

Michael zegt na de ervaring dat hij helemaal zen is geworden. 
Hij vond het een rustgevend moment. 
Hij zegt: “Voor mij was het moeilijk om op je ademhaling te focussen”.
Wel vond hij het begrip ‘focus op’ moeilijk te definiëren.
Michael moest hardop lachen door “je mag ook hardop lachen”.
Michael geeft aan dat hij het een fijn idee vindt als iemand naar je glimlacht, hij vindt het
vrolijk en zegt dat hij daar wel ‘lekker op gaat’ en dat hij dan teruglacht.

TESTRESULTATEN:
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FOTO'S GEBRUIKERSTEST:

Bep Herriaan Leon Michael
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Bijlagen 11:
PROOF OF CONCEPT

FOTO'S VAN DE VOORBEREIDING:

In de gehele ruimte is citroengeur verspreid.
Bij punt 1 gaat de gebruiker op de grond liggen in een donkere ruimte. Met
koptelefoon op zijn oren. 
Bij punt 26 wordt een spiegel boven het gezicht van de gebruiker gehouden. De
spiegel zorgt voor een verrassend effect, gebruiker ziet zichzelf en kan
hierdoor lachen. Dit is toegevoegd omdat het bewezen is dat het kijken naar
jezelf in een spiegel zorgt voor reflectie en bewustwording. 

WAT GEBEURT ER TIJDENS HET AUDIOFRAGMENT:
We nemen je mee in de ervaring. In het audiofragment zijn er verschillende
elementen toegevoegd om het prototype compleet te maken: 
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CUSTOMER JOURNEY:
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FOTO'S GEBRUIKERSTEST

Eva

Herriaan Laura Leon

Gohdar Michael
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NAAM LEEFTIJD REACTIES

Laura 27

Laura geeft aan normaal gesproken totaal niet open te staan voor dit soort meditatie dingen. En daar veel
te nuchter voor te zijn.
Maar omdat ze ons wilde helpen heeft ze het met een klein beetje tegenzin toch maar gedaan.
Ze vond alle instructies erg duidelijk.
Na afloop van de ervaring was Laura even van de wereld. Ze pakte ruim de tijd, terwijl de audio al was
afgelopen. Toen de ervaring was afgelopen bleef Laura nog een aantal minuten liggen. 
Achteraf vertelde dat zoiets nog nooit had gedaan en dat ze echt versteld stond van de ervaring. 
Het voelde eerst onwennig voor Laura, maar zodra de focus op haar ademhaling goed ging, gaf ze zich
helemaal over aan de ervaring.
Op het einde van het gesprek gaf Laura aan dat de vragen over glimlachen haar echt aan het denken
hebben gezet. 

Herriaan Franssen 28

Herriaan heeft het audiofragment al meerdere malen beluisterd met de verschillende elementen die
toegevoegd zijn. Bij deze versie merkt hij op dat de citroengeur die is bijgevoegd een prettig effect geeft
De citroen geeft hem, zegt hij, een letterlijke frisse kijk op het positief bekijken van jezelf en een ander
Het compliment geven op het einde vindt hij een betere verandering. 

Leon Ansems 28

Leon heeft elke vernieuwde stap van het proces in het prototype doorgemaakt.  
Hij geeft aan telkens de ervaring als prettiger te ervaren. Dat de verbeterslagen duidelijk merkbaar
worden. 
Waar hij tijdens de eerste ervaring nog was afgeleid door allerlei elementen kon hij bij de laatste keer zich
volledig focussen op de ervaring. 
De toevoeging van citroen geur waande hem in een zomerse avond buiten met een pilsje in de hand en
een muggen kaarsje.  

TESTRESULTATEN:
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TESTRESULTATEN:

NAAM LEEFTIJD REACTIES

Eva 32

Eva zei meteen na het ervaren van deze stimuli dat ze verrast was door hoe je je lichaam
punten zo goed kan voelen als je erop focust. 
Ze vond het kijken in een spiegel confronterend en werd er zelf een beetje emotioneel van. 
Ze vertelde dat ze zichzelf zag en voelde een diepere connectie met haarzelf. 
De situatie waarin Eva de ervaring mocht testen was in een gebouw waar feesten en
partijen worden gehouden. Ze kwam uit een volle zaal met veel gasten want ze vierde
samen met Olga daar een 60-jarig huwelijksfeest. Toen ze even weg kon met Olga om de
ervaring te testen was ze even helemaal tot rust gekomen en ze vond de citroengeur heel
prettig op dat moment want het verfriste haar geest.

Godhar 26

Gohdar geeft meteen na de ervaring aan dat hij het heel bijzonder vindt. 
Er zat een verhaallijn in en hij vond het rustgevend. 
Hij zegt dat hij het bijzonder vond om naar jezelf te kijken, want hij moest lachen maar hij
weet niet hoe het kwam,
Hij vond het niet raar om naar zichzelf in de spiegel te kijken, hij vond dat zelfs comfortabel.
Wel vond hij het wat te langzaam gaan.

Michael 28
Het is de tweede keer voor Michael en hij geeft aan dat er weinig verandert is. 
Hij geeft aan dat er weinig citroen te ruiken is.
Hij kon zich wel beter focussen op zijn lichaamsdelen.
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Bijlagen 12:
OVERIGE SCHETSEN

Hierbij nog een aantal schetsen die we hebben gemaakt maar niet verder uitgewerkt.
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OVERIGE SCHETSEN

Hierbij nog een aantal schetsen die we hebben gemaakt maar niet verder uitgewerkt.
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