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VOORWOORD



exploratie | Ruben Hooijmaijers 3

[VOORWOORD]
Deze exploratie is geschreven voor het afstudeeronderzoek van de 

opleiding Communication & Multimedia Design aan Avans Hogeschool 

te Breda. Het onderzoek in dit document is uitgevoerd in de periode 

september 2021 tot en met december 2021. In deze exploratie is 

onderzoek verricht naar het gedrag van studenten binnen een 

studentenhuis. Daarbij is gekeken hoe de sociale interactie tussen de 

studenten zodanig kan worden beïnvloed, dat dit een positief effect 

heeft op het duurzame gedrag binnen het studentenhuis.  

Het onderzoeks- en ontwerptraject dat is afgelegd om tot het concept 

ROOMIES  te komen, is niet altijd makkelijk geweest. Het was op sommige 

momenten nodig om richting te bepalen. Tijdens dit onderzoek heeft 

begeleider Paul Neervoort een grote rol gespeeld bij het helpen met het 

zoeken naar de juiste richting. Zijn feedback en aanbevelingen hebben 

het onderzoek verder gebracht. Bij deze is dit een bedankwoord naar 

Paul voor zijn fijne begeleiding en ondersteuning tijdens dit traject. 

Verder wil ik Marjolein Vermeulen (MVDesign), Amber Eggengoor 

(Movella) en Geoffrey van der Horst (Avans Greenoffice) bedanken 

voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt en de expertise die zij hebben 

gedeeld in interviews. De expertise vanuit de verschillende vakgebieden 

is meegenomen gedurende het gehele ontwerptraject.

Als laatste is een bedankwoord op zijn plaats naar al de studenten die 

deel hebben genomen aan alle onderzoeken en prototypes. Zij hebben 

ervoor gezorgd dat alle data en stellingen gevalideerd konden worden. 

Ruben Hooijmaijers, december 2021 
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[2]
SAMENVAT TING
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[SAMENVATTING]
Dit onderzoek heeft betrekking op de interactie binnen een 

studentenhuis. Het legt daarbij de focus op de beïnvloeding van de 

interactie, zodanig dat dit een positief gevolg heeft op het duurzame 

gedrag. Op welke manier dit gerealiseerd kan worden, is onderzocht 

aan de hand van de volgende hoofdvraag:  

Duurzaamheid is een onderwerp dat een steeds grotere rol gaat spelen 

binnen de maatschappij. Het begrip duurzaamheid is een collectief 

containerbegrip. Het heeft alleen nut als er samen aan wordt gewerkt 

en het duidelijk is naar welke vorm van duurzaamheid wordt gewerkt. 

Daar zit ook gelijk het probleem. Om goed samen te werken is blijvende 

inzet, een duidelijke communicatie en een helder doel nodig. Het doel 

van dit onderzoek is om een product te ontwikkelen wat door middel 

van een herhalende interventie, de communicatie tussen huisgenoten 

verbeterd. Daarbij geeft het een inzicht in elkaars gedrag, maar ook 

het eigen gedrag. Gamificatie, het aanwenden van spelprincipes in een 

niet-spelcontext, wordt als tool gebruikt om de vorm van duurzaamheid 

te bepalen en ingezet om te verduurzamen.

De doelgroep waarop het onderzoek is gebaseerd, bestaat uit uitwonende 

studenten tussen de 18 en 24 jaar die wonen in een studentenhuis. 

Deze doelgroep staat het meest open voor verandering en met name 

verbetering [1] [2]. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, 

zijn er meerder onderzoeksmethodieken toegepast. Daarbij zijn 

datastukken van het gedrag en motivatie van de doelgroep verzameld 

door het opzetten en uitvoeren van: cultural probe, etnografisch 

onderzoek en interviews. Deze data is meerdere malen gevalideerd in 

de praktijk door het hosten van co-creatie sessies en het toetsen van 

prototypes. 

Op basis van de behaalde resultaten van deze co-creatie sessies 

en prototypes is een proof of concept ontwikkeld. Dit is een toolkit 

waarbij een applicatie samenwerkt met een interactief bord in de 

keuken. De on- en offlinesamenwerking creëert een bewustwording 

van het gedrag door de herhalende interventie. Daarnaast zorgt de lage 

drempelwaarde voor een actief gebruik. Het proof of concept is een 

conceptueel antwoord op de hoofdvraag. 

“ Hoe kan de sociale interactie binnen 
een studentenhuis zodanig worden 
beïnvloed, dat dit een positief effect 
heeft op het duurzame gedrag binnen 
het studentenhuis?” 
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[3]
ROADMAP
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[ROADMAP]
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[4]
INHOUDSOPGAVE
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[5]
INLEIDING

-why-
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[INLEIDING]
De aanleiding tot het onderzoeken van dit onderwerp komt uit 

eigen frustratie binnen mijn studentenhuis. De trigger daarvoor 

was het herhaaldelijk opruimen van de koelkast waarbij ik 

beschimmelde producten vond. Het frustreerde mij dat er een 

verantwoordelijkheidsgevoel miste bij mijn huisgenoten om hun eigen 

etenswaren in de gaten te houden en eventueel weg te gooien.

Met dit onderzoek ben ik daarom dieper ingegaan op mijn eigen 

frustratie. Ik heb mijzelf de vraag gesteld waarom deze situatie 

herhaaldelijk voorkwam. De oorzaak zou wel eens kunnen liggen in de 

interactie tussen huisgenoten. Deze interactie heb ik dieper onderzocht 

en heeft als doel het gedrag te veranderen, waardoor er een betere 

interactie binnen het huishouden plaatsvindt. Daarbij is verduurzaming 

van het gedrag een voorwaarde. Een volle vuilnisbak met beschimmeld 

eten moet hierbij voorkomen worden. 

THEMATIEK

De frustratie die de aanleiding voor dit onderzoek is geweest, vind niet 

alleen in mijn studentenhuis plaats. Anderen studentenhuizen geven 

aan dat dit ook een bekend probleem bij hen is, zie bijlage cultural probe 

& co-creatie sessie 1. Hierdoor lijkt het stigma dat studentenhuizen 

altijd vies, smerig en vol met bacteriën zitten waar.

Het is een soort laksheid die studenten over zich lijken af te roepen. 

Deze laksheid is een bepaald gedrag en heeft ergens een oorsprong. 

Waar deze oorsprong vandaan komt en hoe deze te veranderen valt, is 

de insteek van het onderzoek. 

Het thema waarin dit onderzoek is uitgevoerd is evenals de doelgroep 

op een studentikoze manier uitgevoerd. De onderzoeksmethodes zijn 

zo waarheidsgetrouw mogelijk uitgevoerd en zijn daarom op een 

laagdrempelige manier opgezet. Binnen de huiselijke sferen bevinden 

zich de problemen en daardoor is in diezelfde sferen het onderzoek 

uitgevoerd. Dat betekent dat veel data van de keukentafel uit de 

studentenhuizen komt. 

RELEVANTIE

Het onderzoek is relevant aangezien studenten de toekomst zijn. Ze 

zijn in ontwikkeling, leggen sociale connecties en ontdekken hun 

voorkeuren. Deze zoektocht maakt ze tegelijkertijd ook kneedbaar. De 

insteek hiervan is om bij de oorsprong van het huiselijk gedrag in te 

springen en dat gedrag te sturen. Het verbeterde gedrag kan in de 

ontwikkeling worden opgenomen, waarvan we in de toekomst profijt 

hebben. 

Daarnaast geeft de doelgroep aan meer voor het milieu te willen doen 

en duurzamer te willen leven [3] Deze intrinsieke motivatie geeft een 

extra boost aan de welwillendheid om er echt iets aan te doen.
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[VISIE]

EIGEN FASCINATIE

Het onderzoek heeft betrekking op mijn eigen fascinatie voor het 

begrip duurzaamheid. Duurzaamheid is nog altijd een abstract begrip, 

maar de interesse ervoor is bij mij de laatste jaren enorm gegroeid. 

Deze interesse heeft zich zo erg ontwikkeld dat ik een duurzaam 

kledingmerk ben begonnen eind 2019 genaamd ZFFRN. Niet alleen bij 

mij is de interesse toegenomen, ook om mij heen zie ik mensen en 

bedrijven het hebben over duurzaamheid. 

Hetgeen wat mij daarbij fascineert is dat er op zo’n manier over 

wordt gesproken dat duurzaamheid altijd gepaard gaat met een 

gedragsverandering. Om die gedragsverandering goed te begrijpen is 

het van belang om het menselijk gedrag goed te begrijpen. Nou ben 

ik geen psycholoog en heb ik ook geen tijd om binnen een half jaar 

dit compleet te gaan begrijpen. Echter, door het te beperken tot het 

duurzaam gedrag binnen studentenhuizen kan ik toch binnen een half 

jaar een goed beeld van beide doelen krijgen. 

ALS ONTWERPER

Als ontwerper streef ik ernaar om vanuit een ‘human centred view’ een 

bepaalde situatie of probleem te bekijken. Daarbij ga ik methodisch 

te werk en valideer ik onderzoeksresultaten voordat deze in het 

ontwerpproces worden opgenomen. Deze data geeft mij voeding tot 

het ontwerpen van verschillende concepten. De kracht van mijzelf zit 

hem vervolgens niet in om alles zelf te doen, maar juist met de juiste 

mensen een connectie aan te gaan om zo gezamenlijk een concept te 

ontwikkelen. Een netwerk van de juiste mensen komt verder dan een 

individu en kan een grotere impact maken.
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[6]
ONDERZOEKSVRAGEN

-how-
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[HOOFDVRAAG]

[DEELVRAGEN]

Hoe kan de sociale interactie binnen een studentenhuis zodanig worden 

beïnvloed, dat dit een positief effect heeft op het duurzaam gedrag 

binnen het studentenhuis?

INTERACTIE

 - Wat is de definitie van een studentenhuis?  

 - Welke soorten sociale interacties zijn er? 

 - Welke problemen zijn er op het gebied van interactie? 

 - Welke oplossingen zijn er op het gebied van interactie?

DUURZAAMHEID

 - Wat is de definitie van duurzaamheid bij studenten?

 - Welke problemen zijn er op het gebied van duurzaamheid? 

 - Welke oplossingen zijn er op het gebied van duurzaamheid? 

TOOL

 - Welke tool gebruiken studenten binnen een huishouden?

 - Wat voor soort tool werkt? 
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[7]
ONDERZOEKSOPZET

-how-
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[ONDERZOEKSOPZET]
Het afstudeeronderzoek is ontwikkeld vanuit het Design Thinking 

proces [4] . Dit is een manier om problemen op een creatieve manier 

op te lossen. Het is daarnaast een Human-Centred benadering voor 

innovatie. Design Thinking bestaat uit vijf losse onderdelen die op 

een niet chronologische manier aan elkaar verbonden zijn. Empathise 

(onderzoek naar de wensen en behoeftes van mensen) en Define 

(definiëren van het probleem) is het fundament geweest voor het 

verder onderzoek. Daarbij hebben de cultural probe en het etnografisch 

onderzoek, zie bijlage, gezorgd voor de start. Door de resultaten van 

co-creatie sessies in de Ideation fase (waar meerdere ideeën tegen 

elkaar worden gezet) zijn de Empathise en Define fase aangescherpt. 

Dit iteratief proces heeft ertoe geleid dat het fundament van het 

onderzoek steeds steviger werd. 

Vervolgens zijn vanuit dit fundament verschillende low-fidelity 

prototypes ontwikkeld en getoetst binnen de doelgroep. Daarbij is 

voornamelijk geïtereerd op geslaagde prototypes. De resultaten van de 

geslaagde prototypes zijn vergeleken met veronderstellingen vanuit 

de fundamentele data. Deze contiuniteit aan validatie heeft ervoor 

gezorgd om de kern van het probleem zo helder mogelijk te krijgen. 

De laatste fase zal gaan bestaan uit het produceren van het definitieve 

concept. Door het betrekken van meerdere partners bij de ontwikkeling 

van de toolkit, krijgt het concept input vanuit verschillende expertises. 

Afbeelding 1 : Design Thinking model
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[8]
INTERACTIE

-how-



exploratie | Ruben Hooijmaijers 19

[STUDENTENHUIS]

De interactie binnen studentenhuizen is vanuit een theoretisch kader en 

vanuit een praktisch kader onderzocht. Daarbij is voorafgaand aan het 

onderzoek eerst gedefinieerd wat een studentenhuis is. Deze definitie 

is tot stand gekomen door het uitvoeren van desk- en fieldresearch. 

Een studentenhuis is een woning waar meerdere studenten of werkende 

jongeren, tussen de 18 en 24 jaar, een woongemeenschap vormen [5]. 

Daarbij heeft iedere bewoner zijn eigen kamer en delen zij publieke 

ruimtes zoals de keuken, woonkamer (indien deze aanwezig is) en 

badkamer. Voor dit onderzoek is er gekeken naar studentenhuizen 

vanaf 3 bewoners tot aan 17 bewoners. 
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“ De interactie voor dit onderzoek vindt 
puur plaats tussen de bewoners van het 
huis en kent geen externe interactie.” 

[INTERACTIE]
SOORTEN SOCIALE INTERACTIES

Na het definiëren van wat een studentenhuis is, is er gekeken naar 

de verschillende soorten interacties in het huis. Daar is naar voren 

gekomen dat bewoners van een studentenhuis een externe interactie 

hebben met een huisbaas of woningcorporatie en een interne interactie 

met huisgenoten. De externe interactie is in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. De doelgroep geeft aan dat, zie bijlage cultural 

probe, de huisbaas alleen een administratieve functie heeft en niet 

wordt betrokken bij beslissingen binnen het huis. 

Deze keuze heeft er verder in het onderzoek voor gezorgd dat duurzame 

oplossingen met een hoge financiering, betreft het vervangen van 

bijvoorbeeld niet-duurzame keukenapparatuur, buiten beschouwing 

worden gelaten. Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk 

duurzaamheid. Om kort te gaan, de interactie voor dit onderzoek vindt 

puur plaats tussen de bewoners van het huis en kent geen externe 

factor.

Met de soorten publieke ruimtes wordt bedoeld of er aanwezigheid van 

een woonkamer is en wat de grootte van de publieke ruimtes zijn. 

Door eerst de verscheidenheid van studentenhuizen uit te werken en 

later te kijken naar de overeenkomsten omtrent gedrag, kan worden 

uitgesloten welke factoren invloed hebben op de interactie en welke 

niet.  

Om de interactie te onderzoeken zijn er 4 focusgroepen opgesteld 

(afb. 2) waarbij iedere focusgroep staat voor een huishouden. Deze 

huishoudens verschillen van locatie, aantal bewoners en soorten 

publieke ruimtes. 
Afbeelding 2 : Overzicht van de focusgroep. Iedere focusgroep staat voor een huishouden. 
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PROBLEMEN INTERACTIE

De vier huishoudens geven unaniem aan, zie bijlage cultural probe, 

dat de onderlinge relatie niet goed is met alle huisgenoten. Frustratie 

over huishoudelijke afspraken die niet worden nageleefd is daarbij het 

meest genoemd. Deze frustratie blijkt bij sommige huishoudens zelfs 

zo hoog te zijn dat er sancties worden gezet op het niet naleven van de 

afspraken, zie bijlage co-creatie sessie 1. 

De participanten geven aan dat de meeste frustratie zich ontwikkelt 

in de keuken. Voor de huizen 3 en 4 is dit logisch aangezien er geen 

gedeelde woonkamer is. Echter, de vraag is er waardoor dit bij de huizen 

1 en 2 ook zo is. Om de gegevens van de probe te valideren en een 

beter inzicht te krijgen in de kern van deze frustratie, is etnografisch 

onderzoek verricht, zie bijlage. 

Etnografisch onderzoek is een intensieve vorm van kwalitatief 

onderzoek, waarin het perspectief van de ander centraal staat [6]. Het 

probeert de werkelijkheid te begrijpen door in de huid van anderen te 

kruipen. Observatie, interviews en artefacten zijn de drie vormen van 

data die worden verzameld tijdens etnografisch onderzoek. Observatie 

wordt daarbij als belangrijkste gezien. 

Tijdens het afnemen van etnografisch onderzoek is het van belang het 

aantal rimpeling, de verstoring van data, zie grounded theory [7], door 

aanwezigheid in de situatie, te beperken. 

Aangezien de meeste frustratie zich in de keuken afspeelde, is er 

gekozen om met de verschillende huishoudens te gaan koken. Dit 

concept doet veel denken aan het programma “Taarten van Abel” [8]. 

Koken zorgt hier voor het medium om observaties te verrichten en 

interviews af te nemen, zonder dat de participant dit nadrukkelijk in 

de gaten heeft. 

Resultaten vanuit de cultural probe en het etnografisch onderzoek 

tonen dat het probleem in essentie neerkomt op moeite doen voor 

elkaar en verantwoordelijkheid nemen. Dit heeft een correlatie met het 

theoretische ‘bystander-effect’ [9][10][11][12]. Wat dit effect aangeeft 

is dat er in een situatie een hoop omstanders kunnen zijn, maar niemand 

verantwoordelijkheid neemt. De verantwoordelijkheid leggen ze bij een 

ander neer waardoor er dus helemaal niks gebeurd. Zodra één persoon 

ingrijpt en de omstanders een direct verantwoordelijkheidsgevoel 

geeft, komt het pas op gang.  
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OPLOSSING INTERACTIE

Een oplossing voor het interactieprobleem was na het onderzoek 

nog niet vast te stellen. De data die is verzameld was gericht op 

een individuele afname. Kritisch gekeken geeft dat een onvoldoende 

totaalbeeld van het collectief gedrag in een huishouden en daarmee ook 

een onvoldoende beeld over de interactie. 

Dit betekend dat er hierdoor besloten is meer in-depth onderzoek 

uit te voeren. Hiervoor zijn, naar aanleiding van het interview met 

Marjolein Vermeulen, zie bijlage, co-creatie sessie gehost. Deze sessie 

zijn uitgevoerd met een groot deel, dan wel  alle, huisgenoten waarbij 

geïnteracteerd met elkaar moest worden. De probleemstellingen van de 

interactie zijn hierbij als uitgangspunt genomen. De co-creatie sessie 

wordt verder in het verslag helder toegelicht.  

Afbeelding 3 : Overzicht van de inviduele opdrachten in de Cultural Probe
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[9]
DUURZAAMHEID

-how-
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“ Een vermindering van gas/water/licht 
en voedselverspilling wordt door de 
doelgroep als duurzaam gedrag gezien.” 

[DUURZAAMHEID]
De factor duurzaamheid is op dezelfde stapsgewijze manier onderzocht 

als het onderzoek naar de interactie. Het kader waarin het onderzoek 

is afgenomen, werd bepaald door de doelgroep en definitie van een 

studentenhuis. Vervolgens is tijdens de cultural probe en het etnografisch 

onderzoek een deel gespendeerd, zie bijlage, aan het vaststellen van 

het probleem omtrent duurzaam gedrag. Dit is gelijktijdig gebeurd 

met het interactie onderzoek om te voorkomen dat de agenda van de 

participanten overvol zou lopen.

DEFINITIE DUURZAAMHEID

De definitie van duurzaamheid bestaat, vanuit de ogen van de doelgroep, 

uit een reductie van gas, water, licht en voedselverspilling. Deze globale 

definitie is onder te verdelen in twee losse factoren. 

- Apparatuur verduurzaming

- Gedragsverandering

Apparatuur verduurzaming is verduurzaming door middel van het 

vervangen van oude elektrische apparaten (classificatie F) [13] door 

nieuwe energiezuinige (classificatie A+++) [13] apparaten. Deze vorm 

van verduurzaming is erg duur en niet rendabel voor studenten. Zij 

hebben het geld niet [14] voor de aanschaf van deze apparatuur. 

Hierdoor komt deze vorm van verduurzaming al snel te liggen bij de 

eigenaar van het pand: een huisbaas of woningcorporatie. Omdat dit 

een externe interactie betreft,  is een verder onderzoek naar deze vorm 

van verduurzaming niet meegenomen.

De andere factor, gedragsverandering, is een individuele bewustwording. 

Participanten geven aan, zie bijlage cultural probe, dat een vermindering 

van het g/w/l gebruik voor hen als duurzaam gezien wordt. Om dit te 

specificeren: het gaat hierbij dan met name om onnodig gebruik te 

verminderen door bijvoorbeeld korter te douchen. Deze bewustwording 

is als duurzame factor meegenomen voor verder onderzoek. 

PROBLEEM DUURZAAMHEID

De eerste veronderstelling voor het probleem omtrent duurzaamheid, 

was dat de doelgroep een gebrek aan kennis had hoe ze duurzamer 

kunnen leven. Onderzoek wijst echter uit dat de doelgroep wel degelijk 

voldoende kennis heeft, zie cultural probe en co-creatie 2, om tot diverse 

duurzame oplossingen te komen. Onderzoek van Milieu-Centraal [15] 

valideert deze bevinding. Het in de praktijk brengen van die kennis 

blijkt echter nog lastig. Dat heeft te maken met drie bevindingen:

- Laks en vergeetachtig gedrag

- Gebrek aan moeite doen voor een collectieve oplossing

- Gedrag minderen, niet veranderen

Laks gedrag tekent zich door het vergeten dat een product, aangesloten 

op gas, water of licht, nog aanstaat terwijl er geen gebruik van wordt 

gemaakt. In de meeste gevallen is dit gedrag waarbij er wordt vergeten 

om bijvoorbeeld het licht of de televisie uit te zetten bij afwezigheid.
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Het gebrek aan moeite doen voor elkaar legt een verband met het 

onderzoek naar de interactie binnen een huishouden. Resultaten, zie 

cultural probe en etnografisch onderzoek, tonen aan dat het legen van 

de prullenbak hier met name een goed voorbeeld voor is. Het bystander-

effect treedt in alle huizen op voor het legen van de prullenbak. Dit zorgt 

ervoor dat de prullenbak gedurende een tijd overvol is. Het resultaat is 

dat afval, wat bij een lege prullenbak eerder gescheiden zou worden, nu 

overal bij wordt gepropt. De drempel is te hoog om de zak de vervangen 

en dat is de oorzaak van minder duurzaam gedrag. 

Deze drempelwaarde is ook toe te koppelen aan de laatste bevinding, 

namelijk het gedrag minderen maar niet veranderen. Participanten 

geven aan te willen minderen om duurzamer te leven, echter de 

drempel is te hoog om het gehele gedrag te veranderen. Hoe dit precies 

in elkaar zit is verder onderzocht in de co-creatie sessie 2

OPLOSSING DUURZAAMHEID

Duurzaamheid onder studenten brengen is geen nieuw begrip. Er zijn 

verschillende organisaties, bijvoorbeeld Student Energy Race [16][17]

[18] die een competitie opzetten tussen verschillende studentenhuizen 

om zo veel mogelijk te besparen. Marjolein Vermeulen heeft het 

platform voor zo’n organisatie mee opgezet in 2014. Daarbij vertelde ze 

dat gamificatie zorgde voor een duurzame gedragsaanpassing binnen 

de huizen. Tegelijkertijd gaf ze aan dat deze gedragsaanpassing alleen 

van kracht was tijdens de competitie. Zodra er geen overkoepelende 

organisatie de huizen stimulans gaf, door middel van onder andere 

een geldprijs, keerden de huizen weer terug in het oude patroon. De 

aanbeveling die zij heeft gedaan om een zelfregulerend concept te 

ontwikkelen is getoetst tijdens de co-creatie sessies en in de prototypes. 

Een oplossing voor de drie bevindingen was, net zoals voor het 

interactieprobleem, na het onderzoek nog niet vast te stellen. Het 

totaalbeeld met achterliggende motivatie was niet geheel duidelijk. Het 

hosten van co-creatie sessies gefocust op zowel de interactie als het 

duurzame gedrag is vervolgens uitgevoerd. De opzet en uitkomsten 

zijn verder in het verslag toegelicht. 
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[10]
TOOL

-how-
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Het is van belang dat de ontwerpoplossing een lage drempelwaarde 

heeft, waardoor deze makkelijk in gebruik is. Resultaten uit het 

onderzoek tonen aan dat extra moeite doen de drempelwaarde verhoogd 

en de activatie verlaagd. Om ervoor te zorgen dat drempelwaarde voor 

het gebruik van de tool zo laag mogelijk blijft, is onderzoek gedaan naar 

tools die door de doelgroep al worden gebruikt. Hierbij is gekeken naar 

on- en offlineproducten die worden gebruikt voor het huishouden. Bij 

elke tool wordt gevraagd aan de doelgroep  waar ze gebruik van maken, 

hoe vaak ze er gebruik van maken en wat de goede- en de mindere 

kanten zijn

RESULTAAT

De resultaten geven aan dat de applicatie “Wie Betaalt Wat” [28] 

door iedereen wordt gebruikt. Redenaties daarvoor zijn: ‘Het geeft 

handig weer wie meer heeft betaald dan een ander” en “De applicatie 

is overzichtelijk”. Desondanks het dagelijkse gebruik zijn er ook 

negatieve geluiden over de applicatie te horen. Zo kost het veel tijd 

om persoonlijke boodschappen te verrekenen van een gezamenlijke 

bon. De financiële beloning die de gebruikers echter krijgen door het 

verrekenen, is groot genoeg om de applicatie te blijven gebruiken. 

“ De doelgroep is niet compleet 
tevreden over de huidige middelen, 
echter ze blijven de middelen wel 
gebruiken” 

[TOOL]
Verder zijn schoonmaakroosters nog wel aanwezig in de keuken, 

maar worden deze nauwelijks tot niet gebruikt. Participanten geven 

aan dat niet iedereen in het huishouden even strikt is in het volgen 

van dit rooster. Hierdoor volgen zij het rooster ook minder goed. Deze 

neerwaartse spiraal kan er uiteindelijk voor zorgen dat het rooster 

helemaal niet meer wordt gebruikt. 

Samenvattend geeft dit weer dat er in het huidige huishouden maar 

twee hulpmiddelen, lees tools, worden gebruikt. De doelgroep is niet 

compleet tevreden over deze middelen, echter ze blijven de middelen 

wel gebruiken. Er treedt een verhouding op tussen middel en doel. 

Afbeelding 4 : Interface van de applicatie Wie Betaalt Wat
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[11]
HERPOSITIONERING

-how-
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[HERPOSITIONERING]
Het desk- en fieldresearch heeft een goed beeld gegeven van de 

problemen maar nog niet van de mogelijke oplossingen. Om tot valide 

ontwerpcriteria te komen is het van belang de keuzes van de doelgroep 

nog beter te begrijpen. De cultural probe en het etnografisch onderzoek 

hebben het gedrag op een individueel vlak onderzocht. Aangezien het 

een uitgangspunt de huiselijke interactie betreft, worden de individuele 

problemen in een sociale context getoetst. Er is voor gekozen om 

co-creatie sessies te hosten bij de verschillende huishoudens thuis. 

Observatie van communicatie en gedrag over de individuele problemen 

in het huishouden, geeft in-depth data. Deze data kan vervolgens 

via prototypes nogmaals getoetst worden. Hierdoor is elk criterium 

meermaals gevalideerd.  
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[12]
CO-CREATIE 1

-what-
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[CO-CREATIE SESSIE 1]
De co-creatie sessie is opgedeeld in twee delen: interactie en 

duurzaamheid. De onderwerpen zijn bewust los van elkaar gehaald 

om zo in beide onderwerpen een dieper inzicht te krijgen voordat 

er een verband wordt gelegd. De sessie is bij drie van de vier huizen 

afgenomen die ook hebben deelgenomen aan de cultural probe en het 

etnografisch onderzoek. 

ONTWIKKELING

Voorafgaand aan het opzetten van de co-creatie is een interview met 

Amber Eggengoor afgenomen, zie bijlage. Zij heeft twee aanbevelingen 

gedaan. De eerste aanbeveling is om voorafgaand een validatieschema 

op te stellen. Aan de hand van dit schema kan worden bepaald of de 

sessie succesvol is verlopen of niet. Verder heeft Amber de aanbeveling 

gedaan om een user scenario te ontwikkelen aan de hand van een 

persona. Deze persona wordt betrokken bij huishoudelijke activiteiten 

waardoor indirect het persoonlijke gedrag naar boven komt. De 

aanbevelingen van Amber Eggengoor zijn meegenomen in de opzet van 

de sessie.
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De sessie bestaat uit deel 1 interactie en deel 2 duurzaamheid

DEEL 1

- Problem sizing 

Hierbij wordt gekeken naar de onderlinge relatie en interactie met 

elkaar. Welke frustraties zijn er allemaal en wie zijn erbij betrokken? 

De frustraties worden hierna met elkaar gedeeld.

- DOT Voting 

Dit is een interactieve manier om het gesprek aan te gaan en tot 

overeenstemming te komen welke problemen en frustraties het zwaarst 

wegen voor de meesten.

- Brain writing oplossingen 

Gaat vervolgens door op de collectief gekozen problemen. Daarbij moet 

ieder individu binnen een korte tijd meerdere oplossingen voor het 

probleem verzinnen.

- DOT Voting oplossingen 

Dit is een interactieve manier om het gesprek aan te gaan en tot 

overeenstemming te komen welke oplossing het makkelijkst toepasbaar 

is.

DEEL 2

- Persona 

De persona wordt betrokken bij de gebruiken van het huis op individueel 

perspectief. Door dit bij alle huisgenoten af te nemen kan vanuit 

verschillende perspectieven een totaalbeeld worden gevormd.

- Photo Safari 

Hierbij word de kennis nogmaals getoetst binnen een korte tijd. De 

participant gaat op zoek naar situaties die duurzamer kunnen en maakt 

daar een foto van

- Quick writing 

Creativiteit van oplossingen vinden voor duurzame problemen wordt 

hier getoetst onder een tijdsdruk. De overtuiging is er dat dit de 

laagdrempelige oplossingen zijn aangezien er direct aan wordt gedacht. 
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OBSERVATIE

Tijdens het uitvoeren van de sessie is nauwkeurig geobserveerd. 

Vanuit het etnografisch onderzoek is geleerd dat observatie een van de 

belangrijkste vormen is om puur gedrag waar te nemen. Daardoor viel 

op dat er bij de eerste opdracht een drempel was om de problemen aan 

elkaar duidelijk te maken. Na het opschrijven van een probleem werd 

het blad omgekeerd of erg gesloten gehouden. Pas wanneer duidelijk 

werd gemaakt dat ze de problemen aan elkaar moesten voorleggen, 

werd het blad open gelegd. Dit kan aantonen dat het bespreekbaar 

maken van huiselijke problemen lastig kan zijn. Hier is in de tweede 

co-creatie sessie verder op ingegaan. 

Daarnaast was het duidelijk waar te nemen dat gedrag doet volgen 

tijdens Brain Writing. Begon de eerste participant met een oplossing 

uit te schrijven, dan volgde de rest hiermee en schreef iedereen zijn 

uitwerking op. Begon de eerste participant juist met tekenen, dan 

volgde de rest ook en tekenende iedereen zijn uitwerking.  

Als laatste was waarneembaar dat de sfeer gedurende de sessie 

verbeterde. In het begin, zoals bij het gesloten houden van het blad, 

waren de gemoederen gespannen. Naarmate iedereen zijn problemen 

openlijk had verteld kwam er een gesprek op gang, waarbij vervolgens de 

overeenkomsten bij de verschillende frustraties werden uitgesproken. 

Afbeelding 5 : Co-creatie sessie 1 afgenomen bij huis 1 

Afbeelding 6 : Co-creatie sessie 1 afgenomen bij huis 2
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RESULTATEN

Voorafgaand aan het uitvoeren van de co-creatie sessies is een 

validatieoverzicht opgesteld. Dit overzicht is gemaakt of aan de 

verwachtingen en wensen is voldaan. 

Resultaten van de interactie geven duidelijk aan dat het probleem in het 

huishouden ligt op twee verschillende factoren: moeite doen voor elkaar 

en verantwoording nemen voor het eigen gedrag. Hierbij wordt bedoeld 

het opruimen en schoonmaken van huishoudelijke taken voor elkaar 

en jezelf, met daarnaast het houden aan eerder gemaakte afspraken. 

Huis 4 neemt deze afspraken zo nauw dat zij sancties zetten op het niet 

naleven. Echter, tegelijkertijd geven zij aan dat het sancties heffen en 

de juiste persoon erop aanwijzen een grote moeite is, waardoor dit in de 

praktijk vaak niet gebeurd. De factoren moeite doen en verantwoording 

nemen, worden meegenomen in de ontwikkeling van prototypes. 

Het gedrag van de participanten betreft duurzaamheid richt zich met 

name op het vervangen van oude, niet energiezuinige, apparatuur. 

De motivatie hiervoor is dat het de makkelijkste manier is om te 

verduurzamen. Het gedrag hoeft niet te veranderen en dit verlaagt de 

drempel. Tegelijkertijd is dit een manier die het verste weg staat voor 

de doelgroep door de financiële mogelijkheden die zij hebben. 

 Zoals eerder in het onderzoek is verteld, is deze vorm van verduurzaming 

niet meegenomen. Om erachter te komen waar de drempel precies 

ligt voor het eigen gedrag te verduurzamen, is dit onderzocht in de 

volgende co-creatie sessie. 

Als laatste heeft het medium, de co-creatie sessie met bijbehorende 

opdrachten, geresulteerd als gespreksstarter. De opdrachten 

maken frustraties bespreekbaar en zorgen voor een gemoedelijke 

sfeer. Een medium, met opdrachten, zorgt hierbij voor een kleine 

gedragsverandering. Dit inzicht is nogmaals gevalideerd in de 

prototypes. 

Afbeelding 7 : Resultaat van de brain writing sessie bij huis 1
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[13]
CO-CREATIE 2

-what-
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[CO-CREATIE SESSIE 2]

1.

2.

3.

De tweede sessie is een iteratie op basis van de uitkomsten van het 

desk- en field research in combinatie met de uitkomsten van de vorige 

sessie. Daarbij is deze sessie meer gericht op het aspect duurzaamheid 

en hoe de onderlinge interactie tegenover het begrip zich toont. 

ONTWIKKELING

De sessie is, net als sessie 1, op een chronologische manier opgebouwd 

en bestaat uit drie delen. De vragen in elk opvolgend deel sluiten aan 

bij de antwoorden van een eerder deel. Dit is gedaan om een compleet 

beeld te krijgen van de motivatie en overtuiging van de doelgroep. De 

sessie bestaat uit een reflectie op het eigen gedrag, het bedenken van 

een medium om dat gedrag te bereiken en een reflectie op beide co-

creatie sessies. 

REFLECTIE GEDRAG

-Daarbij is gekeken of de doelgroep voldoende kennis heeft over 

hoe te verduurzamen en welke drempelwaarde zij koppelen aan 

een duurzame oplossingen. 

-Hoe vaak een duurzame oplossing wordt aangehaald. Kijken of 

er een verband zit tussen de drempelwaarde en de kwantiteit. 

TOOL

-Bepalen welke aanpassingen de participanten het makkelijkst 

willen uitvoeren. Hierbij wordt de persoonlijke drempelwaarde 

van een gedragsverandering nogmaals getoetst. 

-Onderzoeken of er een medium nodig is om de drempelwaarde te 

verlagen en de kans op een gedragsverandering te vergroten. Dit 

geeft ook directe opzetjes naar het ontwikkelen van prototypes 

om de uitkomsten in de praktijk te toetsen.

REFLECTIE SESSIES

-5x Why-methode om tot de kern te komen waarom een co-

creatie sessie juist wel of juist niet tot een gedragsverandering 

heeft geleid

-Kijken of een herhalende interventie duurzaam gedrag oplevert 

Afbeelding 8 : Drempelwaarde bepaling bij 10 duurzame oplossingen
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OBSERVATIE

Wederom is er tijdens het uitvoeren van de opdrachten geobserveerd 

naar de interactie en het non-verbale gedrag. Het was te merken 

dat er meer overleg was over de verschillende onderwerpen en dat 

huisgenoten elkaar hielpen om zo veel mogelijk verduurzamingen op 

te schrijven. De interactie was beter dan in sessie 1. Uit de resultaten 

blijkt dat dit te maken heeft met drie factoren. Duurzaamheid is een 

toegankelijker onderwerp om over te praten. De uitvoering van de 

sessie was herkenbaar en daardoor laagdrempeliger . De herhalende 

interventie heeft gezorgd voor resultaat.  

“ De interactie in sessie 2 was beter dan 
in sessie 1” 

Afbeelding 9 : Afname co-creatie sessie 2 bij de huizen 1, 2 en 4
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RESULTATEN

Uit de resultaten blijkt dat de kennis bij de doelgroep over verduurzamen 

voldoende is. Dit is ook nogmaals bevestigd door het onderzoek van 

Milieu-Centraal [15]. De doelgroep geeft wel aan dat extra informatie 

bieden hen helpt om te kijken wat ze nog meer zouden kunnen 

verduurzamen. Een factor verduurzamen wordt direct bepaald door de 

drempelwaarde. Deze is het laagst voor gedrag waar weinig emotie aan 

zit en makkelijk uit te voeren is. Zo is het licht of de tv uitzetten het 

makkelijkste om aan te passen. Douchen is het meest genoemd, maar 

een stuk lastiger om uit te voeren. Het wordt gezien als een moment 

om tot jezelf te komen en te ontspannen. 

De participanten geven aan dat de wil er is om duurzamer te leven in 

huis, echter dat de gewoonte ontbreekt om hier ook op te letten. Er zit 

geen direct gevolg aan het niet uitzetten van het licht. Daarbij geven 

ze aan dat een tool die hen bewust maakt van dit gedrag, kan helpen 

om dit te veranderen. Ze zoeken in feite naar bewustwording van het 

eigen gedrag. Daarbij willen ze hulp van een tool, vaak een technische 

tool die werkt op sensoren (zie bron), om hen te helpen herinneren. 

Eerder in het onderzoek is al gebleken dat een co-creatie sessie als 

medium heeft geresulteerd als gespreksstarter. De resultaten ditmaal 

geven aan dat dit gesprek al voldoende was om kleine verduurzamingen 

door te voeren. Het gevolg is dat huis 1 een duurzaam probleem 

heeft opgelost en een nieuwe prullenbak heeft gekocht. Huis 2 zet 

tegenwoordig de verwarming lager en let meer op het onnodig aanlaten 

van het licht. Allen geven aan dat een herhalende interventie om het 

gesprek te starten en samen een duurzaam doel te bereiken, zorgt voor 

bewustwording. 
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[14]
PROTOT YPE 1
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[PROTOTYPE 1]
De jaarlijkse Student Energy Race is, net zoals het project van Marjolein 

in 2014, een evenement dat wordt gedreven door competitie. Deze 

competitie verhoudt zich tussen verschillende studentenhuishoudens 

in plaats van binnen één huishouden. Dit prototype onderzoek juist 

hoe de interactie die uit het desk- en field research naar is gekomen, 

zich ontwikkeld door competitie. Het gaat hierbij om te onderzoeken 

of huisgenoten moeite willen doen om huishoudelijke taken op zich te 

nemen als daar een beloning tegenover staat. Daarnaast onderzoekt 

het of de interactie verbeterd door een tool, in dit geval de opdrachten 

met een competitie, als medium te plaatsen.

ONTWIKKELING

De ontwikkeling van het prototype bestaat uit 3 fasen en zijn allen zo 

ingericht om te kijken of het gedrag kan aanpassen en tegelijkertijd de 

interactie kan verbeteren. Fase 1 is daarbij ingericht om samen met het 

huishouden een lijst op te stellen van alle huishoudelijke taken. Elke 

huishoudelijke taak wordt beoordeeld op de collectieve frustratie en 

hoeveel moeite ervoor gedaan moet worden. Hoe groter de frustratie en 

moeite, hoe meer punten verdient kunnen worden. Een simpele taak is 

1 punt en een uitgebreide taak 3 punten. 

Afbeelding 10 : Opstelling en positie van het prototype
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Fase 2 is de uitvoeringsfase. Daarvoor zijn twee soorten kaartjes 

gemaakt: witte kaartjes en blauwe kaartjes. De witte kaartjes zijn 

activiteiten die je voor jezelf hebt uitgevoerd en de blauwe kaartjes staan 

voor activiteiten die voor iemand anders zijn uitgevoerd. De kaartjes 

liggen vervolgens op de plek waar de meeste interactie plaatsvindt, de 

keuken, en worden na het invullen in een doos gestopt. Gedurende drie 

dagen wordt het experiment uitgevoerd. 

De laatste fase is fase 3 en daarbij worden de resultaten van het 

prototype bekend gemaakt. Vervolgens worden bij alle participanten 

van het huishouden een interview afgenomen om te kijken wat de 

goede punten van het prototype zijn, maar ook wat de mindere punten 

zijn. Deze punten worden verder in het onderzoek meegenomen.

OBSERVATIE

Door de positionering van de doos in de keuken wordt er actief gebruik 

gemaakt van het prototype. De hoeveelheid witte kaartjes zijn binnen 

drie dagen geheel verbruikt, de blauwe kaartjes zijn nog over. Dit 

toont aan dat de persoonlijk activiteiten sneller worden uitgevoerd dan 

activiteiten voor een ander. 

Daarnaast worden, gaandeweg de vordering van het prototype, nieuwe 

taken aan het puntenoverzicht toegevoegd. Dit werd niet in een 

gezamenlijk sfeer gedaan waardoor de puntenbepaling vertroebelde.

Afbeelding 11 : Gezamenlijke puntenbepaling. Blauwe lijnen zijn activiteiten voor iemand anders. 
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RESULTATEN

Een puntensysteem helpt om het huis netjes en opgeruimd te houden. 

Het zorgt er zelfs voor dat plekken die niet op de lijst stond, werden 

schoongemaakt. Tegelijkertijd legt een puntensysteem een bepaalde 

sociale druk op. Deze druk wordt als positief ervaren door mensen die 

vanuit zichzelf meer schoonmaken, maar als negatief ervaren door 

huisgenoten die wat minder doen. De oorzaak van de druk komt door 

het vergelijken, de competitie. Participanten beargumenteren dat ze 

niet als verliezer gezien willen worden. 

Daarnaast geven de participanten aan dat het niet duidelijk was of 

ze in vergelijking met anderen goed bezig waren of niet. Doordat de 

doos gesloten was, werd er geen overzicht gecreëerd. Dit is een gebrek 

omdat het een bepaalde vorm van interactie, het gesprek aangaan over 

de score, vermijdt. 

Afbeelding 12 : Verschillende soorten activiteiten die zijn uitgevoerd

Afbeelding 13 : De motivatie om punten te verdienen is hoog geweest gedurende drie  
     dagen
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[15]
PROTOT YPE 2
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[PROTOTYPE 2]
Een iteratief proces is doorlopen op het vorige prototype en daarbij zijn 

kleine veranderingen aangebracht. De negatieve feedback is verwerkt 

en aangepast. De positieve feedback is wederom meegenomen en 

daarbij is gekeken of deze nog verbeterd kon worden.

ONTWIKKELING

Prototype 2 bestaat eveneens als prototype 1 uit drie fasen. In de eerste 

fase is de data vanuit de observaties en de feedback van de participanten 

verwerkt en verbeterd. De negatieve feedback over de hoge sociale 

druk door het puntensysteem is genuanceerd. Er worden geen 1, 2 

of 3 punten meer toegekend, maar er kan alleen een plaats worden 

gestegen bij het uitvoeren van een taak. Daarnaast mag er alleen een 

plaats worden gestegen, wanneer een taak voor iemand anders wordt 

uitgevoerd. Wordt er een taak voor jou uitgevoerd, dan zak jij een plek. 

Hier komt het interactieprobleem dat huisgenoten moeite voor elkaar 

moeten doen, goed in terug. 

De feedback dat er geen duidelijkheid was van de tussenscore, is 

verwerkt door een overzicht te plaatsen in de keuken. Onder het 

overzicht konden de uitgevoerde taken worden opgeschreven zodat de 

score altijd te herleiden was. Het overzicht is wederom in de keuken 

geplaats omdat dit een positieve invloed had op het actief gebruik bij 

prototype 1. 

Fase 2, de uitvoerende fase is langer uitgezet dan bij prototype 1 om 

twee redenen. De eerste is gekomen door de positieve feedback vanuit 

een participant bij het vorige prototype. Hij was tevreden met de 

uitkomst en zou dit graag langer zien. De tweede redenen is gebaseerd 

op de activatie gedurende een langere periode. Kritische analyseren 

riep de vraag op of de motivatie om het schema in te vullen groot 

genoeg was voor een langere periode. 

Als laatste is de feedback van de participanten wederom gevraagd aan 

de hand van interviews. Daarbij wordt het eindresultaat van ieder 

individu meegenomen bij de vragen. Dit om te kijken of de positie op 

het bord invloed heeft op de antwoorden.  

Afbeelding 14 : Ontwerpproces van het overzichtsbord 
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OBSERVATIE

Observatie gedurende een week toonde aan dat er minder gretig gebruik 

gemaakt is van dit schema dan het puntensysteem. Dit kan liggen aan 

het feit dat alleen punten verdiend kunnen worden als er een taak 

wordt uitgevoerd voor iemand anders. Prototype 1 liet ook al zien dat 

de blauwe kaarten veel minder gebruikt waren dan de witte. Het is 

daarom aannemelijk dat dit de reden is. 

“Ondanks de positieve geluiden klopte 
de werking van dit systeem niet 
helemaal.” 

Afbeelding 15 : Gebruik van het prototype gefotografeerd op drie verschillende momenten
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RESULTATEN

Het systeem zorgde ervoor dat het huis wederom opgeruimd en 

schoon bleef. Dit gedurende de periode van een week. Kijkende naar 

de verschillende data kan geconcludeerd worden dat er de gehele week 

gebruik van gemaakt is en dat de motivatie dus voldoende is. 

Ondanks deze positieve geluiden klopte het systeem niet helemaal. 

Er was onduidelijkheid over de puntentelling. Het uitvoeren van 

gezamenlijke taken, bijvoorbeeld het uitruimen van de vaatwasser, 

zorgde ervoor dat langzaam iedereen zakte op het scorebord. Bij 

het uitvoeren van een gezamenlijk taak klim je een positie door de 

handeling, maar aangezien het ook voor jezelf is zak je een positie. Als 

deze activiteit meerdere malen door iedereen wordt uitgevoerd, staat 

iedereen onderaan. Dit is een duidelijk verbeterpunt. 

Feedback van de participanten gaf aan dat het overzicht als prettig en 

duidelijk werd ervaren. De regels brachten echter veel onduidelijkheid. 

Deze onduidelijkheid zorgde er uiteindelijk voor dat het prototype 

minder positief werd ervaren. Duidelijkheid door een puntensysteem 

is bekend en daardoor veel makkelijker te implementeren. 
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[16]
ONT WERPCRITERIA
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[ONTWERPCRITERIA]
Op basis van de resultaten uit het desk- en field research in combinatie 

met de bevindingen van de prototypes, is ontwerpcriteria opgesteld. 

Deze ontwerpcriteria is meerdere malen valide verklaard en zorgt voor 

een ontwerpfundament voor het proof of concept. 

 - Het ontwerp moet zich (voor een deel) bevinden in de keuken. Dit is de publieke ruimte die ieder huis heeft, 

waar de meeste interactie plaatsvindt en ook de meeste problemen voorkomen.

 - Het ontwerp moet financieel rendabel zijn voor de doelgroep en daardoor geen of nauwelijks geld kosten.

 - Het ontwerp moet een interactie aansporen waarbij het in essentie gaat om moeite voor elkaar te doen en 

verantwoording te nemen.

 - Het ontwerp is een medium met de volgende eisen: zelfregulerend, bevat een herhalend interventie en is niet 

sturend (bewustwording)

 - Het ontwerp moet gedrag motiveren door het toepassen van competitie. 
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[17]
PROOF OF CONCEPT
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[PROOF OF CONCEPT]

2.

1.

3.

DE TOOLKIT

De toolkit dient ervoor om studenten bewust te maken van hun 

eigen gedrag binnen het huishouden. Door middel van een applicatie 

in combinatie met een interactief bord te laten werken, wordt een 

herhalend interventie gecreëerd. Deze herhalende interventie zorgt 

voor een continue bewustwording van het gedrag. De toolkit is 

geschikt voor alle huisgenoten om deel te nemen en is zo ontworpen 

dat deze makkelijk veranderd kan worden wanneer er een wisseling 

van huisgenoten plaatsvindt. 

De interventies vinden plaats door een interactie met huisgenoten. Zij 

verdienen punten bij het melden en verhelpen van foutief gedrag. Hoe 

vaker het gedrag wordt gemeld, hoe vaker de interventie plaatsvindt 

en hoe meer punten worden verdiend. Gamificatie door een competitie 

aan de punten te hangen, zorgt hierbij voor een actief gebruik. 

HOE WERKT HET?

De toolkit werkt op een on- en offline gebruik. Daarbij is het 

belangrijkste de onlineapplicatie waar alle meldingen van het 

gedrag worden gedaan en de weekscore wordt bijgehouden. De 

winnaar van de week mag op het interactiebord, hangend in de 

keuken, een stap vooruit. 

Om te beginnen moet er een eenmalige investering van een klein 

bedrag worden gedaan om de toolkit aan te schaffen. Hierbij is 

rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Kleine 

huishoudens hebben een kleiner interactie bord nodig dan 

grote huishoudens. De prijs is daarom gebaseerd op het aantal 

huisgenoten. 

Er zijn twee manieren hoe punten verdiend kunnen worden en 

dus ook hoe geklommen kan worden op het bord. Dat zijn door 

huishoudelijke activiteiten uit te voeren zoals schoonmaken 

en opruimen of duurzame activiteiten uit te voeren. Het 

belangrijkste daarbij is dat er alleen punten verdiend kunnen 

worden wanneer de activiteit voor iemand anders is uitgevoerd. 

Degene voor wie de taak is uitgevoerd ontvangt hier een melding 

van op zijn telefoon en wordt op die manier aangesproken op 

zijn gedrag. Aan het einde van de week geeft de applicatie een 

melding welke huisgenoot de meeste punten heeft verdiend op 

het gebied van duurzaam gedrag en welke huisgenoot de meeste 

punten heeft verdiend door huishoudelijke activiteiten uit te 

voeren. De winnaar van het duurzaam gedrag mag vervolgens 

een stap vooruit en vult zijn hokje in met het duurzame teken. De 

winnaar voor de huishoudelijke activiteiten doet hetzelfde alleen 

dan met een huishoud teken.
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Om de activiteit hoog te houden werkt de applicatie met verschillende 

levels. Deze levels worden door de huishoudens zelf samengesteld bij 

het installeren van de app. Tijdens de installatie van de app wordt 

een vragenlijst afgenomen. Daarbij worden huishoudelijke taken en 

niet duurzaam gedrag gerangschikt op drempelwaarde. Activiteiten 

met een lage drempelwaarde zitten in level 1 en zijn allen één punt 

waard. Bij het behalen van een bepaald aantal punten, afhankelijk van 

het huishouden, kan een volgend level worden vrijgespeeld. Level 2 

heeft activiteiten met een hogere drempelwaarde, maar leveren ook 

twee punten op. Door het continu uitbouwen van de levels wordt de 

gebruiker opnieuw gestimuleerd.

De activiteiten van de vragenlijst zijn samengesteld uit resultaten van 

het onderzoek en zijn globaal. Activiteiten kunnen daarnaast door de 

gebruikers ook zelf worden toegevoegd. Deze toevoegingen worden wel 

alleen in het puntensysteem opgenomen wanneer alle huisgenoten het 

eens zijn over de puntenbepaling. 

Wanneer het voorkomt dat een activiteit niet direct te koppelen is 

aan een huisgenoot, kan dit als algemeen worden ingevoerd. Alle 

huisgenoten ontvangen hierna een melding en vervolgens kan er 

door een huisgenoot worden aangegeven dat de activiteit voor hem is 

uitgevoerd. Dit stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel. 

Afbeelding 16 : Concept ontwerp van de app. Twee grote balken geven snel de keuzes weer
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WAAR BESTAAT DE TOOLKIT UIT?

- Applicatie

- Interactief bord met evenveel scorevelden als huisgenoten

- Pionnen

- Duurzame activiteit tekens

- Huishoudelijke activiteit tekens

WANNEER IS DE PROOF OF CONCEPT GESLAAGD?

De proof of concept is geslaagd wanneer het voorgenomen doel is 

behaald. Dit houdt in dat de doelgroep bewuster is geworden van 

hun gedrag en beter interacteert met elkaar. Het doel is dat er vaker 

het gesprek wordt gestart over frustraties en dat het huishouden 

gezamenlijk duurzamer leeft. Dit hoeft geen wereldverandering 

te zijn, maar zodra kleine aanpassingen worden opgenomen in 

het gedrag is het doel bereikt.
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Afbeelding 17 : Concept ontwerp in een realistisch perspectief geplaatst met het interactief bord. De ontwerpen zijn ter illustratie en niet getest op usability
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[18]
CONCLUSIE
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[CONCLUSIE]
In deze exploratie is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Hoe 

kan de sociale interactie binnen een studentenhuis zodanig worden 

beïnvloed, dat dit een positief effect heeft op het duurzaam gedrag 

binnen het studentenhuis?” Hiervoor is een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd en zijn diverse prototypes ontworpen naar de verschillende 

vormen en uitingen van interactie en duurzaam gedrag.

Uit de resultaten van het desk- en fieldresearch is duidelijk geworden 

hoe de doelgroep de twee onderwerpen definieert en waar de problemen 

liggen. Onder interactie wordt verstaan: alle wisselwerking tussen 

huisgenoten binnen een huishouden. Het gaat hier vaak fout doordat 

er weinig moeite voor elkaar wordt gedaan en dat er niet snel over 

frustraties wordt gesproken. Onder duurzaam gedrag wordt verstaan:  

alle gedragsverandering die voor een reductie van het gas/water/

licht of voedselverbruik zorgen. Het probleem daarbij gaat over de 

bewustwording van het persoonlijke gedrag. Doordat er geen direct 

gevolg van het gedrag waarneembaar is, word het reduceren vaak niet 

opgemerkt. 

Om dit probleem aan te pakken zijn er in totaal twee co-creatie sessies en 

twee prototypes ontworpen. Deze zijn allemaal anders van elkaar maar 

hadden in de kern hetzelfde mechanisme. Bewustwording ontwikkelen 

van het persoonlijk- en collectief gedrag door het uitvoeren van 

huishoudelijke en duurzame taken. De motivatie voor het uitvoeren 

hiervan werd gefaciliteerd door er een huiselijke competitie van te 

maken. Door de score continu te delen ontstond er een herhalende 

interventie die langzaam het gedrag van de focusgroepen veranderde. 

De resultaten van de co-creatie sessies en de prototypes geven duidelijk 

aan dat een toolkit een goede interventie is om bewustwording te 

creëren over het gedrag. De toolkit heeft een lage drempelwaarde, geeft 

extra kennis en zorgt voor een verbeterde interactie. 
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[19]
AANBEVELINGEN
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[AANBEVELINGEN]
Het bewijs dat de toolkit werkt is geleverd in het onderzoek. Het is 

alleen nog zaak om daadwerkelijk een impact te maken en de toolkit 

in verschillende studentenhuizen te krijgen. Daar kan marketing 

goed bij helpen. Voor de marketing kan het verstandig zijn om het 

financiële voordeel toonbaar te maken aan de studenten. Dit kan een 

extra drijfveer zijn om het gedrag te veranderen en te willen besparen. 

Door een P1 meter [29] bij de toolkit toe te voegen kan het gas/water/

licht verbruik direct worden doorgemeten naar een applicatie. Hierbij 

kunnen de kosten van het verbruik per minuut, uur, week, maand of 

jaar worden uitgezet. Deze kosten kunnen vervolgens worden uitgezet 

tegen het voorschot wat wordt betaald onder de naam servicekosten 

aan een huisbaas of woningcorporatie. Ligt het bedrag vele malen 

lager dan dat er betaald is aan voorschot, dan mag het bedrag wettelijk 

gezien [30] worden teruggevraagd. 
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[INTERVIEW MARJOLEIN VERMEULEN]
Ik kwam bij jullie omdat ik aan het kijken ben of ik 

studentenhuishoudens kan verduurzamen. Jullie hebben een project 

gehouden over dit onderwerp. Helaas kon ik geen extra informatie 

krijgen want de website is inmiddels offline. Zou je mij daarom iets 

kunnen vertellen over dit project?

Wij zijn gevraagd om het platform te ontwikkelen en deels conceptueel 

mee te denken. Het oorspronkelijke initiatief lag bij UPact. Een 

organisatie die via serious games aandacht voor transities in de wereld 

probeert te trekken. Zij probeerde de globalisering, dus het gevolg van 

ons gedrag hier, klein te maken en direct te laten zijn. Dit is een heel 

lastig en daarom hebben zij gefocust op een klein deel hiervan: de 

verduurzaming van huishoudens.  

UPact werkte als non-profit organisatie en moest daardoor ieder jaar 

aantonen dat het concept werkte om financiering te krijgen. Het nadeel 

hiervan is dat je vooraf al moet vertellen wat je resultaat gaat zijn. 

Terwijl je steeds nieuwe dingen ontdekt tijdens de uitvoering. Het is 

namelijk best een community concept; hoe bereik je studenten en hoe 

kunnen zij dit het beste oppakken. 

Vooraf definiëren en niet in cycli kunnen ontwikkelen heeft er 

uiteindelijk voor gezorgd dat er een keuze is gemaakt om het project 

stop te zetten. Het ontvangen van een financiering was té lastig en gaf 

té veel beperkingen. 

Ik zou daarom nu met mijn expertise kijken hoe het project van 

studentenhuizen zelf kan worden. Dus dat zij eigenlijk mede-eigenaar 

worden van zo’n concept. Ik zou ook veel meer met studentenhuizen 

samen ontwikkelen dan dat je het als een project ontwikkeld en 

neerlegt.

Dus eigenlijk bedoel je door het opzetten van een co-creatie project 

dat het veel duurzamer ontwikkeld kan worden?

Ja inderdaad en het project van toen kun je wel gebruiken om de goede 

elementen eruit te halen en die te implementeren in een nieuw project.

Verder stond er dat de deelnemers een financiële beloning kregen. 

Denk je dat er ook studenten aan het project mee zouden doen 

wanneer dit niet het geval was?

In de eerste ronde was er niet eens een geldbedrag aan gekoppeld. Er 

is gekeken hoe je door competitie de intrinsieke motivatie zou kunnen 

gebruiken. Volgens mij was dat niet voldoende en hebben ze nagedacht 

hoe het extra aantrekkelijk zou kunnen zijn. 

Nu zou een geldprijs nog steeds een drijfveer kunnen zijn om 

participanten te werven, maar zou je door te co-creëren er ook achter 

kunnen komen hoe je op andere intrinsieke motivaties kan inspelen.



exploratie | Ruben Hooijmaijers 63

En hoe zit het dan met duurzaamheid?

Kijk als je puur gaat kijken naar duurzaamheid moet je ook de motivatie 

achterhalen hoe je samen die stappen gaat maken als huishouden. Is 

dat een financiële beloning of juist veel lol hebben met elkaar? Het 

bezighouden met de wereld speelt op een tijd waarbij je niet echt zin 

hebt om je te bekommeren om de wereld. 

Voor ons was het moment ook anders. Het project dateert uit 2014 

en daar was de algemene filosofie dat niemand echt zin had om zich 

te bekommeren rondom duurzaamheid. Dit waren wel voornamelijk 

aannames en vanuit die aanname gingen we werken. 

Helaas sta ik te ver van deze organisatie om jouw hele duidelijke 

antwoorden te geven. Een geldprijs kan een stimulans zijn, maar het 

uitgangspunt is dat het er toe doet of iets wil bijdragen. 

Dat denk ik dus ook. Als je kijkt naar de transitie, ook in de politiek, 

zie je dat met name jongeren zich meer bekommeren rondom het 

begrip duurzaamheid. 

Dat denk ik ook en daarbij hebben wij die transitie een beetje overdreven 

gepakt om te kijken in hoeverre je jouw eigen gedrag kan aanpassen. 

Energiebesparing was toen het onderwerp, maar nu ligt het al veel 

breder. Bijvoorbeeld voedselverspilling en bewustwording

Duurzaamheid was destijds, en nog steeds eigenlijk wel, een abstract 

begrip. Wat betekent het nou eigenlijk. Daarom hadden wij meer de 

overdrijving van duurzame acties om een bewustwording te ontwikkelen 

dat duurzaamheid aan de orde was. 

Daarnaast zie je dat mensen wel degelijk mee willen doen aan transities 

als ze daar ook een vorm aan kunnen geven en tegelijkertijd begrijpen 

waarom ze nodig zijn. De uitdaging daar ligt alleen dat verschillende 

mensen met verschillende motivaties van elkaar begrijpen waarom 

ze bepaald gedrag vertonen. Die uitdaging ligt denk ik ook bij 

studentenhuizen. 

Ik verwacht zoiets ook. Om daar wat inzicht in de krijgen heb ik 

cultural probes ontwikkeld, die zal je vast wel kennen, en die gaan 

deze week de deur uit. Daarbij wil ik ook focussen op de ergernissen 

want een ergernis is altijd al een motivatie om iets te verbeteren. 

Ja, helaas niet bij iedereen haha. Wat je ziet is dat studentenhuizen 

wel erg verschillen. Het is daarbij de vraag hoe je juist deze verschillen 

goed kan benutten en op een creatieve manier in kan zetten. Daarbij is 

het ook interessant om te kijken naar de relatie en motivatie waarom 

mensen ervoor kiezen om samen met elkaar te wonen. Ik zou nu kijken 

naar hoe die relatie zich verhoudt tot duurzaam gedrag en in een project 

veel meer aandacht aan besteden. Het community bouwen is namelijk 

heel intensief en kost ook redelijk wat. Jij werkt zelf helemaal niet 

vanuit een organisatie?



exploratie | Ruben Hooijmaijers 64

Nee ik doe het volledig vanuit mijzelf. Ik zit wel te kijken om een 

organisatie erbij te betrekken, bijvoorbeeld de gemeente Breda. Het 

concept voorleggen zodat een andere partij het kan uitrollen lijkt mij 

de beste strategie. 

Ja het uitrollen ervan is een illusie. Ik geloof daar eigenlijk niet meer 

in. Doe je het klein dan kun je het uitrollen, maar doe je dit structureel 

dan kun je niet denken in het uitrollen. Je moet echt denken aan hoe 

mensen verbonden raken aan de overtuiging. Hoe kan het ook van hen 

worden en hoe kunnen zij het ook verbinden aan eigen belangen? 

Doe je dat niet dan stopt het ook, net zoals bij dit project. Het gaat echt 

over de impact die je maakt en de reikwijdte van de impact die je kunt 

hebben

Ja ik zit dan te denken aan een soort nieuwe swapfiets. Hoe krijg je 

mensen zover dat ze elkaar ook aansporen deel te nemen? 

Volgens mij zit het hoe je mensen mobiliseert. Maar ik weet niet waar 

je naartoe werkt want mag er van alles uitkomen? 

Nou ik kan je over een half jaar een update geven van wat ik heb 

ontworpen als je dat leuk lijkt? 

Kijk maar of je het nodig hebt, ik ben wel benieuwd en zit vragen te 

stellen uit interesse
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[CULTURAL PROBE] 
[OPZET] 
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[CULTURAL PROBE] 
[OPDRACHTEN] 

Met hoeveel huisgenoten woon je samen (inclusief jezelf)? 
Kleur de poppetjes in voor het aantal.

Kleur de omgeving van de poppetjes in wanneer je met deze huisgenoot een 
goede relatie hebt. Laat ze wit wanneer dit niet het geval is.

Welke relatie heb je met de huisgenoten met een gekleurde achtergrond? Wat 
doen jullie samen en hoevaak?

Welke relatie heb je met de huisgenoten met een witte achtergrond? Waardoor is 
deze relatie zo ontstaan? 

Zijn er problemen met je huisgenoten? Zoja, hoe zou je dit kunnen oplossen?

Wat zou de relatie versterken tussen je huisgenoten?

meer dan dit? woon je in een internaat? 

LIVIN’ MATES

A.

Studentenhuizen worden vaak gezien als smerig, maar ook als niet duurzaam. 
Kijk rond in je huis en maak een lijstje met dingen die niet duurzaam zijn. Wat 
gaat er mis? 

Focus je aandacht op een paar punten uit voorgaand lijstje. Waarom is dit niet 
duurzaam en hoe komt dat? 

Maak vlaggetjes zoals hieronder afgebeeld. Plaats de vlaggetjes op de platte-
grond die je gisteren hebt gemaakt. Rode vlaggetjes plaats je op plekken waar 
iets fout gaat in jouw ogen betreft duurzaamheid. Groene vlaggetjes plaats je op 
plekken waar het goed gaat. 

Maak nu een foto van jouw plattegrond en stuur deze naar Ruben.

Vouw de sticker om de punaise De vlag ziet er nu zo uit Pak een stuk kneedgum en plak 
deze eronder. Plaats nu de vlag. 

LOCK TARGET

A.
Kijk naar de plattegrond en de vlaggetjes. Waar is verbetering mogelijk? 
Waarom? 

Wat doe je zelf aan duurzaam leven in jouw huis? 

REFLECT

B.
Zou je zelf een idee hebben hoe je duurzamer zou kunnen leven binnen jouw 
huis? Ontwerp een idee wat voor jou zou kunnen helpen. Bijgaande witte pagi-
na’s kunnen gebruikt worden voor te schetsen of te brainstormen. Deze graag 
bewaren. 

Mijn idee: 

CREATE

A.

Teken een plattegrond van het huis waar je in woont op ruitjespapier (bird-view, 
dus bovenaf). Daarbij is het belangrijk dat de gemeenschappelijke ruimtes en 
jouw kamer gedetailleerd worden getekend. Meubels, wastafels, prullenbakken, 
wasmachines etc. zijn voorbeelden van belangrijke details mochten deze in de 
ruimte staan. Mocht je nou niet heel duidelijk kunnen tekenen, schrijf dan op wat 
het is. De overige kamers zijn alleen van belang voor een algemeen overzicht van 
het huis. Details kunnen achterwege worden gelaten. Alleen muren en deuren 
zijn genoeg. 

Teken een plattegrond van het huis waar je in woont op ruitjespapier (bird-view, 
dus bovenaf). Daarbij is het belangrijk dat de gemeenschappelijke ruimtes en 
jouw kamer gedetailleerd worden getekend. Meubels, wastafels, prullenbakken, 
wasmachines etc. zijn voorbeelden van belangrijke details mochten deze in de 
ruimte staan. Mocht je nou niet heel duidelijk kunnen tekenen, schrijf dan op wat 
het is. De overige kamers zijn alleen van belang voor een algemeen overzicht van 
het huis. Details kunnen achterwege worden gelaten. Alleen muren en deuren 
zijn genoeg. 

BLUEPRINT

BLUEPRINT

B.

B.

Zou je jouw huis omschrijven als studentenhuis? Waarom? 

Maak een web van associatiewoorden waar je aan denkt bij een studentenhuis

Wat is de relatie met je huisbaas? Regelt hij/zij veel? Wat regelt hij of wat zou je 
graag willen dat hij regelt? 

U A REAL ONE

C.
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[CULTURAL PROBE]

GEEL | SOCIALE INTERACTIE

Binnen de huizen waar de probe is uitgezet heerst over het algemeen 

een goede onderlinge sfeer, echter de onderlinge relatie kan nog 

verbeterd worden. De sociale interactie die er is komt voort uit sociale 

activiteiten ondernemen zoals: stappen, festivals pakken en spelletjes 

spelen. De behoefte naar nog meer gemeenschappelijke ervaringen is 

er. 

De fouten binnen de huishoudens liggen bij de communicatie betreft 

schoonmaken en opruimen. Dit is een struikelblok wat iedere keer weer 

terugkkomt. Het huishouden doen en het houden aan de gemaakte 

afspraken zorgt voor frustratie. 

Daarnaast is er een verdeeldheid wanneer het aankomt op de vraag of 

de doelgroep in een studentenhuis woont. Het ene huis ziet zichzelf 

wel als studentenhuis, terwijl het andere huis bijna identiek is 

maar dat niet zo ziet. Binnen één huishouden zijn de meningen wel 

hetzelfde. Wanneer persoon 1 zijn woning een studentenhuis vind, 

deelt huisgenoot en persoon 2 die mening ook. 

BLAUW | DUURZAAMHEID

Binnen de huizen gaat er ook veel fout betreft duurzaam leven. Door 

specifiek duurzame zaken op te noemen is er een definitie ontstaan 

wat duurzaamheid voor de doelgroep betekend. Daaruit is gekomen 

dat duurzaamheid voor hen over het algemeen bestaat uit elektriciteit, 

water, gas en voedsel reduceren. 

Tegelijkertijd zijn ze er allen van bewust dat ze dit gedrag ook kunnen 

verbeteren. Sommige zeggen dat ze er al persoonlijk aan werken door 

bijvoorbeeld korter te douchen. Daarnaast zie je dat er een transitie 

buiten het huishouden plaatsvind richting duurzaamheid. Afval 

scheiden en duurzame kleding kopen, wordt steeds belangrijker.

Wat voor de rest interessant is om te zien, is dat de keuken in veel gevallen 

een bron van energie- en voedselverspilling is. Keukenapparatuur blijft  

lang aanstaan, er wordt nauwelijks afval gescheiden en soms wordt 

vergeten om de afzuiging of het licht uit te zetten na gebruik. 

[RESULTATEN] 
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[CULTURAL PROBE]

GROEN | CO-CREATIE

Het interview met Marjolein Vermeulen van MVDesign heeft het besef 

doen opwekken dat er niet zomaar iets ontworpen kan worden voor 

studenten. Daarom is de keuze er gekomen om dit ontwerpproces 

samen aan te gaan. In de laatste opdracht van de probe is gefocust 

op mogelijke oplossingen die voor hen zouden gelden. Dit waren de 

resultaten:

 - Bedienbare stekkerdoos via app waardoor je de stroom eenvoudig 

voor bepaalde apparaten kunt uitschakelen wanneer je ze niet 

gebruikt. Dit kan ook met timerfunctie. 

 - Koelkast scanner via app waardoor je weet welk eten van jou is en 

wanneer het over de datum gaat

 - Meer duidelijkheid over eten. Wie eten er mee en van wie is welk 

eten in de koelkast

 - Groene stroom aansluiting. Bij apparaten die bij elkaar staan 

zorgen dat je een groene stroom aansluiting daar hebt waardoor de 

apparaten alleen groene stroom gebruiken

 - Ecokarma. Een duurzaamheids-karma app waarmee je bij duurzame 

acties wordt beloond door korting te krijgen op uitjes, festivals etc.

 - Timer instellen voor het gebruik van de douche. Na 5 minuten gaat 

de douche uit.  

[RESULTATEN] 
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[ETNOGRAFISCH ONDERZOEK] 
[RESULTATEN HUIS 1] 
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[ETNOGRAFISCH ONDERZOEK] 
[RESULTATEN HUIS 2] 
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[ETNOGRAFISCH ONDERZOEK] 
[RESULTATEN HUIS 3] 
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[ETNOGRAFISCH ONDERZOEK] 

Individueel nadenken over het eigen gedrag en de interactie heeft niet 

geleid tot een direct verandering. De pain points die de participanten 

hadden aangegeven zijn nog steeds aanwezig. Zo wordt het fornuis 

niet schoongemaakt, wordt het afval hoog opgestapeld en blijven 

elektrische apparaten aan ook al wordt er geen gebruik van gemaakt. 

De interactie tijdens het eten verschilt per huishouden. Huis 3 heeft 

helemaal geen interactie meer met de huisgenoten en iedereen leeft 

langs elkaar heen. Samen eten zit er niet in. Terwijl iedereen van huis 

1 samen eet. Daar is het opruimen en schoonmaken een probleem. Het 

schoonmaakrooster wordt hier niet gevolgd. 

Het bystander-effect heeft opgetreden in huis 2 met het afruimen en 

opruimen. Pas wanneer er iemand in beweging kwam en om hulp vroeg 

werd de activiteit uitgevoerd. 

[RESULTATEN] 
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[INTERVIEW AMBER EGGENGOOR]
Co-creatie lijkt mij the way to go, alleen dan heb ik de vraag: ‘Wat 
is er allemaal?’. Hoe vind je de methodieken en hoe pas je deze toe? 

Ik heb aan het begin onderzoek gedaan naar de verschillende soorten 

sessies die er zijn. In principe zijn er heel veel manieren waarop je dit 

kunt doen. Het samen uitvoeren met de users wordt dan een co-creatie 

sessie. 

Oké, dus jij hebt puur gekeken naar samen met de user een methodiek 
uitvoeren tijdens een sessie?

In principe kijk ik samen met hardlopers naar een hardloopprobleem. 

Daar komen dan de problemen naar boven en deze data kun je 

vervolgens ordenen of categoriseren naar bijvoorbeeld een top drie. 

De sessie erna kun je dan kijken naar bijvoorbeeld de oplossingen voor 

deze problemen. Vervolgens kun je samen met een product eigenaar 

concepten bedenken en kijken naar de haalbaarheid van de concepten. 

 

Wat ik nu doe voor mijn probleem betreft hardlopers is:

- User scenario schetsen

- Problemen koppelen

- Solutions koppelen

- Solutions ordenen

- Conceptualize fase; waarbij je kijkt naar het businessmodel

- Je eindigt met een concept. 

Dat klinkt een beetje hetzelfde als de aanpak die ik in gedachten had 

aangezien ik ook over een tijdje een proof of concept moet opleveren. 

Ik wil dit graag zo valide mogelijk aanpakken. Weet jij dan waar ik 

met name op moet letten? 

Er zijn verschillende methodieken en elke methodiek heeft zijn voor- 

en nadelen. Daar moet je goed op letten. Zo kan de ene methode juist 

creativiteit stimuleren en de andere juist een ander perspectief bieden. 

Het is maar net wat het beste bij jouw onderzoek past. 

Een voorbeeld van zo’n methode is brain writing. Daarbij geef je 

iedereen een papier en geef je een probleem in het midden. Vervolgens 

geef je het papier door aan de volgende waardoor je uiteindelijk een 

papier met problemen vanuit verschillende inzichten hebt. De volgende 

krijgt dan weer inspiratie van de vorige en dat kan jou zo helpen. Zo 

kom je er redelijk snel achter wat ze graag willen en hoe ze de situatie 

bekijken. 

Een ding waar ik nu nog mee zit is waar ik mij exact op wil focussen. 

Dit zorgt ervoor dat het lastig is om iets op te stellen, echter co-

creatie zelf kan natuurlijk ook richting geven.

Ik zou, als ik een suggestie zou geven, naar een studentenhuis gaan en 

hen een user scenario laten maken. Zo krijg je inzichten hoe de mensen 

in een huishouden leven. Aan de hand daarvan kun je een tijdlijn 

opstellen en constateren wat de problemen zijn. Als je die punten dan 

hebt, kun je die meenemen naar een sessie waarbij je het probleem 

weer voorlegt. 
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Het moeilijkste van een co-creatie sessie is om te valideren of de sessie 

goed is gegaan en of er een goed idee tussen zat. Zo kun je veel ideeën 

hebben, maar kunnen deze op hetzelfde neer komen. Als je het heel erg 

gefocust houdt, zal je zien dat je ook alle ideeën binnen hetzelfde cluster 

geplaatst worden. Het is daarom van belang dat je een validatieschema 

opstelt om te kijken of de sessie is geslaagd of niet. 

Oké, dus je zegt eigenlijk als ik je advies mag geven ga dan eerst de 

tijdlijn uitzetten. Kijk waar je op kan inspringen en ga vervolgens 

kijken naar welke soorten methodes er zijn om informatie te winnen 

op dat punt van de tijdlijn.  

Ja inderdaad en ik zou ook kijken hoe je het gaat valideren. Ik vertelde 

het net al over een validatieschema. Het is handig om dit van tevoren al 

vast te stellen. Zelf heb ik bijvoorbeeld een vragenschema afgenomen 

gisteren bij de doelgroep en daar kwam uit dat ik er té lang over deed. 

Dat kun je ook zelf toepassen en zo ga je met die feedback er bij het 

andere huis korter over doen. Het kan hierdoor zijn dat je resultaat ook 

beter wordt. 

Je zegt van tevoren valideren, maar heb je dan in dat geval een 

vragenlijst of hoe werkt dat? 

Je kunt het op proces beoordelen, dus kwalitatief welke soort antwoorden 

je wilt hebben. Maar je kunt het ook op hoeveelheid beoordelen, dus 

kwantitatief hoeveel ideeën je wilt hebben. Deze kun je natuurlijk ook 

combineren dus “ik wil vijftig ideeën onderverdeel in 3 categorieën”.  

Dus je stelt van tevoren een maatstaf op en dan ga je checken of 

datgeen overeenkomt met de resultaten die je hebt verzameld. Daar 

kijk je kritisch naar de plus- en minpunten. De minpunten pas je aan 

voor de volgende sessie en zo verbeter je continu iedere sessie. 

Ja zo zou je wel het meeste resultaat moeten halen. Theoretisch gezien 

dan. 

Dan is dat helder voor mij. Ik ga een duidelijk schema opstellen met 

een doel. Paul vertelde ook al tegen mij dat ik veel aan het doen 

ben, maar nog geen duidelijk doel heb. Deze informatie brengt mij 

daarom echt verder. Bedankt voor jouw tijd.

Geen dank en succes!
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[CO-CREATIE 1] 
[OPDRACHTEN INTERACTIE] 

PROBLEM 
SIZING

PROBLEEM

OMSCHRIJVING

PROBLEEM

OMSCHRIJVING

NR

DOT
VOTING

NR NR

BRAIN
WRITING
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[CO-CREATIE 1] 
[OPDRACHTEN DUURZAAMHEID] 

PERSONA

NAAM

MOTIVATIE

TECHNOLOGIE

DOELEN

PERSOONLIJKHEID

Megan Hoefs

• De wereld ontdekken en op reis gaan

Megan is ambitieus en wilt veel. Daarbij focust ze veel op zich-
zelf. Lang douchen en een goede verzorging is een must. Hoe 
kun je anders leuk naar iemand doen als je er niet leuk uitziet?

“Eigenwijs is ook wijs, het enige wat ik 
hoef zit al in mijn achternaam”

LEEFTIJD 25

• Financieel goed zitten 

STATUS Single

• Leuke man vinden

LOCATIE De pijp, Amsterdam

• Sociaal blijven en niet achter de geraniums zitten

TYPE Kwebbeltante

ONTDEKKEN

NETFLIX

ONDERNEMEND

MOBILE APPS

REGELS

PHOTOSHOP

SOCIAAL

SOCIAL MEDIA

PERSONA
TIJDLIJN 

aankomst 20:00

vertrek 20:00

QUICK
WRITING

NR + KLEUR OPLOSSING
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INTERACTIE

De problemen konden snel ik kaart worden gebracht. Het was eerst 

wat onwennig om gelijk in problemen te denken gaven ze aan, maar 

na het eerste probleem te hebben opschreven vlotte het wel. Daarbij 

blijkt uit de resultaten dat iedereen bij elk probleem betrokken is. 4x 

is het huishouden de grootste factor en 2x het eten en drinken wat 

op is of altijd hetzelfde. Daarbij is de meestgenoemde locatie voor de 

problemen de keuken (3x) met daarnaast de woonkamer en badkamer. 

Eigenlijk alle gemeenschappelijke ruimtes dus. 

Wat mij opviel is dat het bij de problemen in essentie gaat om moeite 

doen om iets te regelen of doen.

De oplossingen die tijdens brain writing naar voren zijn gekomen zijn 

met name gericht op de laatste stap van het probleem. Bij het vuilnis 

opruimen worden er verschillende oplossingen bedacht zoals: het 

groter maken van de kliko, 2 kliko’s om afval te scheiden etc. Daarbij 

wordt er niet gekeken naar waar het probleem vandaan komt. Er zit 

geen oplossing bij die het heeft over interactie. Daar valt veel te halen.

[CO-CREATIE 1] 
[RESULTATEN HUIS 1] 
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DUURZAAMHEID

De duurzaamheid die zij aangeven zit hem met name in het minderen 

van dingen. Niet persé iets veranderen. Zo willen ze minderen van 

koopgedrag en bewuster kopen. Minderen van energieverspilling. En 

bewustwording ontwikkelen door terug te gaan naar minder vaak 

boodschappen doen en bijvoorbeeld de vaat met de hand te doen. 

De verduurzaming zit hem daarbij met name in om apparatuur te 

vervangen, zie bovenstaande afbeeldingen. 

[CO-CREATIE 1] 
[RESULTATEN HUIS 1] 



exploratie | Ruben Hooijmaijers 79

INTERACTIE

De eerste opdracht was, net zoals bij huis 1, een beetje onwennig. Het 

is gelijk confronterend om de problemen die je ervaart binnen je huis 

zo openlijk op te schrijven. Wat er dan ook gebeurde is dat zodra mijn 

huisgenoten klaar waren, ze de vellen omdraaide. 

Wat ze niet wisten is dat ze dit vervolgens aan elkaar gingen 

vertellen. Dit was een kleine drempel die overwonnen moest worden. 

De problemen die aangekaart zijn, waren met name gefocust op de 

huishoudelijke taken maar ook op interactie.

Het gaat hierbij om het huis schoon te houden en op te ruimen. Daarbij 

moeten we rekening houden met elkaar. Het is in dit geval  dus niet 

zozeer de moeite doen voor elkaar, maar eerder het rekening houden 

met elkaar. 

[CO-CREATIE 1] 
[RESULTATEN HUIS 2] 
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DUURZAAMHEID

De oplossingen die tot stand kwamen, waren weer zoals verwacht 

gericht op het besparen van elektriciteit, water en gas. Daarbij wordt 

dan gekeken naar energiezuinige apparatuur of juist het gebruik van 

groene stroom. 

[CO-CREATIE 1] 
[RESULTATEN HUIS 2] 
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INTERACTIE

Er waren veel overeenkomende problemen. Deze waren, zoals ook bij 

de andere huizen, met name gericht op het rekening houden met elkaar 

(geluidsoverlast) en het opruimen van je eigen rotzooi. Daarbij komen 

de huishoudelijke taken dus wederom naar voren als belangrijke reden. 

De keuken is daarbij het meest genoemd als probleemgebied met de 

afwas als grootste probleem.

Wat ook is opgevallen is dat verantwoording nemen een groot genoemd 

probleem is. Veel mensen geen verantwoording als zij hun taken niet 

hebben gedaan (bv de afwas). Dit kan komen doordat het een groot 

huis met 17 mensen is. Jouw taken vallen dan weg in de massa. 

Door observeren merkte ik dat er veel werd overlegd en dat er ook 

discussies werden gestart. Het onderwerp aansnijden geeft is een 

starter. 

[CO-CREATIE 1] 
[RESULTATEN HUIS 4] 
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DUURZAAMHEID

De duurzame aspecten zijn over het algemeen ook hetzelfde. Het zijn 

besparing op gas/water/licht. Zo wordt het minderen van elektrische 

apparaten vaak genoemd en daarvoor in de plaats zou een boek gelezen 

kunnen worden. 

Samen dingen doen om duurzamer te leven wordt ook veel genoemd 

(samen douchen, koken, eten etc.) Daarbij wordt dan toegevoegd om 

duurzamere producten te kiezen of producten die vegetarisch zijn. 

[CO-CREATIE 1] 
[RESULTATEN HUIS 4] 
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[PROTOTYPE 1] 
[OPZET] 
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[PROTOTYPE 1] 
[OPZET] 
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[PROTOTYPE 1] 
[RESULTAAT] 

Bram: 12 kaartjes | 15 punten
Jorin: 7 kaartjes | 10 punten
Stijn: 11 kaartjes | 19 punten
Ruben: 9 kaartjes | 20 punten
Aanhang: 5 kaartjes | 17 punten

Een puntensysteem helpt om het huis netjes te houden. Het zorgt er 

zelfs voor dat sommige plekken werden schoongemaakt die niet op de 

lijst stonden en normaalgesproken voor lief werden gelaten. 

Daarnaast is het duidelijk naar voren gekomen dat er verschillende 

rollen zijn binnen dit huishouden. Daarbij heb je bewoners die veel 

taken, maar relatief makkelijke taken uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld 

uit Bram zijn kaartjes blijkt. Anderen voeren minder kleine taken uit, 

maar juist grote zoals koken en boodschappen doen. 

Als laatste heeft het puntensysteem ervoor gezorgd dat het huis 

opgeruimder en schoner bleef. Na het weekend kwam dit weer ter 

verval en werd het huis langzaam rommeliger. 
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[PROTOTYPE 1] 
[INTERVIEW JORIN] 
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[PROTOTYPE 1] 
[INTERVIEW BRAM] 
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[PROTOTYPE 1] 
[INTERVIEW STIJN]
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[CO-CREATIE 2] 
[OPDRACHTEN] 

EIGEN 
GEDRAG
NUMMER

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10

GENOEG KENNIS? JA // NEE

OPLOSSING

DREMPEL 
WAARDE
NUMMER WAAROM TOOLS NODIG

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10

DREMPEL-
WAARDE

+1

+2

-3

+3

-2

-1

SCHEMA

OPLOSSING | ____________________________

Drempelwaarde

Tools nodig om oplossing te faciliteren

Wat goed? Wat té hoog?

Probleem | ________________________________

Waarom? Waarom? 
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[CO-CREATIE 2] 
[OPDRACHTEN] 

REFLECTIE

Heeft de vorige sessie duurzaam gedrag in gang gezet?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

REFLECTIE

Gaat deze sessie duurzaam gedrag in gang brengen?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?
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REFLECTIE EIGEN GEDRAG

Om te reflecteren op het eigen gedrag is gevraagd om een lijst te 

maken met verberterpunten. Daaruit is de volgende lijst naar voren 

gekomen. Wanneer er een getal achter staat is het de hoeveelheid dat 

dit voorkomt. Het plus of mingetal is het gemak waarmee de actie 

uitgevoerd kan worden.

- TV uitzetten (II) (+3) (+3)

- Licht uit (III) (+3) (+3) (+3)

- Afval scheiden (II) (-1) (+1)

- Stekkers uit stopcontact (III) (-3) (-2) (0) 

- Minder eten weggooien (III) (+1) (-2) (-1)

- Rekening houden met verpakkingen (-1)

- Koelkast maar kort open (II) (+1) (+2) 

- Korter douchen (III) (-3) (+1) (+2)

- Deuren dicht houden als verwarming aan staat (III) (+2) (0) (+3)

- Sneller was eruit halen zodat het niet 2x gewassen hoeft te worden 

(II) (-2) (+2)

- Verwarming uitzetten (+3)

- Kouder wassen (-3)

- PC uitzetten (+2)

- Minder vlees eten (-3)

[CO-CREATIE 2] 
[RESULTATEN HUIS 2] 
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Daarbij komt naar voren dat alle huisgenoten vinden dat ze genoeg kennis 

hebben waarop en hoe ze kunnen verduurzamen. Echter, een paar tools 

zouden wel fijn zijn om hen hierbij te helpen. Met name reminders om 

elektrische apparaten uit te zetten is een veelvoorkomende tool.

Verder zou hulp gebonden zijn wanneer het aankomt op een inschatting 

van het de hoeveelheid eten + wat er ook nog in huis is.  Als laatste helpt 

het om extra inzicht te geven over bepaald gedrag. Zo is er baat bij een 

afvalweizer en daarnaast zou een douchewekker ook kunnen helpen 

om korter te douchen. Het gaat in alle gevallen om bewustwording van 

het gedrag. 

SCHEMA

Vanuit de vorige punten die de participanten konden verduurzamen 

op hun eigen gedrag, heeft iederen participant er twee gekozen. Deze 

twee aanpassingen kunnen relatief het eenvoudigst worden toegepast 

volgens hen.

- Korter douchen

- Licht uitzetten

- TV uitzetten

- Minder apparaten in de stroom

- Deuren dichthouden

REFLECTIE INTERVENTIE

De 5x why vragen zijn met JA of NEE te beantwoorden. Vervolgens 

wordt er 5x gevraagd waarom ze voor NEE of JA hebben gekozen. 

Dit zijn de resultaten op de vraag of de vorige sessie een duurzame 

gedragsverandering heeft veroorzaakt: 

Vorige sessie | 1x Nee, 2x Ja

Deze sessie | 1x Nee, 2x Ja

[CO-CREATIE 2] 
[RESULTATEN HUIS 2] 
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REFLECTIE EIGEN GEDRAG

Om te reflecteren op het eigen gedrag is gevraagd om een lijst te 

maken met verberterpunten. Daaruit is de volgende lijst naar voren 

gekomen. Wanneer er een getal achter staat is het de hoeveelheid dat 

dit voorkomt. Het plus of mingetal is het gemak waarmee de actie 

uitgevoerd kan worden. De uitwerkingen zijn bij de vorige resultaten 

opgeteld.

- TV uitzetten (IV) (+3) (+3) (+1) (+3)

- Licht uit (IV) (+3) (+3) (+3) (+3)

- Afval scheiden (II) (-1) (+1)

- Stekkers uit stopcontact (IV) (-3) (-2) (0) (-3)

- Preciezer met water koken (+1)

- Rekening houden met verpakkingen (-1)

- Koelkast maar kort open (II) (+1) (+2) 

- Korter douchen (V) (-3) (+1) (+2) (-3) (+2)

- Deuren dicht houden als verwarming aan staat (III) (+2) (0) (+3)

- Ramen dicht houden als verwarming aan staat (II) (+2) (+2)

- Sneller was eruit halen zodat het niet 2x gewassen hoeft te worden 

(II) (-2) (+2)

- Verwarming uitzetten (III) (+3) (+3) (+1)

- Kouder wassen (-3)

- PC uitzetten (+2)

- Minder vlees eten (-3)

[CO-CREATIE 2] 
[RESULTATEN HUIS 1] 
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- Vaatwasser pas aanzetten als hij helemaal vol is (II) (0) (+1)

- Minder plastic tasjes/verpakkingen gebruiken (+2)

- Minder speciaalbier; embalage flessen drinken (-1)

Daarbij komt naar voren dat alle huisgenoten vinden dat ze genoeg 

kennis hebben waarop en hoe ze kunnen verduurzamen. Echter, een 

paar tools zouden wel fijn zijn om hen hierbij te helpen. 

Hierbij gaat het dan vooral om tools om hun gedrag helpen te 

herinneren. Een timer voor de douche bijvoorbeeld of een timer op de 

TV. Het gedrag willen ze wel veranderen, echter ze vergeten het vaak. 

Dat is of omdat het niet direct duidelijk is, of omdat ze het directe 

gevolg ervan niet kunnen ervaren.  Ook hier gaat het in alle gevallen 

om bewustwording van het gedrag. 

SCHEMA

Vanuit de vorige punten die de participanten konden verduurzamen 

op hun eigen gedrag, heeft iederen participant er twee gekozen. Deze 

twee aanpassingen kunnen relatief het eenvoudigst worden toegepast 

volgens hen.

- Korter douchen

- Licht uitzetten

- Kachel/Verwarming uitzetten

REFLECTIE INTERVENTIE

De 5x why vragen zijn met JA of NEE te beantwoorden. Vervolgens 

wordt er 5x gevraagd waarom ze voor NEE of JA hebben gekozen. 

Dit zijn de resultaten op de vraag of de vorige sessie een duurzame 

gedragsverandering heeft veroorzaakt: 

Vorige sessie | 2x Ja

Deze sessie | 2x Ja

[CO-CREATIE 2] 
[RESULTATEN HUIS 1] 
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REFLECTIE EIGEN GEDRAG

Om te reflecteren op het eigen gedrag is gevraagd om een lijst te 

maken met verberterpunten. Daaruit is de volgende lijst naar voren 

gekomen. Wanneer er een getal achter staat is het de hoeveelheid dat 

dit voorkomt. Het plus of mingetal is het gemak waarmee de actie 

uitgevoerd kan worden. De uitwerkingen zijn bij de vorige resultaten 

opgeteld.

- TV uitzetten (V) (+3) (+3) (+1) (+3) (0)

- Licht uit (V) (+3) (+3) (+3) (+3) (-2)

- Afval scheiden (II) (-1) (+1)

- Stekkers uit stopcontact (VI) (-3) (-2) (0) (-3) (+2)

- Minder eten weggooien (V) (+1) (-2) (-1) (-1) (+3)

- Preciezer met water koken (+1)

- Rekening houden met verpakkingen (II) (-1) (-2)

- Koelkast maar kort open (III) (+1) (+2) (-2)

- Korter douchen (minder heet)  (VII) (-3) (+1) (+2) (-3) (+2) (-3) (-3)

- Deuren dicht houden als verwarming aan staat (V) (+2) (0) (+3) (+3) 

(+1)

- Ramen dicht houden als verwarming aan staat (II) (+2) (+2)

- Sneller was eruit halen zodat het niet 2x gewassen hoeft te worden 

(II) (-2) (+2)

- Volle wasmachine iedere keer (II) (+2) (+2)

- Droger gebruik beperken (+2)

[CO-CREATIE 2] 
[RESULTATEN HUIS 4] 
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- Verwarming uitzetten (IV) (+3) (+3) (+1) (+1)

- Kouder wassen (-3)

- PC uitzetten (+2)

- Minder vlees eten (-3)

- Vaatwasser pas aanzetten als hij helemaal vol is (II) (0) (+1)

- Minder plastic tasjes/verpakkingen gebruiken (+2)

- Minder speciaalbier; embalage flessen drinken (-1)

- Isolatie zoals tochtstrips (II) (+2) (0)

- Samen eten (+2)

Daarbij komt naar voren dat alle huisgenoten vinden dat ze genoeg 

kennis hebben waarop en hoe ze kunnen verduurzamen. Echter, een 

paar tools zouden wel fijn zijn om hen hierbij te helpen. Daarnaast 

geven ze aan dat meer oplossingen extra zouden kunnen bijdragen.

Hierbij gaat het dan vooral om tools om hun gedrag helpen te 

herinneren. Een timer voor de douche bijvoorbeeld of een timer op de 

TV. Het gedrag willen ze wel veranderen, echter ze vergeten het vaak. 

Dat is of omdat het niet direct duidelijk is, of omdat ze het directe 

gevolg ervan niet kunnen ervaren. Ook hier gaat het in alle gevallen 

om bewustwording van het gedrag. Het moet een gewoonte worden om 

hiermee bezig te zijn. 

Dit huis geeft ook aan dat ze misschien meer gezamenlijk kunnen 

doen, bijvoorbeeld gezamelijk wassen.

SCHEMA

Vanuit de vorige punten die de participanten konden verduurzamen 

op hun eigen gedrag, heeft iederen participant er twee gekozen. Deze 

twee aanpassingen kunnen relatief het eenvoudigst worden toegepast 

volgens hen.

- Gezamenlijke wasmanden

- Gezamenlijke droogrekken

- Deur dicht houden

REFLECTIE INTERVENTIE

De 5x why vragen zijn met JA of NEE te beantwoorden. Vervolgens 

wordt er 5x gevraagd waarom ze voor NEE of JA hebben gekozen. 

Dit zijn de resultaten op de vraag of de vorige sessie een duurzame 

gedragsverandering heeft veroorzaakt: 

Vorige sessie | 2x Ja

Deze sessie | 2x Ja

[CO-CREATIE 2] 
[RESULTATEN HUIS 4] 
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[PROTOTYPE 2] 
[OPZET] 
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[PROTOTYPE 2] 
[OPZET] 
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[PROTOTYPE 2] 
[OPZET] 
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[PROTOTYPE 2] 
[RESULTAAT] 

Het systeem zorgde ervoor dat het huis wederom opgeruimd en 

schoon bleef. Dit gedurende de periode van een week. Kijkende naar 

de verschillende data kan geconcludeerd worden dat er de gehele week 

gebruik van gemaakt is en dat de motivatie dus voldoende is. 

Ondanks deze positieve geluiden klopte het systeem niet helemaal. Er 

was onduidelijkheid over de puntentelling. 

Het uitvoeren van gezamenlijke taken, bijvoorbeeld het uitruimen 

van de vaatwasser, zorgde ervoor dat langzaam iedereen zakte op 

het scorebord. Bij het uitvoeren van een gezamenlijk taak klim je een 

positie door de handeling, maar aangezien het ook voor jezelf is zak 

je een positie. Als deze activiteit meerdere malen door iedereen wordt 

uitgevoerd, staat iedereen onderaan. Dit is een duidelijk verbeterpunt. 
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[PROTOTYPE 2] 
[INTERVIEW JORIN] 
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[PROTOTYPE 2] 
[INTERVIEW BRAM] 
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[PROTOTYPE 2] 
[INTERVIEW STIJN] 


