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Voorwoord:

[1]

In mijn tijd op Communicatie en Multimedia Design heb ik mijn
passie voor film en video gevonden, maar ook mijn interesse in
vele andere vakgebieden binnen CMD.
In dit afstudeeronderzoek heb ik van september tot en met
januari onderzocht hoe ik jonge mannen kan helpen bij het
praten over negatieve emoties. In het afstudeeronderzoek is
beschreven hoe door middel van gesprekken, testen en experimenteren de tool tot stand is gekomen om hen daarbij te
kunnen helpen.
Ik wil Paul Neervoort bedanken voor zijn begeleiding en zijn
enthousiasme voor mijn onderzoek. Adinda Hozee en Pepijn
Rijnbout wil ik bedanken voor het meedenken en het bieden
van een frisse blik. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die
met mij heeft meegedacht, mij heeft geïnspireerd en nieuwe
inzichten heeft gegeven.
Als laatste wil ik alle jonge mannen bedanken die mij hebben
geholpen bij het onderzoek.
Dank jullie wel dat ik jullie mocht spreken, dat jullie aan de
testen en experimenten deel wilden nemen, alsmede voor de
inzet en feedback.
Jorn Olthof
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Samenvatting [2]
Vraagstuk
In het afstudeeronderzoek is onderzoek gedaan naar het vraagstuk: Hoe kan ik
een ondersteunende tool ontwerpen, om jonge mannelijke vrienden (18 - 24 jaar)
die het lastig vinden om hun emoties te bespreken maar dit wel willen, onderling
te laten communiceren over hun emoties? Eventuele oplossingen en concepten
zijn onderzocht om te kijken of zij een antwoord bieden op deze vraag.
Binnen de doelgroep van 18-24 jarigen is er nog een groot deel dat niet het gevoel
heeft zijn emotionele problemen te kunnen bespreken met vrienden. Jonge
mannen hebben het gevoel dat zij niet bij hun vrienden terecht kunnen om verschillende redenen. Zij vallen binnen The Man Box, of hebben zelf moeite om een
gesprek te starten. Doordat zij niet kunnen voldoen aan hun eigen behoefte om
een gesprek aan te gaan met vrienden, kan dat leiden tot negatieve gevolgen.
Onderzoek
Deskresearch is begonnen bij het lezen van groot en kleinschalige onderzoeken
die betrekking hebben met het vraagstuk. In The Man Box kwam naar voren dat
een deel van de mannen een behoefte heeft om met vrienden te praten over
dingen waar zij mee zitten. The Man Box bestaat uit zeven pilaren die een kader
scheppen waaraan het stereotype man moet voldoen. Hierna is onderzocht of er
een directe link is tussen het onderdrukken van emoties en negatieve gevolgen
als depressie. In dit deel kwam naar voren dat onderzoekers hebben ondervonden dat er een relevante directe link is voor mannen het onderdrukken van emotie en depressie. In het deskresearch kwam ook naar voren dat in de fase jonge
adolescentie: 18-24 jaar vriendschappen op basis van zelfde denkwijzen, normen
en waarden worden gevormd.
Om te toetsen of Nederlandse jonge mannen ook meer willen praten over emotionele problemen is een enquête gehouden. Hierin werd eerder deskresearch
bevestigd. Er is een groep jonge mannen die meer behoefte voelt om emotionele
problemen te bespreken. Waarom zij dit lastig vinden is onderzocht door jonge
mannen te interviewen. Met de verkregen informatie uit deskresearch & fieldresearch zijn ontwerpcriteria opgesteld.

Prototypes
Door brainstormen en designsprints zijn experimenten en concepten bedacht en
gemaakt. Na ieder experiment is er een feedback moment geweest. Het gebruik
van vragen formuleren en discussies leidde tot nieuwe inzichten die doormiddel
van iteraties werden toegepast op bestaande concepten. De eerste experimenten kregen harde kritiek, maar door goed naar de groep testpersonen te luisteren
konden aanpassingen worden toegepast met oog op de behoeftes van de testpersonen. Bestaande oplossingen zijn onderzocht op sterktes en zwaktes. Hierdoor zijn inzichten verkregen en elementen met het eerder bedachte concept
gecombineerd worden naar een nieuw betekenisvol concept.
HeadsUP
HeadsUP is een eenvoudig spel zonder winnaar of verliezers; een spel met weinig regelsEen eenvoudige applicatie met weinig handelingen. In een aantal handelingen kunnen de gebruikers een signaal creëren dat hun emotionele staat en
behoefte communiceert met vrienden. Door de applicatie is de eerste stap gezet
richting een gesprek over hun emotionele problemen.
De gebruiker kan in 3 tot 4 klikken zijn emotionele staat sturen naar zijn vrienden.
Een gebruiker kiest eerst hoe hij zich voelt: niet goed, gemiddeld of goed. Vervolgens wordt hier een behoefte/vraag aangekoppeld. Zij kunnen kiezen uit een
luisterend oor, gesprek of advies. Als zij deze keuzes hebben gemaakt wordt dit
omgezet naar een signaal. Zij kunnen kiezen naar welke vrienden zij dit signaal
willen sturen, of een hele vriendengroep in een keer.
Het concept is ontwikkeld om een start te maken met het praten over emotionele problemen. Door binnen een aantal handelingen een signaal te sturen, is
de eerste stap richting een gesprek gestart. De drempel naar de volgende stap
is hierdoor verlaagd. Ook kan een vriend reageren op het signaal, waardoor het
initiatief verspreid wordt.
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[4]

[5]

De aanleiding van het project

Probleemstelling

Ik heb in mijn dagelijks leven gemerkt dat ik met
veel vrienden over de problemen in mijn leven kan
praten. Het biedt mij inzicht en perspectief en helpt
mij op verschillende manieren. Een luisterend oor
is voor mij soms al genoeg om opluchting te voelen en niet met een zwaar gewicht op mijn schouders rond te lopen. Toch merkte ik op dat dat niet bij
alle andere mannen zo eenvoudig gaat. Bij meerdere vrienden en collega’s merkte ik dat zwaar beladen gesprekken worden vermeden. Verschillende relaties kennen een verschillende dynamiek
en daar vond ik mijn interesse, Waarom is de ene
vriendengroep open over problemen en de andere
meer gesloten? Waarom kan de ene man makkelijk praten over zijn emoties en de andere niet?

Mannen praten over het algemeen minder over
de problemen waar zij mee worstelen. Hierdoor
kan het veelal lijken alsof er niets aan de hand is
bij mannen. Het tegendeel is dat mannen vaak wel
degelijk diepere emoties voelen dan zij tonen (van
der Neut, 2019). Uit onderzoek blijkt dat het lastiger
voor hen is om hulp te zoeken. Het niet vragen om
hulp of steun zorgt meestal voor het groter worden
van een probleem. Dit probleem wordt hierdoor lastiger om te verhelpen. In de omgeving kunnen anderen gaan opmerken dat het niet goed gaat met
deze persoon en is het wellicht al te laat om nog
hulp te kunnen bieden. Mannen onder de 30 jaar
geven aan minder over deze negatieve emoties te
praten. Zij zijn banger voor reacties uit de omgeving. Daarbij stelt van der Neut dat “Mannen die zich
minder mannelijk voelen, aan geven dat ze hun
gevoel wel meer willen uiten, maar dat ze vaak niet
weten hoe. Ook zijn ze bang voor een oordeel van
de omgeving.” Maar niet alleen mannen die zich
minder mannelijk voelen hebben last van het niet
praten over negatieve emoties: “gesloten mannen
krijgen mogelijk pas problemen wanneer ze zich
best meer willen uiten, maar het niet durven uit
angst dat men hen als zwak zal beschouwen. Zo’n
intern conflict kan leiden tot frustratie en gepieker
en dat kan ongezond zijn, zo stellen deze onderzoekers.” Binnen dit onderzoek wil ik me richten op
onderlinge mannelijke communicatie. Waarom ligt
de drempel zo hoog bij vele jonge mannen om met
de ander over negatieve emoties te praten? Over
dit onderwerp wordt al decennia lang onderzoek
gedaan. De afgelopen jaren wordt er steeds meer
aandacht gevraagd naar de mentale gesteldheid
van de man door middel van campagnes en verschillende andere initiatieven.

Binnen dit onderzoek wil ik me richten op onderlinge mannelijke communicatie. Waarom ligt de
drempel zo hoog bij vele mannen om een ander
om hulp te vragen? Wat is de beste manier om
deze hulp te bieden of te vragen? In een onderzoek
naar het verschil tussen man en vrouw in sociale
hulp bij depressie door Santiago Artiste, komt naar
voren dat de man in die situatie afleiding zoekt en
de vrouw in gesprek gaat met anderen. Hetgeen in
relatie staat met de drang voor mannen om controle te hebben over hun emotionele staat. Het
onderzoek stelt dat de man controle nodig heeft
voor hij de ruimte heeft om zijn emotionele welzijn
te bespreken. (Martínez-Hernáez et al., 2016)

Exploratie Jorn Olthof |

5

[6]

Doelstellingen & onderzoeksmethoden
Korte termijn:
•

Jonge mannen een hulpmiddel bieden dat de drempel verlaagt om onderling te praten over negatieve emoties.

•

Inzicht bieden in waar zij tegen aanlopen bij het praten over negatieve emoties/problemen.

Lange termijn:
•

Jonge mannen zoeken elkaar uit zichzelf op om te praten over negatieve emoties.

•

Normalisering van het praten over negatieve emoties onder jonge mannen.

Deskresearch:
Deskresearch wordt gebruikt om literatuur en bestaande onderzoeken in te lezen en te gebruiken als ondersteuning naar een ontwerp dat een onderbouwd antwoord
biedt voor de vraagstelling. Op deze manier kan inzicht worden verkregen hoe andere onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden. Het deskresearch wordt tevens
gebruikt om een werkveld af te bakenen. Binnen het theoretisch kader dat hiervan het resultaat is, kan later worden geëxperimenteerd.
Artistiek research:
Artistiek research wordt gebruikt om te kijken wat er al bestaat op het gebied van kunst, media, campagnes en installaties. Het kan als inspiratie dienen voor nieuwe
ideeën. Elementen daaruit kunnen worden meegenomen bij het bedenken van concepten om de doelgroep te bereiken. Bestaand werk moet helpen om een beeld te
krijgen hoe de doelgroep kan worden bereikt en wat er goed en fout gaat.
Enquête:
Om inzicht te krijgen in de huidige houding van de doelgroep word een enquête gebruikt. Deze dient om aannames te confirmeren of tegen te spreken.
Op deze manier wordt snel kwantitatief informatie vergaard. Uit de enquête, die door 44 jonge mannen is ingevuld, moet een beter beeld komen op welke manier
jonge mannen nu praten over emotionele problemen en wie of wat zij hierbij gebruiken.
Interviews:
Interviews worden gebruikt om kwalitatieve informatie te vergaren van de doelgroep. Het zal daarnaast inzichten bieden in de denkwijze en gevoelslevens van de
ondervraagden. Het doel zal vaak zijn om tot de kern te komen van het probleem. De vraag “waarom?” zal veel voorkomen.
Design sprints:
Design sprints worden gebruikt om snel ideeën te generen. Deze ideeën zijn nog geen eindconcept. Het doel van de ideeën is weer nieuwe informatie vergaren. Uit de
design sprints zullen experimenten komen die simpel gerealiseerd worden om snel inzetbaar te zijn.
Cultural Probe:
Een cultural probe wordt gebruikt om gedrag te bestuderen. Door een serie van opdrachten en het bij houden van een communicatie dagboek komt er kwalitatieve
data binnen over de jonge mannen en hoe zij onderling communiceren. Doormiddel van diepte interviews krijgt de verkregen data betekenis en kan dit worden gebruikt voor nieuwe inzichten voor een passend concept.
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[7]
Hoofdvraag:
Hoe kan ik een ondersteunende tool
ontwerpen om jonge mannen
(doelgroep 18 - 24 jaar), die het lastig
vinden om hun emoties te
bespreken met vrienden, maar dit
wel willen, onderling te laten
communiceren over hun emoties?

[8]
Deelvragen:
Deskresearch:
•
Praten mannen over emotionele problemen?
•

Wat heeft het onderdrukken van emoties voor gevolgen?

•

Waarom is dit problem van belang?

Design research:
•
Waar is behoefte aan bij jonge mannen bij het
communiceren over emotionele problemen?
•

Waar lopen jonge mannen tegen aan bij het
communiceren over emotionele problemen?

•

Welke oplossingen bestaan er in dat verband al en wat kan
hier uitgehaald worden?
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[9]
THEORETISCH KADER
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Mannelijkheid:
The Man Box is een grootschalig onderzoek naar de westerse man. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Mexico. “The Man
Box refers to a set of beliefs, communicated by parents, families, the media, peers, and other members of society, that place pressure on men to be a certain way” - (Premundo et al., 2018).
Het onderzoek kijkt naar jonge mannen en de invloeden die een bepaald beeld van de man op hen hebben. Dit wordt in het onderzoek “The man box ”genoemd.
The man box bestaat uit 7 pilaren, een pilaar is een richtlijn of kwaliteit in de maatschappij die een stereotype man omschrijft. Deze pilaren zijn ontstaan uit de opvattingen
van respondenten over wat “De man” is en waaraan hij moet voldoen.
1: Zelfvoorzienendheid.
Een man zou volledig zelfvoorzienend moeten zijn met betrekking tot financiën. Hulp vragen is niet mannelijk en een man zou zijn persoonlijke problemen voor zichzelf
moeten houden en zelf oplossen. (Premundo et al., 2018).
2: Sterk opstellen
Een man moet zich sterk opstellen en terugvechten wanneer hem door zijn omgeving druk wordt opgelegd. Daarnaast moet een man sterk zijn ook op de momenten dat
hij zich angstig of zwak voelt. (Premundo et al., 2018).
3: Fysieke aantrekkelijkheid.
Aantrekkelijke mannen behalen makkelijker succes of hebben een succesvol leven. Maar een man mag niet te veel aandacht besteden aan zijn uiterlijk. Dit zou door vrouwen worden gezien als onaantrekkelijk en voldoet niet aan het beeld van de hetero man. (Premundo et al., 2018).
4: Vaste masculiene genderrol.
Een man is geen onderdeel van het huishouden. Ook zijn koken, naaien, schoonmaken of voor de kinderen zorgen geen onderdeel van de mannelijke rol. De man word van
jongs af aan geleerd dat zijn rol financiële ondersteuning is voor het gezin. (Premundo et al., 2018).
5: Heteroseksualiteit en homoseksualiteit.
Een homoseksuele man is geen man, maar een heteroseksuele man mag wel vrienden zijn met een homoseksuele man. Deze vriendschap doet niet onder aan de mannelijkheid die een man bezit. (Premundo et al., 2018).
6: Hyperseksualiteit.
Een echte man zou volgens mannen nooit nee zeggen tegen seks. Ook wordt er gezegd dat echte mannen zoveel mogelijk bedpartners zouden willen als zij kunnen krijgen. (Premundo et al., 2018).
7: Agressie en controle.
Een man gebruikt waar nodig agressie om een situatie onder controle te krijgen. Aanvullend op controle, wordt er gesteld dat een man altijd het laatste woord heeft in een
relatie. Een man is besluitvol en heeft zijn vrouw onder controle; daarbij heeft hij altijd het recht om te weten waar zijn vriendin of vrouw zich bevind. (Premundo et al., 2018).
Mannen die in The Man Box vallen zijn vaker voorstander van het onderdrukken van emoties.

“They show strong support for toughness and the repression of emotions.” - (Premundo et al., 2018).
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In onderstaande tabel staat het percentage per land dat het
eens is met de stellingen die gecreëerd zijn in de pilaren van The Man Box:

Wat betekent dit onderzoek?
In het onderzoek van The Man Box is niet alles negatief. De participanten
van het onderzoek geven aan sterk van mening te zijn dat de man niet
superieur is aan de vrouw en verwerpen de ideeën die hiermee overeenkomen. Het onderzoek laat zien dat de man veel stappen voorwaarts heeft
gezet en dat verouderde ideeën over de man steeds meer worden verworpen. Veel mannen die aangeven in The Man Box te vallen, geven ook aan
dat zij content zijn binnen deze pilaren. De resultaten tonen wel aan dat er
nog een grote groep mannen wel negatieve gevolgen ondervindt binnen
The Man Box. (Premundo et al., 2018).

Het onderzoek stelt dat er nog veel te winnen valt op het vlak van de emotionele gezondheid van de man. Zo zouden mannen nog te vaak hun eigen
emoties opkroppen of ontkennen. De mannen die aangeven binnen The
Man Box te vallen hebben in de voorgaande 2 weken depressieve gevoelens gehad. Velen geven zelf aan dat zij suïcidale gedachten hadden in de
voorgaande 2 weken. (Premundo et al., 2018).
Uit het onderzoek komt naar voren dat mannen buiten The Man Box vaker een vriend hebben om mee te praten. De mannen vallen vaak op hun
partner als het gaat om steun op emotioneel of persoonlijk gebied. Daarbij
komt dat de meeste mannen aangeven steun te bieden, maar niet te krijgen.
Figuur 1: The Man Box pillars by percentage

Uit de Verenigde Staten 18%, het Verenigd Koninkrijk 15% en Mexico 21% van
de mannen geven aan dat zij naar een vriend zouden stappen als zij hulp
nodig hebben op het gebied van emotionele steun wanneer zij gevoelens
van depressiviteit of somberheid ondervinden. (Premundo et al., 2018). De
angst om kwetsbaar over te komen speelt hierbij een grote rol en is een
van de onderdelen van The Man Box.
De ondervindingen uit The Man Box geven meer inzicht over de mate van
de probleemstelling. Het hokje waar vele westerse mannen zich in bevinden, zorgt ervoor dat zij weinig praten met hun vrienden over persoonlijke
of emotionele problemen.
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In het onderzoek van Santiago Artiste komt naar voren welke verschillen er zijn
tussen man en vrouw in hoe zij omgaan met depressie. Mannen geven aan
behoefte te hebben aan afleiding en zijn sneller geneigd hun emoties te onderdrukken. Het “vergeten” van deze emoties is nodig om later over deze emoties
te kunnen spreken. (Martínez-Hernáez et al., 2016).
Ondanks dat mannen deze vorm van controle zoeken word er gesproken van
ontevredenheid binnen hun sociaal psychische hulp. Zowel The Man Box als
het Santiago Artiste onderzoek werd ontevredenheid bij mannen over deze
sociaal psychische hulp waargenomen.

Mentale gezondheid:
De meeste jonge mensen in Nederland overlijden aan uitwendig letsel of
vergiftiging. Dit is grotendeels te wijten aan verkeersongevallen en suïcide.
Bij mannen is het aandeel groter dan bij vrouwen.
(Sterfte onder jonge mensen: oorzaken en achtergronden, 1994)

The Man Box noemt specifiek vriendschap als factor hierbij. Veel mannen willen volgens dat onderzoek meer kunnen praten met vrienden over problemen.
Zij geven aan wel een luisterend oor te zijn voor anderen, maar voelen zich zelf
ongehoord.

In het onderzoek:
The effect of suppressing and not
accepting emotions
on depressive symptoms: Is suppression different for
men and women?
wordt onderzocht
wat de gevolgen
zijn van het bewust
onderdrukken van
emoties door man
en vrouw.

Figuur 2: Doden per 100.000 inwoners

Twee op de drie slachtoffers van zelfdoding in Nederland is man. (Cijfers zelfdoding Nederland 2019 | 113 Zelfmoordpreventie, 2019)
Dit is een lastig te verklaren gegeven, omdat hier veel factoren
een rol bij spelen.
Vriendschap:
Het onderzoek werd verricht onder 17-24 jarigen. Onderdrukking van emoties
is bij mannen gelinkt aan het ontwikkelen van depressie symptomen. Bij vrouwen bleek dit niet zo te zijn. In het onderstaande figuur bij de dikgedrukte lijn
wordt deze stijging weergeven.

20

Dit komt volgens het onderzoek omdat mannen en vrouwen anders omgaan
met deze emoties. Het onderzoek stelt zelfs dat er een duidelijk relevantere link
is met depressie voor mannen die hun emotiesExploratie
onderdrukken.
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Figuur 3: Suppression and despressive sympstoms

Enquête:
Cultuur:
De focus ligt op westerse mannen. In onderzoek naar niet westerse mannen
komen vele nieuwe factoren aan de orde die op verschillende manieren
geworteld zijn in de niet westerse man. Religie- en cultuurverschillen spelen
een belangrijke rol hierin. Westerse mannen en niet westerse mannen zijn
benaderd. In dit onderzoek, bij zowel de enquête als de interviews zijn de
deelnemers voornamelijk westers. Om deze reden is het lastig om uitspraken te
doen over de niet westerse doelgroep.

Om te kijken of de situatie die beschreven is in het theoretisch kader ook
onder Nederlandse jonge mannen speelt, is een enquête gemaakt. Op deze
manier kon er effectief en snel kwantitatieve data worden verzameld. 45
mannen hebben gereageerd op de uitgezette enquête. De mannen bevinden zich in de leeftijdsgroep van 18 – 25 jaar. De bevindingen uit het
theoretisch kader die onderzocht werden zijn:
•
Praat je met je vrienden over emotionele problemen?
•
Heb je moeite met praten over emotionele problemen?
•
Is er meer behoefte om te praten over emotionele problemen?
•
Op welke manier ga je nu om met emotionele problemen?

Inzichten uit dit onderzoek:
•

Veel mannen leven in The Man Box, dat een negatief effect heeft op het uiten
van emoties.

•

Het niet praten over emotionele problemen en emoties heeft een direct effect op de mentale gesteldheid van de man.

•

Mannen geven aan behoefte te hebben aan een vriend waarbij zij over deze
dingen kunnen spreken.

•

In de jaren 18 – 24 ontwikkelen jonge mensen relaties op een nieuwe wijze,
gericht op gelijke waarden en gedachten.
Figuur 4: cirkeldiagram enquete resultaten.

Uit deze enquête kwam naar voren dat:
•
Minder dan de helft van de jonge mannen uit de enquête aangeeft
te praten over emotionele problemen met vrienden. Het percentage is wel
lager dan uit het internationale onderzoek The Man Box.
•
Een meerderheid aangeeft moeite te hebben met praten over emotionele problemen.
•
Meer dan de helft van de mannen aangeeft dat zij meer met vrienden
willen praten over emotionele problemen.
•
Mannen praten voornamelijk verbaal / in direct contact over emotionele problemen.
Deze bevindingen sluiten aan op de bevindingen uit het theoretisch kader.
Er is een groep mannen die graag meer over hun emotionele problemen wil
praten, maar hier moeite mee heeft. Als zij ergens over willen praten, zullen
zij eerst met familieleden in gesprek gaan. Er is een grote groep die meer
met vrienden over emotionele problemen met vrienden willen praten. Dit
wordt meegenomen in het onderzoek. Er is blijkbaar een behoefte aan
meer onderling contact tussen vrienden om te praten over emotionele
problemen. Er moet onderzocht worden waarom
dit isJorn
en welke
behoefte
Exploratie
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zij hebben om dit gerealiseerd te krijgen.

[10]
Hoofdvraag
aanscherping

Aanscherping op de hoofdvraag:
De informatie uit het theoretisch kader en de enquête zorgen voor
een aanscherping van de hoofdvraag.
De oude hoofdvraag is voortgekomen uit mijn persoonlijke
ondervindingen en theoretisch onderzoek
Oud: Hoe kan ik een ondersteunende tool ontwerpen, om jonge mannelijke vrienden (18 - 30 jaar) die het lastig vinden om hun emoties te
bespreken, onderling te laten communiceren over hun emoties?
De nieuwe hoofdvraag is gevormd na het onderzoeken van wetenschappelijke onderzoeken die dieper in gaan op de doelgroep. Daarnaast is er in de enquete naar voren gekomen dat sommige jonge
mannen wel degelijk willen communiceren over emotionele problemen maar hen dit niet lukt. Dit is ook verwerkt in de nieuwe hoofdvraag.
Nieuwe hoofdvraag: Hoe kan ik een ondersteunende tool ontwerpen, om jonge mannelijke vrienden (18 - 24 jaar) die het lastig vinden
om hun emoties te bespreken maar dit wel willen, onderling te laten
communiceren over hun emoties?
De aanscherpingen zijn:
Leeftijd:
(18-30 jaar) wordt (18-24 jaar) omdat uit deskresearch blijkt dat in de
leeftijdsfase van 18-24 jaar er een verandering is in hoe vriendschappen zich ontwikkelen. Er is een directe link naar depressieve klachten
bij het onderdrukken van emoties in deze doelgroep.
Behoefte:
Jonge mannen die het lastig vinden wordt om jonge mannen die het
lastig vinden om hun emoties te bespreken met vrienden, maar dit
wel willen. Dit aspect komt naar voren in zowel het theoretisch kader
als de enquête. Daaruit blijkt immers de wens van jonge mannen zelf
om hun emoties meer te bespreken met vrienden.
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[11]
DESIGN RESEARCH 1:
INTERVIEWS
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Design research: Interviews
Interviews:
Na aanscherping van de hoofdvraag zijn een aantal interviews afgenomen. De
personen die zijn geïnterviewd zijn geselecteerd naar aanleiding van de enquête. Op basis van de antwoorden op de vragen uit de enquête, werd bepaald
of zij in de doelgroep vielen. In de interviews is gevraagd naar hoe de mannen
nu omgaan met hun emoties, hoe spreken zij hun vrienden aan, waar gaat het
eventueel mis en waar hebben zij zelf behoefte aan?, zijn vragen die gesteld zijn.
Uit deze gesprekken zijn weer nieuwe inzichten verkregen. De geïnterviewde
personen gaven aan op zoek te zijn naar een geschikt moment om een gesprek
te beginnen met vrienden. Zij gaven aan moeite te hebben met het vinden van
dit moment, waardoor zij afzien van het uitspreken van de problemen waar zij
mee zitten.

Een ander verkregen inzicht uit de interviews dat de jonge mannen hun gedachten moeilijk kunnen verwoorden, waardoor zij er van afzien om daarover
een gesprek te beginnen. Daarbij komt dat via sociale media (bv whatsapp)
de dingen waar zij mee zitten vaak niet overkomen zo als zij ze bedoelen:

“Niet zo vaak, meestal is de situatie daar niet voor, als we gewoon chillen willen
we gewoon lol hebben.” – Interview A

“Niet echt, ik weet gewoon niet hoe ik over bepaalde onderwerpen moet beginnen. Ik maal altijd heel lang op hoe ik het gesprek wil beginnen, maar ik
ben niet de sociaalste en overthinking enzo.”

“Dat we niet weten als man zijnde wanneer we naar elkaar open kunnen stellen.” – Interview D
“Dat is het ding, hoe doe je dat eigenlijk? Ik probeer het vaak op een rustig moment tijdens een activiteit als een spel ofzo… als er nog een beetje afleiding is.”
– Interview C
”Het juiste moment vinden. Ik heb meestal het idee dat het tijdens chillen niet
kan om iets op te brengen. Zoals mijn relatie die laatst over was, ik heb geen
idee wanneer ik daarover kan beginnen om te vertellen dat ik er mee zit.” – Interview A

“Ik vertel het niet goed genoeg denk ik, het is sowieso moeilijk om je gedachten om te zetten”
“De juiste woorden vinden om een gevoel over te brengen is niet mijn ding.
Via app kan ik er langer over nadenken, maar soms komen appjes toch niet
over zoals ik ze bedoelde”

“Ik lul altijd om heel veel heen tot ik bij m’n punt kom. Ik denk dat ik hierdoor
nooit echt vertel waar ik mee zit.”
In het proces van communiceren over emotionele problemen gaat blijkbaar
een hoop mis. De jonge mannen hebben hierdoor het gevoel dat zij zichzelf
niet altijd optimaal kunnen uiten. Omdat zij veelal moeite hebben met het
vertalen van gedachten naar de juiste woorden, zien zij hier liever van af.

Deze stukjes omschrijven allemaal een situatie waarin een geïnterviewde een
probleem ondervond, maar geen moment kon vinden waarin hij dit kon delen
met anderen. Men is op zoek naar een specifiek moment om deze emoties te
kunnen uiten. De geïnterviewden scheppen een beeld dat:•
•

Zij actief op zoek zijn naar een goed moment om te praten over emotionele
problemen

Of
•

Dat er in de situatie waarin zij zich bevinden, meestal geen ruimte is voor een
gesprek over emoties of emotionele problemen.
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Als laatst is er gekeken naar de behoeftes van deze jonge mannen. Om een beter
beeld te krijgen wat zij zelf denken nodig te hebben om meer te kunnen praten
over emotionele problemen met hun vrienden.
“Iemand die wil luisteren en misschien nog wat advies heeft te bieden. Het is nu
ongemakkelijk om met mijn vrienden te praten over emoties, omdat er weinig
op terug wordt gezegd.”
“De juiste vrienden, en een goed moment.”
“Niemand leert je het bespreken van emotionele problemen. Ik denk dat bij jongens het sowieso wordt weggespeeld.”
“Een voorzetje, het is makkelijker als een ander er over begint of mij een vraag
stelt. Dan loopt het gesprek ook soepeler.”

Conclusie:
De behoeftes lopen uit een, maar lijken allemaal te spreken
over meer behoefte tot gesprek, een luisterend oor of advies.
De jonge mannen missen ook sturing in een gesprek en een
aanleiding om over emotionele problemen te beginnen in een
gesprek. Deze nuggets zijn meegnomen in de concept fase als
basis van het bedenken van concepten.

“Wel meer, ik heb er veel meer behoefte aan dan dat ik tot nu toe krijg. Maar ik
wil het niet afdwingen.”
“een aanleiding tot. Dan is de druk er misschien af en kunnen mijn vrienden
nog wat inbreng bieden.”
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[13]
ARTISTIC RESEARCH
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Binnen het onderwerp van mannen en omgang met emoties, is ook
onderzoek gedaan naar bestaande projecten over hetzelfde onderwerp.
Van Man tot Man:
In van Man tot Man deed oud CMD'er Pim Allonsius onderzoek naar masculiniteit en de emotionele vocabulaire van de man. Deze interactieve installatie is gemaakt door Pim Allonsius met insteek een gesprek te starten onder mannen om
de emotionele vocabulaire van de man te vergroten. Het doel van dit gesprek is
om de verouderde ideeën over mannelijkheid te herdefiniëren.

Mankracht:
In Mankracht gaan oud CMD’ers Rianne Jak & Sanne Michielsen op zoek naar een
oplossing om hegemonische mannelijkheid te herschrijven. Zij ontwikkelen een
ervaringsomgeving waarin zij jonge mannen de middelen geven om advies te
geven aan puberjongens om deze hegemonische mannelijkheid te herdefiniëren.
“Mankracht is een interactieve ervaringsomgeving waarin steeds twee bevriende
mannen in de installatie op missie om een puberjongen raad te geven over mannelijkheid; zij hebben immers zelf al veel ervaring met wat er van mannen wordt
verwacht. Het duo stapt als het ware de hersenspinsels van de pubers binnen en
zoekt in hun ‘gedachtenkast’ naar vragen of problemen waar de jongens mee zitten. Hen wordt gevraagd om op basis van eigen ervaringen samen tot één advies
per vraag of probleem te komen.” - (Jak & Michielsen, 2021)

Figuur 5: Van man tot man

Wat mist in dit project?
Van Man tot Man focust op vocabulaire, een onderdeel wat ik al vaker ben tegen
gekomen in mijn deskresearch. Vocabulaire blijkt een belangrijk onderdeel te zijn
van de reden waarom jonge mannen moeite hebben met praten over emotionele problemen. Mannen zijn vaker emotioneel onder ontwikkeld waardoor hun
vocabulaire beperkter is.
Toch is dit maar een relatief klein onderdeel in wat er mis gaat in het praten bij
mannen onderling. Daar komt bij dat de installatie anoniem is. In dit onderzoek is
het de bedoeling dat mannen gemakkelijker praten over emotionele problemen
binnen een vriendschap/vriendengroep, anonimiteit werkt hierbij uiteraard niet.

Figuur 6: Mankracht

Mankracht/Droomvliede biedt jonge mannen de mogelijkheid mannelijkheid te
herdefiniëren door advies te geven aan de mannen van de toekomst, de pubers
van nu. In de interactieve ervaringsomgeving gaan zij op zoek naar een vraag of
probleem.
Het project maakt eventueel lastige onderwerpen bespreekbaar en er wordt advies gegeven aan een nieuwe generatie, waardoor er preventief een oplossing is.
De oplossing van Rianne & Sanne heeft als uitgangspunt de regels van man zijn
te herschrijven voor de mannen van de toekomst. De mannen van nu worden
hierdoor niet geholpen.
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Kletspot:

Over de streep:

Kletspot is een spel zonder regels om nieuwe gespreksonderwerpen te bespreken. Het spel bestaat uit kaartjes met daarom dilemma’s georiënteerd op het
dagelijks leven.
Vragen als “Zou je liever 15 kilo zwaarder of lichter zijn”, komen aan bod om humoristische gesprekken te genereren. Kletspot heeft al meer dan 10 verschillende variaties op de inhoud uitgebracht, waaronder ook een voor mannen.

Over de streep is een Nederlands programma gebaseerd op het Amerikaanse
programma If you really knew me. Het doel van het programma is om te laten
zien aan middelbare scholieren dat er bepaalde gelijkenissen zijn tussen hen;
hiermee wordt respect en meeleven gecreëerd. (“Over de streep,” 2019)
Een stelling wordt opgenoemd en een persoon kiest of de stelling van toepassing is op zichzelf. Verschillende onderwerpen komen aan bod: pesten, thuissituatie en seksualiteit etc. Deelnemers zien elkaar een kant kiezen en kunnen
hierdoor anderen vinden die in zich in een gelijke situatie bevinden.

Om te kijken of bij de mannelijke versie ook vragen over het emotionele welzijn
van de man zaten, is het spel ingezien. Het spel focust met zijn dilemma’s nog op
de oude vaste waarden van masculiniteit die in The Man Box omschreven staan.
Het spel geeft zelf ook aan als ”Omschrijving: De ultieme manneneditie van de
Kletspot met o.a. onderwerpen als SPORT, GADGETS, GELD, VROUWEN, VOETBAL, MISDAAD EN DRANK. Een goed cadeau voor ECHTE kerels. Leuk voor bij
een biertje, gezellig ouwehoeren. Inhoud: meer dan 100 vragen en dilemma's.”
(Kletspot, 2021)

Figuur 7: Over de streep

Het mooie aan over de streep is dat je visueel ziet hoe iemand zich voelt
over een situatie.
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[14]
Brainstorm + Design Sprint:
De resultaten van het theoretisch kader, Enquête en Artistic research zijn gebruikt om “nuggets” te vinden. Een nugget is een klein stukje uit de gesprekken en
interviews. Een nugget kan bijvoorbeeld iets zijn wat meerdere keren naar voren
is gekomen in gesprek of een opvallende uitspraak van de geïnterviewde personen:

Figuur 9: Designsprint

Figuur 8: Brainstorm

Met de gevonden nuggets en de inzichten die zijn verkregen is een korte
designsprint gedaan. Het doel van de designsprint was snel concepten creëren.
De concepten worden laagdrempelig gemaakt en getest om snel informatie te
verkrijgen wat gebruikt kan worden voor een eind concept.
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[15]
CONCEPTING 1:
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Concept 1: Het perfecte moment.
De namen van de testpersonen zijn op hun verzoek uit de experimenten
gehaald. De testpersonen hebben een letter toegewezen gekregen om
onderscheid tussen hen te kunnen maken.

In een kleine ruimte zijn verschillende objecten te vinden om de ruimte in
te richten. Deze objecten zijn uiteenlopend van stoelen en barkrukken tot
een gameconsole en een radio. Een vriendengroep van minimaal 2 personen
komt de ruimte binnen en word gevraagd om de ruimte in te richten naar een
ideale setting om te praten over emotionele problemen. Zij worden gevraagd
na te denken over welke elementen zij willen in de ruimte.
Het doel van het concept is om een idee te krijgen over een ideaal moment
om met elkaar over emotionele problemen te spreken. Een moment door hen
zelf gecreëerd. Door middel van herkenning van de context en elementen,
kunnen zij uit zichzelf een gesprek beginnen in een context die zij prettig vinden.
Een Lo-fi variant is gemaakt om het concept snel te testen:
In duo’s van twee vrienden is er gevraagd om een ideaal moment te bedenken om te spreken over emotionele problemen. Individueel maken zij door
middel van plaatjes of woorden een collage die een beeld schept van wat
voor hen persoonlijk het ideale moment is. Zij vergelijken elkaars “perfecte
moment” en bespreken onderling de verwachtingen hiervan, de realiteit en
of zij dit in de toekomst kunnen gebruiken om zo een moment te herkennen
en te gebruiken.

Figuur 10 & 11:
Testpersoon C & D maken hun ideale moment.
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Inzichten uit experiment 1:
De opdracht was helder voor de testpersonen. Zij gingen snel aan de slag met
knippen, plakken en schrijven. De meeste testpersonen gaven aan dat zij het
perfecte moment van de ander wel hadden verwacht:
“Op zich wel, het is wel typisch testpersoon D, altijd al een kalmer type geweest.”
– Testpersoon A
“Ik had het wel verwacht van testpersoon E; we verschillen niet zo veel van
elkaar” – Testpersoon F

De testpersonen geven aan meer behoefte te hebben aan een manier om de
dialoog te beginnen. Zij zijn meer opzoek naar een goede dialoog starter en
geven aan dat “het juiste moment” niet genoeg is om meer te praten over emotionele problemen. Zoals testpersoon H zegt:

“In realiteit maakt het niet uit waar, maar hoe en wat”
– Testpersoon H

“Ik had wel verwacht dat testpersoon G er iets bij moest doen (activiteit). Altijd
2 dingen tegelijk. – Testpersoon H
Op de vraag “Hoe verschilt “het juiste moment” met de realiteit?” k
wam naar voren dat voor een aantal personen de realiteit overeenkwam met
“het juiste moment”:
“Niet veel” – Testpersoon F

Conclusie:
•

Een ideaal moment herkennen om een gesprek over emotionele problemen
te beginnen, is voor de testpersonen niet genoeg. In eerste instantie leek het
erop dat het juiste moment veel zou verschillen of anders zou zijn dan verwacht door de testpersonen. Dit bleek niet zo te zijn.

“In de vrienden groep is het een mix van beide” – Testpersoon C

•

Testpersonen gaven aan niet snel gebruik te maken van de verkregen kennis
in het experiment.

“het komt niet veel voor, maar het is inderdaad een combinatie” – Testpersoon
D

•

De testpersonen zijn opzoek naar een tool die aanspoort tot dialoog.

“Afhankelijk van wie er bij zijn, maar het verschilt niet veel” – Testpersoon G
Voor anderen is de realiteit toch anders:

“Ik denk in realiteit zijn beide situaties niet echt voorgekomen” – Testpersoon A
“Ja, meestal is het random, denk ik” – Testpersoon B
Op de vraag of de gebruikers (waarvan? of wanneer bedoel je ? ) in de toekomst
sneller een gesprek over emotionele problemen aan gaan met een vriend, kwam
naar voren dat dit niet het geval is. Testpersonen geven aan dat er andere manieren nodig zijn om een gesprek te beginnen.
“Zware onderwerpen komen niet zomaar op. Ik verwacht van niet.” Testpersoon
E
“Ja, wat testpersoon E zegt. Emotionele problemen opbrengen heeft een aanzet
nodig. Het juiste moment gaat dat niet alleen doen.” Testpersoon F
“Ik heb wel het idee dat ik hem nu beter begrijp, maar of het vaker gebeurt,
weet ik niet.” – Testpersoon A
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Concept 2: Gespreksopeners
Op een aantal kleine kaartjes ter grootte van een bankpasje zijn gespreksopeners geschreven. De gespreksopeners zijn bedoeld als aanzet voor een
gesprek over emotionele problemen.
De testpersonen moeten de kaartjes gebruiken om zelf een gesprek te beginnen. Een concept dat zeer eenvoudig is, dus het testen hiervan is niet aangepast. Iedere testpersoon kreeg een set van 4 kaartjes mee naar huis.

Op de vraag of ze de kaartjes nog een keer zouden gebruiken is het volgende
geantwoord:
“Niet op deze manier. Het is nogal generiek en voor de hand liggend” – Testpersoon C
“Na een keer snap je ze wel, dus heb je ze ook niet echt nodig. Als er meer
waren misschien.” - Testpersoon F
“Het mag luchtiger, nu ben je zo snel de controle kwijt. Dat is eng” – Testpersoon G

Figuur 12 & 13: Gesprekopeners

Als laatste werd de testpersonen gevraagd of zij dit zien als een goede oplossing voor het probleem:
“Afhankelijk van de persoon, ik had veel behoefte om na dit gesprek grappen
te maken. Wellicht kun je daar iets mee, humor is belangrijk” – Testpersoon C
“Er is wel een bepaalde druk om zo een gesprek te starten. Als je dat minder
kan maken, werkt het beter denk ik” – Testpersoon D.
Conclusie:
•

De ondersteuning van de kaartjes is kort en biedt de testpersonen niet

Conclusie:
genoeg.
Figuur 12 & 13: Experiment 2

Inzichten uit experiment 2:

Op de vraag of de kaartjes hebben geholpen, kwamen verschillende reacties
naar voren:
“ Ik had een fijn gesprek met een vriend, we hebben wat dingen kunnen uitwisselen die ons dwars zaten.” – Testpersoon C
“Ja en nee. Het is nog maar een aanleiding, het biedt maar kort ondersteuning.” Testpersoon – E
“Ja, al is het wel eng op het moment dat je begint. Je geeft heel veel weg in
een keer” Testpersoon -G

•• De
willen meer
over het gesprek
zij voeren.
Detestpersonen
ondersteuning
vancontrole
de kaartjes
is kortdaten
biedt
•

•

de

testpersonen
niet genoeg.
Sommige testpersonen
willen minder druk ervaren tijdens het gebruik. Zij
raden aan het gebruik van specifiekere vragen, luchtigere vragen of humor testpersonen
nodig te hebben willen
om emotionele
te problemen
te het
bespreken.
De
meer controle
over
gesprek dat

zij voeren.

• Sommige testpersonen willen minder druk ervaren tijdens
het gebruik. Zij raden aan het gebruik van specifiekere
vragen, luchtigere vragen of humor nodig te hebben om
emotionele te problemen te bespreken.

“Ja, ik heb de kaartjes met een maat op tafel gegooid. Hij las er een en begon
uit zichzelf vragen aan mij te stellen. Dat hielp.” Testpersoon – F
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Itereren + Concepting:
Iteratie op gespreksopeners:
Met de gevonden inzichten zijn er een aantal iteraties gekomen:
•

•
•
•

Op basis van de feedback dat de lat nog steeds heel hoog ligt om een gesprek
over emotionele problemen te beginnen, komt er bij de kaartjes een “spelelement” De kaartjes liggen nu in het midden van een duo of groep vrienden. De
vraag wordt open opgelezen. Het is aan de gebruikers om in te gaan op de
gespreksopener, als zij zelf die behoefte voelen.
Op basis van de feedback dat een kaartje nog niet genoeg doet, omdat de zinnen generiek zijn, komen er nieuwe gespreksopeners die een duidelijker onderwerp aankaarten.
Op basis van de feedback dat er behoefte is aan humor ,komt er na ieder serieus
thema een hypothetische vraag met de intentie om de gebruikers te ontladen.
Op basis van de feedback dat er behoefte aan controle is, is er een tijd element
ingezet. Iedere ronde duurt nu 3 minuten.

Er zijn 2 experiment rondes gehouden op de nieuwe versie van het concept.
De eerste ronde is gehouden met 4 testpersonen tegelijk, de 2de ronde met 2 testpersonen tegelijk. Aan het eind van iedere ronde is er gevraagd wat de testpersonen er van vonden.

Figuur 15 & 16: spel inhoud

Op de vraag of het beter werkt dan de vorige versie zijn de volgende antwoorden gegeven:
“Ik vond dit wel lachen, de mix van serieus en niet serieus maakt het net even makkelijker” - Testpersoon B
“Bij de eerste ronde hing er nog wel een spanning, het begon met een vrij heftige
vraag” - Testpersoon – E
“Ik vond deze manier leuker, ik hoefde niet uit mijzelf een vraag te bedenken en te
stellen dat wordt nu voor je gedaan.” Testpersoon - F
De meeste testpersonen waren positief over de aanpassingen die zijn gemaakt. De
druk was voor hen minder hoog om mee doen.
“De vorige versie was heel erg “ga nu over je emoties praten”. Het voelde nu niet verplicht waardoor je eigenlijk makkelijker verteld.” - Testpersoon C
“Je merkte nu heel goed dat als een iemand zijn mond durfde open te doen dat de
rest wel mee kwam, omdat een vraag zich niet op een van ons richt bepaal je zelf je
inbreng.” - Testpersoon E

Figuur 14: spel inhoud
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Itereren + Concepting:

Door te luisteren naar de inzichten van vorige experimenten zijn er behoeftes meegnomen van de testpersonen. Elementen zijn ontworpen voor het spelbord om zichtbaar te maken waar zij behoefte aan hebben. Een luisterend oor, advies of meedenken
zijn hier uit ontstaan.

Op basis van over de streep is er nagedacht over een nieuw
element wat de spelers controle kan bieden over een gesprek.
Er is na gedacht over een fysiek speelbord om visueel te representeren waar de gebruiker staat ten opzichte van het onderwerp.
Figuur 17 & 18: spel iteraties
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Concept 3: Pyramide van emoties

De iteratie gericht op het verbeteren van controle over het gesprek werd
niet gewaardeerd. Na beide sessies werd er kritiek geuit op het gebruik van
de timer tijdens de sessie.

Twee vrienden krijgen de opdracht om een stapel blokken te gebruiken om
torens te bouwen.
Op ieder blok staat een emotie, bijvoorbeeld euforie. Zij worden gevraagd
om van de blokken een toren te bouwen naar een overkoepelende emotie.
Boven op de toren moet de overkoepelende emotie komen. Euforie valt
bijvoorbeeld onder de blijdschap toren. Zodra de torens zijn gebouwd mogen zij deze weer afbreken.

“De timer werkte inderdaad niet, op een moment zat F in een redelijk
diepgaand verhaal en werd hij onderbroken door de timer. “ - Testpersoon
E
“Geen fan van de timer, het opzetten niet en afgekapt worden in je antwoord is ook niks” - Testpersoon A

Nu zij op deze wijze een beter inzicht hebben verkregen in welke emoties
er zijn, komt de volgende opdracht. Een toren bouwen die bestaat uit alle
emoties die zij op dit moment, dag of week voelen. Zij eindigen weer met
een overkoepelende emotie. Dit concept heeft als doel een beter inzicht te
krijgen in welke gevoelens er zijn, om vervolgens hun eigen gevoel te omschrijven. Het concept is uitgedacht en geschetst, maar na feedback over
het concept, is besloten om het concept niet te testen. Het concept raakte
niet de kern van het probleem.

Testpersonen gaven aan nog wel verbeteringen te willen zien, het onderdeel
controle en sturing was nog niet sterk genoeg. Testpersonen zeiden het
volgende:
“Wie er wanneer wat verteld, er was weinig te zeggen over wie er allemaal
iets kwijt moest of tips gaf. Dat was gewoon niet heel duidelijk. “ - Testpersoon D
“Sommige vragen sla je gewoon over, als je er niet over wil praten of ze niet
van toepassing zijn. Het werkt denk ik beter als je een bepaalde volgorde
hebt of aanhoud.“- Testpersoon B

Om een beter beeld te krijgen van de kern van het probleem zijn derhalve
de inzichten van de concepten 1 en 2 meegenomen.

Conclusie na :
-

Een element aan het spel dat meer sturing en controle bied
Het moet duidelijker worden wat welke gebruiker met een vraag:
Wil hij er wat over kwijt? Wil hij tips krijgen?

44
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[16]
DESIGN RESEARCH 2:
CULTURAL PROBE
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Na het eerste feedback moment kwam naar voren dat er
diepere inzichten nodig waren door een andere onderzoeksmethode. Vooralsnog is gebruik gemaakt van een enquête
en interviews om de inzichten te verkrijgen. De keuze viel
op een cultural probe om het gedrag beter te bestuderen.
De cultural probe is ontworpen om inzichten te verkrijgen
op 2 gebieden:
Communicatie en Vriendschap. (13)
Deze informatie is nodig om de doelgroep beter te begrijpen. Hierdoor kunnen concepten ontworpen worden die
doelgericht aansluiten op de wensen en het gedrag van de
doelgroep.

Figuur 19: Cultural Probe
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Communicatie:
In het onderdeel communicatie is onderzocht waarmee de
jonge mannen communiceren. Daarnaast is onderzocht waarover zij met elkaar spreken. In de communicatie is een patroon
te vinden van vaste onderwerpen en thema’s waarover wordt
gesproken. In de afbeelding hiernaast is een overzicht te zien
van een gemiddelde dag, gebaseerd op de verkregen data van 7
personen die de cultural probe hebben gemaakt.
Omdat de verkregen data uit de cultural probe nog lastig te
verklaren waren, zijn er diepte-interviews gehouden. In die interviews is gevraagd naar de koppeling tussen thema s en een
vast communicatiemiddel.
“Ik denk omdat we allemaal met dezelfde verwachtingen
communiceren... Natuurlijk zijn we niet vastgebonden aan de
onderwerpen die ik bij jouw opdrachten heb opgeschreven,
al komt het nauwelijks voor dat we ver afwijken.”
Er wordt structureel gecommuniceerd en vaste thema’s zijn
gebonden aan vaste communicatie- middelen (14). Er wordt een
situatie gecreëerd waarbij er weinig van wordt afgeweken. Wat
opvalt is dat zij zelf zeggen dat er geen ruimte is voor het bespreken van emotionele problemen binnen de communicatie
platformen. Zij stellen dat iedereen binnen de verwachte onderwerpen van het communicatiemiddel blijft.
Figuur 20: Gemiddelde communicatie
In de figuur is een beeld geschept van welke communicatie middelen zij gebruiken, hoeveel zij deze
gebruiken en welke thema’s en onderwerpen aan bod komen.
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Vriendschap:
In het onderdeel vriendschap is onderzocht wat er binnen een vriendschap word verwacht van een vriend. Ook wordt er gekeken naar het
gedrag van vrienden en welke kwaliteiten zij in een vriend verwachten.

Het gaat de laatste
tijd niet zo goed met
mij.

Er wordt omschreven dat vriendschappen grotendeels zijn gebaseerd op
gelijke verwachtingen. Als een persoon een activiteit wil ondernemen dan
zal de rest van de groep daar waarschijnlijk ook behoefte aan hebben.
De huidige activiteiten die zij ondernemen en communicatiemiddelen
die zij gebruiken, bieden volgens hen weinig ruimte voor het praten over
emotionele problemen. De situatie wordt gecreëerd dat er geen behoefte
is aan grote veranderingen in de huidige structuur van de vriendschap.
Een concept dat een grote impact heeft op de structuur van het ondernemen van activiteiten en communiceren, wordt al gauw terughoudend
ontvangen. Dit was ook te merken bij het testen van eerdere concepten.
Uit de cultural probe kwam ook naar voren dat de behoefte: “het hebben
van een gesprek over emotionele problemen”, er niet voor iedereen hetzelfde uit ziet. Het is op te delen in 2 eenvoudige vormen. Een aantal van
hen [4/7] gaf aan uit zichzelf zijn verhaal te willen doen bij vrienden en zelf
een deel van het initiatief te nemen. Anderen [3/7] gaven aan dat zij liever
zouden zijn gevraagd door een vriend hoe het met hen gaat. Daarbij zien
zij ook graag dat er meerdere vragen gesteld worden. (13)
“Het kan wel, ik wil alleen niet aankomen en maar gaan vertellen, dat
past gewoon niet echt in hoe we dingen doen. Er is een soort
structuur in hoe we met elkaar omgaan, en die wil je niet
on-aangekondigd omgooien”

Gaat het wel goed
Met jou de laatste
tijd?

Figuur 21: Interactie wensen

De druk om uit hen zelf te beginnen over emotionele problemen, wordt
omschreven als te hoog. Zij willen niet zonder aankondiging de structuur
van hun vriendschap en de communicatie hierbinnen, zomaar verstoren.
Zij houden zichzelf daardoor tegen in het uiten van negatieve emoties
richting hun vrienden.
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[17]
CONCEPTING 2:
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Brainstorm
Na het uitvoeren van de cultural probe is de data die verzameld
zijn; in context gebracht door diepte- interviews. Hieruit kwamen
nieuwe bevindingen die verklaarden waarom de implementatie
van concepten in de doelgroep lastig was.

Figuur 22: Concepting 2

Met de nieuw verkregen inzichten is eerst een brainstorm gemaakt.
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Applicatie prototype 1:
Na de brainstorm is met een aantal kernwoorden een
concept bedacht. Het was van belang dat het concept
ook aan de nieuwe bevindingen voldeed.
Hieruit ontstond de idee voor een applicatie die door
twee keer te klikken, een bericht naar je vrienden stuurt,
hoe jij je voelt. Het doel van de applicatie is om een klein
signaal te sturen naar vrienden, zodat zij vervolgens kunnen vragen wat er aan de hand is.
In de chatfunctie kan de gebruiker, als een vriend er naar
vraagt, verder uitleggen waarom hij bijvoorbeeld niet
lekker in zijn vel zit.
Het doel van de applicatie is niet de volledige druk bij de
andere persoon te leggen. De verdeling van de interactie zou de druk moeten verlagen om een gesprek over
emotionele problemen te beginnen.

Figuur 23: Prototype 1

Een klein concept met de potentie om grote impact te
hebben.
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Paper prototype 1:
Door middel van quick and dirty prototyping, kon snel
feedback op functies verzameld worden.

2. eerste feedback was
De
In de
kwam naar voren dat het
dat
erfeedback
te veel emotionele
aangeven
van behoeftes niet is meegestaten
waren.
nomen. In de eerste concept fase is er
gesproken over een drietal behoeftes.
1. De eerste feedback was dat er
te veel emotionele staten waren.
Er werd aangegeven dat zij liever
weinig opties zien.
Het verschil tussen de meeste
opties was voor hen te klein.
Ook werd het idee opgebracht
om een kleur te geven aan een
emotionele staat.

Figuur 24: Paper Prototype 1

3.
Er waren verschillende reacties op de chat
functie. Een aantal gaf aan liever in het
echt aangesproken te worden. Anderen
gaven aan dat als een signaal gestuurd
word een vriend zelf contact zoekt op de
manier die hem het best uitkomt.
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Applicatie iteraties:
De feedback is verwerkt in een tweede tekening.
Voor de emotionele staat is gekozen voor 3 opties: niet goed, gemiddeld en goed. Voor de test
met het paper prototype is er voor gekozen om
“verdrietig” in “niet goed” te veranderen, om een
duidelijker signaal te sturen. Iedere emotionele
staat krijgt een eigen kleur.
Een nieuwe functie is toegevoegd. De gebruikers kunnen nu een keuze maken tussen 3 opties
om hun behoefte aan te geven Deze behoeftes
komen uit voorgaand research. Bij het conceptualiseren van het bordspel zijn deze behoeftes
naar voren gekomen.
Deze behoeftes zijn:
- Advies
- Luisterend oor
- Gesprek

Figuur 25: Prototype Iteraties

Deze behoeftes zullen worden afgebeeld door
middel van een icoon en tekst.
Door de combinatie van een kleur en een icoon,
kan de
ontvanger in een oogopslag zien, hoe zijn vriend
zich voelt en waar hij behoefte aan heeft.
De vriend ontvangt een notificatie van de applicatie dat een vriend ergens mee zit en welke behoefte hij nodig heeft.
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1. De eerste aangepaste feedback
is goed ontvangen. Drie opties is
genoeg. Keuzes worden
makkelijker en sneller gemaakt.

2. Het vrienden selectie menu is begrijpelijk. Al is er wel de vraag of er een groep
aangemaakt kan worden. Hierdoor kunnen de gebruikers in één klik een vrienden
groep selecteren.

3. Een nieuwe functie op basis van afstand
is toegevoegd. Een notificatie word gestuurd als vrienden bij elkaar zijn. Dit meer
gesprek in het echt te stimuleren. De functie was nog niet voor iedereen begrijpelijk.

Figuur 26: Paper prototype 2

4.
De in huis chat functie
is geschrapt
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Applicatie iteraties:
Om een beter gevoel over te kunnen brengen, is de applicatie in Figma gemaakt.
Met Figma kunnen de testpersonen door de applicatie heen gaan en beleven hoe de app werkt.
Figuur 27: Figma Uitwerking applicatie
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Resultaten:
De applicatie werd in de paper prototype fase 1 nog terughoudend
ontvangen. Toen het concept “klikte” bij de testpersonen, werden de
reacties al gauw enthousiaster. De paper prototype fase hierna was
voor hen meer relaxt, omdat het concept duidelijker voor hen was.
Omdat hun houding richting het concept opener was, was de
inhoudelijke feedback ook beter.
De functie die er voor dient dat een notificatie alleen wordt gestuurd
als de gebruiker dichtbij een vriend is, is nog niet helder voor
iedereen. De functie werd door een aantal van hen immers
verkeerd geïnterpreteerd. Zij kregen het idee dat een notificatie naar
alle personen die de applicatie hebben, wordt gestuurd als zij in de
buurt zijn.
Het minimaal aantal interacties met de applicatie werd zeer
gewaardeerd. Participanten gaven aan dat snel keuzes maken er
voor zorgt dat ze eerder gebruik zouden maken van de applicatie.
Daarbij gaven ze aan dat het idee dat vrienden hen contacteerden na
het sturen van een signaal/status, ervoor zou zorgen dat ze geruster
in een gesprek over negatieve emoties zouden zijn.
Met de toegevoegde functies zijn de huidige testpersonen tevreden.
Hun houding ten opzichte van het concept is positief en vele malen
optimistischer dan voorgaande concepten. De pijnpunten van het
concept zijn bekend en worden aangepakt.
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h

Ontwerpcriteria:

[18]

De ontwerpcriteria zijn verkregen uit inzichten uit alle
fasen van het onderzoek. De belangrijkste bevindingen
zijn omgezet naar ontwerpcriteria en dienen als basis
voor het proof of concept.
Het ontwerp moet meerdere keren te gebruiken zijn
door de gebruiker.

Het ontwerp moet meermaals inzetbaar zijn voor de gebruiker, zodat
er op teruggevallen kan worden als de gebruiker opnieuw ondersteuning nodig heeft bij het praten over zijn emotionele problemen met een
vriend.

-

Het ontwerp vereist weinig handelingen.

-

Het ontwerp zet aan tot dialoog met een vriend.

Doordat de gebruiker weinig handelingen uitvoert, is de drempelwaarde laag. De doelgroep vermeldt dat meer handelingen al snel zorgen voor overanalyseren van gedachten.

Door een dialoog te starten raken de jonge mannen meer gewend aan
een gesprek over emotionele problemen. Doordat zij dit vaker doen,
wordt het normaler en wordt de drempel verlaagd om een dergelijk
gesprek te beginnen.

Het ontwerp mag geen grote veranderingen brengen
in de
huidige structuur van communiceren.

Uit onderzoek blijkt dat ze daar immers geen behoefte aan hebben en
hierdoor juist eenterughoudende houding aannemen.

- Het ontwerp is tussen vrienden te gebruiken.

Als de verantwoordelijkheid en het initiatief bij meerdere personen liggen, is de drempel om gebruik te maken van het concept lager.

27

28
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[19]

Figuur 28: Traject Positionering

Positionering:
“Ik vind dat jonge mannen met een gerust hart een gesprek
met een vriend moeten kunnen beginnen over emotionele
problemen. Zij hoeven de gevoelens waarmee zij zitten niet
op te kroppen. Een ontwerp om dit te bereiken, is eenvoudig
in gebruik en heeft een lage drempelwaarde.
Als ontwerper ben ik van mening dat kleine concepten
grote impact kunnen hebben in onze levens.
Aan het begin van het probleem wil ik een impact maken.
Op het moment dat deze jonge mannen negatieve emoties
ervaren, wil ik hen iets bieden wat hierbij helpt.”
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Proof of concept:
De tool:

[20]

Om jonge mannen een ondersteunende tool te bieden bij het praten over emotionele problemen is HeadsUP ontstaan. Een eenvoudige applicatie met weinig handelingen. In een aantal handelingen kunnen de gebruikers een signaal
creëren dat hun emotionele staat en behoefte communiceert met vrienden. Door
de applicatie is de eerste stap gezet richting een gesprek over hun emotionele
problemen.
De applicatie is ontwikkeld met de ontwerpcriteria in het hoofd. Daarbij is ook het
gedrag en de houding van de testpersonen en de doelgroep meegenomen. Er is
sprake van een terughoudende houding richting grote concepten die veel tijd en
ruimte in beslag nemen.
De gebruiker kan in 3 tot 4 klikken zijn emotionele staat sturen naar zijn vrienden.
Een gebruiker kiest eerst hoe hij zich voelt: niet goed, gemiddeld of goed. Vervolgens wordt hier een behoefte/vraag aangekoppeld. Zij kunnen kiezen uit een
luisterend oor, gesprek of advies. Als zij deze keuzes hebben gemaakt wordt dit
omgezet naar een signaal. Zij kunnen kiezen naar welke vrienden zij dit signaal
willen sturen, of een hele vriendengroep in een keer.

Figuur 31 & 32: 2 Schermen uit figma

Als laatst kiezen zij voor de verzendopties. Hier zijn twee verschillende methoden
voor bedacht:
1.
Het signaal wordt direct naar de uitgekozen personen gestuurd en zij ontvangen hiervan een melding op hun telefoon.
of
2.
Het signaal wordt alleen verstuurd als de gebruiker in de buurt is van de
personen die hij heeft uitgekozen. Zodra hij binnen een aantal meter van hen is
,zullen zij een melding krijgen op hun telefoon.
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Het concept is ontwikkeld om een start te maken met het praten over emotionele problemen. Door binnen een aantal handelingen een signaal te sturen, is
de eerste stap richting een gesprek gestart. De drempel naar de volgende stap
is hierdoor verlaagd. Ook kan een vriend reageren op het signaal, waardoor het
initiatief verspreid wordt.
Implementatie:
Nieuwe verkregen bevindingen scheppen een helder beeld van de doelgroep
en hun houding ten opzichte van concepten. De concepten die veel verandering
brengen in hun huidige structuur worden slecht ontvangen. Het kleine concept
maakt hierdoor meer kans. Een zorgvuldig uitgedachte strategie moet het concept bij de doelgroep brengen. Door zaadjes te planten in de kanalen waar zij
zich veel in bevinden, denk aan Discord, Reddit en andere sociale kanalen, moet
het concept bij hen komen. Het concept wordt het makkelijkst opgepakt als het
een optie is en geen verplichting. Alles wat geforceerd wordt bij de doelgroep
schrikt af; het concept als optie aanbieden wekt nieuwsgierigheid op.
Plan van aanpak:
Een helder uitgedachte strategie voor de implementatie van de applicatie is nodig.
Hierin wordt de implementatie op andere platformen en kanalen meegenomen.
De applicatie zal worden door- ontwikkeld om de pijnpunten weg te werken. Het
uitwerken van de deelfuncties moet duidelijker worden. Als de applicatie door
een aantal van de doelgroep als nuttig wordt ervaren is het concept geslaagd.
Het concept hoeft geen oplossing te zijn voor alle mannen in de wereld, maar als
ik een ontwerp lever dat een aantal van helpt is mijn doel geslaagd.

Figuur 33: Notificatie App

Link naar Figma applicatie flow:
https://www.figma.com/proto/5ddu6SQCrSortNc6Mmwf4f/HeadsUp?nodeid=1%3A3&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A3
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Bijlagen:
1 enquete:

[21]

2 interviews:

Interview emotioneel openstellen naar vrienden toe:
Naam: Datum: 13/10/2021
Kan jij met je vrienden communiceren over emotionele problemen?
"Niet over alles maar er zijn wel dingen bespreekbaar. Meestal worden tussen door
ook grappen gemaakt."
In welke mate praat jij met je vrienden over emotionele problemen, is dit vaak genoeg volgens jou?
"Niet zo vaak, meestal is de situatie daar niet voor, als we gewoon chillen willen
we gewoon lol hebben. Ik kan ook niet met iedereen over emotionele problemen
praten, sommige vrienden zijn daar gewoon niet goed in en dan heeft het voor mijn
niet veel zin."
Op welke manier stap je naar je vrienden toe als je wil praten over emotionele problemen?
"Soms app ik gewoon, maar er zijn meestal 1 of 2 vrienden die ik kan aanspreken. Al
is het lastig om een juist moment te vinden, daarom app ik gewoon. Het is lastig om
te vertellen waar je mee zit. De juiste woorden vinden om een gevoel over te brengen is niet mijn ding"
Waar loop je tegen aan als je met je vrienden over emotionele problemen wil praten?
Hoeveel voldoening zou je willen halen uit het praten over emotionele problemen
met vrienden?
"Het juiste moment vinden, ik heb meestal het idee dat het tijdens chillen niet kan
om iets op te brengen. Zoals mijn relatie die laatst over was, ik heb geen idee wanneer ik daar over kan beginnen om te vertellen dat ik er mee zit. Er hangt een soort
van, we weten allemaal dat het is gebeurt en als er iets moet je er zelf maar mee
komen en dat is lastig."
Wat denk je nodig te hebben om deze voldoening te bereiken?
"De juiste vrienden, en een goed moment."
Ben je bereid om het vervolg om testjes te doen voor mijn onderzoek?
Ja
Nee
Mag ik je naam gebruiken in het onderzoek?
Ja

Nee
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Interview emotioneel openstellen naar vrienden toe:
Naam:
Datum: 15/10/2021
Kan jij met je vrienden communiceren over emotionele problemen?
"Dingen worden wel benoemt maar besproken kan ik het niet echt noemen. Eerder een
soort stille acceptatie, een beetje ongemakkelijk soms."
In welke mate praat jij met je vrienden over emotionele problemen, is dit vaak genoeg volgens jou?
"Zelden, of er moet alcohol bij komen maar dan valt het ook nog mee. Ehmm.... en de volgende dag doen we alsof ons neusbloed. (?)"
Op welke manier stap je naar je vrienden toe als je wil praten over emotionele problemen?
"Ik drop het gewoon als we met zijn allen zijn, zo gaat het altijd. Verder wordt er toch niet
echt over gesproken."
Waar loop je tegen aan als je met je vrienden over emotionele problemen wil praten?
Hoeveel voldoening zou je willen halen uit het praten over emotionele problemen met vrienden?
"Ik vertel het niet goed genoeg denk ik, het is sowieso moeilijk om je gedachte om te zetten
in woorden. Soms wil ik gewoon even mijn Ei kwijt, ik hoef dan helemaal geen advies of iets
maar ik wil het gewoon even kwijt."
Wat denk je nodig te hebben om deze voldoening te bereiken?
"Iemand die wil luisteren en misschien nog wat advies heeft te bieden. Het is nu ongemakkelijk om met mijn vrienden te praten over emoties omdat er weinig op terug wordt gezegt."
Ben je bereid om het vervolg om testjes te doen voor mijn onderzoek?
Ja
Nee
Mag ik je naam gebruiken in het onderzoek?
Ja

Nee

Interview emotioneel openstellen naar vrienden toe:
Naam: Steef
Datum: 14/10/2021
Kan jij met je vrienden communiceren over emotionele problemen?
"Ik kan prima met mijn vrienden communiceren over emotionele problemen. Al gebeurt het niet
vaak, wat denk ik aan mijzelf ligt. Ik heb moeite met het opbrengen van bepaalde dingen waar ik al
langer mee zit, vaak krijg ik het gevoel dat ik mensen bezwaar met mijn emotionele problemen."
In welke mate praat jij met je vrienden over emotionele problemen, is dit vaak genoeg volgens jou?
"Zoals ik zei gebeurt het niet vaak, ik heb zelf veel meer behoefte er aan dan anderen denk ik. Meestal
ben ik de vriend waar mijn andere vrienden dingen kwijt kunnen"
“Weet je dit of vul je dit voor anderen in?”
"Haha.. ik vul het meer in, ik krijg al snel het gevoel dat het ongewenst is. Overthinking enzo."
“Wat bedoel je daar mee?”
"In mijn hoofd bedenk ik al wat mijn vrienden ergens van vinden voor ik hen iets vertel. Vaak vertel ik
ze hierdoor niet alles of helemaal niks, omdat ik voor hen invul dat ze hier geen zin in hebben."
Op welke manier stap je naar je vrienden toe als je wil praten over emotionele problemen?
"Dat is het ding, hoe doe je dat eigenlijk? Ik probeer het vaak op een rustig moment tijdens een activiteit als een spel ofzo.. dat er nog een beetje afleiding is."
Waar loop je tegen aan als je met je vrienden over emotionele problemen wil praten?
"Vooral tegen mezelf en mijn gedachtes."
Hoeveel voldoening zou je willen halen uit het praten over emotionele problemen met vrienden?
"Wel meer, ik heb er veel meer behoefte aan dan dat ik tot nu toe krijg. Maar ik wil het niet afdwingen."
Wat denk je nodig te hebben om deze voldoening te bereiken?
"Was er maar een handleiding of guide om dit soort dingen te doen, niemand leert je het bespreken
van emotionele problemen. Ik denk dat bij jongens het sowieso wordt weg gespeelt."
Ben je bereid om het vervolg om testjes te doen voor mijn onderzoek?
Ja
Nee
Mag ik je naam gebruiken in het onderzoek?
Ja

Nee
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Interview emotioneel openstellen naar vrienden toe:
Naam: Datum: 28/10/2021

Interview emotioneel openstellen naar vrienden toe:
Naam: - Datum: 28/10/2021

Kan jij met je vrienden communiceren over emotionele problemen?
"Ja, op een gegeven moment ben je zo close met elkaar en kun je beter persoonlijke problemen te delen. Voor dat
ik aan mijn andere thesis deed werd ik neerslachtig en ging ik met mijn vrienden erover praten. Een vriend heeft
problemen en een ander struggled met zijn geloof."

Kan jij met je vrienden communiceren over emotionele problemen?
Ja ik denk het wel.

In welke mate praat jij met je vrienden over emotionele problemen, is dit vaak genoeg volgens jou?
"Nou het is niet dat we er altijd over praten maar omdat we met een vaste vriendengroep zijn herkennen we het aan
elkaar. Maar het is niet wekelijks."
Op welke manier stap je naar je vrienden toe als je wil praten over emotionele problemen?
"Het is meer en deels als we gaan chillen, nooit online. Want bij online kunnen dingen verkeerd overkomen. Om je
emotionele expressie te tonen."
Waar loop je tegen aan als je met je vrienden over emotionele problemen wil praten?
"Ik denk dat bij mannen heel veel de perceptie is dat ze je niet serieus nemen, of je niet zien als mindere man. Ik
denk dat meer moet opkomen dat het zowel bij man als vrouw kan komen. Toxic masculinity zit in de weg."
Hoeveel voldoening zou je willen halen uit het praten over emotionele problemen met vrienden?
"Het is gerust gegeven, als het eindelijk van je af komt. Bij ons het zeg maar omdat we allemaal buitenlands zijn
kunnen we het niet aan onze ouders kunnen vertellen. Er zijn andere normen en waarden. Ons emotionele expressie tonen naar onze vrienden is wel een opluchting van je schouders af en dat is heel prettig."
Wat denk je nodig te hebben om deze voldoening te bereiken?
"Bij CMD had ik nooit last van op een gegeven moet je gewoon accepteren dat je het er uit moet. En als je dat
besef hebt, en het er uit gooit. Dan is dat blok weg en de grens is lastig te voelen. Dat we niet weten als man zijnde
wanneer we elkaar open kunnen stellen. Als je kijkt naar de Nederlanders zie je meer open zijn. In subgroepen en
seksualiteit. Als je kijkt naar mensen met allochtoonse achtergrond clasht het tussen het westen en je eigen achtergrond. En dat clasht op hoe je jezelf moet uiten. Wij zeggen altijd dat het makkelijker is om nederlander te zijn, dan
kun je zeggen wat je wel. Wij kroppen meer op. Tot de emmer volt loopt bij ons."
Ben je bereid om het vervolg om testjes te doen voor mijn onderzoek?
Ja
Nee
Mag ik je naam gebruiken in het onderzoek?
Ja

In welke mate praat jij met je vrienden over emotionele problemen, is dit vaak
genoeg volgens jou?
Misschien een keer per maand... Ik denk eigenlijk maar eens in de 2 maanden.
Afhankelijk van of ik ergens mee zit lijkt me. Als ik ergens mee zit wil ik wel
vaker praten ja. Het komt gewoon niet zo vaak op. Om zelf nou altijd degene te
zijn die dat doet.
Op welke manier stap je naar je vrienden toe als je wil praten over emotionele
problemen?
Ik spreek ze aan. Het liefst face to face.
Waar loop je tegen aan als je met je vrienden over emotionele problemen wil
praten?
Ik lul altijd om heel veel heen tot ik bij m'n punt komt. Ik denk om mezelf wat
in te dekken.
Hoeveel voldoening zou je willen halen uit het praten over emotionele problemen met vrienden?
Meer dan nu. Het ligt wel deels aan mezelf. Ik spreek ze niet genoeg aan
Wat denk je nodig te hebben om deze voldoening te bereiken?
“Een voorzetje, het is makkelijker als een ander er over begint of mij een vraag
stelt. Dan loopt het gesprek ook soepeler.”
Ben je bereid om het vervolg om testjes te doen voor mijn onderzoek?
Ja
Nee
Mag ik je naam gebruiken in het onderzoek?
Ja

Nee

Nee
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3 Brainstorm: + 4 Designsprint
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5 juiste moment
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6 Feedback formulieren juiste moment
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7 Gespreksopeners

8 Feedback gespreksopeners

Naam: Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
Ik heb er een gebruikt, om jou te helpen bij je concept.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Het ging vrij stroef, de zinnen op de kaartjes klinken
een
beetje als een robot.
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken?
Ik heb er wel wat aan gehad, er was opluchting maar
ik denk
het niet op deze manier.
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van
gesprekken over emotionele problemen?
Het voelde on natuurlijk dus, als je dit natuurlijker
maakt wellicht wel.
Naam: Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
Ja, om te kijken of het zou helpen.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Er kwam een gesprek over mijn depressie op gang,
dit werd
wel weer onderbroken.
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
Nee, ik denk dat specifiekere openers werken. Eigenlijk moet
het specifieker zijn in onderwerp.
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van
gesprekken over emotionele problemen?
Als de gespreksopeners specifieker zijn. Nu is het
toch nog
mijn eigen gespreks opener omdat ik ze veel aanpas
naar
wat ik kwijt wil.

Naam: Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
Ik heb het wel gebruikt om te proberen.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Ik had een fijn gesprek met een vriend, we hebben wat
dingen kunnen uitwisselen die ons dwars zat.
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
Niet op deze manier. Het is nogal generiek/voor de
hand
liggend
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van
gesprekken over emotionele problemen?
Afhankelijk van de persoon, ik had veel behoefte om
na dit
gesprek grappen te maken. Wellicht kun je daar iets
mee,
humor is belangrijk.
Naam: Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
Ja, ik heb de opener “ik heb de laatste tijd last van
...”gebruikt.” Het was leek me een prima manier om
huiselijke frustraties op te brengen.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Zeker, ik heb een hoop eruit gegooit
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
De kaartjes niet, maar de zin onthoud ik wel.
4. Zie je dit als een goede oplosing voor het starten
van
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Naam:
Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
Ja ik heb ze gebruikt per instructie. Om te kijken of dit
hielp
om makkelijker over mijn angst problemen te praten.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Ja en nee. Het is nog maar een aanleiding het bied heel
kort
maar ondersteuning.
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
Eerlijk, waarschijnlijk niet. Ik mis controle.
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van
gesprekken over emotionele problemen?
Ik zie wel het nut maar het doet nog te weinig.
Naam:
Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
Ik heb ze gebruikt, alleen verkeerd.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Ja, Ik heb de kaartjes met een maat op tafel gegooit.
Hij las
er een begon uitzichzelf vragen aan mij te stellen. Dat
hielp .
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
Na een keer snap je ze wel, dus heb je ze ook niet echt
nodig. Als er meer waren mischien.
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van
gesprekken over emotionele problemen?
Het heeft mij geholpen, maar je moet er meer mee
doen.
Naam:

Naam:
Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
De kaartjes heb ik gebruikt door ze van te voren door
te nemen en kijken waar ik me het meest comfortabel
bij voelde.
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
Ja, al is het wel eng op het moment dat je begint. Je
geeft
heel veel weg in een keer.
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
Het mag luchtiger, nu ben je zo snel de controle kwijt.
Dat is
eng.
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van
gesprekken over emotionele problemen?
Ik zou het zelf anders doen, meer humor en luchtiger.
Naam:
Vragen:
1. Heb je de kaartjes gebruikt? Waarom Wel/Niet?
“Ja, kijken of het helpt.”
2. Hebben de kaartjes geholpen bij het praten over
emotionele problemen?
“Het idee dat je er een hebt met een doel stuurt al
aan.”
3. Ga je de kaartjes nog een keer gebruiken. Waarom
wel/
niet?
“Niet deze kaartjes, ben hem al weer kwijt.”
4. Zie je dit als een goede oplossing voor het starten
van gesprekken over emotionele problemen?
“Ik snap de intentie, ik denk alleen niet dat iedereen
dit zou
gebruiken”
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9 Iteraties concept:
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Iteraties concept:
Gesprekopeners, experiment 2:
Testpersonen: C / D / E / F
Discussie:
Wat vonden jullie van deze varaint van de kaartjes?
“Ik vond deze manier leuker, ik hoefde niet uit mijzelf een vraag te bedenken en te stellen dat
wordt nu voor
je gedaan.” Testpersoon - F
“De opluchters, of ja die minder serieuze vragen die waren leuk als afwisseling. Omdat we vrij
erin waren
was je al gauw aan het lullen en discusieren.” - Testpersoon C
“Bij de eerste ronde hing er nog wel een spanning, het begon met een vrij heftige vraag” - Testpersoon - E
Werkte het beter dan de vorige versie, waarom wel of niet?
“Je merkte nu heel goed dat als een iemand zijn mond durfde open te doen dat de rest wel mee
kwam,
omdat een vraag zich niet op een van ons richt bepaal je zelf je inbreng.” - Testpersoon E
“De vorige versie was heel erg “ga nu over je emoties praten”. Het voelde nu niet verplicht waardoor je
eigenlijk makkelijker verteld.” - Testpersoon C
“Ik denk door de onderwerpen van de vragen ga je onbewust toch wel nadenken over de vraag.
Dat maakt
het makkelijker om erover te beginnen. - Testpersoon D
Wat werkt er goed?
“De manier waarop de vraagstelling opkomt, iemand leest hem op of je leest hemzelf.” - Testpersoon E
“Ik had nooit het idee dat ik moest praten. Dat stelt je wel gerust.” - Testpersoon F
“Als je dit doet met wat maten die je goed kent, dan komt er van zelf wat boventafel.” - Testpersoon C
“Specifieke onderwerpen hielp, het geeft me meer context om over na te denken.” - Testpersoon
D
Wat werkt er minder goed?
“Die timer was echt kut, die hebben we een keer aangehad en daarna niet meer” - Testpersoon C
“De timer werkte inderdaad niet, op een moment zat F in een redelijk diepgaand verhaal en
werd hij onderbroken door de timer. “ - Testpersoon E
“Ik weet niet zeker of ik de afwisseling van opluchter en vraag in verhouding was. De opluchters
waren soms
lange discussies” - Testpersoon F
“Wie er wanneer wat verteld, er was weinig te zeggen over wie er allemaal iets kwijt moest of
tips gaf. Dat
was gewoon niet heel duidelijk. “ - Testpersoon D
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10 Feedback op iteratie sessie
Gesprekopeners, experiment 2:
Testpersonen: C / D / E / F
Discussie:
Wat vonden jullie van deze varaint van de kaartjes?
“Ik vond deze manier leuker, ik hoefde niet uit mijzelf een vraag te bedenken en te stellen dat
wordt nu voor
je gedaan.” Testpersoon - F
“De opluchters, of ja die minder serieuze vragen die waren leuk als afwisseling. Omdat we vrij
erin waren
was je al gauw aan het lullen en discusieren.” - Testpersoon C
“Bij de eerste ronde hing er nog wel een spanning, het begon met een vrij heftige vraag” - Testpersoon - E
Werkte het beter dan de vorige versie, waarom wel of niet?
“Je merkte nu heel goed dat als een iemand zijn mond durfde open te doen dat de rest wel mee
kwam,
omdat een vraag zich niet op een van ons richt bepaal je zelf je inbreng.” - Testpersoon E
“De vorige versie was heel erg “ga nu over je emoties praten”. Het voelde nu niet verplicht waardoor je
eigenlijk makkelijker verteld.” - Testpersoon C
“Ik denk door de onderwerpen van de vragen ga je onbewust toch wel nadenken over de vraag.
Dat maakt
het makkelijker om erover te beginnen. - Testpersoon D
Wat werkt er goed?
“De manier waarop de vraagstelling opkomt, iemand leest hem op of je leest hemzelf.” - Testpersoon E
“Ik had nooit het idee dat ik moest praten. Dat stelt je wel gerust.” - Testpersoon F
“Als je dit doet met wat maten die je goed kent, dan komt er van zelf wat boventafel.” - Testpersoon C
“Specifieke onderwerpen hielp, het geeft me meer context om over na te denken.” - Testpersoon
D
Wat werkt er minder goed?
“Die timer was echt kut, die hebben we een keer aangehad en daarna niet meer” - Testpersoon C
“De timer werkte inderdaad niet, op een moment zat F in een redelijk diepgaand verhaal en
werd hij onderbroken door de timer. “ - Testpersoon E
“Ik weet niet zeker of ik de afwisseling van opluchter en vraag in verhouding was. De opluchters
waren soms
lange discussies” - Testpersoon F
“Wie er wanneer wat verteld, er was weinig te zeggen over wie er allemaal iets kwijt moest of
tips gaf. Dat
was gewoon niet heel duidelijk. “ - Testpersoon D

Gesprekopeners, experiment 2:
Testpersonen: A / B
Discussie:
Wat vonden jullie van deze varaint van de kaartjes?
“Veel beter dan de vorige versie, die heb ik ook niet echt uitgevoerd” - Testpersoon A
“Ik vond dit wel lachen, de mix van serieus en niet serieus maakt het net even makkelijker”
- Testpersoon B
Werkte het beter dan de vorige versie, waarom wel of niet?
“Het werkte beter, het was minder stressvol” - Testpersoon A
“Zeker beter, de vorige versie was zo serieus meteen” - Testpersoon B
Wat werkt er goed?
“Die opluchters er na maakten het gewoon vloeiender en natuurlijker” - Testpersoon A
“Het idee dat je thema’s af gaat, je komt nieuwe dingen over een ander te weten” - Testpersoon B
Wat werkt er minder goed?
“Geen fan van de timer, het opzetten niet en afgekapt worden in je antwoord is ook niks” Testpersoon A
“Sommige vragen sla je gewoon over, als je er niet over wil praten of ze niet van toepassing
zijn. Het werkt
denk ik beter als je een bepaalde volgorde hebt of aanhoud. Wie staat er nu waar ten
opzichte van de
stelling.“- Testpersoon
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11 Iteratie eindconcept
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12 Cultural Probe
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Resultaten Cultural Probe:

13 Resultaten Probe

Communicatie:
Binnen het onderdeel communicatie was het doel om te begrijpen
waarmee en hoe deze Discord is het langst gebruikte medium over
de 5 dagen tijd. Gemiddeld werd er per dag minimaal 1 uur gebruik
gemaakt van Discord. Daarna volgt whatsapp als meest gebruikte middel voor het communiceren met vrienden. Verder geven
de personen uit de cultural probe aan altijd vaste gespreksonderwerpen te hebben binnen bepaalde vormen van communicatie.
Waarom bepaalde thema’s gekoppeld zitten aan een vast communicatie middel moet worden ondervraagt bij de groep met een
diepte interview.
De jonge mannen zijn verdeeld in de manier van praten over emotionele problemen. Een deel [4/7] geeft aan te denken dat zij prima
uit zijn woorden te komen en zelf te kunnen vertellen waar zij mee
zitten. Een ander deel [3/7] gaf aan dat zij denken hier beter over te
kunnen praten als er vragen worden gesteld.
Binnen de communicatie zijn zoals hier boven vermeld verschillende communicatie platformen die gebruikt worden voor bepaalde onderwerpen. Zij verwachten dat er gecommuniceerd wordt
over deze thema’s op de daarvoor bepaalde communicatie methode. Wat opvalt is dat zij zelf zeggen dat er geen ruimte is voor het
bespreken van emotionele problemen binnen de communicatie
platformen. Zij stellen dat iedereen binnen de verwachte
onderwerpen van het communicatie middel blijft.
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13 Resultaten Probe

Vriendschap:
Rondom vriendschap zijn inzichten verkregen op het gebied
verwachtingen, voldoeningen en de algehele sfeer. De meeste
vriendschappen draaien om het hebben van plezier. Er wordt
omschreven dat er een groepsgevoel voor dezelfde behoeftes
op hetzelfde moment is. Wanneer één iemand spelletjes wil
spelen wil deelt de groep dat zelfde gevoel, op deze manier is
de groep afgestemd en ondernemen zij de activiteiten waar
collectief behoefte aan is.
Deze behoeftes lopen weinig uit een. Binnen vriendschap is
veel gevoelsmatig, zo ook de regels en structuur van vriendschap maar ook de activiteiten die zij ondernemen. Zelf merken
zij al op dat er weinig ruimte is voor het praten over emotionele problemen in de manieren van communicatie nu en de
activiteiten die er aan gekoppeld zijn. Zo wordt er via Discord
(een applicatie voor groepsbellen via de computer) gesproken
tijdens het gamen, maar al deze gesprekken zijn gerelateerd
aan de game of veel voorkomende thema’s binnen de vriendschap.
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14: Diepte Interviews.
Diepte interview met Tom over de resultaten van de cultural probe:

Diepte interview met Dani over de resultaten van de cultural probe:

Bij jou en je mede deelnemers zien we bij communicatie opdracht 1 dat communicatie manieren gebonden zijn aan onderwerpen, waardoor komt dit denk je?

Bij jou en je mede deelnemers zien we bij communicatie opdracht 1 dat communicatie manieren gebonden zijn aan onderwerpen, waardoor komt dit denk je?

Wat bedoel je?

Het zijn je vrienden, meestal praat je over dezelfde onderwerpen toch. Mijn vrienden hebben dezelfde inte-resses als ik, dus praten we over dezelfde onderwerpen.

Ik bedoel dat op discord jullie alleen over games en sport praten en in persoon over
werk en school en zoals je zelf omschrijft “onzin”. Waarom denk je dat een communicatie middel zo vast is in onderwerpen?
Ik weet het niet zeker. Ik denk omdat we allemaal met dezelfde verwachtingen
communiceren. Als ik de discord channel join dan verwachten mijn vrienden niet
dat ik kom praten over zware onderwerpen, dus dat doe je dan ook niet, en andersom ook niet. Natuurlijk zijn we niet vastgebonden aan de onderwerpen die ik bij
jouw opdrachten heb opgeschreven, al komt het nauwelijks voor dat we ver afwijken.
Je hebt ook ingevuld dat je niet verwacht dat er ruimte is om te vragen naar elkaars
persoonlijk problemen binnen je vriendschappen, waardoor komt dat?
Ik denk dat je als groep of vriend jezelf houd aan wat de groep wil of verwacht. Dus
als we als groep bier drinken dan spelen we spelletjes en praten we over koetjes
en kalfjes. Daar probeer je onbewust binnen te blijven. Dat is wat we altijd hebben gedaan en hoe het ook zal blijven. Er is geen ruimte voor het bespreken van
emoties on aangekondigd.

De verschillende communicatie middelen hebben wel dezelfde onderwerpen: jij
geeft aan dat je whatsapp alleen voor afspraken maken gebruikt, en verbale communicatie vooral voor praten over sport school en werk. Waardoor komt dit?
Op whatsapp wil ik geen heel gesprek voeren, dat kan ook als ik je zie. Ik heb geen
zin om de hele dag op mijn iphone te typen. Ik ken mijn vrienden al zo lang, ik weet
gewoon waar ze over willen praten.
Toch geef je aan zelf meer te willen praten over de dingen waar je mee zit. Waarom
weten jou vrienden dan niet dat je dit wil?
Mijn vrienden zou ik eigenlijk een seintje moeten geven dat ik dat zou willen, uit
hun zelf brengen ze het niet op omdat ze niet weten of ik dat wil denk ik. Net zoals
dat ik het niet bij hun opbreng omdat ik denk dat zij dat niet willen.
Waarom geef je dan niet zo een seintje?
Ik weet niet of dat zomaar kan, hoe weet ik nou of ze daarop zitten te wachten.

Als er geen ruimte is voor het bespreken van emoties en je hebt hier toch behoefte
aan, hoe wil dat dan ooit lukken?

Je hebt aangegeven dat er geen ruimte voor dit soort dingen zijn in je vrienden
groep, waardoor komt dat?

Het kan wel, ik wil alleen niet aankomen en maar gaan vertellen, dat past gewoon niet echt in hoe we dingen doen. Er is een soort structuur in hoe we met
elkaar omgaan, en die wil je niet on aangekondigd omgooien. Daarbij komt ook
nog dat ik het moeilijk vind om alles uit mezelf te vertellen en waarom zou ik dat
ongevraagd doen.

Eigenlijk wilde ik daar invullen dat je beide moet weten dat iemand er behoefte
aan heeft. Je maat moet ik maar zin hebben om jouw verhaal aan te horen. Als je
dit beide prima vind dan is er wel ruimte te maken.

Hoe vertel je liever waar je mee zit, als niet alles uit jezelf lukt?
Nou gewoon, ik zeg dat ik me klote voel over iets en dat een maat gewoon vraagt
wat er is. Dat ik niet een heel dik verhaal eruit moet persen.
Wat verwacht je dan van je vrienden?
Dat zij gewoon een paar vragen stellen, wat er is gebeurd. Zo kan ik mijn verhaal
kwijt zonder heel lang alleen aan het woord te zijn. Of dat ze gewoon wat advies
geven, Ik weet ook niet alles. En het zou ook best nice zijn om te weten dat je niet
de enige bent snapje.
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