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Voor u ligt de exploratie ‘hoe kan er een manier gecreëerd worden waardoor 
studenten in Nederland minder gebruik maken van mobiele data in hun vrije-
tijdsbesteding?’. Het onderzoek voor deze exploratie is uitgevoerd ten behoe-
ve van de vermindering van de CO₂-vervuiling die gevolg is van het verbruik 
van mobiele data. Deze exploratie is geschreven in het kader van mijn afstu-
deren aan de opleiding Communicatie & Multimediadesign aan Avans Ho-
geschool Breda. Van 13 september 2021 tot en met 5 december 2021 ben 
ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze exploratie.

De onderzoeksvraag is mede opgesteld met mijn docentbegeleider Martin Le-
clerq. Hij heeft mij begeleid om van een onderwerp wat mij persoonlijk aan-
sprak als ontwerper, een passende onderzoeksvraag te maken. Tijdens dit on-
derzoek stonden mijn docentbegeleiders Martin Leclerq en Michel Witter voor 
mij klaar. Zij hebben telkens mijn vragen beantwoord, waardoor ik verder kon 
met mijn onderzoek. Daarnaast hebben ze me weten te motiveren om verder 
te denken dan alleen de gebruikelijke wegen die het meest voor de hand liggen. 

Bij deze wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor de fijne begeleiding en 
hun ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik alle respondenten bedanken 
die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Met in het bijzonder mijn mede-
studenten waarmee ik verschillende prototypes en concepten heb kunnen tes-
ten. Zonder hun medewerking had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien. 

Tot slot wil ik mijn vader in het bijzonder bedanken. Zijn wijsheid en kennis van 
zaken hebben mij geholpen deze exploratie tot een goed einde te brengen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Marthijn Broeken

Breda, 5 december 2021

In de afgelopen 5 jaar is het dataverbruik in Nederland vertienvoudigd. Dit komt 
neer op ruim 700 miljard MB. De verwachting is dat in de komende 10 jaar ons 
internetgebruik nog eens zal vertienvoudigen. De CO₂-vervuiling die hierdoor 
wordt veroorzaakt zorgt voor negatieve invloeden op ons klimaat. 

Het doel van deze exploratie is inzicht te krijgen in de toenemende mate van 
mobiel dataverbruik onder studenten in Nederland. Hiervoor is de volgende on-
derzoeksvraag opgesteld: hoe kan er een manier gecreëerd worden waardoor 
studenten in Nederland minder gebruik maken van mobiele data in hun vrije-
tijdsbesteding? 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn verschillende on-
derzoeksmethodieken ingezet waaronder een enquête, diepte-interviews, ex-
perimenten en is er gebruik gemaakt van een testgroep. Uit de resultaten bleek 
dat studenten bovengemiddeld gebruik maken van mobiele data en zich niet 
bewust zijn van de vervuilende gevolgen die dit met zich meebrengt. 

Op basis hiervan is er gekozen om een applicatie te ontwerpen om inzicht te 
geven in de vervuilende gevolgen die mobiele dataverbruik met zich meebrengt 
voor de gebruiker. Eventueel vervolgonderzoek zou zich verder kunnen richten 
op de verslaving aan sociale media onder studenten. 

Voorwoord Samenvatting
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Inleiding
Onderwerp, probleemstelling, doelstelling, 
relevantie en positionering

Dit afstudeeronderzoek gaat over het toenemende verbruik van mobiele data 
onder de doelgroep studenten in Nederland. 

Onderwerp

In de afgelopen 5 jaar is het dataverbruik in Nederland vertienvoudigd. Dit komt 
neer op ruim 700 miljard MB (ACM, 2020). Op basis van prognoses is een in-
schatting gemaakt van het dataverbruik voor 2030 (CE Delft). Na extrapolatie 
van deze prognoses is de verwachting dat in 2030 13 EB1 aan mobiele data wordt 
verbruikt in het lage scenario en 39 EB in het hoge scenario. In 2019 was de ge-
hele cyclus van mobiel dataverkeer (ACM, 2020) verantwoordelijk voor verbruik 
van 780 miljoen kilowattuur. Voor het opwekken van elektriciteit in Nederland 
gebruiken we voornamelijk nog fossiele brandstoffen, namelijk 78% (CBS, 2021). 
Hierdoor stoten we in Nederland met ons mobiele dataverkeer ongeveer 331 
duizend ton CO₂ per jaar uit. Het geschatte energieverbruik van het dataver-
keer in 2030 ligt tussen de 1,7 miljard kilowattuur en 4,4 miljard kilowattuur 
(CE Delft). Daarnaast zijn er voor ons verbruik van mobiele data, datacenters 
nodig waar al deze data wordt opgeslagen. In Nederland zijn deze datacenters 
bovendien nog eens goed voor een verbruik van 2,7 miljard kilowattuur (CBS, 
2020). Het verbruik van mobiele data en daarmee het energieverbruik zal in de 
komende 10 jaar sterk toenemen. Zijn we onszelf bewust van de vervuilende 
gevolgen die ons mobiele dataverbruik met zich meebrengt?

1 Een exabyte (afgekort EB) is 1.000.000 gigabytes of 
1.000.000.000.000.000.000 bytes 

Probleemstelling

In dit afstudeeronderzoek wil ik in een iteratief proces de hoofd- en deelvragen 
die opgesteld zijn beantwoorden door de toepassing van verschillende onder-
zoeksmethode en ontwerpactiviteiten. Met als doel inzicht te krijgen in de toe-
nemende mate van mobiel dataverbruik onder studenten in Nederland. Met de 
uitkomsten van deze inzichten wil ik een ontwerp creëren waardoor studenten 
minder gebruik zullen maken van mobiele data in hun vrijetijdsbesteding. 

Doelstelling
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We gedragen ons steeds bewuster als het om ons klimaat gaat. Maar naar eigen 
inzichten staan we er niet bij stil hoe vervuilend ons internetgebruik is en hoe 
groot de ecologische voetafdruk is die we via het internet achterlaten. We zijn in 
constante verbinding met het internet zonder dat we dat doorhebben. Op onze 
mobiele telefoons zijn talloze apps die zonder dat we ze gebruiken internet ver-
bruiken om gegevens te delen, te verversen of om onze locatie te bepalen. Daar-
naast maken we veelvuldig gebruik van applicaties in onze vrijetijdsbesteding, 
wat het grootste gedeelte inneemt in ons dagelijks data- en energieverbruik. 
Het internet is niet meer weg te denken in onze wereld en heeft voor enorme 
positieve veranderingen gezorgd in ons dagelijks leven. We verrijken ons door 
middel van kennis, onze zorg en infrastructuur kunnen niet meer zonder. Maar 
de klimaatrekening voor ons individueel gebruik moet ook betaald worden en 
het is tijd dat we ons bewuster gaan gedragen als het gaat om onze ecologische 
voetafdruk die we achterlaten via het internet.

RElevantie

Als ontwerper wil ik nog eenmaal laten zien wat ik in mijn mars heb. Hoewel ik 
na de opleiding geen carrièrepad ambieer als ontwerper en al andere routes 
heb uitgestippeld voor mezelf, wil ik wel bewijzen dat ik innovatief ben en pro-
blemen kan oplossen door middel van design thinking. 
De mobiele evolutie heeft mij sinds het begin van mijn studie al beziggehouden. 
De manier waarop een mobiele telefoon in ons leven is gekomen vind ik zowel 
fascinerend als zorgwekkend. Ruim 10 jaar geleden begon ik met mijn eerste 
mobiele telefoon, een uitschuif model van het merk Samsung. Wekelijks moest 
ik naar de supermarkt om mijn beltegoed op te laden voor het versturen van 
korte sms-berichten.  De mobiele evolutie is sinds die tijd niet meer bij te hou-
den. Merken kwamen met steeds vernuftigere oplossingen waarop ons leven 
makkelijker en mobieler zou worden. Waarbij het vroeger ging om het enkel stu-
ren van sms-berichten en het bellen van vriendjes om op woensdagmiddag af te 
spreken, is er sindsdien veel veranderd. Mobiele telefoons maken constant ge-
bruik van het mobiele netwerk wat in Nederland ver verspreid is. We gingen van 
3G naar 4G en het 5G netwerk is klaar om uitgerold te worden. Het huidige 5G 
maakt nu nog gebruik van drie frequentiebanden die al vallen in het spectrum 
dat wordt gebruikt voor mobiele netwerken. Vanaf 2023 zal gebruikt kunnen 
gaan worden van de 3,5 GHz-band, voor echt sneller dataverkeer. Deze innova-
ties op het gebied van mobiele technologie hebben ons leven vereenvoudigd 
en verrijkt op manieren waarover we 10 jaar geleden nog niet konden dromen. 
De keerzijde hiervan is dat we door middel van ons overmatige mobiele gebruik 
veelal onbewust permanente schade toebrengen aan ons klimaat. 

Positionering
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Wat is mobiel dataverkeer?

Hoeveel mobiele data verbruiken studenten gemiddeld per dag in Nederland?

Op welk moment van de dag gebruiken studenten het meeste mobiele data?

Wat is de onderliggende reden waarom studenten gebruik maken van mobiele data?

Zijn studenten zich bewust van de vervuilende gevolgen van hun mobiele dataverbruik?

Deelvragen

Hoe kan er een manier gecreëerd worden waardoor 
studenten in Nederland minder gebruik maken van 
mobiele data in hun vrijetijdsbesteding?

Hoofdvraag
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Empathise
Wat is mobiel dataverkeer?
Hoeveel mobiele data verbruiken studenten gemiddeld per dag in Nederland?
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Mobiel dataverkeer hierna te noemen mobiele data, betekent net zoveel als 
online zijn met je smartphone. Snel een recept op Google opzoeken, berichten 
sturen via WhatsApp naar je vrienden, navigeren via Maps of eindeloos over 
de tijdlijn van Instagram scrollen. Onze smartphones maken automatisch ver-
binding met de dichtstbijzijnde zendmast waarmee we toegang krijgen tot het 
netwerk en daarmee dus online zijn. Dit gebeurt door middel van je simkaart 
die continu een unieke code uitzendt naar de dichtstbijzijnde antenne waarmee 
een verbinding tot stand komt. Het grote voordeel van mobiele data is dat we 
ten opzichte van wifi, waarbij we toch vastzit aan een vast netwerk, overal in 
Nederland online kunnen zijn.

Wat is mobiel dataverkeer?

In Nederland zijn er 3 netwerkproviders die het mobiele netwerk faciliteren: 
KPN, Vodafone en T-Mobile. In Nederland zijn er naast de netwerkproviders ook 
MVNO’s actief de zogeheten Mobiele Virtuele Netwerk Operators, zij maken ge-
bruik van de netwerken van de netwerkproviders. 

Verdeling van MVNO’s in Nederland

- KPN: Simyo, Youfone, Budget Mobiel
- Vodafone: Hollandsnieuwe, Ziggo
- T-Mobile: Ben, Simpel, Tele2

Elk van deze netwerkproviders heeft zijn eigen zendmasten waarmee ze dan ook 
een verschillende dekkingsgraad halen over de totale oppervlakte van Neder-
land. KPN bekleedt 96,1%, Vodafone 86,3% en T-Mobile 98% van de Nederland-
se oppervlakte. (OPENSIGNAL, 2021).

De aanbieders 
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We kunnen vrijwel overal in Nederland in verbinding zijn met het internet en 
gebruik maken van onze mobiele data. Dit komt door de talloze zendmasten 
die in ons land zijn geplaatst. Je kan ze overal tegenkomen, masten van 30 à 40 
meter hoogte met antennekasten erop. Ook zijn antennekasten veel te zien op 
daken van gebouwen. Deze zendmasten zorgen voor het landelijke 2G, 3G, 4G 
en 5G netwerk. 2G is inmiddels bij T-mobile buiten gebruik genomen en 3G bij 
Vodafone, KPN stopt met 3G in maart 2022.
Het 2G-netwerk is geïntroduceerd in Nederland in 1922, hiermee was het mo-
gelijk om te bellen en korte tekstberichten te sturen. In 2001 kwam het 3G-net-
werk daarbij. Vanaf dat moment was het mogelijk om grotere hoeveelheden 
mobiele data te versturen waardoor we gebruik konden maken van het internet. 
Momenteel maakt het grootste gedeelte van de smartphone gebruikers in Ne-
derland gebruik van het 4G-netwerk (CE Delft, 2020).
5G is de nieuwe generatie van het mobiele netwerk en de opvolger van het 
4G-netwerk. De verwachting is dat de snelheid van het 5G-netwerk in 2023 13 
keer hoger zal zijn dan die van het 4G-netwerk (Cisco, 2020).

De verbinding met het internet 

Zendmasten die ons voorzien van onze verbinding met het internet bestaan uit 
verschillende componenten en verschillende generaties netwerken. Je zult ze 
vast wel eens gezien hebben, grote witte kasten op metershoge masten. Dit zijn 
de sectorantennes, dit houdt in dat deze antennes niet rondom zenden, maar 
een specifiek gebied bekleden van 120 graden. Dit is de reden waarom de zend-
masten rondom bekleed zijn met drie van deze antennes om een gebied van 
ongeveer 360 graden te bekleden. Zendmasten werken nooit in een horizontale 
zendlijn, maar zijn altijd naar beneden gericht waar jij en ik, als gebruiker van 
het netwerk ons begeven. 
De antennes hebben simpelweg twee functies. Het zenden en het ontvangen 
van de mobiele data naar onze telefoons. Ze zijn dus verantwoordelijk voor het 
upload- en downloadverkeer (Antennekaart, 2020).

Hoe werkt een zendmast dan?
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Na het uitrollen van het 2G-netwerk in Nederland en met de komst van het 
3G-netwerk heeft ons mobiele netwerk nodige ontwikkelingen doorgemaakt. 
De eerste generaties zendmasten waren voorzien van grote kasten met daarin 
de zend- en ontvangstapparatuur die verbonden werden met een coaxkabel de 
mast in. Na verloop van tijd werden efficiëntie en hogere snelheden belang-
rijker. De lange coaxkabels die de mast in waren getrokken zorgden voor veel 
signaalverlies. Dit werd gecompenseerd door de zender harder te zetten, wat 
resulteerde in een hoger stroomverbruik.

Verschillende soorten zendmasten

Masthead Amplifiers
De masthead amplifier of MHA genoemd zijn kleine signaalversterkers die bo-
ven in de zendmast achter de antennes worden gehangen. Deze zorgden ervoor 
dat het signaalverlies van de lange coaxkabels tegen werd gegaan. De MHA is 
een versterker waardoor de antennes in de mast en de kasten op de grond met 
een versterkt signaal verbonden zijn. Echter worden deze MHA’s nog steeds ge-
voed met een coaxkabel waarbij er alsnog signaalverlies optreedt. Dit verlies 
wordt weer gecompenseerd door het versterken van het signaal. Hierdoor is 
ook bij deze oplossing een hoog stroomverbruik nodig. 

Remote Radio Units
Om het probleem van het signaalverlies verder tegen te gaan is aan bij de uitrol 
van het 4G-netwerk de RRU in Nederland geïntroduceerd. De RRU staat voor 
de Remote Radio Unit. Deze RRU is een zender die normaal in de kasten op 
de grond staat, maar nu achter de antennes zit, hierdoor is de coaxkabel maar 
beperkt in lengte. Deze RRU zet het analoge radiosignaal om en decodeert deze 
naar digitale signalen die doormiddel van glasvezel verzonden worden (TU/e, 
2021).

Actieve antennes
In de afgelopen jaren heeft een nieuwe ontwikkeling plaatsgevonden, namelijk 
de introductie van de actieve antenne. Deze antennes hebben een ingebouwde 
zender en ontvanger die voorheen in kasten op de grond stonden. Deze anten-
nes worden enkel nog op glasvezel aangesloten, hierdoor is er geen signaalver-
lies meer en kunnen ze energiezuiniger werken. In de aanloop naar het 5G-net-
werk zijn alle drie de netwerkproviders bezig met het plaatsen van deze nieuwe 
generatie antennes. 

Frequentie
De frequentie drukt uit hoe vaak een gebeurtenis voorkomt in een bepaalde 
tijd. Het gaat in op de tussenpoos van de periode die steeds gelijk is. De frequen-
tie, dus de gebeurtenis, wordt uitgedrukt in hertz (Hz), het aantal gebeurtenis-
sen per seconde van een cyclus. De cyclus is een complete golf die uitgezonden 
wordt. Voor het mobiele netwerk in Nederland hebben we het enkel over me-
gahertz, deze staat gelijk aan 1 000 000 hertz. Elk type netwerk opereert op een 
andere frequentie. Voor het 2G-netwerk worden de frequentiebanden 900MHz 
en 1800MHz gebruikt. Voor het 3G-netwerk voornamelijk 2100MHz. En voor het 
4G-netwerk wordt gebruik gemaakt van 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz 
en 2600MHz (Antennekaart, 2020).
Over het algemeen valt te zeggen hoe meer frequentieruimte, hoe meer snel-
heid van je mobiele data. Maar niet alleen het aantal frequenties is van belang 
voor goed internet. Zo kunnen smartphones na het bouwjaar van 2016 zelf kie-
zen welke frequentie zij gebruiken voor bijvoorbeeld het sturen van WhatsApp 
berichten of om in HD een film te streamen. Vanaf 2022 zijn de 5G-frequenties 
in 3,5GHz in Nederland beschikbaar, als de veilig van deze frequentie volgens 
plan kan verlopen. 

14 15



Een byte is een binaire eenheid van informatie die bestaat uit een rij cijfers van 
enen (1) en nullen (0). In feite is een standaard byte een uit 8 bits bestaand 
datapakket. Door deze verpakte datapakketten te downloaden en te uploaden 
kunnen we gebruik maken van het internet op onze telefoons. Omdat sinds de 
invoering van de byte de technologie drastische vooruitgang heeft geboekt en 
we met zijn allen veel meer gebruik zijn gaan maken van de byte worden hier-
voor voorvoegsels gebruikt van onder andere kilo, mega en giga. Een megaby-
te afgekort en hierna te benoemen als MB is gelijk aan 1.000 kilobytes ofwel 
1.000.000 bytes. En zo is een gigabyte, GB gelijk aan 1.000 MB. 

Megabyte?

Het gebruik van een mobiel netwerk in Nederland kost meer dan tien keer zo-
veel energie als internet via een vaste verbinding (Decker, 2015). In Nederland 
verbruikten we in 2019 met gezamenlijk ruim 700 miljard MB op het 4G-net-
werk (ACM, 2020). De energie die nodig is voor de levensduur van 1 GB valt 
voor 90% toe te schrijven aan het mobiele netwerk, 9% aan de datacenters en 
1% voor de gebruiker zelf. 
In Nederland is er in 2019 700 miljard MB op het 4G en 50 miljard MB op het 3G 
netwerk verbruikt. Een GB op het 4G netwerk kost aan energie voor het netwerk 
0,35 kWh en op het 3G netwerk 1,50 kWh. De energie die nodig is geweest voor 
het netwerk in 2019 is 320 miljoen kWh. Het geheel aan energieverbruik voor 
de verbruikte 750 miljard MB is 352 miljoen kWh. Per GB is het energieverbruik 
gemiddeld ongeveer 0,36 kWh. Per simkaart wordt gemiddeld per maand 3,56 
GB gebruikt in Nederland.  

Het energieverbruik van 1 GB
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De cyclus inclusief stroomverbruik van mobiele data.

Berekening stroomverbruik 3G en 4G netwerk.
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Voorafgaand aan het onderzoek heb ik de hypothese aangenomen waarbij ik 
verwachtte dat de studenten in Nederland het meest gebruik zouden maken 
van mobiele data. Deze hypothese is tot stand gekomen door meerdere obser-
vaties tijdens het vooronderzoek. 

In 2012 hadden 89,1% van de studenten in Nederland toegang tot het internet 
met hun smartphone en was 96,6% van hen dagelijks online op sociale netwer-
ken. In 2019 hadden 99,5% van de studenten toegang tot het internet met hun 
smartphone en was 98,5% van hen dagelijks online op sociale netwerken (CBS 
StatLine, 2020). Het is te stellen dat elke student een smartphone heeft en hier 
dagelijks mee online is.

Dat de ruim 817.000 studenten (NOS, 2021) veelvuldig gebruik maken van het 
internet is al enkele jaren zorgwekkend te noemen. Ruim 1 op de 3 studenten 
tussen 18 en 25 jaar noemt zichzelf verslaafd, en ruim 1 op de 3 geeft aan dat de 
studieresultaten eronder lijden (JANSEN, 18). Studenten tussen de 18 en 25 jaar 
zijn dagelijks drie uur of langer met social media in de weer. 

Het gebruik van de smartphone onder 
studenten

Zonder enig toezicht kan ik sinds mijn 18e onbeperkt gebruik maken van de 
functionaliteiten op mijn smartphone en wat het internet mij te bieden heeft. 
Ik ben net als mijn generatiegenoten opgegroeid met de komst van de smart-
phone en het mobiele internet. Ik heb geen rem gekend op mijn gebruik en 
ben zonder na te denken meegegaan in de mobiele transitie, waardoor nu een 
smartphone niet meer uit mijn leven weg te denken is. Ik wil constant online zijn 
en in verbinding met mijn vrienden en familie, mochten deze mij nodig hebben. 
Rust van mijn smartphone heb ik sindsdien niet meer gekend. Waar ik voorheen 
nog wel eens mijn telefoon in de nacht uitzette, doe ik dit zeker al jarenlang niet 
meer. Ook is het door de verbeterde batterijcapaciteit van de huidige generatie 
smartphones zeker maanden geleden geweest dat mijn smartphone überhaupt 
heeft uitgestaan. 
Naast het constant bereikbaar zijn heeft social media ook een grote rol gespeeld 
in mijn internetgebruik. Sinds de komst van Facebook hield ik de tijdlijn meerde-
re malen per dag in de gaten. Hierna volgde Instagram met dezelfde functiona-
liteit en zijn er tal van apps waar ik mezelf in kan storten. De sociale controle op 
het gebruik van een smartphone is er niet bij mijn generatie. We kunnen doen 
wat we willen, op elk moment van de dag. Het gebruik van een smartphone is 
dan ook geheel normaal te noemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 1 op 
de 3 studenten aangeeft verslaafd te zijn aan zijn smartphone. 

mijn mobiele transitie 
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Hoeveel mobiele data verbruiken studenten 
gemiddeld per dag in Nederland?

Zie bijlage pagina 52-53
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De doelgroep



In hogere kwaliteit streamen
De trend van het streamen van hogere beeldkwaliteit video’s kost dan ook meer 
data: het streamen van een SD-video van Netflix kost ongeveer 0,7 GB per uur, 
HD ongeveer 3 GB per uur en 4K UHD streamen kost 7 GB per uur (CE Delft, 
2020). Deze trend vormt dan ook de voornaamste stijging van mobiel dataver-
bruik per aansluiting (Redactie Emerce, 2019).

Unlimited data
Dat we allemaal meer mobiele data zijn gaan verbruiken is niet gek gezien het 
feit dat de netwerkproviders al jarenlang unlimited databundels aanbieden. Er 
wordt door deze netwerkproviders dan ook ingespeeld op het gebruik en gemak 
van het hebben van unlimited data. Dit tegenwoordig in combinatie met pak-
ketten waarbij ook Netflix en Videoland afgesloten kunnen worden, om maar 
oneindig veel mobiele data te streamen op hoge kwaliteit.  

Trends en ontwikkelingen
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Tijdens dit onderzoek zijn heb ik een groep van 5 studenten gevraagd om hun 
mobiele data dagelijks door te sturen. Het onderzoek is gedaan onder iPho-
ne-gebruikers omdat deze ten opzichte van Android toestellen de data per ap-
plicatie kunnen inzien. In 3 opeenvolgende dagen is het mobiele datagebruik 
van de participanten opgevraagd en geanalyseerd.

Dag 1 
In de ochtend heb ik elke deelnemer gevraagd zijn data te resetten voor het 
begin van de eerste dag. De participanten hebben niets anders gedaan dan het 
volgen van hun dagelijkse gedragspatroon op hun smartphone. Dit om een reëel 
beeld te krijgen van wat zij gedurende de dag verbruiken aan mobiele data. Wat 
direct opviel na dag 1 is dat bij de studenten die hebben meegedaan aan het 
onderzoek het gemiddelde verbruik per maand aanmerkelijk hoger zal liggen 
dan het gemiddelde gebruik van een Nederlander, op basis van het totaal ver-
bruikte GB per simkaart. Uit de analyse van de eerste dag komt dat de top 3 van 
meest gebruikte applicaties zijn: Instagram, Safari en FaceTime. Het gemiddelde 
dataverbruik van de studenten lag op 1,26 GB.

Dag 2
Na dag 2 dezelfde procedure te hebben doorlopen als op dag 1 is er van deze 
dag weer data vergaard van de participanten. Opvallend is dat na 2 dagen een 
patroon zichtbaar wordt bij de studenten die het meeste data verbruiken. Par-
ticipant 1 en 2 zitten ver boven de andere 3. De applicaties waar gebruik van 
wordt gemaakt zijn vrijwel dezelfde als dag 1: Instagram, Safari en Systeem. 
Onder Systeem vallen achtergrondtaken van de iPhone, hieronder vallen het 
opschonen van documenten, beveiligingsvoorzieningen, Siri en Apple-ID. Het 
gemiddelde van de groep lag vandaag door de uitschieters van 1 en 2 hoger dan 
op dag 1, namelijk gemiddeld 2GB.

Dag 3
Dit is de laatste dag geweest van het onderzoek. De participanten hadden deze 
dag een gemiddelde gebruik van 1,4 GB. Het gemiddelde totaal gebruik per dag 
van de afgelopen 3 dagen is 1,5 GB. Doorgerekend zal dit neerkomen op 44 
GB per maand. Het gemiddelde van de studenten ligt daarmee ver boven het 
gegeven gemiddelde per simkaart van 3,56 GB. Conclusie op basis van deze ge-
gevens is dat de studenten veel meer mobiele data gebruiken dan het landelijke 
gemiddelde. 

Bevindingen
Zoals in de lijn der verwachting ligt, gebruikt deze groep geobserveerde stu-
denten inderdaad meer mobiele data dan de gemiddelde Nederlander. In dit 
onderzoek is alleen gekeken naar hoeveel mobiele data zij gebruiken en welke 
applicaties hiervoor ingezet worden. De apps van de sociale media platformen 
scoren het hoogst in het verbruik in deze groep. Met deze inzichten zullen ver-
volgstappen worden genomen en ontwerpcriteria worden samengesteld.

Observatie 
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Define
Op welk moment van de dag gebruiken studenten het meeste mobiele data?
Wat is de onderliggende reden waarom studenten gebruik maken van mobiele data?
Zijn studenten zich bewust van de vervuilende gevolgen van hun mobiele dataverbruik?
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Uit een groep van 131 respondenten heb ik inzicht vergaard op welke momenten 
dat zij met hun smartphone bezig zijn. In de enquête is gevraagd welk moment 
van de dag zij het meeste hun smartphone gebruiken. Het merendeel van de 
studenten, 55,2% geeft aan hun smartphone overdag het meest te gebruiken. 
Waarvan 20,2% in thuis gebruik, 17,1% geeft aan gedurende colleges het meest 
op hun smartphone te zitten en 15,5% gebruikt de smartphone voornamelijk 
tijdens het reizen in het openbaar vervoer (bijlage pagina 94). Hierna opgevolgd 
door het meeste gebruik in de avond met 27,1%. Daarnaast is er aan een kleine-
re groep respondenten gevraagd om screenshots te sturen van hun schermtijd. 
Deze zijn verder geanalyseerd. Opvallend hierin is dat, naast dat aangegeven is 
dat zij hun smartphone gedurende de dag het meest gebruiken, er verschillende 
piekmomenten in de avond waarneembaar zijn. Daarnaast is er een opvallen-
de en te verwachtte piek is in de ochtend, wanneer de student wakker wordt. 
Hier is te zien dat de respondenten vooral gebruik maken van sociale media en 
WhatsApp. Schokkend is het te noemen wanneer er gekeken wordt naar het 
weekgemiddelde van de schermtijden van de respondenten. Het gemiddelde 
ligt boven de 24 uur totaal per week, studenten zitten in dit onderzoek gemid-
deld ver boven de eerdergenoemde 3 uur per dag. 

Op welk moment van de dag gebrui-
ken studenten het meeste mobiele 
data?

Tijdens dit onderzoek ben ik uiteraard zelf steeds scherper geworden in de mate 
waarin ik zelf gebruik maak van mobiele data. Ook bij mij is Instagram een grote 
boosdoener. Zo heb ik me dan ook vaak betrapt op het te lang scrollen. Mijn 
smartphone is uit routine vaak het eerste wat ik vastpak zonder dat ik erbij stil 
sta. Zo word ik wakker in de ochtend met het bekijken van mijn WhatsApp en 
tijdens mijn eerste sigaret scroll ik door Instagram. Gedurende de dag vergrijp 
ik mijzelf nog veel vaker aan de afleiding van mijn smartphone. Zodra ik mijn 
broek laat zakken om op de wc te gaan zitten, pak ik mijn smartphone al uit mijn 
zak en zit ik zeker vele minuten extra omdat ik druk bezig ben met het bekijken 
van Instagram of 9GAG. Elk moment waarop ik mijn smartphone vastpak open 
ik vrijwel direct enkele van de volgende apps; WhatsApp, Instagram of 9GAG. 
Een vervelende routine die ik mijzelf heb aangeleerd is om telkens maar te kij-
ken of er bijvoorbeeld nieuwe updates zijn op Instagram. Ook kan ik mezelf niet 
bedwingen als ik ‘s avonds op de bank zit, ondanks die interessante serie of 
film, dat ik dan toch regelmatig mijn smartphone pak. Omdat bijvoorbeeld mijn 
scherm oplicht of dat ik er voor mijn gevoel al een tijd lang niet meer heb opge-
zeten. Het smartphonegebruik gaat de gehele dag door, ik sta er in de ochtend 
mee op en leg hem als laatste naast me weg in de avond. 

Mezelf betrappen
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Uit de enquête is gebleken dat het merendeel van de respondenten uit pure 
verveling op de telefoon zit. Dit is dan ook in lijn met de verwachting die van 
tevoren gesteld is en wat uit eigen bevindingen is gekomen. Een smartphone is 
een technologische verrijking van ons leven, veel taken zouden we niet of met 
veel meer moeite kunnen uitvoeren. 
Denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van informatie op het internet, door mid-
del van Google. Zo is een olifant het enige dier wat niet kan springen. Binnen 10 
seconde is dit gevonden via internet, maar als hiervoor literatuur geraadpleegd 
moet worden in een bibliotheek ben je daar zeker een middag aan kwijt. 
Maar smartphones dienen niet alleen als de handige tool die ons slimmer kun-
nen maken en het leven makkelijker. Onze smartphones dienen vandaag de dag 
voornamelijk voor het bieden van entertainment. De meest voorkomende in-
ternetactiviteit van studenten is online communiceren. In 2012 gebruikte 67%  
van hen de device om tekstberichten te versturen, bijvoorbeeld via WhatsApp. 
In 2018 was dat gestegen naar 96%. Daarnaast is het gebruik van sociale net-
werken als Facebook, Twitter, Instagram of Snapchat onverminderd populair. In 
2018 maakte 96% van de studenten hier gebruik van (CBS StatLine, 2020). 

Uit een onderzoek van de redactie van de NOS onder 4500 respondenten, vindt 
40% zichzelf verslaafd aan Insta. Eén op de tien geeft aan dat sociale contacten, 
school en werk lijden onder hun Instagramgebruik. Ruim 4 procent zegt zelfs in 
paniek te raken als ze niet kunnen scrollen (NOS, 2019).

Wat is de onderliggende reden 
waarom studenten gebruik 
maken van mobiele data?

Dat mobiel dataverbruik schadelijke gevolgen met zich meebrengt voor ons kli-
maat is onder studenten niet duidelijk. Na de interviews is te concluderen dat 
studenten zich niet bewust zijn van het feit dat hun individuele gebruik van mo-
biele data schadelijk is voor ons klimaat. 
Wat positief bleek is dat studenten wel weet hebben van het onderwerp, name-
lijk zoals afgelopen jaren enkele keren in het nieuws is verschenen dat datacen-
ters op Nederlandse bodem een grote hoeveelheid elektriciteit nodig hebben. 
Echter wordt de link niet gelegd dat er een enorme hoeveelheid elektriciteit 
nodig is om hun data te faciliteren, onder andere door die datacenters en het 
netwerk wat dit faciliteert. De bereidheid onder studenten om hier bewuster 
mee om te gaan is er dan zeker wel. Zo geeft het merendeel aan dat als blijkt dat 
zij inderdaad zo vervuilend bezig zijn, zij hier bewuster mee om zullen gaan. Het 
gebrek aan inzicht in het probleem zorgt ervoor dat er op dit moment nog niks 
aan gedaan wordt. 

Uit deze inzichten zijn dan ook enkele ontwerpcriteria opgesteld om verder mee 
te nemen in het ontwerpproces:

-  Het moet inzichtelijk worden voor studenten hoe vervuilend dat zij bezig  
 zijn op individueel niveau. 
-  Het moet duidelijk zijn voor de student waar dan de vervuiling vandaan  
 komt. 

Zijn studenten zich bewust van 
de vervuilende gevolgen van 
hun mobiele dataverbruik? 
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Kop in het zand
Naar mijn idee is het vaak je 
kop in het zand steken. Even 
weg van de realiteit en in de 
eindeloosheid van een Insta-
gram duiken, zonder dat daar 
een stop op zit. Je moet daar-
naast zelf het initiatief nemen 
om weer te stoppen met scrol-
len. Iets wat voor mijzelf ook af 
en toe lastig blijkt.
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Na het eerste gedeelte van het onderzoek zijn er een aantal ontwerpcriteria 
opgesteld, waarmee ik verder ga. Ik wil ervoor zorgen dat het inzichtelijk wordt 
voor studenten hoe vervuilend hun internetgebruik is. Daarnaast wil ik ze atten-
deren op hun mogelijke verslaving en ze daar dan ook bij verder helpen. 

Uit deze eerste opzet zijn 2 verschillende concepten gekomen die verder zijn 
onderzocht door middel van verschillende methoden. 

De levenscyclus van 1 MB

Ideate
De levenscyclus van 1 MB.

De verslaving aan je smartphone uitvergroten.EX
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Tijdens de Empathise- en Definefase ben ik heb ik me verdiept met behulp van 
met deskresearch naar hoe mobiele data werkt en wat de CO₂-vervuiling is die 
daar het gevolg van is. Doordat ik veel bezig ben geweest met het doorrekenen 
van deze cijfers en me de werking van mobiele data eigen heb gemaakt, ben ik 
hierop doorgegaan. Want hoe ziet dan 1 MB eruit? Waar gaat die naartoe? Wat 
maakt deze mee op zijn reis door het internet?  Zou ik dan ook een installatie 
kunnen maken met duizenden LED lichtjes die een spoor zouden nalaten van 
waar die 1e MB naar toe zou gaan? Waarschijnlijk niet. Naast dat het technisch 
voor mij niet haalbaar is om een dergelijke installatie te bouwen, is een installa-
tie als deze ook niet de oplossing voor het probleem in mijn ogen. Het gewenste 
resultaat hierbij zou zijn dat de gebruiker eenmalig zijn telefoon koppelt aan de 
installatie en vervolgens een Instagram post of Google zoekopdracht uitvoert. 
Hij daarna enkele rode ledjes in een spoor achter elkaar ziet oplichten. En hierna 
weer verder gaat met zijn leven. Het hiermee beoogde minder gebruik maken 
van mobiele data door de route van 1 MB te volgen komt hier niet uit.
Wel ben ik verder gegaan op dit basisconcept, om verder uit te zoeken hoe het 
dan mogelijk zou zijn die levenscyclus van 1 MB inzichtelijk te maken met daarbij 
het beoogde resultaat van de vermindering in gebruik. 

Maar hoe zou een dergelijke installatie wel kunnen werken? En wat als 1 MB 
meer als levend voorwerp zou worden gezien. Hierdoor is het idee ontstaan 
voor de volgende installatie waarbij er in plaats van een route op kaart een rou-
te door een ruimte zou worden afgelegd of in vorm van een VR-ervaring. Zou 
het door middel van bepaalde lichtsterktes en geluiden die elektriciteit verte-
genwoordigen dan duidelijk worden voor de gebruiker hoeveel stroom er nodig 
is voor het zorgen van de mobiele data?

Ik denk het ook niet. Hoewel ik als ontwerper stond te trappelen bij de kick-off 
om een over-the-top installatie te maken heb ik dit idee laten varen. Een instal-
latie gaat helaas niet het pro-bleem oplossen en maar een eenmalige ervaring 
bieden, terwijl er meer nodig is om een hoog mobiel dataverbruik op te lossen.

Uit de enquêtes is gebleken dat verveling de grootse veroorzaker is van het ge-
bruik van mobiele data. Daarom heb ik besloten dan ook het probleem bij de 
bron aan te willen pakken, namelijk op de smartphone van de gebruiker zelf. Dit 
in combinatie met het huidige idee van de levenscyclus van 1 MB.

1

2

26 27



Zodoende kwam ik op het idee om een AR-applicatie te creëren waarin in ‘re-
altime’ te zien is welke pakketjes data er dan door de lucht gaan van en naar 
zendmasten.  Er zouden verschillende kleuren pakketjes door de lucht vliegen 
in datastromen, die te openen zijn voor de gebruiker en waar informatie in te 
vinden is zoals; waar gaat de data heen, welke reis heeft deze al afgelegd en 
hoeveel stroom is hier al bij gebruikt? Dit zou een fake realiteit moeten worden, 
wegens technische problemen die ik hierbij voorzag. Een dergelijke applicatie 
is voor mij dan ook niet haalbaar om te bouwen, ook niet in prototype variant. 
Vandaar dat ik ook hier niet voor gekozen heb. 

Ik ging weer terug naar mijn oorspronkelijke idee van de levenscyclus van 1 MB 
om deze door middel van een installatie weer te geven. Maar deze keer niet 
in een installatie, maar in spelvorm. Op de smartphone van de gebruiker zelf. 
Het idee was om een game zo verslavend te maken waarbij de gebruiker geen 
tijd meer had om op Instagram te zitten en liever het spel speelde van de MB. 
Voor dit concept was de levenscyclus zelf vrij kort. Na een meeting met Martin 
kwam ik erachter dat een dergelijke oplossing voor mijn probleem ook niet zou 
werken.

Hierna heb ik dit idee nog verder onderzocht om op andere manieren de leven-
scyclus en daarbij de gepaarde stroomkosten opnieuw te verbeelden. Ditmaal 
om de moeite die gepaard gaat met het systeem fysiek uit te beelden. Door mid-
del van het zelf ophalen van de benodigde data die nodig is om een foto op In-
stagram te laden. De gebruiker zou verschillende outfits dragen in verschillende 
kleuren gedurende de reis van de MB. Een dergelijke video zou ook uiteindelijk 
niet het gewenste resultaat opleveren. De levenscyclus van 1 MB is hierna dan 
ook in zijn geheel opzijgeschoven. 

Maar ook uit dit concept zijn enkele ontwerpcriteria gekomen die ik uiteindelijk 
dermate belangrijk vond om mee te nemen in mijn uiteindelijke concept name-
lijk:

- Het probleem bij de bron aanpakken
- Inzicht voor de gebruiker in de vervuiling
- Het moet voor alledaags gebruik zijn
- Het helpen om van de internetverslaving af te komen
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De verslaving aan je smartphone 
uitvergroten
Naast het idee van de levenscyclus van 1 MB heb ik gewerkt aan een concept 
waarbij de verslaving aan de smartphone zou worden uitvergroot om het ge-
wenste resultaat te behalen. Hoe zouden we leven in een wereld waarbij data 
leidend is in ons dagelijks handelen? En dat het gebruik ervan als schande wordt 
gezien. Deze denkrichting ben ik ingeslagen om het idee te onderzoeken. Een 
HOAX zou gecreëerd kunnen worden om het idee dat data slecht is voor ons 
klimaat aan de wereld te kunnen verkondigen.

Als ontwerper heb ik tijdens mijn CMD-loopbaan veel geleerd en voornamelijk 
om mijn houding aan te passen ten opzichte van de problemen die ik wilde aan-
pakken. Dit heeft vaak geresulteerd in dat ik met gestrekt been het probleem 
wilde oplossen of wilde verkondigen. Na 4 jaar is het dan toch eens doorgedron-
gen dat een probleem niet op een dergelijke oplossing zit te wachten, vooral 
niet als het probleem nog niet bekend is bij de doelgroep. Na dit inzicht heb ik 
er dan ook voor gekozen om de aanpak ten opzichte van het probleem op een 
nieuwe manier te onderzoeken en op te lossen. 

Het idee wat hierna is ontstaan is om wederom een installatie te maken, nu in 
de vorm van een kooi van Faraday. Deze installatie zou ervoor zorgen dat alle 
mobiele data in de ruimte geblokkeerd wordt. Daarna zouden er verschillende 
meldingsgeluiden te horen zijn waarna de gebruikers, naar alle waarschijnlijk-
heid naar hun telefoon zouden grijpen en opmerken dat het niet hun telefoon 
was. Het doel van deze installatie is dan ook om een gesprek op gang te krijgen 
tussen de gebruikers en om inzichten te geven in de mate waarin zij reageren op 
hun telefoon zonder dat er bereik is. Het doel is om de gebruiker erop te atten-
deren dat zij wel degelijk een verslaving hebben aan hun telefoon.

Hoewel het bouwen van een installatie als deze mij wederom erg aantrok, gaf 
deze oplossing helaas geen antwoorden op mijn ontwerpvraag. En komt er niet 
naar voren dat het gebruik van mobiele data nadelige invloeden heeft op ons 
klimaat. 

Om het idee verder te onderzoeken hoe mensen reageren als er geen mobiel 
netwerk aanwezig is, heb ik besloten om zelf een experiment uit te voeren 
waarbij ik 3 dagen lang zonder telefoon door het leven ben gegaan. Ditzelfde 
experiment heb ik ook ruim 7 jaar geleden uitgevoerd op Advanced Business 
Creation op Avans in Den Bosch. Na dit experiment zijn conclusies getrokken bij 
de huidige ervaring en hoe het 7 jaar geleden was.
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Conclusie Experiment
Smartphones hebben een grote rol ingenomen in ons dagelijks leven. 7 jaar ge-
leden gebruikte ik mijn telefoon voor mijn gevoel al veel, maar dat is in al die 
jaren nog veel meer geworden. De afhankelijkheid van mijn smartphone werd 
mij tijdens het experiment nog duidelijker. Naast dat het dient voor de nodige 
afleiding gedurende de dag, is het ondenkbaar om in deze tijd niet bereikbaar te 
zijn. Ook ben ik tegen vele problemen aangelopen zoals het internetbankieren 
wat via mijn telefoon loopt, waardoor ik mijn saldo niet kon raadplegen. 7 jaar 
geleden gebruikte ik mijn smartphone nog niet om mee te betalen, terwijl beta-
len via ApplePay nu een gewoonte is geworden. Daarnaast merkte ik tijdens het 
experiment sterk het gemis met de buitenwereld.
Het niet gebruiken van een smartphone zou de meest directe oplossing zijn voor 
het probleem. Echter is dit niet de oplossing, omdat de afhankelijkheid in al die 
jaren te groot is geworden. Maar ook uit dit concept zijn enkele ontwerpcriteria 
gekomen die ik uiteindelijk dermate belangrijk vond om mee te nemen in mijn 
uiteindelijke concept namelijk:

- Niet met gestrekt been ingaan om het probleem op te lossen
- Mobiele data enkel blokkeren is niet de oplossing
-	 De	CO₂	vervuiling	die	veroorzaakt	wordt,	moet	duidelijk	naar	voren	ko	
 men
- Het helpen van de gebruiker om zijn dataverbruik naar beneden te krij- 
 gen/ van zijn smartphone verslaving af te komen

Uitwerking experiment te vinden in de bijlage pagina 54 tot en met 63
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Prototype &
Test
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Ontwerpcriteria

Aan de hand van voorgaand onderzoek en bevindingen zijn de volgende uitein-
delijke ontwerpcriteria opgesteld om het doel te behalen dat gesteld is. En om 
antwoord te kunnen geven op mijn ontwerpvraag.

- Interrumperen in het dagelijks leven van de gebruiker.

- Routines doorbreken.

- Het probleem oplossen op de smartphone van de gebruiker. 

- Handig in gebruik.

- Het moet een steun/ buddy worden om je te helpen en te begeleiden  
 bij de oplossing.

- Het moet duidelijk inzicht geven in de vervuiling van de student.

- Doelen moeten behaald worden in kleine stappen.
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Het concept
Om de genoemde ontwerpcriteria samen te vatten in een ontwerp, is gekozen 
een applicatie te ontwerpen waarbij de gebruiker aan de slag gaat om het mo-
biele dataverbruik en daarmee de vervuiling naar beneden te krijgen. Uit eerde-
re inzichten is gebleken dat het probleem nog niet kenbaar is bij de doelgroep 
en hoewel zij grootverbruiker zijn wel degelijk wat willen veranderen om beter 
om te gaan met het klimaat (RTL, 2021). De applicatie heeft als doel het mo-
biele datagebruik van een student te verminderen. Dit moet behaald worden 
door enerzijds het geven van inzicht hoe vervuilend bepaalde applicaties zijn 
die gebruik maken van mobiele data en door anderzijds doelstellingen die door 
de student zelf opgesteld worden om het gebruik van de smartphone te ver-
minderen en dagelijkse routines te doorbreken door applicaties tijdelijk zelf te 
blokkeren voor gebruik.

Vergelijkbare projecten
Kwit 

Deze applicatie is ontworpen om mensen van hun rookverslaving af te helpen. 
Deze doet dit door middel van wetenschappelijke onderbouwing naar het on-
derwerp, gamificatie en positieve bekrachtiging. 

My Data manager

In deze app is te zien hoeveel data je gebruikt. Zowel via het mobiele netwerk, 
wifi en op roaming. Deze app geeft duidelijk inzicht in welke apps het meeste 
data gebruiken op je smartphone. Ook heeft deze app als functionaliteit dat er 
zelf door de gebruiker gekozen kan worden om een totaal datalimiet in te stel-
len, waarna notificaties aangezet kunnen worden om hiervan op de hoogte te 
blijven. 

Tijdslimiet iPhone

In de functionaliteiten van de iPhone is de ‘apparaat vrije tijd’ opgenomen. Hier-
bij kan de gebruiker ervoor kiezen om de smartphone in zijn geheel uit te scha-
kelen voor bepaalde momenten van een dag. Of er kan gekozen worden bepaal-
de limieten in te stellen voor alle ‘sociale’ apps, hierop kunnen uitzonderingen 
gemaakt worden en bepaalde tijdschema’s kunnen worden aangemaakt. In de 
basis zou dit een oplossing kunnen zijn voor mijn probleemstelling. Echter is de 
‘negeer’ functie duidelijk aangegeven en kan je met 2 tikken op het scherm de 
applicatie naar keuze weer gebruiken gedurende de rest van de dag of voor een 
gekozen tijdsbestek.  

Door de sterktes van verschillende vergelijkbare projecten te combineren is er 
een voorlopig paper prototype opgesteld dat vervolgens getest is onder mede-
studenten. 
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Doelgroep test
Om mijn eerste ideeën te testen heb ik medestudenten gevraagd om hun me-
ning te geven over mijn concept waarmee ik mijn ontwerpvraag wil oplossen. 
Zonder van tevoren de student te beïnvloeden heb ik het paper prototype laten 
zien met als enige uitleg het probleem dat opgelost dient te worden en vervol-
gens heb ik daarna de student aan het woord gelaten om een zo’n eerlijk moge-
lijke mening te krijgen.

Bevindingen
Hieruit zijn enkele belangrijke bevindingen gekomen die dan ook meegenomen 
zijn tijdens de itteratie van de applicatie. Zo zal er geen onderscheid gemaakt 
worden tussen man of vrouw, ook niet voor de tone of voice die wordt gebruikt. 
Er zullen geen labels met hoe verslaafd iemand is komen en er moet duidelijker 
naar voren komen wat de student zelf heeft aan het gebruik van deze applicatie. 
Na het paper prototype is er dan gekozen om verder te gaan werken aan het 
uiteindelijke concept.

4140



Functionaliteiten van de 
applicatie

Het inventariseren van hoe vervuilend de gebruiker is met zijn of haar mobiele 
dataverbruik en deze data op een overzichtelijke manier weergeven.

Het door de gebruiker zelf laten opstellen van doelstellingen om minder op zijn 
of haar smartphone te zitten. 

Het daadwerkelijk blokkeren van applicaties, om deze te ‘ontgrendelen’ is geko-
zen voor een ‘stok achter de deur-methode’ waarbij de student een door zich-
zelf gekozen bedrag aan een goed doel doneert als de app toch ontgrendeld 
dient te worden.

Duidelijk de voordelen naar voren laten komen van wat de student er zelf aan 
heeft om minder mobiele data te gebruiken. Bijvoorbeeld het naar beneden 
instellen van het mobiele abonnement. 

Het faciliteren in tips & tricks om de student te helpen en te begeleiden om 
minder gebruik te maken van mobiele data.
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Hoe vervuilend ben je bezig?
Uit onderzoek is gekomen dat studenten op dit moment weinig tot geen kennis 
hebben over hoe vervuilend mobiel dataverbruik is. Ecobyte dient dit dan ook 
inzichtelijk weer te geven zodat de student bewustere keuzes voor zichzelf kan 
maken. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zullen onder andere komen 
uit eigen berekeningen over hoe vervuilend het mobiele dataverbruik is en uit 
een rapport van Greenpeace over hoe ‘groen’ verschillende internetbedrijven 
zijn (Greenpeace, 2017). Per gebruikte app op de smartphone is te zien hoeveel 
mobiele data hiermee verbruikt wordt en hoeveel CO₂ vervuiling hierbij komt 
kijken. Dit zal weergegeven worden in staafdiagrammen waarbij de gebruiker 
zijn verbruik en vervuiling per dag en week inzichtelijk krijgt.  

Stel doelen voor jezelf
Bij het eerste gebruik van de Ecobyte worden verschillende vragen gesteld; hoe-
veel GB gebruik je per maand – wat is je internetbundel – welke apps gebruik 
je het meeste op je smartphone – wat is de gemiddelde tijd die je per dag op je 
smartphone zit. Daarna kan de gebruiker zelf doelen instellen zoals; ik wil mijn 
gebruik van Instagram beperken of ik wil per maand maar 10 GB aan mobiele 
data gebruiken. Door middel van deze gepersonaliseerde aanpak is de applicatie 
voor elke gebruiker op maat. Zo kan gebruiker A vooral bezig zijn met het naar 
beneden krijgen van de CO₂-uitstoot in het algemeen,  kan gebruiker B vooral 
bezig zijn met het minder op YouTube zitten tijdens de momenten dat hij/zij in 
de trein zit en gebruiker C is bezig met het bewuster omgaan van zijn of haar 
ochtendroutine waar de smartphone normaliter veel gebruikt werd na het op-
staan. Het doel van de Ecobyte zal in alle de 3 geschetste voorbeelden dan ook 
uiteindelijk zorgen voor een vermindering in het mobiele dataverbruik doordat 
de gebruikers bewuster leren omgaan met hun smartphone en daarmee hun 
mobiele dataverbruik.
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Blokkeren van applicaties
Ecobyte gaat uit van de intrinsieke motivatie van studenten om hun mobiele 
data verbruik te verminderen. Dergelijke aanpassingen zullen gemaakt moe-
ten worden in het leven van de student. Zo is uit het onderzoek gebleken dat 
door verveling vaak naar de smartphone wordt gegrepen en hier eindeloos op 
Instagram wordt gescrold. Hoewel de oplossing hiervoor al geïntegreerd zit in 
een iPhone is deze voor de gebruiker lastig te vinden en daarnaast makkelijk 
te omzeilen. Het blokkeren van applicaties naar keuze zal dan ook terug te vin-
den zijn in Ecobyte. De gebruiker kan zelf instellen wanneer deze applicaties 
geblokkeerd dienen te worden bijvoorbeeld; na een aaneengesloten tijdsduur 
van 15 minuten – op bepaalde tijdstippen; na tien uur in de avond of juist niet 
voor tien uur in de ochtend – of na een totaal gebruik van een uur. De appli-
caties zullen op zelfgekozen momenten geblokkeerd worden. Omdat uit eigen 
ervaring een stok achter de deur nodig is om uiteindelijke doelen te bereiken is 
gekozen om de applicaties daadwerkelijk te deblokkeren met een geldbedrag. 
De gebruiker stelt zelf het gekozen bedrag in waarmee de applicatie gedeblok-
keerd wordt. Het bedrag zal variëren vanaf 0,10 cent en zal oplopen met 0,05 
cent per keer. Zodra een door de gebruiker zelfgekozen applicatie geblokkeerd 
dan is deze enkel met een geldbedrag te ontgrendelen. De duur van het openen 
van de applicatie dient zelf te worden gekozen door de gebruiker, de tijdsduur 
waaruit gekozen kan worden varieert van 1 tot 10 minuten waarna deze weer 
geblokkeerd wordt. Hierbij krijgt de gebruiker ook notificatie meldingen: tijdens 
het lang zitten op een applicatie of wanneer de totaaldoelen van de gebruiker 
bijna gehaald zijn. Zo kan voorafgaand aan het blokkeren van de applicatie een 
bewuste keuze gemaakt worden om deze af te sluiten. Het bedrag wat hiermee 
opgebouwd wordt zal naar een goed doel naar keuze overgemaakt kunnen wor-
den. Ecobyte zal staat voor het minder vervuilen van ons klimaat, daarom zullen 
goede doelen onder andere zijn: WNF, Greenpeace of Oxfam Novib. Maar daar-
naast zullen ook goede doelen gekozen kunnen worden die de gebruiker zelf 
meer aanspreken, hierbij te denken aan KWF, WARCHILD, UNICEF, KNWF, etc.

Wat zijn je voordelen?
Omdat mogelijk voor studenten de directe aanleiding van Ecobyte ‘het vermin-
deren van het mobiele dataverbruik en daarbij de CO₂-vervuiling’ onvoldoende 
is om deze in gebruik te nemen, is er nagedacht over meerdere voordelen die 
bereikt worden door het gebruik van de applicatie. Zo is het voor de gebrui-
ker een voordeel om minder mobiele data te gebruiken en op den duur zo het 
mobiele abonnement naar beneden te kunnen aanpassen, waardoor de kosten 
hiervan lager zullen worden. Daarnaast helpt Ecobyte studenten ook om van 
hun smartphoneverslaving af te komen, waardoor ze hun tijd nuttiger kunnen 
besteden. 

Tips & Tricks
Ecobyte zal de gebruiker ook voorzien van tips & tricks om het mobiele data-
verbruik omlaag te krijgen. Zo hebben al veel applicaties, verstopt in de instel-
lingen, een modus waarbij minder mobiele data wordt gebruikt. Deze zijn vaak 
niet bekend of lastig te vinden waardoor ze niet gebruikt worden. Ecobyte zal de 
gebruikers daar door middel van notificatiemeldingen van op de hoogte stellen. 
Ook zijn er algemene tips die helpen bij het verminderen van de smartphon-
everslaving zoals het tijdelijk uitzetten van meldingen en het instellen van de fo-
cusmodus op een iPhone. Deze tips & tricks worden opgesteld uit het onderzoek 
en uit het experiment van het leven zonder smartphone.  

Uitwerking
Tijdens de ‘Fase maken’ zal ik de applicatie Ecobyte als een werkend prototype 
maken met Adobe XD. Hier zal voornamelijk de focus liggen op het UX-design. 
Ecobyte dient namelijk gemakkelijk en overzichtelijk te zijn in het gebruik om het 
doel van de applicatie na te streven. Het UI-design zal zeker de nodige aandacht 
krijgen om het ook voor het oog een aantrekkelijke applicatie te maken. Verder 
onderzoek voor het UI-design zal niet plaatsvinden. Wel dienen er minstens 31 
tips & tricks opgesteld te worden om de gebruiker gedurende een maand te 
kunnen begeleiden om minder mobiele data te verbruiken.
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Conclusie
Er is tijdens het ontwerpproces gestreefd naar het zo goed mogelijk beantwoor-
den van de volgende hoofdvraag:

Hoe kan er een manier gecreëerd worden waardoor studenten in Nederland 
minder	gebruik	maken	van	mobiele	data	in	hun	vrijetijdsbesteding?

Na theoretisch onderzoek, experimenten, interviews en de resultaten van de 
prototypetest zijn de ontwerpcriteria opgesteld en geïmplementeerd in het uit-
eindelijke ontwerp. Dankzij de iteratieslag die gemaakt is na de eerste paper 
prototypetest, maar ook dankzij de eerder opgedane kennis uit de interviews en 
de deskresearch is het eindconcept Ecobyte tot stand gekomen.

Ecobyte is een innovatieve applicatie die studenten in Nederland ondersteunt 
bij het verminderen van hun mobiele data. Studenten kunnen inzichtelijk krijgen 
wat de vervuilende effecten zijn van hun mobiele dataverbruik. Door de student 
dit zelf te laten ervaren en zijn of haar eigen doelstellingen te laten opstellen, 
dient het gewenste resultaat behaald te worden. 

Ecobyte zal daarnaast daadwerkelijk andere applicaties blokkeren op de smart-
phone van de gebruiker. Deze kunnen pas ontgrendeld worden als de studenten 
een door zichzelf gekozen bedrag doneert aan een goed doel naar keuze. Eco-
byte dient ervoor om de voordelen van het minder gebruiken van mobiele data 
naar voren te laten komen. Naast dat dit beter is voor het klimaat kan de gebrui-
ker op den duur het mobiele abonnement naar beneden bijstellen en hierdoor 
maandelijks kosten besparen.

Verder faciliteert Ecobyte de gebruiker in tips & tricks om de studenten te hel-
pen en te begeleiden om minder mobiele data te gebruiken.

Al deze functionaliteiten dienen ervoor te zorgen dat het gebruik van mobiele 
data onder studenten in Nederland verminderd zal worden op individueel ni-
veau. 

Discussie
Uit de antwoorden die de enquête en interviews hebben opgeleverd, blijkt dat 
studenten voornamelijk mobiele data gebruiken om verveling tegen te gaan. 
Ook hebben zij weinig tot geen besef van wat voor vervuilende gevolgen dit met 
zich meebrengt voor ons klimaat. Dit resultaat is in verwachting met de gestelde 
hypothese. Het huidige onderzoek gaat voornamelijk uit van het verstrekken 
van inzicht in deze vervuiling voor de doelgroep om hiermee het probleem op 
te lossen. 

Hierbij moet rekening gehouden worden dat dit onderzoek zich uitsluitend heeft 
gefocust op de cyclus van mobiele data. De berekening die hiervoor gemaakt is 
gaat uit van de energiekosten die plaatsvinden bij het versturen en verzenden 
van data. In de werkelijkheid dient deze data ook constant opgeslagen te wor-
den in datacenters, die nog vele malen meer energie verbruiken dan in deze be-
rekening is opgenomen. De daadwerkelijke vervuiling van ons internetgebruik 
zal dan ook hoger zijn dan hier onderzocht is. 

Daarnaast stellen verschillende bronnen zoals die van (Greenpeace, 2017) dat 
verschillende bedrijven een label A voor groen internet hebben gekregen. De 
werkelijkheid is dat deze datacenters enorme hoeveelheden energie gebruiken, 
voornamelijk van Nederlandse bodem. De ‘groene-stroom’ waar zij op draaien 
gaat ten koste van de inwoners van Nederland. De beoordeling van dit groene 
label zou dan ook in een breder verband bekeken moeten worden.

Het advies voor vervolgonderzoek is om dieper in te gaan naar de achterliggende 
behoefte waarom studenten zoveel gebruik maken van mobiele data. Verslaving 
speelt hier een enorme rol wat in dit onderzoek niet diepgaand is onderzocht. 
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Tijdlijn mobiele transitie

Ik kan me net als vele anderen mijn eerste 
telefoon nog goed herinneren. In groep 8 van 
de basisschool kreeg ik dan ook mijn eerste 
toestel. Een uitschuifbare grijze Samsung ge-
kozen, omdat deze harde boxen had waarmee 
de met Bluetooth uitgewisselde nummers 
hard afgespeeld konden worden. Naast het 
afspelen van de 4 nummers die op het geheu-
gen konden, had de telefoon als consequen-
tie wekelijks naar de supermarkt te moeten 
fietsen om beltegoed op te laden waarna er 
sms-berichten gestuurd konden worden naar 
vrienden, omdat bellen uiteraard te duur was.

Halverwege de middelbaar school kreeg ik 
mijn eerste smartphone waarmee ik dan ook 
daadwerkelijk op internet kon. Destijds was 
het voornamelijk het gebruik van de Wifi, om-
dat internetbundels van de netwerkproviders 
erg duur waren in vergelijking tot nu en de 
technologie hiervan nog vrij nieuw was. 

Hierna volgden meerdere prepaid toestellen 
telkens met betere functies en een groter 
geheugen. Nadat steeds meer Nederlanders gebruik 

gingen maken van het internet op hun mobiel 
was te merken dat de internetbundels steeds 
voordeliger werden. Met deze bundels kon 
meer en sneller gebruik gemaakt worden van 
het internet.

Sinds mijn 18e beschik ik over een abonne-
ment waarmee ik sindsdien met mijn iPhone 
onbeperkt online kan. De rem van het oplet-
ten hoeveel data je gebruikt is er afgegaan, 
net als bij velen met mij. Hoewel het internet 
destijds nog vrij traag was en het lang duur-
de voordat je je Facebook had geladen was 
dit het omslagpunt waarna ik klakkeloos ben 
omgegaan met mijn verbruik.

Sindsdien ben ik eigenlijk altijd online ge-
weest. Ook heb ik vele maanden gekend waar-
bij ik extra data moest bijbestellen, omdat 
ik over de gegeven GB’s was gegaan. Dit kon 
door middel van mijn abonnement ook zonder 
extra kosten. De rem van het zorgvuldig en 
kieskeurig omgaan met de beschikbare data 
die beschikbaar is gesteld, is dan ook vervlo-
gen.
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Dinsdag 16-11

18:00
Fout 1 die ik bega hoe zet 
ik ook alweer een iPhone 

uit. 

18:01
Vriendin net nog gespro-

ken, maar niet vertelt over 
dit experiment. Mogelijk 
belt ze nog ergens voor.

18:02
Doet mijn horloge het nog?

18:17
Gesprek vriendin over kos-
te lunch zaterdag: - stuur 

maar tikkie...

18:46
Na het verzitten op de 

bank automatisch naar 
mijn mobiel gegrepen

18:50
Naar mobiel gegrepen na 

verzitten op de bank.

18:52
Vriendin klaar met koken - 

checkt haar mobiel 

19:24
Net nieuwe speeltjes voor 
mijn katten gehaald. Geen 

katten foto deze keer. 

19:28
4x mijn vriendin moeten 
roepen omdat ze op haar 

telefoon zit. 

Onhandig

Gewoonte

Vervelend

Verbeterde situatie

Fantoomvibratiesyndroom

19:30
Door smart lampen van 
HUE, kan ik zonder tele-
foon niet meer de juiste 

lampen bedienen

22:04
Tijdens het kijken van 

GTST.. het op willen 
zoeken van een bepaald 

drankje.

22:15
Afstandsbediening van 

HUE moeten instellen om 
een boek te kunnen lezen 

in bed. 

22:16
Fantoomtrilling

22:30
Wekker zetten onmogelijk 

zonder telefoon.

Deze dag ben ik om 18:00 begonnen met het experiment. De minuten van het onderzoek waren vooral erg on-
handig. Omdat het al mis ging bij hoe je ook alweer een iPhone moet uitzetten. Alleen het knopje aan de rech-
terkant werkt niet meer. De avond was daarna vooral heel ontspannen. Het gemis van een telefoon is op enkele 
onhandige momenten na niet naar voren gekomen. Ik heb dan ook wel het geluk samen met mijn vriendin op de 
bank te kunnen zitten en hier mijn afleiding van te krijgen. Dit zal bij andere studenten die alleen op kamers wo-
nen niet zo zijn. Hiermee kan ik me inbeelden dat dit voor hen een hele andere situatie is. In de komende dagen 
zal ik weten hoe het is zonder vriendin en mobiel door het leven te gaan. Daarnaast heb ik zelf ook het geluk dat 
mijn vriendin als wekker kon fungeren in de ochtend. 

Bevindingen van de dag
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Woensdag 17-11

8:00
Gewekt worden door 

vriendin omdat ik geen 
wekker heb.

8:20
Tv niet kunnen aanzetten 
ivm met de chromekast. 

8:22
Niet kunnen checken van 

telefoon. Normaal routine. 

8:40
Tijdens eerste sigaret niet 

kunnen kijken op Insta-
gram.

8:59
Geen berichtje Pleunie op 

werk aangekomen is. 

9:46
Ik heb van tevoren niet ge-
keken hoeveel mijn saldo 

is. Dus extra contacnt geld 
gepakt voor onderweg.

9:45
Buienradar niet kunnen 

raadplegenen en het 
regent.  

9:47
Te laat vertrokken. Kan 

Jolien niet bereiken dat ik 
later ben. 

9:48
Routine in de ochtend is 
erg doorbroken. Het uit 

de deur gaan en chekcen 
van de spullen, sleutels, 

portomonee, en telefoon 
is een raar gegeven op dit 

moment. 

10:31
Geluiden om mij heen 

waardoor ik mijn oortjes 
erg mis met mijn muziek. 

10:04
Aankomst school niet kun-
nen appen waar Jolien zit. 

10:34
Opstaan van werkplek. Di-
rect mobiel willen pakken. 

10:39
Wat mis ik muziek.

11:14
Na het roken niet kunnen 
opstarten en mijn mobiel 

willen pakken. 

Onhandig

Gewoonte

Vervelend

Verbeterde situatie

Fantoomvibratiesyndroom

10:59
Niks van mijn vriendin 

gehoord. Mis haar. 

11:30
De airco maakt een 

belachelijk geluid. Gemis 
oortjes.

11:32
Whatsapp willen checken. 

13:19
Rekening willen inzien 

van Infomedics. Hiervoor 
wordt een sms verstuurd 

ter verificatie.

12:30
Jan bellen om een broodje 
bij Rust te maken gaat niet 

helaas. 

12:35
Tijdens het fietsen begin ik 
zelf maar te zingen bij het 
gebrek van mijn mobiel. 

14:07
Bestelling online willen 

doen voor vitamines - iDe-
al nodig voor de betaling.

14:21
Deur weer uit zonder tele-

foon op zak. 

14:23
Routinematig klopt het de 

duer uit gaan niet meer. 
Het checken van alle 

spullen.

14:55
Zelf maar zingen en fluiten 
op de fiets bij gebrek aan 

muziek. 

14:45
Pinnen blijft een spannend 

moment zonder saldo te 
kunnen checken. 
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Woensdag 17-11

15:12
Flink willen bestellen om-
dat ik geen boodschappen 

heb gedaan.

17:26
Concentratie is ver te zoe-
ken. Mis afleiding van mijn 

telefoon.

20:00
Pleunie is nu langere tijd 

weg waardoor de afleiding 
die ik heb weg is. Gevoel 
van eenzaamheid begint 
toe te nemen. Evenals de 
neiging om me mobiel te 

pakken.

21:07
Na verzitten op de bank 

grijpen naar mobiel. 19:28
Pleun vergeet spullen als 
ze de deur uit gaat. Niet 
kunnen bellen op dit mo-

ment is erg vervelend. 

17:25
Geen idee of Pleunie al on-
derweg is. Normaal bellen 

we op dit tijdstip.

20:34
Oplettendheid van taken 

die ik doe en als ik een 
programma kijk.  

21:02
Eerste gemis van wat de 

wereld op dit moment 
aan het doen is. Geen 

groepsapp die ik kan ope-
nen of vrienden die ik kan 
appen hoe het met ze is. 

19:32
Gelukkig kwam ze er zelf al 

optijd achter.

22:10
Terugzitten op de bank 

grijpen naar mobiel.  

Onhandig

Gewoonte

Vervelend

Verbeterde situatie

Fantoomvibratiesyndroom

22:21
Pleunie nog steeds niet 
thuis vraag me af waar 

ze is en hoe het met haar 
gaat. 

De dag zelf is voor mij heel relaxt verlopen. Het niet bij hebben van mijn telefoon is vaak een groot voordeel om-
dat ik er dan ook niet door afgeleid raak. De keerzijde hiervan is helaas wel dat je niet te bereiken bent. En dat 
er veel ongemakken komen door het gebruik van bijvoorbeeld iDeal wat enkel via de Rabobank bent en het niet 
kunnen checken van het saldo als je gaat pinnen.
Daarnaast is het me erg opgevallen dat mijn routine doorbroken is. Bij het naar buiten gaan controleer ik altijd; 
mobiel, sleutels en mijn portemonnee. Het is een raar gevoel als ik zonder mobiel in mijn zak naar buiten ga. Er 
lijkt iets niet te koppen in de routine waar ik in vast gesleten ben. 

Bevindingen van de dag
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Donderdag 18-11

9:54
Naar telefoon willen grij-

pen.

10:03
Foto van mijn kat pip willen 

maken. 

11:27
Naar telefoon willen grij-

pen.

7:50
Helaas veel te vroeg 

gewekt worden door m’n 
vriendin omdat ik geen 

wekker heb, en zij vroeg op 
d’r werk moet zijn.

13:41
Verzitten van werkplek. 

Telefoon mee willen 
nemen

12:04
Tijdens roken gemis van 

op telefoon kijken.

8:01
Gemis van mijn mobiel om 
in de ochtend alle berich-

ten te bekijken.

12:24
Instagram willen openen 

op mijn laptop. Tablad 
staat open bij voorkeur 

voor wat je wilt zien. 

7:51
Naar mobiel willen grijpen. 

Op nachtkastje.

14:48
Moment van verminderde 
concentratie. Direct naar 

telefoon willen grijpen. 

9:48
Het missen van mijn socia-
le interactie. Hoe gaat het 

met mijn vrienden en voor-
al hoe is het met Pleunie.

8:00
Naar beneden gaan zonder 

mobiel verbreekt weer 
het stukje routine in mijn 

ochtend.

13:46
Geen foto’s kunnen maken 

van de gemaakte schet-
sen. 

10:04
Dit was materiaal voor een 

kattenfimpje. 

18:15
Tijdens gesprek wordt 
Pleun gebeld. Neemt 

direct op. 

16:33
Alle lampen in huis staan 

aan omdat ik de bedie-
ning niet meer goed kan 

regelen. 

16:51
Afgeleid moment. Sin-
terklaascadeau willen 

bestellen voor Pleun - Kan 
niet iDeal voor nodig.  

18:04 
Willen kijken hoe laat Max 
zondag moet rijden - kan 

niet is in de F1 app.  

Onhandig

Gewoonte

Vervelend

Verbeterde situatie

Fantoomvibratiesyndroom

20:49
Idee willen noteren op 

telefoon. 

17:04
Pleun klaar met werk. 

Normaal bellen. 

21:01
Morgen komt een monteur 
van KPN voor de glasveze-
laansluiting. Dit gaat via de 
mail maar ook via SMS, ik 

heb geen idee hoe hoe laat 
hij nu zal komen. 

Deze dag heb ik de gehele dag thuisgewerkt. Hierbij merk ik dat als je in je eigen huis bent je je telefoon minder 
nodig hebt voor de praktische dingen in het leven, het controleren van je saldo of het kijken wanneer het regent 
voordat je naar buiten gaat. Echter heb je wel minder afleiding om je heen wanneer je alleen thuis zit. Dit zorgt 
ervoor dat de verveling sneller toeneemt en dat ik hierdoor sneller naar mijn telefoon grijp. Ook heb je geen 
contact meer met de buitenwereld wat het een eenzaam gevoel geeft. 
Ik merk wel gedurende de dag dat de focus van de taken die ik uitvoer toeneemt. Zo gaat het werken aan het 
onderzoek stukken beter. Maar sta ik ook geconcentreerd te kijken naar hoe mijn bakje koffie wordt gezet. Of 
neem ik 5 minuten om te relativeren als mijn worstenbroodjes in de oven liggen. Naast de momenten dat ik mijn 
telefoon wil pakken door routinematige handelingen mis ik mijn telefoon eigenlijk helemaal niet. 

Bevindingen van de dag
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Vrijdag 19-11

14:04
Naar telefoon willen grij-

pen.

9:00
KPN monteur nog niet 

aanwezig. Wss heb ik hier 
een SMS over gehad..

13:52
Naar telefoon willen grij-

pen.

8:19
Kijk stiekem uit naar het 
weerzien van mijn tele-

foon.

12:15
Het gemis van mijn tele-

foon begint steeds groter 
te worden. Ik kijk uit naar 

18 uur. 

8:18
Routine in de ochtend is 
geheel anders als voor-
gaande dagen. Mis het 

kijken in de ochttend op 
de app. 

9:14
Pip is vrij debiel onder het 
tv meubel aan het spelen. 
Helaas geen filmpje van 

kunnen maken. .

11:34
Pakketje binnen met 

nieuwe overhemden. Geen 
foto kunnen sturen naar 

Pleunie. 

9:30
KPN monteur bezig. Pip zit 
aandachtig te kijken voor 

de deur. Geen foto van 
kunnen maken. 

8:12
Vervelend moment omdat 

ik niet weet hoe laat de 
KPN monteur aanwezig zal 

zijn. 

9:16
Agenda notitie willen 

maken. 

16:12
De laatste loodjes zijn het 
zwaarst. Kijk uit naar mijn 

telefoon. 

Onhandig

Gewoonte

Vervelend

Verbeterde situatie

Fantoomvibratiesyndroom

15:00
Begin vrije training F1, 

normaal altijd even vrien-
den appen hierover.

Deze dag heb ik wederom volledig thuisgewerkt. Hierdoor ben ik niet tegen de ongemakken van het niet buiten 
hebben van een telefoon aangelopen. Wel miste ik mijn telefoon deze dag het meeste. Vooral omdat ik wist 
dat om 18 uur de 72 uur erop zouden zitten en dat ik weer contact kon leggen met de rest van de wereld (mijn 
vrienden en vriendin). Het volhouden was absoluut niet moeilijk de afgelopen 3 dagen. Wel ben ik tegen veel 
ongemakken aangelopen waarvoor een telefoon niet meer uit mijn leven weg is te denken. Het maken van een 
kattenfoto of een notitie in mijn agenda en voorgaande voorbeelden hiervan. Deze bevindingen zal ik verder 
meenemen in mijn ontwerpproces en hieruit conclusies trekken voor het vervolg van het onderzoek. 

De afgelopen 3 dagen waren makkelijk te doorlopen en het was heerlijk om zonder telefoon te leven, helaas 
brengt het teveel ongemakken met zich mee waardoor een telefoon niet meer is weg te denken uit mijn leven. 

Bevindingen van de dag
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Voor de interviews is een ongestructureerde structuur gekozen. Dit is gekozen 
omdat ik het interview opende met de vraag of zij bewust zijn van de vervuilen-
de gevolgen van hun mobiele dataverbruik. En aan de hand van dat antwoord 
kiezen welke kant het interview op zou gaan. Op deze manier liet ik ruimte voor 
een open gesprek over het onderwerp. 

Interviews

Interview Farhad 

Marthijn: Ben jij je bewust van de vervuilende gevolgen van jou mobiele dataverbruik?

Farhad: Nee daar heb ik nog nooit stil bij gestaan wat doet dat dan precies en heb je hier een voorbeeld van 
hoe vervuilend het is?

Voorbeeld

Maar hoeveel CO2 stoot je dan uit met je internetgebruik?
Hier een paar cijfers:
• Stuur je 1 keer per dag iemand een mailtje met maar 1 woord erin (0,1 gram CO2), dan stoot je om-
gerekend 36,5 gram CO₂ per jaar uit: dat is evenveel als 2 kilometer rijden met een auto.
• Per jaar worden er wereldwijd 250 biljoen mailtjes verstuurd, samen goed voor ongeveer 1000 mil-
joen ton CO₂: dat is bijna net zoveel als de totale jaarlijkse uitstoot van Japan!
• Surf je naar een website, dan stoot je 0,8 gram CO₂ uit.
• Een zoekopdracht op Google kost omgerekend 0,2 gram CO₂.
• Een laptop die 8 uur per dag draait stoot 0,044 tot 0,088 ton CO₂ per jaar uit: dat is evenveel als een 
auto die 250 tot 500 kilometer rijdt.
• Een smartphone gebruikt acht keer minder stroom dan een laptop, maar een jaar lang een telefoon 
gebruiken is omgerekend even milieubelastend als rijden van Amsterdam naar Utrecht.
• Video’s streamen zorgt jaarlijks voor de uitstoot van 306 miljoen ton CO₂: dat is de totale jaarlijkse 
uitstoot van Nederland en België samen!
(JongerenMileuActief, sd)

Farhad: Nou je dit laat zien schrik ik inderdaad wel van hoeveel CO₂ erbij komt kijken maar je kan het tegen-
woordig ook ik niet meer zonder je telefoon natuurlijk je hebt het nodig in noodsituaties.

Marthijn: En naast die noodsituaties hoeveel zit zij daarnaast per dag op social media?

Farhad: Nou op social media zet ik toch wel 3 of 4 denk ik wel 5 uur per dag op maar ik zit hier ook wel veel 
voor werk op zeker nu deze week ook met Black Friday helemaal. 

Marthijn: En hoeveel zit je op social media buiten werk om?

Farhad: nou eigenlijk om eerlijk te zijn toch wel het grootste gedeelte toch wel 3 of 4 uur per dag en ja ik denk 
ook wel dat dit inderdaad veel te veel is dat ik daar eigenlijk mee bezig ben en dat ik daar ook voornamelijk 
heel vervuilend mee bezig ben.

Marthijn: Zou je zonder smartphone kunnen?

Farhad: ja Ik denk het echt niet meer we zijn er op dit moment zo afhankelijk van en ook vooral om met an-
deren in contact te blijven ik zou nooit zonder mijn telefoon kunnen.

Marthijn: Omdat je dan niet meer zonder kan zou je jezelf verslaafd noemen aan je smartphone?

Farhad: verslaafd wil ik het niet noemen. Maar ik zit er uiteraard wel erg veel op. Ik heb ook een tijdje gehad 
dat ik in de bitcoins zat. Toen heb ik echt wel dagelijks de meeste uren van de dag op mijn telefoon gekeken 
en ik denk dat ik toentertijd wel verslaafd aan was. Alleen dat doe ik nu dat niet meer doe zou ik mezelf niet 
per se verslaafd willen noemen. 
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Interview Joyce

Marthijn: Ben jij je bewust van de vervuilende gevolgen van jou mobiele dataverbruik?

Joyce: haha ja ik weet het natuurlijk door jou project dat jij bezig bent met dit onderwerp. En sinds dat ik 
dat weet ben ik eigenlijk de hele afstudeerperiode ook bewuster bezig geweest met mijn eigen mobiele data 
omdat ik nu weet hoe vervuilend dat het kan zijn. 

Marthijn: Hoe komt dat tot uiting dan?

Joyce: Nou voor dit project was ik ook al bezig en heel zorgvuldig met het klimaat om te gaan. Dat het mo-
biele data verbruikt daar ook vervuilend aan was die link had ik zelf nog nooit gelegd en sindsdien ben ik ook 
vaker mijn series gaan downloaden of muziek gaan downloaden en niet telkens mobiele data te gebruiken. 

Marthijn: Dat is natuurlijk al super goed om te horen, zou je hier nog specifieker over kunnen zijn?

Joyce: Als ik onderweg naar school ben of terug naar huis. Ben ik me bewuster gaan gedragen of ik nu een 
nieuwsartikel lees of een video op YouTube kijk, dat bewaar ik nu voortaan voor als ik op de wifi zit.

Marthijn: Zo te horen ben je bereid en heb je ook al je patronen aangepast, hoever ben je bereid om daar-
voor te gaan?

Joyce: nou ik kan natuurlijk op dit moment snel en makkelijk kleine verbeteringen maken en daar ben ik in-
derdaad ook mee bezig. Hoe ver Ik wil gaan dat ligt wel echt aan het gemak wat daarbij verdwijnt. Want je 
hebt natuurlijk afleiding in de trein nodig. Ik wil wel iets houden om te doen en als dat nu helemaal weggaat 
ja dat wordt wel lastig. Dus ik ben bereid om een patroon aan te passen van tevoren dingen te downloaden 
of thuis juist meer op de wifi te doen en minder gebruik te maken van de mobiele data.

Interview Luko

Marthijn: Ben jij je bewust van de vervuilende gevolgen van jou mobiele dataverbruik?

Luko: Ik heb veel gehoord de laatste tijd over de datacenters die in Nederland zijn gekomen. Hier komt vol-
gens mij veel vervuiling bij kijken en ook veel van onze groene stroom gaat eraan volgens mij naartoe. Als ik 
het goed begreep. En ook heeft het effect op de waterkoeling die ervoor nodig is. Maar dat ons netwerk zelf 
ook vervuilend is. Daar heb ik eigenlijk nooit bij stil-gestaan.

Marthijn: Klopt inderdaad, maar naast de datacenters speelt het netwerk ook een grote rol in de vervuiling 
waardoor het nog groter is dan alleen de datacenters. Heb je wel eens stilgestaan bij wat jij zelf zou kunnen 
verbeteren hieraan?

Luko: nee, dat wist ik niet. Ik ben benieuwd naar hoe vervuilend dat is ik nog nooit in zicht ver-vangen. Ik heb 
dan gezien en Ik denk zeker dat het interessant is om ja te kunnen bijhouden hoe vervuilend dat je bezig bent. 
Ik weet wel dat er een soort van searchengine is Ecosia en die plant dan juist weer bomen. In plaats van dat ze 
vervuilend bezig zijn, maar daarnaast heb ik eigenlijk nooit echt stilgestaan met wat ik nu zelf kan betekenen 
om dit probleem tegen te gaan.

Marthijn: Zou je je gedrag aanpassen als je wel inzichtelijk krijgt hoe vervuilend dat je bent?

Luko: denk zeker als onze generatie zijnde dat het van belang is om eigenlijk alles waar we op kunnen verbe-
teren, ons gedrag te verbeteren om het klimaat te redden.

Marthijn: Ben ik met je eens, nu moeten we volgens het Parijs akkoord in 2030 75% minder uitstoten, ver-
wacht wordt dat daarnaast ons verbruik van mobiele data juist toe gaat nemen, wat vind je hiervan?

Luko: Maar de vraag in hoeverre dat dat dat ja plan gehaald wordt. Ik denk wel dat het logisch is dat we veel 
meer gaan gebruiken. Weet jij toevallig hoeveel dat is?

Marthijn: doorberekening laten zien van de CE Delft. Inclusief verwachte energieverbruik.

Luko: we zoveel gaan gebruiken? Ja, dan moeten we denk ik met zijn allen wel iets aan doen en ik denk dat 
het inderdaad ook bij de groep studenten ligt om daar het voortouw in te nemen. Aan de ene kant omdat we 
ook, ja wel echt veel meer gebruiken, dan denk ik oudere generaties en dat we natuurlijk ook voor onszelf de 
toekomst daar moeten bepalen. En Ik denk ook eigen-lijk eerlijk gezegd niet dat we in 2030 al 75% minder 
uitstoten, dus dat het zeker ja een goed idee is waar je mee bezig bent.

Interview Aron

Marthijn: Ben jij je bewust van de vervuilende gevolgen van jou mobiele dataverbruik?

Aron: (begint te lachen) Ik denk inderdaad wel dat er vervuiling gepaard gaat met de mobiele data ik daarin 
zelf ben een heel slecht voorbeeld, aangezien ik toch dagelijks vaak ook het extra data moet bijkopen bui-
ten mijn bundel omdat ik er ja weer overheen ben gegaan. 

Marthijn: Zou jij jezelf verslaafd noemen aan je smartphone?

Aron: Ik denk dat ik daar inderdaad al tegenaan zit. Ik heb ook mijn schermtijd meldingen uitgezet omdat ik 
telkens schrok van hoe veel dat ik op mijn telefoon zit.

Marthijn: Waar maak jij meestal gebruik van je smartphone?

Aron: Toch wel thuis In de avond, alleen daar zit ik meestal niet op. De wifi thuis heb ik vrij slechte wifi, 
dus dan ga ik gelijk over op mijn data. Vandaar dat ik ook altijd extra moet kopen om bijvoorbeeld films te 
streamen en op YouTube te kunnen kijken.

Marthijn: Zou jij bereid zijn jou verbruik te minderen als je weet dat het slecht is voor het klimaat?

Aron: zou ik het eigenlijk niet weten. Ik denk het misschien wel alleen ik weet niet of er voor mij een voor-
deel aan zit. Omdat het natuurlijk ook wel fijn is om gewoon unlimited data te hebben. Ja, er zijn wel meer-
dere dingen vervuilend In de wereld en ik weet niet of dit nu het grootste probleem is. Maar stel er is iets 
waar het inzichtelijker door wordt. Ja, dan zou het kunnen dat ik er bewuster mee om zal gaan.
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Interview Nick

Marthijn: Ben jij je bewust van de vervuilende gevolgen van jou mobiele dataverbruik?

Nick: sinds dat eerste experiment van jou met dat we data moesten doorsturen, ben ik er wel wat meer op 
gaan letten dat het niet per se heel vervuilend is. Ja, dat wist ik niet.

Marthijn: bij mij viel mij op dat jij boven gemiddeld data gebruikt t.o.v. de rest van de testgroep, wat vind je 
daarvan?

Nick: wist het eerlijk gezegd niet dat ik zoveel data gebruikte. Ik merkte het zelf wel dat het wel veel behoor-
lijk was, ook omdat jij dit al een keer inderdaad eerder aangaf. Ik ben er wel wat meer bewust van gaan wor-
den. Maar ik denk niet dat ik er het een en ander door gelaten heb. Dit ook vooral omdat ik niet weet hoe 
vervuilend mobiel datagebruik dan nu eindelijk is.

Marthijn: voorbeelden laten zien.

Nick: Dit zegt mij helaas nog niet zoveel. Ik weet niet hoeveel CO₂ twee dit dan is ten opzichte van bijvoor-
beeld een avond gamen op mijn PlayStation. Voor mij is nog wel erg onduidelijk. Ik denk wel inderdaad dat 
het een probleem is wat steeds groter zal worden, ook omdat we natuurlijk straks elektrisch gaan rijden en 
omdat er steeds meer, apparaten in onze huizen gebruikmaken van wifi. Dat is trouwens geen mobiele data.

Marthijn: Internet via de kabel is inderdaad minder vervuilend dan mobiele data. Maar wat je zegt klopt we 
gaan er wel steeds meer gebruik van maken. Vind jij dat daar iets aan gedaan moet worden?

Nick: denk dat voor alles eigenlijk wel. Duurzame initiatieven moeten komen, dus ook dat ja mobiele data 
duurzamer moet worden. Ik denk inderdaad niet dat grote bedrijven er veel mee bezig zijn. (NOS, 2021)

Marthijn: Enkele beginnen het goede voorbeeld te geven. Helaas heb ik tijdens het onderzoek gezien dat 
veel grote bedrijven helaas nog te weinig doen of er niet al te veel aandacht aan besteden. Wel willen ze op 
groene stroom zoals hier in Nederland maar dan draaien er uiteindelijk windmolens om Microsoft duurzaam 
te maken en niet de Nederlandse huishoudens. 

Nick: het inderdaad niet heel duurzaam meer als het hier op onze bodem aftappen. Ik denk dat er inderdaad 
gekeken moet worden. Naar hoeveel hebben we uiteindelijk nodig en dat we ook moeten waken in deze 
sector, hoe veel dat we gaan gebruiken. En dat is natuurlijk aan de consument zelf.
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prototype testing
Om mijn eerste ideeën te testen heb ik medestudenten ge-
vraagd om hun mening te geven over mijn concept waarmee 
ik mijn ontwerpvraag mee wil oplossen. Zonder van tevoren de 
student te beïnvloeden heb ik het paperprototype laten zien 
met als enige uitleg het probleem wat opgelost dient te worden 
en heb daarna de student aan het woord gelaten om een z’n 
eerlijk mogelijke mening te krijgen.
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Test Joyce

Marthijn: wat vind je van de oplossing waar ik mee gekomen ben om het mobiel dataverbruik onder studen-
ten te verminderen in hun vrijetijdsbesteding?
 
Joyce: ik goed vind, is dat je de vervuiling laat zien. Je staat er niet bij stil dagelijks en ook niet als je je verbruik 
ziet hoe vervuilend dit dan uiteindelijk is. 

Ik denk dat het goed is dat je van tevoren wel wat vragen gesteld om ja zicht te hebben wie de gebruiker 
dan uiteindelijk van de app is en ook dat hij daardoor gepersonaliseerd kan worden. Ik zou er wel de vragen 
van man vrouw weglaten. Daarnaast denk ik ook dat je de gradaties van de app, daar moet je mee oppassen 
met de labels. Omdat je anders een label op mensen gaat plakken dat ze bijvoorbeeld gelijk al verslaafd zijn. 
Gebruik daarentegen anders of je veel matig of juist weinig data verbruikt. Maar niet te veel met labels. En 
daar zou ik in ieder geval mee oppassen.

Ik denk dat het goed is dat je je voortgang in grafieken kan zien. Ik zou hier geen cirkeldiagrammen voor 
gebruiken. Ik denk de blokkeer functie in goed zal werken en ik zou dit zelf dan ook wel graag per app willen 
instellen en bijvoorbeeld WhatsApp daarbuiten laten om toch echt alleen gericht apps te blokkeren zoals 
YouTube en Instagram. Zodra ik zie dat die hoog in mijn gebruik zijn.

Ik denk dat je ook niet te hoog moet gaan zitten met hoeveel geld Je moet betalen. Het is wel goed dat je dit 
uiteindelijk overmaakt naar een goed doel. De uitwerking in ieder geval moet je nog even naar kijken hoe 
dat je mensen laat betalen. Doe je dat van tevoren moeten ze dat in één keer doen of heb je achteraf nog de 
keuze? Om te kiezen of je daadwerkelijk het geld overmaakt.

Het heel goed werkt als het bedrag verhoogd wordt om dat uitstel. Je betaalt telkens die 10 cent, dan is het 
alsnog makkelijk om de app natuurlijk te openen. Zie je dat de tweede keer het 20 cent kost. Ik denk dat dat 
ook wel motiverender werkt om je aan de ja je eigen gestelde doelen te houden. En, Ik denk dat het ook een 
heel goed inzicht geeft in voor jezelf. Hoe vaak dat je uiteindelijk een app opent op een dag. Mogelijk kan je 
hier ook nog iets mee doen.

Test Farhad

Marthijn: wat vind je van de oplossing waar ik mee gekomen ben om het mobiel dataverbruik onder studen-
ten te verminderen in hun vrijetijdsbesteding?

Ik denk dat het heel goed is dat er een app is die inzicht geeft in hoe vervuilend dat data verbruik nu uitein-
delijk is. Ik sta zelf weinig bij stil en ik zit er natuurlijk ook best vaak op. Voornamelijk ook die bitcoin app die 
ik destijds veel heb gebruikt.

Ik denk dat het goed is dat het bedrag verhoogd wordt. Op het begin zal 10 cent nog niet zo heel veel zijn, 
Alleen als je op een gegeven moment uitkomt bij € 1 om je app te openen. Ja, dan wordt het wel serieus. En 
dan zal je de app ook minder snel openen.

Ik vind het wel van belang dat je zelf kan bepalen wat de hoogte van het bedrag is, omdat ja voor de ene dien-
sten meer dan voor de ander natuurlijk. En uiteindelijk zijn we als studenten allemaal heel arm en Ik denk 
dat daardoor ook een klein bedrag goed zal werken. Omdat je die dan ook voor jezelf snel mee zou kunnen 
besparen.

Ik denk dat het ook leuk is dat je de tips and tricks krijgt. Ik denk dat het wel goed is om hier ook meldingen 
van te krijgen. Zodat je deze ook wel elke dag gaat lezen. En dan zijn er makkelijke oplossingen om ook ge-
woon je data verbruik snel omlaag te krijgen. 
Ik vind het ook goed dat je nagedacht hebt over wat het dan uiteindelijk voor de studenten oplevert, dus 
dat je uiteindelijk je databundel naar beneden kan krijgen ik denk dat dit voor de studenten ook wel ook wel 
motiveert, zodra ze zien dat zo’n unlimited bundel voor hen niet nodig is.

Test Aron

Marthijn: wat vind je van de oplossing waar ik mee gekomen ben om het mobiel dataverbruik onder studen-
ten te verminderen in hun vrijetijdsbesteding?

Deze applicatie zijn we op het eerste aanzicht eigenlijk niet echt super erg motiveren. Ik denk wel dat het 
goed is om meer bezig te zijn met hoeveel dat je uiteindelijk op je telefoon zit. Maar of dat dan verbruik in-
zichtelijk daaraan krijgen? Dat motiveert mij niet. Wel is, het denk ik goed dat er een en-en-en werking is. In 
principe geldt dus en je kan beter voor het milieu zijn en je zit minder op je telefoon én je bespaart uiteinde-
lijk met je databundel. Dus ik denk dat deze app zeker wel helpt met het bewust omgaan met onze mobiele 
data. Het is eigenlijk het soort van nieuwe recyclen van je data, dus dat je thuis alles kan downloaden en niet 
onderweg en dat je er wel wat beter mee omgaat. Ik weet niet of het voor iedereen gelijk aan zal spreken. 
Alleen Ik denk wel dat er 1 grote groep studenten is die en goed bezig wil zijn voor het klimaat en dat ze ook 
zelf ja, graag normaal voor extra geld zou besparen en dat kan doormiddel van het trainen van jezelf om min-
der data te gebruiken. Wat je eigenlijk ook met deze app gaat doen? Denk ik wel dat het voor veel mensen 
aanspreekt. Ik denk daarnaast ook wel wat deze app voor meer mensen dan alleen studenten zou kunnen 
werken en ik zou kijken hoe je voor studenten bijvoorbeeld nog de tone of voice zou kunnen aanpassen zeker 
als je de tips krijgt.

Test Nick

Marthijn: wat vind je van de oplossing waar ik mee gekomen ben om het mobiel dataverbruik onder studen-
ten te verminderen in hun vrijetijdsbesteding?

Ik denk dat het goed is dat je de app. Van tevoren vragen laten stellen wel is het wat lastiger om je aantal gi-
gabytes per maand op het begin in te schatten. Ikzelf moest het tijdens het eerste experiment ook echt gaan 
delen en per dag bijhouden. Ja, dat doet niet iedereen, denk ik. Daarnaast is het wel makkelijk om je bundel 
in te vullen en de meeste apps die je gebruikt ook daaraan gelijk een score te linken. Ja, dat wordt wel wat 
lastiger, zeker ook hoe je dat wil gaan doen als men buiten is of ze dan eerst die wifi moeten gaan gebruiken. 
Wel denk ik dat het lastig ook voor jezelf gaat worden om te gaan kijken per persoon wat ze willen aanpassen, 
willen ze alleen de uitstoot schermtijd over hoeveelheid data aanpassen? Ja, of willen ze alle 3? Ik denk dat 
dat wel een lastig programmeert ding zal zijn. Ik weet niet of jij ook zo ver moet gaan. Ja uiteindelijk, maar 
daar zou je nog wel over na kunnen denken. Ja, daarnaast denk ik wel dat de app gaat helpen bij studenten 
en ook bij mezelf om ja om gebruik te verminderen en Ik denk dat dat geld wat erbij speelt, dat je dat daar 
een goed doel naar keuze kan overmaken, dat dat het meest motiverende voor mijzelf zal werken. 
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Test Bas

Marthijn: wat vind je van de oplossing waar ik mee gekomen ben om het mobiel dataverbruik onder studen-
ten te verminderen in hun vrijetijdsbesteding?

Nou, Ik vind het een leuke app om op als allereerste te zien. Ik denk dat het goed is dat je, je data inzichtelijk 
gaat krijgen. Ik heb er zelf nooit echt bij stilgestaan of hoe dat nu werkt. Ik vind het wel goed dat er iets aan 
gedaan wordt op deze manier. Omdat je kan zien welke apps moet ik nu eigenlijk moet vermijden en welke 
apps zijn vervuilender dan anderen. Ik denk dat dit ook wel voor de grote bedrijven meer inzicht kan bieden 
in waarom mensen hun app juist wel of niet gaan gebruiken. En dat ze bijvoorbeeld hierdoor sneller gaan 
verduurzamen, zodat ze zelf minder co2 twee uitstoten. Om het echt In de vrije tijd te Laten werken, denk ik 
wel dat je ja goed aan begin vragen moet stellen van de app en wanneer Mensen hun telefoon het meest ge-
bruiken. Zo zou ik het heel fijn vinden om in de ochtend niet meer op mijn telefoon te zitten, maar s avonds. 
Wil ik er dan wel weer ongestoord, gebruik van kunnen maken en misschien dat uiteindelijk dat ook minder 
zal worden naarmate dat ik er bewuster mee om ga. Voor mezelf zou ik dus op het begin voornamelijk bezig 
zijn met in de ochtend minder op mijn telefoon te zitten.

Schetsen
Gedurende het onderzoek zijn er tal van schetsen en ideeën ont-
staan om de hoofdvraag te beantwoorden. Hier een impressie 
van de belangrijkste stappen die geleid hebben tot het uiteinde-
lijke ontwerp. 
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Aan het begin van het afstuderen was het idee om de stroom die nodig is voor het gebruik van mobiele 
data zelf op te wekken. 
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Schetsen om de levenscyclus van 1 MB duidelijk in kaart te brengen
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Verveling in de avond tegen gaan doormiddel van gamificatie. 
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De ontwikkeling van Ecobyte.
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De door ontwikkeling van Ecobyte en iteratie slag
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resultaten enquete
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Verzameling gebruik mobiele data.
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Verzameling schermtijd studenten.
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