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Paniek papegaai.
Onderzoek naar de balans van stress

EVI VAN DIJK

Aanleiding
We krijgen het steeds drukker, met een steeds maar weer
groeiende druk om beter te presteren. Meer huiswerk, kan
makkelijk want hun (groot)ouders deden er vroeger een fulltime
baan bij voor school, en na school nog eentje. Betere cijfers, want
je moet wel naar een zo hoog mogelijk niveau zodat je je niet
verveelt. Hoger niveau, ook nog eens om ‘trots’ op te kunnen zijn.
Bijbaantje erbij, want dat konden je ouders vroeger ook en je
moet wel leren dat geld niet vanzelf binnenkomt. Daarbovenop
komen natuurlijk alle “normale” zaken nog, je moet een goede
opleiding kiezen zodat je echt geld kunt verdienen en uit huis
kunt. Er wordt van je verwacht dat je een partner zoekt. Dat je
gezond blijft door veel te sporten maar natuurlijk genoeg slaapt.
Om te zorgen dat het allemaal nog een klein beetje draaglijk blijft
heb je ook nog hobby’s en vrienden waar je af en toe tijd voor vrij
moet maken.
De prestatiedruk die bij dit alles komt kijken is veel te hoog en
zelf heb ik ook ervaren hoe overweldigend alles bij elkaar kan
zijn als je er per ongeluk iets te veel over nadenkt. De afgelopen
jaren is vooral de schooldruk gegroeid. Bij 1 op de 4 jongeren
komt de meeste stress door school, ook blijkt dat hoe meer druk
ze ervaren hoe minder tevreden ze zijn over hun leven. Ook zegt
1 op de 3 scholieren te kampen met de druk om te voldoen van
zichzelf of anderen en 1 op de 10 zegt onvoldoende vrije tijd te
hebben. (Unicef NL, 2020)
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Als gevolg hiervan krijg je stress, de grootste ziekmaker van de
maatschappij. Heb je buikpijn? Komt vast door stress. Hoofdpijn?
Stress. Depressieve gevoelens? Stress. Maar hoe kom je hier nu
eigenlijk vanaf? Als je een beetje gaat Googlen lijkt het allemaal
heel simpel in een paar stappen op te lossen. Ruim je kamer/
werkplek op, probeer meditatie eens, sport meer, ga beter met
je tijd om door te plannen en houd je bezig met mindfulness.
Klinkt makkelijk toch? Helaas is het altijd makkelijker gezegd dan
gedaan, en ‘gewoon even rustig worden’ lijkt al helemaal niet te
helpen. (Hermus, 2012)
Ikzelf stond altijd bekend als de stresskip van de klas, er kwam
een deadline aan en ik was in paniek, want het moest wel lukken.
Ondanks het feit dat ik nooit ergens voor zakte of maar zelden
onvoldoendes haalde, was daar toch altijd die druk om goed te
presteren, de angst om ‘die ene die is blijven zitten’ te worden.
Ook al was een klein beetje stress voor mij al snel teveel, bleef ik
toch altijd maar andere dingen doen, want zolang ik niet deed
wat ik moest doen kon ik het ook niet verkeerd doen.
Hierbij was ik altijd de eerste om te helpen als anderen dat
vroegen, problemen met het huiswerk of snapte je iets niet?
Helpen kon altijd, nu nog steeds val ik hier in terug, en uiteindelijk
wordt de stress alleen maar erger en erger, maar het is nu tijd
voor deze paniek papegaai om hier mee om te leren gaan.
Als ontwerper vind ik het erg belangrijk dat mensen de ruimte
kunnen nemen om te leven, ze moeten los kunnen komen van de
alsmaar groeiende druk om te presteren. Je hoeft niet altijd alleen
maar ‘aan’ te staan, af en toe uit is ook meer dan prima. Mensen
zouden beter rekening moeten kunnen houden met zichzelf
zodat ze zich beter kunnen voelen.
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Summary
Ik ben dit project begonnen door onderzoek te doen naar
stress en prestatiedruk, hierbij kwam ik er al snel achter dat het
probleem hier niet helemaal ligt, maar in de disbalans die erbij
komt kijken. Na een tinker middag en verschillende prototypes
ben ik tot design criteria gekomen:

Zo valt het toch meer op dan een reguliere armband of
ring, maar is het niet zo heftig dat het over kan komen als
aandachtstrekkerij.
Het sieraad kan op twee manieren gedragen worden, (van boven
naar onderen) los of vast, boven of onder, links of rechts.
Om dit te veranderen hoeft je het alleen maar de andere kant op
te schuiven/draaien/hangen, zo werkt het heel simpel en is het
binnen een handeling aangepast.
Hiermee kan de gebruiker zelf bepalen of je ‘aan of uit’ staat en of
je aan je grens zit of nog niet, hierbij heb je voor jezelf een harde
ja of nee. Zit je aan je grens ‘ja of nee’, zo ben je minder geneigd
om oprekkingen van je grenzen te accepteren of ze te laten
overschrijden, en kun je werken in balans.

Het product moet heel simpel werken, niet veel werk zijn.
Helpen de balans tussen draagkracht en -last te herstellen en
behouden.
Het is zichtbaar genoeg om een conversatie te triggeren maar
niet zo veel aandacht trekken dat mensen zich beschaamd gaan
voelen of een bron van geroddel kunnen worden. (Dus geen
aandachtstrekker worden.)
Het mag geen ruimte geven voor interpretatie om oprekken van
grenzen te voorkomen.
Het project is voor mij geslaagd, wanneer de oplossing goed
aansluit bij de gebruikers zodat ze zich er prettig en verrijkt bij
voelen. Het mag ze absoluut niet belemmeren of last bezorgen
dat zou namelijk het tegenovergestelde zijn van wat ik wil
bereiken. Het product zal bedoeld zijn als hulpstuk en mag niet
als te veel werk aanvoelen om meer stress een overweldigend
gevoel of prestatiedruk te voorkomen.
Als resultaat heb ik een kracht sieraad ontworpen, een
combinatie van mijn kracht object en signaal sieraden. Waar de
essentie van een kracht object en de fysieke reminder van het
sieraad samenkomen zal het product op zijn best zijn.
Doordat je het op je lijf draagt voel je het steeds zitten, en is het
een continue reminder om je grenzen te stellen en handhaven.
Om de mogelijkheid tot conversatie wel enigszins te triggeren zal
het wel een meer excentrieke uitstraling krijgen.
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Eerste
onderzoek

Hierbij zijn de volgende deelvragen tot stand gekomen:
- Wat is prestatiedruk en hoe komt het tot stand?
- Wat is stress en hoe komt het tot stand?
- Wat zijn de gevolgen van een te hoge prestatiedruk?
- Hoe staan stress en prestatiedruk tot elkaar in verhouding 		
en hoe beïnvloeden deze elkaar?

Wat is nu precies stress?

Ik ben mijn onderzoek begonnen om scholieren om te leren
gaan met prestatiedruk zodat ze minder stress ervaren. Het
is belangrijk dat ze dit zelfstandig kunnen doen, anders neigt
het de volgende taak te worden op een nu al veel te lange lijst
verantwoordelijkheden. Ook moet het natuurlijk laagdrempelig
zijn, het is niet de bedoeling dat het moeilijk is om eraan te
beginnen en/of het vol te houden. Hierbij kwam ik tot de vraag:

Hoe kan ik scholieren zelfstandig en laagdrempelig leren omgaan
met prestatiedruk, zodat ze minder stress ervaren?

Ik wilde me richten op scholieren van de middelbare school
omdat zij oud genoeg zijn om meer stress en druk te ervaren ten
opzichte van basisschoolleerlingen, en ze zijn nog jong genoeg
om eventuele gewoontes te breken en hierbij een beter en of
gezonder alternatief aan te leren.
Stakeholders binnen deze context zijn natuurlijk de middelbare
scholieren zelf, ouders, docenten/mentoren, en eventueel
vrienden.
Om dit probleem op te lossen ga ik goed de situatie in kaart
brengen zodat ik goed begrijp waar dat de kern van het probleem
zit en hoe de mens zich hierbij voelt.
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Puur aan het fysieke aspect van stress kun je zweethanden,
vergrote pupillen, en het sneller aanspannen van spieren (in
bijvoorbeeld je gezicht, rug, nek en borst) ervaren. Ook zullen je
bloeddruk en hartslag omhoog gaan, hierbij maakt je lichaam
adrenaline en cortisol aan waardoor je minder gevoelig bent voor
pijn en je zintuigen scherper worden. (Vonkeman, 2021) Wanneer
je kijkt naar het mentale aspect van stress, ervaar je een grotere
draaglast ervaart dan dat jouw draagkracht is.
Als gevolg hiervan krijg je het gevoel dat je niet kan voldoen
aan eisen die jij of een ander aan jou stelt, waardoor je spanning
en druk ervaart. Een klein beetje van deze spanning en druk is
gezonde stress, dit heb je nodig om goed te kunnen functioneren.
Wordt het echter te heftig of houdt het te lang aan, dan is er
sprake van ongezonde stress (Psyned, 2021). Mentale stress
kan dus twee oorzaken hebben, enerzijds kan je draagkracht
te laag zijn voor de betreffende situatie, dit hangt af van jouw
persoonlijke omgang mechanismen en mogelijkheden om te
reageren op stress. Anderzijds kan het komen door een te hoge
draaglast, dit wordt bepaald door factoren en eisen uit jouw
omgeving (Wijzijnmind, 2020a).
Sommige mensen kunnen dus beter omgaan met stress omdat
ze misschien minder draaglast ervaren dan een ander. Zo lijkt
het misschien of je op school allemaal dezelfde draaglast hebt
(hetzelfde huiswerk, en dezelfde lessen en toetsen) maar wat
daarbuiten gebeurt kan ook zorgen voor een verhoogde draaglast
waardoor de draaglast voor sommige ongezien hoger wordt dan
voor een ander. Daarbij kan ook de draagkracht ongezien lager
zijn door bijvoorbeeld mentale of fysieke klachten waardoor de
draaglast hoger aanvoelt.
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In praktijk
Situaties waarin dit kan voorkomen zijn bijvoorbeeld wanneer je
nog het hele huis moet opruimen en schoonmaken en er over
een half uur visite voor de deur staat. Of wanneer je morgen een
grote deadline voor school hebt en ineens moet invallen op je
werk of onverwachts extra huiswerk krijgt van een ander vak.
Als je aan het werk bent en er komt ineens een grote extra klus
bij die bovenop het andere werk komt en vandaag nog af moet,
hierbij voelt het al snel als te veel werk aan, als je het gevoel hebt
dat je het niet kan gaan halen en (deels) in paniek raakt dan is
er sprake van ongezonde stress, als je het gevoel hebt dat het
even doorwerken wordt dan is het gezonde stress en motiveert
het meer dan dat het afbreekt. Wanneer dit gebeurd met een
langdurige deadline die je ervaart als zeer uitdagend is er op den
duur ook sprake van ongezonde stress omdat je dan niet genoeg
mogelijkheid hebt om weer terug te komen van die eerdere
stress. Waarbij je bij dat een kort stressmoment, zoals dat half uur
poetsen en opruimen daarna wel kan bijkomen en uitrusten, dan
weer wel hebt.

Omgang
In de omgang met stress raadt Wijzijnmind (2020b) aan om te
zorgen voor inzicht in je taken, tijd te maken voor leuke dingen,
om prioriteiten te stellen en een realistische planning te maken,
en hierbij grenzen te stellen, te ontspannen, goed te slapen, te
bewegen, er over te praten en te matigen met alcohol en koffie.
Als dit allemaal natuurlijk tot je komt is dit een top advies, helaas
hebben de mensen die veel stress ervaren hier iets meer moeite
mee waardoor dit vooral als extra werk ervaren wordt, waardoor
het een averechts effect heeft.
Het is vooral belangrijk om goed te leren ontspannen. Manieren
hiervoor kunnen mindfulness (meditatie) of hobby’s zijn. Waar
het bij mindfulness belangrijk is om in het hier en nu te leven,
is het bij het beoefenen van hobby’s gemakkelijker om tot
rust te komen door je juist af te sluiten. Per persoon kan het
verschillen wat je nodig hebt om tot rust te komen, mindfulness
draait om het volledig bewustzijn van de huidige ervaring. Je
word aandachtiger voor de wereld om je heen (Centrum voor
mindfulness, 2021), en dus voor meer dan alleen die stress die
je voor ogen had waardoor dat de draaglast minder lijkt dan
voorheen omdat er nog veel meer is dan alleen jouw stress. Het
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kan dus goed helpen om te relativeren en zo je rust te pakken.
Als je echter al snel overweldigd of overprikkeld raakt kan dit
echter averechts werken en voelen als nog veel meer druk
waardoor de draaglast en dus de stress alleen maar toeneemt.
Hobby’s daarentegen geven een moment van afsluiting waardoor
je aan je rust komt, juist door je bezig te houden met iets wat
je leuk vind kom je gemakkelijk in flow, en als je daar eenmaal
inzit ben je volledig gefocust bent op deze hobby en er is geen
ruimte voor afleiding, faalangst of andere zorgen omdat je alleen
bezig bent met het hier en nu waardoor de stress zodanig naar
de achtergrond verdwijnt dat je hem tijdelijk vergeet (Jones,
2021). Een groot voordeel hieraan is dat je door de flow van je
hobby goed de tijd neemt voor jezelf en leuke dingen. Een nadeel
is dat je op het moment dat je stopt de stress als vanzelf weer
over je heen kan vallen, maar omdat je een poos afstand hebt
genomen kan het ook een moment van inzicht geven waardoor
de draaglast minder heftig is dan dat hij voorheen leek.

Conclusies en vervolgstappen
Uit de enquête die ik heb afgenomen (zie bijlage 1) bleek dat de
stress wordt gezien als een gevolg van prestatiedruk. Deze hoge
prestatiedruk is van negatieve invloed en leidt tot meer stress.
De afgelopen jaren is dit alleen maar toegenomen en omdat
scholieren dit niet kunnen veranderen, is het tijd dat ze leren
er mee om te gaan niet omdat het maar moet. Maar omdat
ze zichzelf op de eerste plek moeten leren zetten en niet hun
prestaties.
Lichte prestatiedruk is wel goed want dit motiveert en activeert,
wordt echter de draaglast (dus de prestatiedruk) ten opzichte van
de draagkracht te hoog dan ontstaat er stress.
Voorwaarden om minder stress te ervaren zijn dat mensen die
balans zelfstandig kunnen vinden, hem kunnen behouden en
ook kunnen herstellen. Die balans is namelijk een doorlopende
wisselwerking die reageert op hoe jij je voelt (draagkracht), en wat
er om je heen gebeurt (draaglast).
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Op basis van deze informatie heb ik besloten me te richten op
deze balans tussen stress en prestatiedruk, en heb ik een nieuwe
ontwerp vraag geformuleerd:

Gebruiker

Hoe kan ik helpen bij het vinden van de balans tussen de
draaglast en draagkracht van prestatiedruk, zodat er minder
stress ervaren wordt?

Mensen die:
prestatiedruk ervaren

Met hierbij als eerste design criteria:
- Het product moet helpen de balans te behouden
		en herstellen
- Het product moet heel simpel werken

hierdoor disbalans ervaren
hier last van hebben
dit willen veranderen
zich bevinden in deze context

Ik ga mijn product ontwerpen voor mensen die prestatiedruk
ervaren, die hierdoor een disbalans (in draagkracht en -last)
ervaren, die daar last van hebben, en hier iets aan willen
veranderen. Ook zal het product voor in een bepaalde context
ontworpen worden.
De gebruiker
Ik ga me richten op deze mensen omdat het voor persoonlijke
groei essentieel is om er iets aan te willen doen. Hierbij is het weer
noodzakelijk dat mensen die disbalans ervaren, als je niet weet
dat het niet goed gaat kun je er namelijk ook niets aan doen.
De ideale gebruiker is iemand die; een lagere draagkracht heeft
dan draaglast, merkt dat dit zorgt voor een disbalans (en dus
stress), hier positieve verandering in wil brengen.
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Het probleem
De oorzaak van het probleem ligt in de steeds maar weer
toenemende prestatiedruk, er wordt steeds meer van de gewone
werknemer of student verwacht. Bovenop je alsmaar groeiende
lijst verantwoordelijkheden krijg je steeds meer taken erbij, ‘of je
even het (huis)werk van een ander na wil lezen’, of ‘je kunt vast
wel even helpen met project x bij hen daar’. Omdat er steeds
meer van je wordt verwacht, zal het ook steeds moeilijker worden
om nee te zeggen, zelfs als dit steeds belangrijker wordt. Hoe
meer je te verduren krijgt hoe groter de kans wordt dat het meer
wordt dan je aankunt.
Dit probleem is pas volledig opgelost als mensen hun grenzen
goed kunnen stellen en aangeven en ook rekening houden
met elkaars grenzen. Om hier een reëel begin in te maken
ga ik me vooral richten op het stellen en aangeven van die
grenzen, dit zijn namelijk de onderdelen waar de gebruiker zelf
de meeste invloed op heeft. Ik zal me dus niet richten op het
verkrijgen van medewerking aan die grenzen door omstanders,
het belangrijkste is namelijk dat de gebruiker zelfstandig leert
hiermee om te gaan.

Prototypes
Tijdens mijn eerste onderzoek heb ik al enkele schetsen gemaakt
om wat dingen uit te proberen op basis van waar ik op dat
moment mee bezig was (zie bijlage 2). Dit heb ik gedaan om
mezelf zo te dwingen uit mijn deskresearch te komen.
Ik heb een tinkermiddag gehouden waar ik multiway sieraden
heb gemaakt om jezelf ‘aan/uit’ te kunnen zetten. Hierbij kreeg ik
de feedback van mijn doelgroep dat het interessant was maar wel
nog te subtiel, alleen het handsieraad was opvallend genoeg.

De context
Uit de resultaten van mijn enquête (zie bijlage 1) bleek dat stress
en prestatiedruk het meest voorkomen op school en werk. Ik
zal me dan ook gaan richten op deze context, dus het zal gaan
om situaties waar je aan het werk bent, al dan niet aan school.
Het is belangrijk dat het het op meerdere locaties gebruikt kan
worden, op scholen heb je vaak in verschillende ruimtes les, en er
zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende banen waarbij niet
iedereen altijd (op dezelfde plek) zit.
In het kort
Ik heb er voor gekozen om mijn gebruikersgroep heel breed te
houden omdat ik als ontwerper vind dat niemand uitgesloten
mag worden van persoonlijke groei. Het product gaat bijdragen
aan het stellen en aangeven van grenzen, en het zal wel context,
maar niet locatiegebonden zijn.
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Middels een brainstormsessie heb ik nog technische wearables
geschetst, zoals een click on voor koptelefoons, sensorische
sieraden en een smartwatch extensie (zie bijlage 3). Na hierover
gesproken te hebben met potentiële gebruikers heb ik de
conclusie getrokken dat het product echt nog een stuk simpeler
zal moeten zijn omdat het anders te veel aandacht trekt. Dit is
van belang omdat mensen die moeite hebben met grenzen
aangeven het nog veel moeilijker zullen vinden met een
spreekwoordelijke schijnwerper op hen gericht.
Ook zal ik een product ontwerpen zonder een digitaal aspect
omdat het product altijd moet kunnen werken, grenzen zijn er
namelijk altijd, ook zonder batterij. Hierbij komt ook dat de focus
weer op de persoonlijke balans (zoals de gebruiker hem ervaart)
ligt en niet op eventuele harde data.

verschillende buddy’s voor op je bureau die je herinneren om
voor jezelf te kiezen, een positieve kleine voodoopop die van
jou een (mentale)krachtpatser maakt. En wat kleine tokens
met een betekenis die voor jou werkt, zoals een bloemetjes of
boeken hanger voor aan je etui. Of een ring met de letter N die
je te herinnert om nee te zeggen tegen die stressveroorzakende
dingen die je er eigenlijk niet meer bij kan
hebben. Verder was er ook nog een kleine
stop knop die jezelf de moed kan geven om
te stoppen met het toelaten van stressvolle
dingen, zo houd je het nonverbaal en is de
drempel minder hoog om dit te doen.

Ter exploratie heb ik vervolgens drie verschillende concepten
bedacht om er zo voor te zorgen dat ik in verschillende richtingen
denk, gevarieerde feedback kan krijgen, en niet vast blijf zitten in
een enkel concept.

Concept 1 - Het kracht object
Inspiratie
Sjamanisme, wat is het en wat is een kracht object?
Binnen het sjamanisme worden veelal rituele voorwerpen
gebruikt, ook wel krachtvoorwerpen genoemd. Deze voorwerpen
worden gebruikt als omhulsel van bepaalde ontastbare krachten,
denk hierbij aan zelfzekerheid, tijd, geloof, vertrouwen, of stress.
(Catharinaweb, z.d.)
Een object kun je dus allerlei waarden geven, in dit concept wil
ik dit gebruiken om een object jou de kracht te geven om nee te
zeggen tegen de dingen die jou te veel stress bezorgen. Door een
klein vormonderzoek hoop ik er achter te komen hoe ik dat kan
doen.
Vormonderzoek
Voor een product heb ik vormonderzoek gedaan door middel van
klei. Hierbij heb ik opdracht gegeven om iets te kleien wat die
persoon meer kracht zou geven om nee te zeggen tegen dingen
die ze meer stress zouden geven (zie bijlage 4). Hieruit kwamen
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Om dit te verwerken in een product zal ik dus iets moeten ontwerpen
wat vertrouwen kan bezitten zodat mensen hier zelf de waarde van
inzien en hem vast kunnen houden.
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Wat is het?
Dit concept heb ik ontworpen in de
vorm van een klein schildpadje. Deze
kan je gemakkelijk meenemen in een
zijvakje van je tas of etui en het is niet
zo groot dat het erg opvalt. Het is een
combinatie van de buddy voor op je
bureau en de stopknop. Plaats het
schildpadje ergens waar je hem goed
kunt zien zodat hij je herinnert aan
je grenzen voor stressveroorzakende
situaties. Op het moment dat je je
grenzen denkt te bereiken, (dit kan dus de ene keer sneller zijn
dan de andere keer) leg je hem op zijn rug, zo staat hij symbool
voor het verlammende effect wat te veel stress kan veroorzaken.

Concept 2 - Signaal sieraden
Inspiratie
Ik ben geïnspireerd geraakt door de expressieve sieraden
van MAM originals, deze geven een hele andere kijk op hoe
sieraden kunnen zijn (Cornejo, z.d.). Samen met MyConquering
spinner sieraden (MyConquering, z.d.), kwam ik tot het idee
bijzondere sieraden te ontwerpen met een verborgen betekenis
of boodschap. Ook kan ik hier hints van een anxiety ring in kwijt,
ze kunnen je helpen met het kalmeren van jezelf, en zorgen
voor afleiding van de druk die je ervaart zodat je kunt relativeren
(Cleveland Clinic, 2022).
Vormonderzoek
Om wat te experimenteren met vorm heb ik schetsen gemaakt
over hoe het er uit zou kunnen zien:

Waarom heb ik dit gemaakt?
Dit schildpadje kan je helpen
je grenzen aan te geven door
je hieraan te herinneren, het
is net vreemd genoeg om
in het oog te springen (in
vergelijking tot je waterfles
bijvoorbeeld), maar door zijn
compacte formaat valt hij niet
te veel op en kan hij ook door
als decoratie voor mensen die het er niet over willen hebben met
collega’s/studiegenoten etcetera. Als je wel bereid bent om het
er over te hebben, kun je natuurlijk vertellen waarvoor je hem
gebruikt en kun je hem ook als communicatiemiddel gebruiken
naar anderen die je hierover hebt ingelicht.
Reflectie
Om dit concept te laten slagen
is het erg belangrijk dat mensen
wel de waarde van het schildpadje
blijven onthouden, zonder deze
waarde wordt het alsnog slechts
een decoratiestuk. Ook voelt het
een beetje als iets wat er al is, het
voelt niet vernieuwend genoeg.
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Wat is het
Signaal sieraden, geef door middel van het sieraad je grenzen
(aan jezelf) aan en leer ze op deze manier te uiten. Praat erover
met omstanders indien gewenst of hou het privé als je dat
niet prettig vind. Ook dit concept kun je (als je dit graag wilt)
gebruiken als communicatiemiddel als je hier klaar voor bent en
het hebt besproken met de mensen om je heen.
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Waarom heb ik dit gemaakt
Sieraden draag je aan je lijf, hierdoor kun je het altijd voelen
en is het een constante reminder aan jouw eigen grenzen,
een reminder om deze grenzen te handhaven. Ook kun je iets
uitkiezen wat jouw smaak is en het echt een eigen gevoel te
geven, het voelt een stuk persoonlijker.
Reflectie
Het is erg smaak afhankelijk, ik zou meerdere mogelijkheden
moeten ontwerpen in verschillende stijlen om het toegankelijk te
houden. Het is niet de bedoeling dat mensen het gaan ontwijken
omdat ze het niet mooi vinden. Wel is het echt even wat anders,
en het lijkt me een leuke uitdaging om in meerdere stijlen een
product te ontwerpen wat toch dezelfde functie zal hebben.

Naam concept 3 - Zelf blok
Inspiratie
In de aflevering White Christmas van Black Mirror (Brooker, 2014),
wordt een misdadiger live geblokt door iedereen als veroordeling.
Niemand kan hem nog zien, hij is alleen nog maar een rode
schim voor de mensen om hem heen om zo te waarschuwen
dat er iemand staat en dat die persoon een misdadiger is. Ook
kan je er net als bij een social media blokkade niet meer mee
communiceren.

Wat is het
Een meer speculatief ontwerp hierbij zou zijn, dat je jezelf
kan blokkeren voor anderen om dit zo te gebruiken om niet
gestoord of onder druk gezet te kunnen worden. Als mensen
niet met je kunnen communiceren kunnen ze ook geen grenzen
overschrijden en draaglast toevoegen op het moment dat jij
vind dat je dat niet meer kunt verdragen. Omstanders worden
gedwongen jouw grenzen te respecteren.
Waarom heb ik dit gemaakt
Het lijkt me heel bijzonder om mensen zelf letterlijk uit te
kunnen filteren, en andersom ook dat mensen jou kunnen
filteren. Zo worden er hele harde grenzen gesteld en is er geen
ruimte voor interpretatie. Op deze manier worden mensen ook
geconfronteerd met het feit hoe vaak grenzen overschreden of
opgerekt worden.
Reflectie (zelf of door gebruiker)
Interessante inval, praktisch gezien alleen niet te maken. Wel
is het een goed inzicht om te onthouden dat er sowieso geen
interpretatie mogelijk moet zijn bij het aangeven van grenzen,
om te voorkomen dat mensen het proberen op te rekken totdat
je alsnog over je grens heen gaat.

Conclusie
Uit deze prototypes heb ik geleerd dat het product:
Zichtbaar moet zijn (om conversatie te kunnen triggeren) maar
geen aandachtstrekker (om schaamte of geroddel te voorkomen)
Geen ruimte mag geven voor interpretatie, om oprekken van
grenzen te voorkomen
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Proof of
concept

Om dit te veranderen hoeft je het alleen maar de andere kant op
te schuiven/draaien/hangen, zo werkt het heel simpel en is het
binnen een handeling aangepast.
Hiermee kan de gebruiker zelf bepalen of je ‘aan of uit’ staat en of
je aan je grens zit of nog niet, hierbij heb je voor jezelf een harde
ja of nee. Zit je aan je grens ‘ja of nee’, zo ben je minder geneigd
om oprekkingen van je grenzen te accepteren of ze te laten
overschrijden, en kun je werken in balans.

Het project is voor mij geslaagd, wanneer de oplossing goed
aansluit bij de gebruikers zodat ze zich er prettig en verrijkt bij
voelen. Het mag ze absoluut niet belemmeren of last bezorgen
dat zou namelijk het tegenovergestelde zijn van wat ik wil
bereiken. Het product zal bedoeld zijn als hulpstuk en mag niet
als te veel werk aanvoelen om meer stress een overweldigend
gevoel of prestatiedruk te voorkomen.
Wat is hiervoor nodig
Het product moet heel simpel werken, niet veel werk zijn. Helpen
de balans tussen draagkracht en -last te herstellen en behouden.
Het is zichtbaar genoeg om een conversatie te triggeren maar
niet zo veel aandacht trekken dat mensen zich beschaamd gaan
voelen of een bron van geroddel kunnen worden. (Dus geen
aandachtstrekker worden.) Het mag geen ruimte geven voor
interpretatie om oprekken van grenzen te voorkomen.
Wat is het geworden?
Het product zal een kracht sieraad gaan worden, een combinatie
van mijn kracht object en signaal sieraden. Waar de essentie
van een kracht object en de fysieke reminder van het sieraad
samenkomen zal het product op zijn best zijn.
Doordat je het op je lijf draagt voel je het steeds zitten, en is het
een continue reminder om je grenzen te stellen en handhaven.
Om de mogelijkheid tot conversatie wel enigszins te triggeren zal
het wel een meer excentrieke uitstraling krijgen. Zo valt het toch
meer op dan een reguliere armband of ring, maar is het niet zo
heftig dat het over kan komen als aandachtstrekkerij.
Het sieraad kan op twee manieren gedragen worden, (van boven
naar onderen) los of vast, boven of onder, links of rechts.
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Reflectie
Eindelijk een project waar ik tevreden over ben, ik heb een erg
interessant onderwerp te pakken, en mijn visie komt goed tot
uiting met dit product. Namelijk dat mensen ruimte moeten
kunnen maken voor hun leven, zonder de balans waar mijn
product voor zorgt is zit niet mogelijk.
Wat ik anders gedaan zou hebben is het maken van meerdere
fysieke prototypes, ik had graag nog meer geprutst met
ijzerdraad om het daadwerkelijk te voelen.
Ik ga de komende weken nog beter uitzoeken en plannen hoe de
gebruiker bij mijn product terecht gaat komen, en hoe ze het dit
leren kennen. Ook ga ik contact zoeken met een juwelier of smid
om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij wil ik bespreken
wat de kosten zijn, samen kijken welke ontwerpen mogelijk zijn.
En het vervolgens laten maken, hopelijk kan ik hieraan direct
meewerken en het deels zelf doen.
In de verre toekomst zou het leuk zijn om een bredere lijn uit te
brengen om aan meerdere smaken en stijlen te kunnen voldoen.
Voor nu focus ik mij op drie verschillende; een strak moderne, een
speelse, en iets daartussenin.

Deze (niet meer zo) paniekpapegaai
is eindelijk trots.
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Bijlage 1

Wanneer had je het meeste last van stress tot nu toe?
School niet halen
Voor het laatste tentamen om mijn Propedeuse te kunnen
halen
In mijn tentamenperiode.
Met toetsen
Door school
Afgelopen tentamenweek, met herkansingen die ik moest
halen.
Afstudeerscriptie
stress voor deadlines, tot zeer laat (1.00 ‘s nachts) moeten
studeren, niet weten hoe ik voor een 6 moet gaan dus altijd
voor een 8 of 9 gaan.
Relationele sferen
Tijdens het zoeken van een stage en het halen van herkansingen
Rond de tentamens
Tijdens mijn afstudeerzitting
Tijdens mijn hele studie
Deadlines halen voor examens van school
Tijdens toetsweken
Vlak voor tentamens
Tijdens mijn burnout
Ik had het meeste stress tijdens mijn SE-weken

Drukke periode op school met veel toetsen en deadlines
Toen ik op school zat (afstuderen)
Mijn afgelopen tentamenweek
Alle keren dat ik een angststoornis had, dus ongeveer 50 procent
van mn leven
Net voor tentamens/deadlines van HBO
Van school, te veel deadlines, te veel huiswerk, bang dat ik het
niet aankon
Wanneer had je het meeste last van prestatiedruk tot nu toe?
Tijdens mijn afstuderen
Afronden project
Tijdens het schrijven van mijn scriptie
Met eindpresentaties op school
Familie bewijzen
Tijdens mijn afstuderen
Bij alle toetsen door school
net voor tentamens/deadlines van HBO
Ook tijdens mijn burn-out, maar ook tijdens school
Op school door het halen van goede cijfers
Met toetsen
Vlak voor tentamens
Vanaf het moment dat ik een lening moest aanvragen voor de 		
universiteit
Presentaties/deadlines
Nu ik fulltime werk
Eigenlijk hetzelfde met stress hierboven
Afstudeerscriptie
In mijn afgelopen tentamenweek
Afstuderen Master
Het goed doen tijdens projecten
Wedstrijden, examens op school en in sociale situaties
Met presentaties
Het eerste jaar van mijn HBO opleiding.
ik had het meeste last van prestatiedruk tijdens mijn competities
wiskunde B
Tijdens afstuderen
Hoe staan voor jou stress en prestatiedruk met elkaar in verbinding?
Weinig stress, wel prestatiedruk
Deze staan voor mij niet helemaal in verbinding.
Van de prestatiedruk krijg ik vaak stress
Denken dat je het niet goed genoeg kan doen
Ik wil presteren op school en krijg stress van mijn toetsen en
deadlines.

Bijna 1 op 1
Prestatiedruk veroorzaakt mijn stress. Tijdens een presentatie ervaar ik enkel prestatiedruk en geen stress met deadlines beide.
Neenmt proportioneel toe
Ik krijg er faalangst door
Prestatiedruk veroorzaakt stress
Stress is een gevolg en een oorzaak van prestatiedruk
Door prestatiedruk kan je stress krijgen
Doordat mensen druk ervaren levert het een onrustig gevoel op
en dus kan het ook voor stress zorgen
Prestatiedruk levert stress op
Ik krijg stress omdat ik goed wil presenteren om aan een leuker
deel van mijn studie te beginnen
Prestatiedruk zorgt voor stress.
Door prestatiedruk ervaar ik veel stress in het dagelijks leven
Bij prestatiedruk komt stress kijken
Als ik stress ervaar dan komt dat meestal door prestatiedruk
Door dat ik een goed cijfer wil halen en dus wil presteren krijg ik
stress. -Daarnaast ben ik bang om niet te presteren, waar ik ook
stress van krijg
Dit is voor mij een beetje hetzelfde
Vaak wel echt hand in hand
Heel nauw
Wat is voor jou het verschil tussen stress en prestatiedruk?
Ik voel me niet gestrest maar denk soms wel van ik moet dit goed
doen, maar hier stress ik niet voor
Stress is in mijn ogen iets van jezelf, wat je van binnen voelt. En
prestatiedruk wordt veroorzaakt door de buitenwereld
Stress komt ook op gezonde manieren voor buiten prestatiedruk
om
Ik heb geen idee
Bij prestatie heb ik een doel om te presteren. De prestatiedruk is
de stressor van mijn stress.
Ik heb eerder prestatiedruk dan stress omdat de stress pas komt
wanneer de tijd bijna op is
Stress kan ook zonder prestatiedruk
Ik krijg fysiek last van stress
Stress veroorzaakt paniek, prestatiedruk motiveert
Stress is natuurlijk, prestatiedruk is maatschappelijk aangeleerd
Stress geeft je een apart gevoel om alles af te krijgen
Prestatiedruk komt mede door factoren van buitenaf, zoals de 		
verwachtingen van andere mensen. Stress kan ook door andere
factoren ontstaan zonder het gevoel dat je iets moet bereiken of
dat er iets moet lukken
Je kunt prestatiedruk voelen zonder enige stress

Door prestatiedruk krijg ik stress. Je hoeft denk ik niet altijd stress
te voelen van prestatiedruk
Stress krijg ik doordat ik prestatiedruk voel vanuit de buitenwereld doordat mensen een bepaalde verwachting van mij hebben.
Stress komt van mijzelf en prestatiedruk komt door anderen
Stress is soort van paniek of je iets bijv. Wel af gaat krijgen, 			
prestatiedruk is het goed willen doen
Stress kan ook van te veel gedachtes komen, prestatiedruk is
meer een oorzaak van stress
Stress heeft niet altijd met prestatie te maken
Stress heb ik door m’n angststoornis of door mezelf te veel te pushen, prestatiedruk is voor mij vaker gepaard met somberheid
omdat het pas komt als iets niet lukt
Ik weet niet of ik daar echt verschil in voel
Geen. Allebei zwaar vermoeiend en beide veel last van
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