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„Such short little lives our pets 
have to spend with us, and they 
spend most of it waiting for us to 

come home each day.“
– John Grogan



summary



Vraagstuk 

Hoe kan ik mensen het inzicht geven dat honden geen producten 
zijn, maar levende wezens met behoeftes waar verantwoordelijk-
heid voor gedragen hoort te worden?

Positionering 

Ik ben dit onderzoek gestart omdat mensen honden meer als een accessoire gingen 
gebruiken dan als compagnon. Ik ben zelf een hondeneigenaar en ik zie steeds vaker 
om mij heen dat mensen honden nemen met de verkeerde redenen. Dit probleem wil ik 
aankaarten, hierdoor is het thema voor mijn project ontstaan. Mijn visie is mensen laten 
nadenken over het aanschaffen en de verantwoordelijkheden van honden.

Onderzoeksactiviteiten

Ik heb verschillende methodieken gebruikt om mijn onderzoek te onderbouwen. Ik heb 
gebruik gemaakt van (expert)interviews, cultural probes, observatie, desk en field re-
search, association mapping, study cases, concepting en prototypes/experimenten.

De prototypes

Ik heb verschillende prototypes ingezet om te achterhalen welke elementen werken 
en welke niet. Deze liepen uiteen van paper prototype tot 3D renders en folders waar 
mensen hun eigen hond konden maken. Elk prototype gaf nieuwe inzichten en die kon ik 
gebruiken om het project verder te ontwikkelen. Dit leidt uiteindelijk tot vernieuwende 
en verbeterde concepten en prototypes.



Testresultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een deel van de mensen honden koopt van-
wege trends of als extensie van henzelf. Ook kwam naar voren waar ik de slag in de 
verdieping kon slaan, dat ligt tussen de inseining en het kopen van de hond in. Dit 
onderzoek laat zien dat er op dat gebied het grootste effect behaald kan worden.

Ontwerpoplossing

Als ontwerpoplossing ben ik uitgekomen op een webstore waar je honden kan laten 
aanpassen en bestellen op maat. Dit ontwerp draait erom dat er frictie ontstaat bij de 
gebruiker van de webstore, door de objectificatie van de honden. De bedoeling is dat 
de hond zo ver mogelijk over de top als product neergezet wordt. Hierdoor krijgt de 
gebruiker een conflict met zijn morele kompas. Daaruit zou een discussie met zijn 
medemens horen voort te vloeien over het beoogde onderwerp. 

Conclusies

Het project is gestart met mijn gevoel dat tegenwoordig de persoonlijkheid van honden 
ondergeschikt is aan het imago, in de ogen van de doelgroep. Om een verandering in 
dit gedachtegoed teweeg te kunnen brengen is er dus een object nodig wat voor dis-
cussie zorgt. Met behulp van die discussie wilde ik ervoor zorgen dat de focus van het 
imago wordt teruggelegd op de wijze waarop wij omgaan met honden. Deze discussie 
starten bleek vanuit het onderzoek alleen mogelijk te zijn door gebruik van frictie. 
Hierin is wel een grijs gebied wat het erg lastig maakt. Bij teveel frictie deinzen mensen 
terug en bij te weinig frictie komt de discussie niet op de bedoelde manier op gang. Ik 
heb nadrukkelijk geprobeerd door mijn hele traject heen geen enkele vorm van stur-
ing te geven aan mijn doelgroep. Dit project zal uitsluitend werken als de discussie en 
inzichten intrinsiek uit de doelgroep komt. Ik denk dat als ik de doelgroep in contact 
breng met een sterk polariserend object, zoals de webstore, dat de beoogde discussie 
vanzelf op gang komt.
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inleiding



ONDERWERP

Het beeld wat mensen hebben van honden veranderen zodat zij honden niet als imago boosters of mode 
items in bezit nemen. Ik hoop hiermee de beweegreden van mensen te veranderen, zodat zij de verantwoor-
delijkheid leren dragen van het hondeneigenaar zijn.

PROBLEEMSTELLING
Veel mensen nemen honden vanwege een imago of dat een bepaald ras in de mode is dankzij een film of serie 
zonder er goed over na te denken. Een impulsaankoop maken is niet altijd direct verkeerd, alleen mensen ko-
pen een hond vaak met de verkeerde gedachte. Zij komen er  vervolgens achter dat de hond niet zo leuk is als 
het imago of de trend liet lijken. De honden worden dan als een oude telefoon die niet meer gebruikt wordt 
weggegooid of zelfs ingeruild voor “een nieuwer model.”

DOELSTELLING
Ik wil de denkwijze van mensen die een hond willen aanschaffen veranderen zodat zij beter gaan nadenken 
over wat de consequenties zijn als je een hondeneigenaar wilt worden.

MISSIE
We proberen tegenwoordig allemaal beter te leven en denken steeds vaker aan dierenwelzijn. Soms worden 
dingen te snel als normaal gezien, zoals de buurman heeft laatst ook een hond gekocht en het lijkt mij ook 
wel leuk. Ik hoop dat mensen kunnen inzien dat we soms te ver gaan en dat we opnieuw moeten kijken naar 
hoe wij honden behandelen, aanschaffen en vanuit welk opzicht dat komt.

VISIE

Ik hoop dat mensen honden niet meer als producten zien of kopen als imago boosters. Ik wil ervoor zorgen 
dat ze weer gaan kijken naar de eigenschappen en verantwoordelijkheden van honden in plaats van de imago 
die een hond heeft gekregen dankzij een film, serie of social media.

KERNWOORDEN
Gevoel, frictie, gesprek starten.



probleemstelling



Honden worden steeds vaker als imago versterkers en mode item aangeschaft omdat een bepaald ras in is door 
een film of bekend iemand die er een heeft. Mensen beseffen zich niet goed dat een hond geen item is, maar 
een levend wezen dat verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Het is geen item dat je koopt en als het niet 

meer in de mode of leuk is zomaar weg kan doen.

Veel honden en andere dieren werden tijdens de coronacrisis gekocht en geadopteerd, dit vloeide voort uit de 
gedachtegang dat mensen zich dan minder alleen voelen en hun vrije tijd kunnen opvullen. Nu er versoepe-
lingen van de maatregelen komen zijn honden en andere dieren weer massaal gedumpt. Veel van deze dieren 
zijn ook niet correct opgevoed omdat er vooral op impuls een hond in huis is gehaald. Dit en nog vele andere 

aspecten worden niet bekeken of over nagedacht voordat de hond wordt aangeschaft.[4][11][15]



Positie



Ik vind dat honden steeds vaker om de verkeerde redenen aangeschaft worden. Het vreselijkst 
vind ik dat honden als mode/imago boosters worden gekocht. Een bepaalde hond is ineens hip 
door een film of serie, dan haal je voor mij persoonlijk de hond met de verkeerde beweegreden. 
Ik zie dit steeds vaker gebeuren. Het is niet direct fout om impulsief een hond te kopen, maar 

een goede voorbereiding is wel beter en raad ik ook aan. Het grootste probleem naar mijn 
mening is dat mensen honden kopen door een trend.

Ik ben zelf eigenaar van vier Spaanse adoptiehonden en heb hiervoor ook altijd honden gehad. 
Ik had eerst stamboom honden, maar ik ben later overgeschakeld naar asielhonden zodat ik de 
honden die nie mand wilt een gouden mand kon geven. Een gouden mand betekent een thuis 

en ik vind dat ieder dier dat verdient. Ook ben ik een tijd lang een opvanghuis geweest voor de 
dierenbescherming van konijnen tot hamsters en honden. Veel van de gevallen waar ik mee in 
aanraking kwam had voorkomen kunnen worden als mensen de verantwoordelijkheid hadden 

gedragen. Zij zijn niet tot nauwelijks geïnformeerd over alle randzaken die komen kijken bij 
een huisdier voordat zij hier aan begonnen waren. Een dier is afhankelijk van zijn eigenaar. Je 
kan het eigenlijk zien als een kind, die is ook afhankelijk van jouw verzorging. Een kind zou je 

toch ook niet zomaar aan een boom binden of dumpen in een kliko.

Ik wil mensen absoluut niet sturen in de keuze van het aanschaffen van een hond. Ik wil dat 
mensen beter gaan nadenken over de manier waarop en ze niet een bepaalde kant op duwen. 

Dit komt neer op dat ik ze wil laten nadenken of wij tevreden zijn over de plek die honden heb-
ben gekregen in onze huidige consumptiemaatschappij?

Mijn vier honden Pep Sue Sai en 
Guito



Onderzoeksvraag 
en deelvragen 



Hoofdvraag

Hoe kan ik mensen het inzicht geven dat honden geen producten zijn, maar levende wezens 
met behoeftes waar verantwoordelijkheid voor gedragen hoort te worden

    Onderzoek deelvragen :

    Hoe verloopt de aanschaf van een hond?
    Welke informatie is er al?
    Wat wordt er al tegen gedaan?
    Wat voor impact heeft Corona gehad?
    Waarom willen mensen een hond?
    Wat is het verschil tussen een ras of asiel hond?
    Wat is het verschil tussen hondenrassen, welke zijn moeil ijkere en welke makkelijkere?
    Hoe bereiden het asiel en de fokker mensen voor?



Methodes 
onderzoek en 
activiteiten 



Desk research

Ik ben begonnen met onderzoek naar welke redenen mensen hebben om een hond aan te 
schaffen en de maatschappelijk effecten ervan. Hier kwamen meerdere redenen naar voren 
waardoor ik verschillende onderzoeken door ben gaan lezen, zodat ik een goed beeld kreeg 
van wat er al onderzocht is en de uitkomsten daarvan.

Redenen waarom mensen honden nemen :

1. Animals as objects in the consumer’s environment representing an extension of the owner.
2. Animals as ornaments wherein the animal is kept for its aesthetic value.
3. Animals as status symbols.
4. Animals as avocations, such as those individuals who exhibit their pets.
5. Animals as equipment whose use facilitates performance of other functions, such as the 
use of animals as protectors,guides, search and rescue animals, and therapy animals.
6. Animals as people, the most common reason, where the animal has the role of compan-
ion, friend, family member, sibling, orchid Hirschman goes on to explain the nature of 
animals as companions. Through depth interviews of pet owners, she describes how pets are 
seen as friends, family members, and extensions of self.[1]

Ik wil mij focussen op de redenen één tot en met vier.
Hiermee kan ik mijn doelgroep bepalen en scherper in beeld brengen door te focussen op 
het maatschappelijke effect. Wat doen mensen met honden, wat willen stralen ze daar mee 
uit en wat hopen ze ermee te bereiken.

Maatschappelijke effect

Waarom nemen mensen bepaalde soorten honden? Hiervoor ben ik gaan association map-
pen en observeren om te zoeken naar verbanden of trends in honden. Een andere belangrijk 
factor is social media. Honden en andere dieren worden soms naar een sterrenstatus verhev-
en. Hierdoor worden ook weer nieuwe trends ingezet, mensen proberen dat na te bootsen 
en mee te liften op de sterrenstatus. Ontzettend veel huisdieren hebben tegenwoordig een 
eigen social media account.[1][2]
Honden als voorbereiding op kinderen is ook een veel voorkomende reden om een hond 
aan te schaffen.



deelvragen beantwoorden 

Wat is het verschil tussen hondenrassen, welke zijn moeil ijkere en makkelijkere?     

Niet alle honden rassen zijn geschikt om mee te beginnen, een goed voorbeeld is een husky. Dat zijn honden 
die veel tijd en energie kosten. Als je gaat kijken naar rassen die beter geschikt zijn voor beginners worden 
vaak labradors of golden retrievers aangeraden. Dat zijn gezinshonden met een makkelijk karakter die goed 
omgaan met jong en oud. Mensen moeten hier goed op letten wanneer ze een hond nemen.[5][6]

Wat is het verschil tussen een ras of asiel hond?
Hoe bereiden het asiel en de fokker mensen voor?

Het grote verschil tussen een hond bij de fokker of een hond van het asiel halen is dat honden uit het asiel een 
verleden hebben. Uit interviews met (puppy)trainers blijkt dat dit verleden “een rugzakje” genoemd wordt. 
Deze honden kunnen zich wel aanpassen maar zullen nooit echt veranderen, dat zul je moeten accepteren.[6]
[12]



Hoe verloopt de aanschaf van een hond?
Welke informatie is er al?

Veel informatie is te vinden op het internet. Wat je daar veel vindt is hoe goed het is om een hond te nemen. 
Alles was erg positief maar veel bronnen spraken elkaar tegen, waardoor de juiste informatie eruit filteren 
lastig kan zijn als je nog nooit een hond gehad hebt.

Uit de interviews kwam naar voren dat online veel informatie vergaard werd, dat is tegelijk handig maar ook 
vaag. Hele lappen tekst uit verschillende bronnen die compleet tegenstrijdig waren. Veel mensen hadden dan 
ook contact gezocht met clubs of verenigingen om informatie te winnen.

interviews zijn terug te vinden in bijlage 4 

Wat er al tegen gedaan wordt?
Wat voor impact heeft Corona gehad?

Tijdens de coronacrisis willen mensen opeens allemaal honden en andere huisdieren omdat we tijd over 
houden en veel (alleen) thuis waren. Hierdoor ontplofte de dierenmarkt, asielen waar nog nooit zo leeg 
en hondenrassen hebben nog nooit zoveel gekost. Het was zo’n grote markt dat we asieldieren op grote 
volumes naar nederland begonnen te halen om de vraag te kunnen bijbenen. Omdat er geld aan verdient 
kan worden zijn niet alle fokkers, importeurs en goede doelen zo eerlijk en zuiver bezig. Vervolgens toen 
de maatregelen verspoelden werden honden ook even snel weer gedumpt. Nu proberen de asiels, de Di-
erenbescherming en andere verenigingen mensen te helpen om zich beter voor te bereiden op dieren. Uit 
interviews met asielen blijkt dat je nu ook door een traject moet om te kijken of de hond bij jou past en of 
jij bereid bent om moeite erin te steken. Dit kost tijd en geld voor de persoon die de hond wilt kopen, maar 
dit systeem filtert er al een hoop mensen die op impuls een hond willen kopen uit. [4][11]



User journey

Ik ben gaan uittekenen wat voor fases iemand doorloopt als hij een hond wilt aan-
schaffen, van inseining tot het bezit, inclusief de mogelijke valkuilen. Dit is geba-
seerd op informatie uit desk/field research en interviews. Het punt waar ik op wil 
verdiepen is het inseinen, het liefst vlak voordat mensen de hond kopen. Het is 
duidelijk dat er op dit gebied de grootste impact kan worden gemaakt, want het is 
beter om te voorkomen dan te genezen.

bijlage 1



associatie mapping

Ik ben gaan association mappen om het visueler te krijgen. Zo kom ik sneller op nieuwe inzichten in de ver-
schillende topics. Ook kreeg ik inspiratie voor eventuele concepten waar ik later verder op kan uitbreiden.

Maatschappelijke effect

Hier ben ik beelden gaan zoeken bij hoe mensen hun honden inzetten, waarvoor de honden gebruikt 
worden en waar hun plek is in de huidige maatschappij.

Om in te haken op het punt wat eerder al genoemd is dat honden of dieren op social media een soort van 
sterrenstatus krijgen. Sommigen van hen hebben duizenden volgers en oefenen daar een grote invloed mee 
uit door bijvoorbeeld bepaalde producten te promoten. Door de sterrenstatus wordt er (on)bewust een trend 
gestart waar mensen aan mee willen doen. Mensen proberen dan het imago na te bootsen of raken hierdoor 
geïnspireerd, maar op deze manier zien ze uitsluitend momentopnames en krijgen dus irreële verwachtin-
gen. . 



associatie mapping

wat is er al 

Hier ben ik gaan kijken naar wat er al is dat honden kan vervangen of dient als voorbereiding op honden. 
Dit gaat van robothonden, tot spellen waar je een hond moet verzorgen. Zo kon ik inspiratie opdoen en zien 
welke oplossingen er al bestaan.



associatie mapping

vr/ar hond

Door een van mijn eigen concepten ben ik gaan zoeken naar een online hond, wat 
er al bestaat op dit gebied en hoe ik dit eventueel zou kunnen gebruiken. Je hebt 
een aantal vr/ar apps waar je een hond kunt verzorgen, alleen deze apps focussen 
allemaal op gamification. Als games zien ze er interessant uit en werken ze zoals 
bedoeld, het houd je aandacht vast en probeert dat te houden. Je hebt alle leuke 
aspecten en mist de minder leuke aspecten. Het gaat ook niet in op de verschillen-
de soorten honden en wat daar bij komt kijken. Het geeft geen verdieping, zodat 
mensen een incorrect beeld krijgen. Je kiest wat je er leuk uit vindt zien en gaat 
daarmee aan de slag. Hier kan ik bepaalde elementen van gebruiken, maar het is 
niet de oplossing voor mijn probleem.



study cases (desk & field )

Ik ben op zoek gegaan naar ontwerpen die mijn onderwerp aanraken. Zodat ik kan kijken wat ze doen, welk 
effect ze hebben op de gebruiker, wat ze goed of slecht doen en of ik hier informatie uit kan halen voor mijn 
onderwerp.

Tamagotchi

Ik heb gekeken naar wat een tamagotchi doet, wat is het  doel ervan, wat doet het goed, wat doet het niet 
goed en met welke reden is het op de markt gekomen.

Inzichten :

Ik heb zelf een tamagotchi gekocht om te kijken hoe het was. Het is een grote hype geweest en bijna iedereen 
had er een. Het is een sterk en simpel concept om een beestje in leven te houden met maar vier knoppen op 
een klein apparaat. Tegenwoordig zijn deze apparaten te vervangen voor een telefoon, waar de tamagotchi 
als app kan worden afgespeeld. Na gebruik van de tamagotchi bleek dat het een te simpel concept is voor het 
doel wat ik wil bereiken. Het focust teveel op gamification en het mist de frictie die nodig is om een discussie 
te starten.

+ simpel concept
+ eenvoudige bediening
- te weinig frictie
- teveel gamification

bijlage3



study cases

Dalmatian effect

Dit effect is ontstaan na de film 101 dalmatiërs. Mensen kochten ineens massaal dalmatiërs na de uitgave van 
de film. In Engeland bijvoorbeeld ging het aantal puppies van dalmatiërs flink omhoog van 8.170 naar 42.816 
en dit allemaal door een populaire film, een stijging van ruim 500%.  In de film leken de honden lief en ge-
makkelijk, maar in het echt zijn dalmatiërs zeer moeilijke honden. Dus na verloop van tijd kwamen mensen 
achter deze harde realiteit en werden ze massaal gedumpt. Dit effect vindt nog steeds plaats door series, films 
en andere media. Mensen zien een hond, die hond wordt aangeschaft door de trend en als de trend voorbij is 
worden de honden weer gedumpt.[8][9][10]

inzichten :

Het geeft aan hoe mensen zich laten inseinen/leiden door populaire films of series, om vervolgens zonder 
goede voorbereiding een hond te gaan kopen. Het effect wat populariteit heeft op de aanschaf is iets wat ik 
kan gebruiken in mijn concept, hiermee worden de honden een soort van producten.



logboeken (field)

Data van hondeneigenaren.
Om data te gaan verzamelen over wat mensen voor tijd kwijt zijn aan honden en hoe de dagindeling eruit 
ziet, ben ik een logboek gestart. Hierin staan verschillende tabellen die ingevuld moesten worden met dingen 
zoals: wanneer geef je eten, wanneer laat je ze uit, ook zat er een klein dagboekje bij met vragen over hoe ze 
tot een hond zijn gekomen.

Dit is naar meerdere mensen gestuurd met verschillende soorten honden. Zij moesten een week lang alles 
bijhouden. In de bijlage staat de ingevulde probe inclusief de vragenlijst.
Bijlage [3]

Inzichten:

Uit de gevraagde mensen kwam naar voren dat mensen een hond nemen vanwege dat zij vroeger een hond 
hadden en het misten. Ook de voorbereiding van de gevraagde mensen was hoog, er was lang over nagedacht 
en gewacht op het juiste moment dat het huis stabiel genoeg was voor een hond. Ik had graag meer mensen 
gehad voor de probe zodat ik meer verschillende uitkomsten kreeg, de uitkomsten die ik kreeg waren alle-
maal vrij gelijk en ik mis dus de andere kant van het verhaal.



Interviews  (field)

Hondeneigenaren:
Ik ben in gesprek gegaan met hondeneigenaren om te kijken wat ze aan onderzoek hadden 
gedaan voordat ze een hond kochten. Waar letten ze op en waarom ze een specifiek ras hadden 
gekozen, ook wilde ik weten wat ze doen aan vervolgtraining als ze dat überhaupt al doen.

Uitkomst:
Bij de meeste die ik sprak was de reden dat ze honden namen omdat ze vroeger als kind 
honden hadden. Ook hadden de meeste vrij goed vooronderzoek gedaan naar het ras dat ze 
wilden en gewacht op het juiste moment om de hond in huis te halen.

In de bijlage staan de complete interviews. [Bijlage 4]

Expert interviews(field)

Dierenasiel Utrecht:
Veel honden die gedumpt worden omdat mensen het zat zijn of dat ze een ander beeld bij de 
hond hadden.
Ik ben naar een dierenasiel in Utrecht gegaan om te praten met de werknemers en te vragen 
naar wat zij vaak tegen komen. Ik wilde weten waarom honden teruggebracht worden. Zij 
vertelden dat honden worden teruggebracht omdat de hond te lastig was. Wat ook vaak voork-
wam was slecht vooronderzoek of te gemakkelijk denken over het hele proces. Tevens werden 
bepaalde hondenrassen gekocht zoals pitbulls en andere honden met een stoer imago, maar 
zonder hen de juiste opvoeding te geven. Dit zorgt ervoor dat ze te lastig werden en kwamen 
ze binnen de kortste keren weer terug bij het asiel.

Honden club Nieuwegein:
Mensen vergeten vaak de achtergrond van een hond en kopen een hond door een serie of wat 
er in de mode is. Na de aanschaf komen ze er dan achter dat het karakter niet bij hun past, dat 
het teveel moeite is of dat de hond bepaalde verzorging nodig heeft. Ik sprak een dierenarts 
daar. Hij gaf aan dat mensen vaak verbaasd zijn dat hun hond bepaald gedrag vertoont of bep-
aalde kwaaltjes krijgt wat bekend is bij dat ras. Ook moeten ze het herhaaldelijk uitleggen aan 
de eigenaren, dat eigenschappen ook genetisch bepaald kunnen zijn.

Hondentrainers Nieuwegein:
De persoon die ik interviewde gaf puppytraining. Wat bij haar veel voorbij kwam zijn mensen 
die bijvoorbeeld een hond als cadeau hadden gekregen of een impulsaankoop hadden  gedaan. 
Hierdoor was de voorbereiding erg slecht en hadden zij geen idee van wat er allemaal te doen 
stond bij de training.



Observatie (field )

bijlage [5]
Ik heb een dag genomen om mensen met honden te observeren om te kijken wat voor mensen met welke 
soort honden liepen. Zo wilde ik kijken of mensen op hun honden lijken of dat ze de hond op hun laten 
lijken. Ik heb een dag rond gelopen om dit uit te voeren en ik heb hierbij fotos gemaakt om het vast te leggen. 
Uit vooronderzoek kwam al naar voren dat mensen vaak een hond nemen om hun imago te versterken. Dit 
vond ik in deze test terug, de honden hadden vaak bepaalde uiterlijke kenmerken die terug te vinden waren 
in de eigenaar. Dit was ook te zien aan hoe de hond behandeld werd of aangekleed was.

in de bijlage zijn meer fotos te zien.

inzicht

Je zag elementen terugkomen van de eigenaar in de honden. Het was vrij goed te doen om de 
hond aan de eigenaar te koppelen. Je had uitzonderingen op de regel natuurlijk. Vrouwen liepen 
vaak met kleinere honden rond met een vriendelijke uitstraling. De honden hadden vaak ook 
kleding aan of een speciale riem. Bij de mannen waren de honden wat groter en zonder kleding 
wat kaler om het zo te noemen. Als de honden dan al kleding droegen, had die dezelfde kleuren 
of stijl als de eigenaar.
Ik realiseer mijzelf naderhand dat deze observatie erg gekleurd is, aangezien ik de maker van de 
foto’s ben en daarmee eigenlijk het gehele beeld bepaal. Ondanks dat deze observatie gekleurd 
zou zijn, wilde ik het toch een kans hebben gegeven.



Ontwerpkeuzes 
en
ontwerp criteria 



Ontwerpcriteria

•    Het moet beleefbaar zijn
De ervaring moet beleefbaar zijn anders komt er geen verbinding tot het eind-
product en blijft er afstand.

•   Er moet een connectie komen tussen de gebruiker en de ervaring  
Zonder een connectie ontstaat er geen frictie of discussie. Het moet botsen met 
jouw gevoel over honden.

•    Het moet op gevoel inspelen
Ik begon met inspelen op het gevoel met feiten maar dat deed te weinig met 
mensen. Het moet echt op het gevoel inspelen, zodat mensen geraakt worden en 
gaan nadenken, wat tot discussie en gedragsverandering leidt.

•    Mijn positie moet naar voren komen dat honden als items gezien worden.
Mijn eigen positie moet naar voren komen. Ik vind dat mensen honden steeds 
meer als een item zien en dat wil ik accentueren door het over de top te mak-
en. Hiermee wil ik een mogelijk toekomstbeeld schetsen waar mensen kunnen 
zien dat honden een fashion statement zijn geworden en al het humane van een 
hondeneigenaar zijn verdwenen is.

•    De vorm moet het project ondersteunen
De vorm moet het project ondersteunen en niet tegenwerken. Het moet het con-
cept  versterken en niet afleiden van het bericht dat ik wil overbrengen.

Kernwoorden: Frictie, inspelen op gevoel, het gesprek aangaan.



concept opties



Concepting (desk & field )

Door concepting krijg ik altijd meer grip en een beter beeld van waar ik heen wil. Ik neig altijd zeer snel naar 
een documentaire omdat in die media mijn voorkeur ligt. Dat was het startpunt voor concepting wat al snel 
veranderde in een andere vorm.
Om te starten ben ik naar concepten gaan kijken welke er mogelijk zouden zijn, omdat mijn voorkeur uitgaat 
naar film ben ik naar docus gaan kijken of dit een mogelijke optie was. Daarnaast ben ik ook gaan kijken naar 
een app. Deze twee concepten waren mijn start. Ik ben in gesprek gegaan met mensen zoals hondeneigenaren 
en mensen die werken met honden om te kijken hoe zij reageren op mijn concept.

 

Docu

Ik ben eerst naar meerdere documentaires gaan kijken om te zien wat er al bestaat. Zo kan ik vervolgens 
mijn ideeën uitschrijven, alleen liep ik al snel tegen problemen aan. Mensen veranderen vaak niet echt van 
gedachte door een documentaire, ook ondersteunt het niet echt mijn onderzoeksvraag. Ik wil dat het frictie 
creëert, mensen tot een discussie aanzet en tot een gedachtewisseling aanspoort. Er zijn documentaires die 
dat doen, alleen voor mijn onderwerp bleek deze optie niet de beste keuze te zijn.

App

Het tweede concept dat ik bedacht had was een soort tamagotchi idee. Je moet door een vragenlijst heen 
en dan krijg je een antwoord of je geschikt bent voor een hond of niet. Als je geschikt was kreeg je ook een 
hondenras die bij jou past. Vervolgens moest je twee weken de hond in leven houden op de app. Het prob-
leem hiermee was dat het niet inspeelde op het gevoel, het was allemaal te feitelijk en ik wil juist inspelen op 
het gevoel





Door verschillende concepten te ontwikkelen kon ik kijken wat wel en niet werkt. Ik kon zo 
zien wat ik verder wilde ontwikkelen om hier verder op te itereren. Uit de huidige concepten 
kwamen ook ideeën voor prototypes en experimenten.
Ik ben gestart met een concept gesplitst in twee versies met daarnaast nog twee concepten.

app
versie 1
Tamagotchi variatie
Deze app was geïnspireerd op de tamagotchi. De verzorgingselementen waren degene die mijn 
aandacht trok, maar veel elementen werkten niet of waren te simpel. Het grootste probleem is 
dat er teveel gamification aanwezig is. Het beloont de speler voor simpele taken wat niet bij mij 
van toepassing is. Het concept is bedoeld om mensen voor te bereiden op een hond en ze in 
dit proces te begeleiden.

Inzichten
Te weinig frictie
Speelt niet in op gevoel
Zet niet tot denken aan
feedback op [Bijlage 45]

versie 2
Dating app
Dit was een andere versie van het app concept met meer focus op gevoel. Het begin van dit 
concept is anders dan bij versie 1. Hier wordt je meer begeleidt door middel van een dating 
concept. Je moest hiervoor een account aanmaken om daarna te swipen naar je perfecte hond.

inzichten
Te weinig frictie
Te weinig discussie
feedback op [Bijlage 45] 

Expo concept
Modeshow
In dit concept wil ik honden gebruiken als kledingitem om meer te focussen op gevoel en 
frictie. Door het een soort vergelijkbaar te maken met bont dragen alleen dan met een levend 
aangepaste hond.

inzichten
Het concept heeft potentie, maar het behaald niet de benodigde frictie. Het ontstond als een 
idee vanuit een brainstorm.

Documentaire
Toelichting over hoe we nu met honden omgaan en wat voor effect dat heeft op de honden en 
de maatschappij.

Inzichten
Dit concept is snel geschrapt. Ik vond dit concept niet bij het onderwerp passen. Het zal veel 
te snel feitelijk worden als een ‘how to …’ film. Dat is duidelijk niet de bedoeling. Ik had graag 
een documentaire gemaakt vanwege mijn passie voor film, maar dit bleek niet de juiste media 
te zijn voor mijn project.



Experimenten en 
prototypes 





Concept: app 

Doel:
Om te kijken of de flow van de app werkt en het idee aansloeg.

Tamagotchi en dating app

Het idee bij deze app was dat mensen door middel van een vragenlijst advies kregen over welk type hond 
bij hun zal passen. De tamagotchi app werkte op de manier dat je een vragenlijst invult en hierbij een advies 
kreeg wat bij jouw past. Vervolgens wordt je doorgeschakeld naar een gedeelte waar je de hond moest verzor-
gen en in leven houden. Na twee weken kreeg je een resultaat of je klaar bent voor een hond.
De dating app begon met het aanmaken van een profiel waar je vervolgens bepaalde vragen ging beantwoor-
den. Daarna kon je swipen tussen honden, alleen je wist niet wat voor hond er stond. Er is alleen een om-
schrijving te zien en vervolgens ga je naar hetzelfde verzorgings gedeelte als bij de andere app.

 

Test:
App

Om te testen of de app werkt ben ik een paper prototype gaan maken en die gaan testen. Ik wilde weten of 
mensen de flow en het concept begrepen en of het goed aanvoelde. Ik gaf mensen ook nog extra lege papiert-
jes ter aanvulling om opmerkingen op te kunnen schrijven.  Vervolgens vroeg ik mensen de app die op tafel 
lag in een volgorde te leggen die hun logisch  leek. Daarna liep ik samen met hun de app te door zoals ik het 
uitgedacht had.
Na de test ging ik met mensen zitten om te kijken of ze aanmerkingen hebben of ideeën voor het concept. 
Ook liet ik ze opschrijven wat ze ervan dachten en wat ze erbij voelden.

Inzichten:
Het concept in zijn geheel had geen lekkere flow en op sommige stukken was het zelfs compleet feitelijk

Zie voor de vragenlijst en antwoorden  bijlage [47]





Concept: Imago

Doel:
Kijken hoe mensen reageerden op honden met een bepaald imago in een vreemde setting.

Het concept was een expo idee met werken waar je normaal andere honden zal verwchten dus fotos van 
honden in omgevingen of op kunstwerken die botsen met het huidige  imago van de hond
het concept was een expo idee met beelden van normale en aangepaste beelden om het imago van bepaalde 
honden eruit te laten springen.

in bijlage staan meer afbeelding
bijlage[6]

 

Test1
Imago  test

Om het imago te testen van honden ben ik honden in foto’s gaan zetten die botsen met het beeld en imago 
van de hond. Zo wilde ik kijken naar wat dat voor gevoel oplevert bij mensen die het bekeken en hoe zij hier-
op reageerden, wanneer zij dit vergeleken met foto’s die niet aangepast zijn.
Ik liet mensen foto’s van rap album covers zien waar normaal vechthonden op staan of honden die als ruig 
gezien worden. Die heb ik verandert in honden met een zachter imago. Deze foto’s mixte ik dan met normale 
foto’s. Dit stuurde ik naar mensen om te kijken wat hun reactie was en wat het met hen deed. Vervolgens ging 
ik een gesprek met ze aan om uit te leggen wat ik ermee wilde bereiken.

Inzichten:
Het leverde de verkeerde gevoelens op. Het ging meer richting de humor, en werd er helaas minder over de 
essentie van het onderzoek nagedacht. Bij de normale foto’s werd het als vanzelfsprekend gezien.

Zie voor de vragenlijst en antwoorden bijlage [46]





Concept: Modeshow

Doel:
Om te kijken hoe mensen zouden reageren op honden als kleding.

Dit concept is ontwikkeld met een mode idee, omdat honden vaak als een imago booster gekocht 
worden. Ik wilde dat verder doortrekken dat honden als een accessoire bij een outfit worden gebruikt. 
Dit is een expo idee waar mensen een modeshow betreden en dan geconfronteerd worden met dit soort 
items.

Inspiratie :
Modeshow

In de bijlage staan meer afbeeldingen
Bijlage[7]

Test2
Honden als kleding item

Ik ben hier honden gaan omvormen tot kleding item. Om te testen had ik van een teckel een sjaal ge-
maakt om te kijken hoe mensen hierop reageerden.
Ik wilde mensen hiermee shockeren dat de vorm van de hond verloren gaat maar nog wel steeds herk-
enbaar genoeg is om er een levende hond uit te halen. Mensen zagen een 3D model van een mens met 
een teckel in de vorm van een sjaal over de schouders gedrapeert. Om te kijken wat dat met mensen 
deed en hoe zij zich daarbij voelden. Ik liet het zien zonder context, daarna ging ik het gesprek met 
mensen aan om te kijken wat er door hun heen ging.

Inzichten:
Hond werd als item gezien wat zeer negatief werd opgevangen. Het werd als mishandeling gezien dat 
zorgt voor frictie en startte een discussie.

Zie voor de vragenlijst en antwoorden  bijlage [48]





Concept: Mode catalogus

Doel:
Kijken of mensen het begrijpen en frictie laten ontstaan bij de gebruikers.

Dit concept was gebaseerd op een mode catalogus waar honden een onderdeel zijn van de collectie om 
de kleding te ondersteunen. Ik heb het high fashion gemaakt om het een beetje weg te zetten als fashion 
statement. 

Inspiratie: Mode catalogus

In de bijlage staan meer afbeeldingen.
Bijlage[8]

 Test3
 Hond als high fashion item ter ondersteuning van het imago

Ik heb hierbij een mode catalogus gemaakt in de stijl van een high fashion store. Hier konden mensen 
zogenaamd honden kopen als mode artikelen die onderdeel waren van een set. Om te kijken hoe dat 
overkwam bij mensen en wat hun reactie was met bijbehorende gevoelens. De mensen kregen de catalo-
gus toegestuurd met uitleg dat het een high fashion design magazine is met een focus op honden. Zodra 
mensen het door gekeken hadden vroeg ik wat zij ervan dachten, wat er verkocht werd en hoe de feeling 
was van de catalogus. Vervolgens legde ik uit wat het is en wat er verkocht werd. Zo kon het gesprek 
gestart worden en vroeg ik om nog een keer er doorheen te bladeren en hoe ze zich dan voelden met de 
complete informatie.

Inzichten:
Mensen reageerden hier vrij heftig op dat honden statussymbolen waren of alleen voor de rijkeren 
bestemd. Dat honden als een mode item werden neergezet werd zeer negatief ontvangen, wat goed is. 
Het zorgde ook voor gesprekken en frictie bij mensen, ook over wat nou daadwerkelijk de bedoeling 
was. Er mist dus nog een flink stuk begrip bij dit concept.

Zie voor de vragenlijst en antwoorden bijlage [49]



The perfect dog

Build your own perfect dog 



Concept: Build your own dog

Doel:
Mensen laten nadenken over hoe je honden aanschaft en de moraliteit van dat proces.

Ik kwam op dit concept door gesprekken op school. Daar werd ooit de vergelijking gemaakt tussen auto 
en hond. Hierdoor kwam ik op het idee om een brochure te maken waar jij je eigen perfecte hond kan 
samenstellen en bestellen.

Zie de bijlage voor het boek. Bijlage [9]

Inspiratie: Auto dealer

Test4
Maak je hond

Hierbij konden mensen hun eigen hond samenstellen, uiterlijk en innerlijk zodat je de perfecte hond 
kon maken. Dit is ook hoe je een auto kan bestellen, alles is aan te passen naar jouw wensen. Hier was 
het idee om te kijken hoe mensen zich hierbij voelen en welke gevoelens het oproept. Dit is in de vorm 
van een folder gegaan zodat je de opties kon aanvinken. 
Ik kreeg dit idee toen ik aan het rondkijken was en bij pure toeval op een auto dealer site kwam waar je 
de hele auto kan samenstellen. Op dat moment bedacht ik mijzelf: Stel je voor dat dit kan met een hond, 
hoe zal dat er uit zien en wat zal dit met mensen doen. Ik heb dit in een folder vorm gemaakt en naar 
mensen gestuurd met de opdracht: Maak jouw perfecte hond. Nadat ze dat gedaan hadden vroeg ik weer 
om te kijken hoe het aanvoelde en wat het met hen deed.

Inzichten:
Het voelde niet meer als een dier maar als een product. Hier werd negatief op gereageerd, wat het ge-
wenste effect lijkt te behalen. Het leverde weer frictie op en kreeg vaak de opmerking dat het zomaar zou 
kunnen bestaan, het werd niet eens als iets wereldvreemds geacht. 

Zie voor de vragenlijst en antwoorden  bijlage [50]





Test5
Kies hond op uiterlijk  en karakter

Doel:
Kijken of mensen honden kunnen koppelen aan karakter, waar gaan ze op af.

Hier werd gekeken naar wat mensen kiezen puur op uiterlijk en karakter en vervolgens kijken of het 
matcht. Dit leidde weer naar een gesprek om te kijken welk uiterlijk bij welk karakter past en andersom.
Ik liet een persoon eerst foto’s van verschillende hondenrassen zien, daar moesten ze een keuze uit ma-
ken. Daarna kwam een ander beeld met eigenschappen waar ze uit moesten kiezen. De personen wisten 
niet dat de eigenschappen en foto’s eigenlijk aan elkaar gelinkt waren, hierdoor kon mensen botsende 
resultaten krijgen. Vervolgens ging ik weer het gesprek aan over waarom ze specifiek die hond met die 
eigenschappen hadden gekozen. Ook was ik benieuwd of ze de hond zouden nemen die paste bij de 
eigenschappen.

Inzichten:
Mensen kozen vaak niet de juiste combinaties en wilden ook niet de hond die bij het karakter hoorde. 
Ze kozen op herkenning en uiterlijk. Andersom wilden ze ook niet het karakter dat bij de hond hoorde 
die gekozen was op uiterlijk. Ze lieten zich uitsluitend leiden door het uiterlijk.

Zie voor de vragenlijst en antwoorden bijlage [51]





Concept: Wisselen van plek

Doel:
Mensen laten nadenken over hoe wij met honden omgaan.

Ik wilde posters ophangen met beelden waar de honden door kinderen zijn vervangen om mensen te 
shockeren over hoe wij mij met honden omgaan.

inspiratie : Kunst expo

In de bijlage staan meer afbeeldingen.
Bijlage[10]

Test6
Babies in plaats van honden

Ik heb twee afbeeldingen laten maken waar ik de honden heb laten vervangen door babies om de frictie 
op te zoeken. Hiermee wilde ik laten zien hoe apart we eigenlijk met honden omgaan en te kijken hoe 
mensen hierop reageerden.
Ik heb twee tekeningen laten maken en die ook weer naar mensen gestuurd zonder context om te kijken 
wat de reactie was. Later vertelde ik de mensen wat er te zien was om vervolgens weer hun gedachten te 
kunnen vastleggen en te controleren of ze mijn concept begrepen.

Inzichten:
Het zorgde voor veel frictie, de meeste mensen waren het hier niet mee eens. Zij vonden de vergelijking 
controversieel of vatten hem heel anders op dan de bedoeling was. Ondanks dit alles werd het wel gezien 
als een sterk beeld.

Zie voor de vragenlijst en antwoorden  bijlage[52]



1. 
Eigenschappen: Zachtaardig, intelligent, actief en sociaal

2. 
Eigenschappen: waakzaam, energiek, nieuwsgierig, sterk en intelligent

3. 
Eigenschappen: betrouwbaar, zachtaardig, intelligent, sociaal

4. 
Eigenschappen: intelligent, eigenwijs, zachtaardig, sociaal

5. 
Eigenschappen: eigenwijs, vrolijk, waakzaam

6. 
Eigenschappen: intelligent, waakzaam, zelfstandig, loyaal

7. 
Eigenschappen: intelligent, actief, vrolijk, eigenzinnig

8. 
Eigenschappen: alert, eigenzinnig, gevoelig

9. 
Eigenschappen: energiek, gevoelig, sociaal, intelligent 

10. 
Eigenschappen: intelligent, flexibel, liefdevol, aanhankelijk, vrolijk



Test7
Keuzes in persoonlijkheid

Doel:
Het doel was om te kijken naar wat voor persoonlijkheden mensen aanspreekt in honden. 

Het idee was om de hondenrassen om te zetten in personas en dan mensen te laten kiezen met de gedachte 
dat ze mensen uitkiezen waar ze mee om zouden willen gaan. Aan het einde van de test zou ik dan onthul-
len dat het eigenlijk om honden ging en niet mensen

Inzichten:
Niet verkregen omdat de test niet volledig is uitgevoerd.





Concept:
Gadget hond 

Doel:
Het idee hier was om te kijken of mensen geïnteresseerd zijn in een hond die je kan upgraden.

Test8
Honden met extra opties
Hier had ik een beeld van een hond met meerdere gadgets erop, nogmaals om te bekijken hoe mensen 
dit zien en wat de bijbehorende gevoelens zijn. Het idee hiermee was dat je de hond als een gadget ging 
zien die je kan upgraden.

Inzichten:
Het sloot niet aan op het onderzoek en is daarom niet uitgevoerd.





Test9
Welk beeld wordt het beste ontvangen 

Doel:
Om te kijken welk beeld het beste ontvangen zal worden.

Voor een concept had ik een fysieke hond nodig. Ik had meerdere 3D honden en daarna was het kijken 
welke hond het beste aanslaat om die eventueel te kunnen gebruiken in een concept. Deze test heeft het 
niet gehaald tot de proof of concept, maar ik wilde wel weten wat mensen het beste beeld vonden als ver-
tegenwoordiger van een hond.

In de bijlage staan meer afbeeldingen. 
Bijlage[11]

Inzichten:
Mensen hadden de meeste connectie met een puppy of de hond met de meest algemeen herkenbare vorm. 
Dit is te danken aan de veronderstelde speelsheid en nieuwsgierigheid van een pup

Doel:
Om te kijken welk beeld het beste ontvangen zal worden.

Zie voor de vragenlijst en antwoorden bijlage [53]



Proof of concept



proof of concept webstore

Dit proof of concept is tot stand gekomen als een combinatie van meerdere concepten. Elk concept wat er 
tot nu toe lag was net niet toereikend aan het doel, maar sommige onderdelen van die concepten wel. Het 
concept van de modeshow raakte het gevoel goed. Het mode catalogus concept raakte de aesthetic goed 
en het build your own dog concept had de juiste frictie om mensen tot discussie aan te zetten. Ook gaf de 
build your own dog sterk het gevoel dat het meer om producten dan om honden ging.

Door de aspecten van deze concepten te combineren tot een mooi geheel kwam ik op het concept web-
store. Het doel van de webstore is het omzetten van een hond tot een product, waar met behulp van frictie 
een discussie uit voort moet vloeien. Net zoals bij kleding wil je verschillende maten, opdrukken en kleurt-
jes, bij de webstore wordt hetzelfde gedaan maar dan met honden. Een passend kleurtje bij jouw outfit, 
kort haar omdat je niet van stofzuigen houdt, grote ogen omdat jij dat schattig vindt, of een klein extra 
hondje voor de leuk erbij die je overal mee naartoe kunt nemen. Door de honden op zo’n extreme wijze te 
objectificeren tracht ik de gewenste frictie te behalen.

Met de webstore is het de bedoeling de frictie gaat zorgen voor onderlinge discussie. Zijn we het eens met 
hoe honden als product worden neergezet? Doordat de producten aantrekkelijk worden gemaakt met bi-
jvoorbeeld kortingen, bundels of sales wordt er ingespeeld op de impulsiviteit. Zo kunnen mensen het idee 
krijgen dat als ze niet snel genoeg zijn, dat ze misgrijpen.

Met de samenvoeging van alle kwaliteiten van de eerdere concepten voldoet deze proof of concept aan alle 
vooraf gestelde ontwerpcriteria. Hieronder volgt de link naar de webstore:

https://xd.adobe.com/view/73cbaf09-e413-4287-bf43-f3bd1981a18c-2698/?fullscreen











Proof of concept 
uitslagen 



proof of concept uitslagen

Om een webstore op te zetten ben ik als eerste begonnen met wireframes te maken om de algemene layout 
te bepalen. Hier heb ik gebruik gemaakt van mijn kenniskring om te brainstormen en inzichten te krijgen 
vanuit een andere hoek.

Vanuit de wireframes ben ik overgegaan op Adobe XD (klikbaar prototype). Hiermee heb ik de eerste op-
zet gemaakt die beleefbaar is. Vervolgens heb ik een aantal mensen de link gestuurd om hier feedback op te 
ontvangen. De feedback die het meeste naar voren kwam was dat het duidelijker moest worden gemaakt dat 
de hond het product is. De productpagina waar je de hond aanpast op kleur en vorm was duidelijk. Maar op 
de homepagina was het niet duidelijk of het om de hond of de accessoires ging en had dus nog wat aandacht 
nodig.

bijlage 54



Na het verwerken van de feedback zijn er een aantal veranderingen gedaan. Op de homepagina is 
de focus van de accessoires afgehaald en teruggelegd op de hond. Dit is gedaan door de hond als een 
accessoire bij een mens te zetten. Om nog nadrukkelijker te stellen dat de hond het product is heb ik 
er de optie ingezet om de lengte van de poten aan te passen. Dit versterkt het gevoel dat het product 
(de hond) een soort collector’s item wordt om te verzamelen.

zie feedback op bijlage 55

Nadat de veranderingen doorgevoerd waren heb ik nog een enquête gedaan. Hieruit bleek dat de ve-
randeringen de webstore ten goede kwam. Er wordt nu zelfs gedacht dat het zomaar echt zou kunnen 
gebeuren, het wordt dus als bijna realistisch gezien. Hierdoor vind ik dat de beoogde frictie gehaald 
is, honden werden als producten gezien en de discussie werd geopend.

zie feedback op bijlage 56





Conclusie en
aanbevelingen  



Conclusie

Het project is gestart met mijn gevoel dat tegenwoordig de persoonlijkheid van 
honden ondergeschikt is aan het imago, in de ogen van de doelgroep. Om een veran-
dering in dit gedachtegoed teweeg te kunnen brengen is er dus een object nodig wat 
voor discussie zorgt. Met behulp van die discussie wilde ik ervoor zorgen dat de focus 
van het imago wordt teruggelegd op de wijze waarop wij omgaan met honden. Deze 
discussie starten bleek vanuit het onderzoek alleen mogelijk te zijn door gebruik van 
frictie. Hierin is wel een grijs gebied wat het erg lastig maakt. Bij teveel frictie deinzen 
mensen terug en bij te weinig frictie komt de discussie niet op de bedoelde manier op 
gang. Ik heb nadrukkelijk geprobeerd door mijn hele traject heen geen enkele vorm 
van sturing te geven aan mijn doelgroep. Dit project zal uitsluitend werken als de 
discussie en inzichten intrinsiek uit de doelgroep komt. Ik denk dat als ik de doelgroep 
in contact breng met een sterk polariserend object, zoals de webstore, dat de beoogde 
discussie vanzelf op gang komt.

Aanbeveling

Het object zou nog beter ontwikkeld kunnen worden als er wordt gekeken naar de vol-
gende factoren. De webstore moet verder uitgebreid worden op het uiterlijk, de flow en 
de werking. Het algehele object zou nog kunnen profiteren van de frictie-grens nog fi-
jner weten vast te stellen, zodat mensen nog sterker worden aangezet tot discussie. Het 
meeste effect kan gehaald worden in het concept zo realistisch mogelijk neerzetten. Als 
mensen denken dat het echt is, dan komt pas de echte verontwaardiging naar voren.
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2.
alvast bedankt dat je mee wilt werken aan mijn onderzoek ik ben aan het kijken hoe ik mensen beter kan voorbereiden 
op de aanschaf van een hond zodat mensen bewust zijn waar ze aan beginnen en niet te makkelijk denken van oh leuk 
hond kopen wel even en dan er achter komen dat het toch lastig is en de hond weer weg doen of dat ze kopen bij een 
een brood fokker 

Mijn vragen aan jouw 

Waarom heb jij een hond genomen welke motivatie zaten er achter ? 
 Heb je hiervoor onderzoek gedaan zoals wat voor ras en wat hebben die nodig ?
Was je specifiek op zoek naar een ras ? 
Liep jij tegen problemen aan zoals overvloed van informatie ?
Heb je cursus gevolgd om je hond beter te begeleiden ?
Waar komt je hond vandaan asiel stichting (buitenland hond ) of bij een fokker ?
Hi Sebastiaan, ja ze zei het inderdaad. Geen probleem hoor.

Waarom heb jij een hond genomen welke motivatie zaten er achter?
Ik was vroeger altijd erg actief op YouTube en het kijken van paarden en honden filmpjes. Één van deze Youtubers had 
een border collie die echt heel veel trucjes kon en ook erg goed was in behendigheid. Ik vond dit zó leuk. Dat wil ik ook 
dacht ik. De tweede hond wilde ik ook wel heel graag, maar enkel nadat mijn eerste hond stabiel genoeg was.

Heb je hiervoor onderzoek gedaan zoals wat voor ras en wat hebben die nodig?
Ja zeker, ik heb pagina’s afgelezen over het ras, advies gevraagd etc. En kwam er al snel achter dat border collies geen 
“makkelijke” honden zijn en veel nodig hebben. Toen heb ik ook nog een aantal jaar moeten wachten tot mijn levensstijl 
aansloot op dat van een energieke hond.

Was je specifiek op zoek naar een ras?
Ja de border collie

Liep jij tegen problemen aan zoals overvloed van informatie?
Niet perse, elke website zei wel een beetje hetzelfde. Het is meer dat mensen om je heen al snel hun mening uitspreken 
over het feit van wat voor ras je wilt en of je dat wel of niet zou moeten doen

Heb je cursus gevolgd om je hond beter te begeleiden?
Ja vanaf pup tot 2 jaar oud heb ik gehoorzaamheid getraind, dit was ook wel zeker nodig haha. Vanaf 1.5 jaar ongeveer 
zijn we gestart met behendigheid en dat doen wij nog steeds. Ook trainen wij in frisbee.
Met mijn tweede hond train ik alleen thuis, niet op locatie.

Waar komt je hond vandaan asiel stichting (buitenland hond ) of bij een fokker?
Mijn eerste hond Faya komt bij een hobby fokker vandaan die wij al kende voor dat wij een hond bij haar hadden aang-
eschaft. Mijn tweede hond komt uit het asiel.



Omdat het ons werd aangeraden vanwege gezondheidsproblemen en omdat het ons heel leuk leek
En waarom een dalmatiër ?
Gezondsheidsproblemen ?
[13:28, 12/09/2021] Rowy Cmd: We hebben rond gekeken op internet. Verschillende websites bezocht. Gekeken naar 
wat een hond nodig heeft. Er is een website waar je al veel vanaf kan halen. Veel naar het ras gekeken. Eigenschappen. 
Maar ook of het haalbaar was met werken etc.
[13:28, 12/09/2021] Rowy Cmd: Ohja en natuurlijk bij de vereniging van de Dalmatische hond
Weet je toevallig de site nog
[13:29, 12/09/2021] Rowy Cmd: Mijn ouders hadden vroeger eentje en die wilde ze nu ook weer graag
[13:29, 12/09/2021] Rowy Cmd: Ja, mijn vader
[13:29, 12/09/2021] Rowy Cmd: Hondenonlineschool
En was de informatie makkelijk te vinden en goed te lezen geen grote lappen tekst etc ?
Daar heb je filmpjes die je helpen, vonden wij heel handig. Maar natuurlijk ook cursus gedaan. En binnenkort volgt er 
weer eentje
Puppy cursus of iets anders ?
[13:30, 12/09/2021] Rowy Cmd: Online staat heel veel lappen tekst. Soms moeilijk doorheen te lezen
[13:30, 12/09/2021] Rowy Cmd: Puppycursus gehad
[13:31, 12/09/2021] Rowy Cmd: Binnenkort starten we met een brain buddys cursus
Ik wil de infomartie beter laten overkomen ik merk dat het hele teksten zijn ben er ook achter gekomen dat het prob-
leem in de voorbereiding van een hond kopen zitten
En het niet bewust zijn wat er allemaal bijkomt
En jij hebt recent het proces doorlopen
[13:32, 12/09/2021] Rowy Cmd: 1 jaar geleden wilde we het ook doen. Maar afgehaakt omdat mijn ma in de ww zat en 
we niet wisten wat de toekomst ging brengen
[13:32, 12/09/2021] Rowy Cmd: Het is ook lastig
[13:32, 12/09/2021] Rowy Cmd: Het is dat mijn ouders vroeger ook dit tas hadden gehad
[13:32, 12/09/2021] Rowy Cmd: Hoorde van de fokker dat twee puppy’s naar twee weken terug zijn gebracht omdat die 
mensen niet wisten wat ze in huis haalde
Want broodfokkers en slechte stichting etc kan je eruit filteren door goed onderzoek
En mensen kopen gewoon random rassen zonder te weten of ze moeilijk zijn
Ik wil eigenlijk een app die je begeleid in je onderzoek voor een hond
Die makkelijk te gebruiken is niet teveel lezen
En als je meer wilt lezen de juiste kant op winst
[13:34, 12/09/2021] Rowy Cmd: Dat hebben we ook gedaan. Want anders krijg je een hondje waar alles mee mis is. We 
hebben via de site van de nederlandse verening van de dalmatische hond. Een gecertificeerde fokker gevonden
[13:34, 12/09/2021] Rowy Cmd: Dit. Oh het is schattig. We kopen het
Maar jullie zijn een goed voorbeeld van hoe het proces moet
Lang over na denken en alles googelen
Maar liepen jullie nog tegen dingen aan
Maar is ook meer omdat mijn ouders het proces al keer hadden gehad
Maar dit is al te moeilijk voor veel mensen
Dat alle informatie over een hond vaak verspreid staat. Sommige websites verschillende dingen roepen. Dat zorgt 
ervoor dat je ook wel twijfet. Contact leggen met fokkers is ook lastig hoor. Sommige reageren niet
Daar kan ik wel wat mee
Kijken of de informatie goed gelijnd krijg
En ik denk dat ik via vragen ga werken
Zodat ik mensen kan begeleiden in asiel hond fok hond etc
Want asiel honden en honden uit het buitenland kunnen lastig zijn
[13:39, 12/09/2021] Rowy Cmd: Ja! Klopt
[13:39, 12/09/2021] Rowy Cmd: Wij zijn heel blij met joy, maar we wisten van te voren dat ze niet altijd wil luisteren. 
Eigenschap van een dalmaat.
[13:39, 12/09/2021] Rowy Cmd: Veel mensen verdiepen zich daar niet in en wat de gevolgen zijn
Ja dalmatiërs zijn lastigere honden
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Persoon 1
test 1:
1: relaxte hond, relaxte/hippy eigenaars
2: opgefokte hond, opgefokte eigenaar
3: opgefokte hond maar lief als ze getraind zijn, sportieve eigenaar
4: stomme blafkut, huppelkut als eigenaar
5: gezellige enthousiaste doggo, eigenaar meestal 40+
6: gezelligste doggo en lief, eigenaar kan van alles zijn
7: lieve en trouwe doggo, eigenaar middelbare vrouwen 50+
8: grappige doggo, lief maar kan ook vals zijn ligt aan de eigenaar meestal kampers ofzo
9: gezellige doggo, trouw actief en oplettend, eigenaar meestal jonge starters relaxed volk

Persoon 3
Test 1
1. Goed luisterende hond, speels, lief, zorgzaam. Makkelijk op te voeden. Iemand die graag een hond wil, maar een 
die goed luistert. Kost wel veel zorg met betrekking tot de vacht. 
2. Eigenwijs, beschermend, druk. Lijkt op plaatje nummer 3. 
3. Eigenwijs, beschermend, druk, agressieve uitstraling. Ik denk een wat wilder type als ik het zo kan omschrijven. 
Zelfde geldt voor nummer 2. 
4. Lief, Beschermend, druk, eigenwijs. Volgens mij zie je deze hond meer bij vrouwen. Heel beschermend. 
5. Lief, zorgzaam, speels. Actieve eigenaar, die graag wandelt. 
6. Sportief, lief. Ook een actieve eigenaar. Loopt graag grote afstanden. 
7. Lief, knuffel baar, zorgzaam. Meer een beetje een kakker. Met een groot stuk land. 
8. Eigenwijs, zorgzaam. Een bank hond. Iemand die veel thuis is en hond overal mee naar toe neemt. 
9. Lief, zorgzaam. Eerder een wat ouder echtpaar. 

Deze opdracht was lastig m.b.t. het omschrijven de karaktereigenschappen en wat voor eigenaar.
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persoon1

test 2:
mijn perfecte hond zou zichzelf uitlaten op een aangewezen plekje in de tuin als de wandel niet lukt.
hij vind t leuk om met mij te chillen en constant in mn buurt te zijn behalve als ik zeg naar de mand en dat ie daar 
blijft.
hij luistert naar mijn commandos en kan ook trucjes leren, scheurt mn meubels niet kapot en pist niet in huis.
wandelen vind ie leuk en gaat goed met mensen om. de commando aanvallen aanleren is optioneel maar wel leuk.

persoon 2
test2
Zindelijk, middelgroot, mensen met allergieën-proof, aaibaar en speels

persoon 3
Test 2
Mijn ideale hond is een hond die van knuffelen houdt, zorgzaam is, beetje ondeugend en lief. Maar ook vol humor en 
houdt van lopen en spelen. 

Qua uiterlijk een kortharige hond. Dat is namelijk makkelijk met de verzorging. Geen te kleine hond, maar ook niet te 
groot. 

Persoon 4
Mijn ideale hond:
Een intelligent dier, met persoonlijkheid. Eentje waar ik tijd in steek om een band op te bouwen en slim genoeg is om 
te leren wat er wel en niet kan. Eentje met de energie om actief mee te wandelen, maar ook lekker mee op de bank kan 
liggen. Een hond die er van houd om te socialisen.
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Plaatje 1 – Het baasje assisteren met het halen van de prooi. Vooral bij vogels is dat volgens mij. 
Plaatje 2 – Het begeleiden van de schapen, bijvoorbeeld met doorlopen of naar een ander veld gaan. 

Plaatje 3 – Het trekken van de kar.

Plaatje 4 – Geen idee. 
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HARRIS PROFILE 
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REQUIREMENTS -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +2 

 
1. 

Frictie opbrengen   x    x       

 
2. 

Interactie    x    x      

 
3. 

Discussie terweeg brengen    x   x       

 
4. 

Inspelen op gevoel  x     x      

 
5. 

Mensen aan het denken zetten   x      x     

 
6. 

             

 
7. 

             

NOTES/ADJUSTEMENTS  
 

CONCEPT 1 
 
Tamagotchi  

 
 

CONCEPT 2 
 
Dating app 
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1.  

Eigenschappen: Zachtaardig, intelligent, actief en sociaal 

Gewicht: 25 – 35 kilo 

zijn intelligente familiehonden met een zachtaardig karakter en zijn graag actief bezig in de 
buitenlucht. Ze zijn sociaal en kunnen goed met kinderen omgaan, dit verklaart zijn reputatie 
als populaire familiehond. Echter van oorsprong een jachthond die gebruikt werd bij 
eendenjacht of vissen. werkt graag samen met zijn baasje,  

2.  

Eigenschappen: waakzaam, energiek, nieuwsgierig, sterk en intelligent 

Gewicht: 22 – 40 kg 

is een loyale harde werker met een liefdevol karakter. Dit ras houdt niet van vreemden en is 
daarom een geweldige waakhond. Dit in tegenstelling tot zijn houding tegenover het gezin, is 
namelijk een lieve gezinshond. heeft een constante mentale en fysieke uitdaging nodig 
aangezien ze erg graag leren. 

3.  

Eigenschappen: betrouwbaar, zachtaardig, intelligent, sociaal 

Gewicht: 25- 34 kg 

is een veelzijdige sociale hond. Hij heeft een goede neus, doorzettingsvermogen en een prima 
geheugen. Het is een echte werker, 

4.  

Eigenschappen: intelligent, eigenwijs, zachtaardig, sociaal 

Gewicht: 36 – 55 kg  

is een vriendelijke reus en is erg loyaal aan zijn baasjes. Ondanks het aangeboren waakinstinct 
van dit ras zullen ze (vrijwel) nooit agressief gedrag vertonen. is erg intelligent en zelfbewust, 
waardoor hij soms commando’s in twijfel zal trekken die in zijn ogen niet zinvol zijn. Hoewel 
ze soms dus een beetje eigenwijs zijn leren ze wel erg snel. 
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