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Abstract1 
Milieubewustzijn is een complex concept. Om duidelijk te krijgen hoe zelfs de kleinste 
acties een grote impact kunnen hebben op het milieu, moeten mensen er eerst voor open 
staan. Dit onderzoek gaat over de uitdaging van mensen bewust maken van hun eigen 
invloed. Dit begint met het meten van je verbruik en dat te vergelijken met anderen om te 
motiveren om voor verbetering te gaan. Vervolgens wordt het aspect Tiny House Living 
toegepast, dit geeft mensen inzicht in hun leefruimte gebruik. Hoe kleiner de leefruimte, 
hoe beter voor het milieu. Iedereen beleeft een ruimte anders en hecht daar eigen normen 
en waarden aan. Om mensen te overtuigen hun leefruimte te verkleinen ten goede van het 
milieu, moet er een nieuw ontwerp zijn dat hun normen en waarden kan vertalen en 
behouden. Zo blijven mensen tevreden in hun nieuwe, kleinere ruimte.   
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Inleiding: 
 
Het is algemeen bekend dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het milieuprobleem dat 
steeds groter wordt. Toch zijn er nog veel mensen die de motivatie niet kunnen vinden om 
zich in te zetten tegen deze problemen.  De eerste stap naar verbetering is mensen bewust 
maken van hun invloed op het milieu, zodat ze gemotiveerd zijn om inzet te tonen.  
 
Niemand doet iets voor niets, er moet namelijk altijd een smakelijk gevolg aan zitten. 
Tegenwoordig zijn er ontelbare manieren om een positieve bijdrage te leveren aan de 
milieuproblemen en er zelf iets voor terug te krijgen. Het is al jaren bekend dat jaarlijks 
veel geld bespaard kan worden met de aanschaffing van groene energie. Toch staan ze niet 
in de rij om dit te realiseren voor zichzelf.  
 
In dit onderzoek wordt er onderzocht wat de drempelwaarde van milieubewust leven 
verlaagd en wat mensen ervoor terug kunnen krijgen. Om mensen echt te raken worden 
de volgende vragen gesteld. Wat nou als het ineens heel persoonlijk wordt? Kun je dan nog 
steeds wegkijken?  
 
Steeds meer mensen wonen in een te groot huis voor de grootte van hun huishouden. Er 
is meer leefruimte beschikbaar dan nodig is. Door mensen bewust te maken van hun 
leefruimte misbruik en de gevolgen die daaraan gekoppeld zijn, wat doen ze dan?  



 

  
Figuur 1: Ontwerpschetsen en storyboard prototype bank 
 
 
 
 
 
 

Het onderzoek startte met de onderzoeksvraag: “Wat als alledaagse producten jouw data 
gaan verzamelen?” Uit die vraag ontstond een prototype wat bestond uit een bank die 
registreert hoe vaak en hoe lang er op de bank gezeten wordt. De bank beïnvloed de 
productiviteit, luiheid, gezondheid en focus van de gebruiker. Na het testen van het eerste 
prototype kwam de feedback van de gebruikers. De gebruikers misten confrontatie en een 
cooldown. Het prototype was zelf te bedienen met een timer die aan- en uitgezet kon worden 
en daarom te makkelijk om te omzeilen. Ook ontstonden er vragen rondom de data die de 
bank zou verzamelen, namelijk waar gaat dat heen en hoe hou je die veilig?  
 
Uit de paper The Emotive Couch [1] blijkt dat al vaker een bank met sensoren werd ingezet 
om de gemoedstoestand van de gebruiker te meten. Daar worden de sensoren gebruikt om 
de beweging en afstand van de persoon op de bank te meten. Die data wordt gekoppeld aan 
een emotionele staat die door eerdere gebruikers gekoppeld is aan een bepaalde positie en 
houding op de bank.  
 
Uit deze paper blijkt dat een bank een goed middel is om in te zetten om data te verzamelen 
over verschillende emoties. Met mijn prototype wil ik kijken hoe ik de motivatie en focus van 
de gebruiker kan beïnvloeden door middel van het verminderen van het gebruik van de bank. 
 
De methode die gebruikt is voor dit prototype is Day In The Life. Door middel van deze 
methode is er informatie verzameld over de routine van een gebruiker over de periode van 
een hele dag. De gebruiker werd een volledige dat geschaduwd om zo erachter te komen wat 
zorgt voor minder focus. Uit de verzamelde data bleek dat de gebruiker een lange tijd achter 
elkaar op de bank verblijft. Om dit probleem aan te pakken is het prototype van de 
registrerende bank ontstaan.  
 
Ter conclusie, de uitvoering van het prototype was niet voldoende. Het product was geslaagd 
bij de gebruiker, maar er ontbreekt een vorm van confrontatie, zodat de bank waarde krijgt. 
De gebruiker heeft wel dankzij het product meer inzicht in zijn dagelijkse zittijd en de 
gevolgen die daarbij horen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figuur 2: Poster Dagelijkse Routine 

Figuur 3: Tiny House Living onderzoeksvragen 

De volgende stap van het onderzoek was een dagelijkse routine bijhouden en visualiseren. 
De routine die gekozen was, is een ochtendroutine in het gebruik van dagcrème. Vervolgens 
werd er een poster gemaakt die visualiseert wat die routine voor de gebruiker betekend.  Na 
overleg met de docent tijdens een bespreking, is het onderzoek veranderd van richting. Dit 
gebeurde omdat er weinig inspiratie was om een onderzoek te starten gebaseerd op die 
dagelijkse routine.   

Tijdens het bedenken van een nieuw onderzoek was er een pijler Smart House beschikbaar 
om te volgen. In het begin van het onderzoek ging er al veel interesse naar het aspect Tiny 
House Living. Dat is ook verder uitgewerkt, maar heeft nog geen vervolgstappen.  

Het nieuwe onderwerp voor het onderzoek werd milieubewust leven. Dit is altijd al een grote 
motivator geweest en het uiteindelijke doel was anderen ook enthousiast te maken voor 
milieubewust leven. Al snel werd duidelijk dat mensen een gevolg moeten zien, anders is het 
niet waard om over te schakelen. De gevolgen werden bekend gemaakt over verschillende 
factoren: emotionele, financiële en sociale gevolgen. 

Emotionele gevolgen: [2] 
o Kinderen en hun toekomst
o Minder stress en schuldgevoel

Financiële gevolgen: [3] 
o Minder vaste lasten
o Meer financiële vrijheid
o Meer sparen
o Subsidie/tegemoetkoming

Sociale gevolgen: [4]  
o Ontstaan van communities
o Kloven tussen bevolkingsgroepen

Deze gevolgen hadden veel impact op nieuwe gebruikers omdat het ze een nieuwe blik gaf 
op het aspect milieubewust zijn. Het nieuwe doel werd mensen te overtuigen milieubewust 
te gaan leven.  

De deelvragen die hieruit ontstonden waren: wat zijn de dilemma’s? Wat ontstaat er 
waardoor mensen enthousiast worden om milieubewust te leven? Wat is milieubewustzijn 
en hoe kan dat gemeten worden? 



 

 
Figuur 4+5: Enquete Instagram: “Vind je jezelf milieubewust?”  

 
Figuur 6: Enquête Instagram: “Wat doe jij om milieubewust te leven?”   

Nu het onderzoek vooral om milieubewust zijn ging, kwam het aspect Tiny House Living weer 
terug boven. Dit aspect gaat namelijk goed samen met het aspect milieubewustzijn. Een Tiny 
House is de basis van milieubewust leven. De nieuwe uitdaging werd hoe mensen enthousiast 
gemaakt konden worden voor Tiny House Living. De grote motivatoren waren een kleinere 
ecologische voetprint en de gebruiker neemt minder plek in het dichtstbevolkte land van 
Europa, Nederland. [5] 
 
Het onderzoek startte met het meten van het gebruik van mensen om te meten hoe 
milieubewust iemand is. Om daar antwoord op te krijgen zijn er verschillende vragen gesteld 
op Instagram in de vorm van een enquête die duidelijk inzicht kreeg in het verbruik van 
mensen. Al snel werd duidelijk dat jongere mensen het prima vonden om hun verbruik te 
delen, maar wat oudere mensen hadden daar moeite mee. Ook werd de vraag gesteld of 
mensen van hunzelf al vonden of ze milieubewust waren en wat ze daarvoor deden. Veel 
antwoorden waren hetzelfde, namelijk dat ze wel al milieubewust bezig waren en dat ze dat 
deden door vooral afval te scheiden en de auto te vermijden als vervoer. 
 
Nu het duidelijk is hoe mensen in het milieubewustzijn staan, werd de volgende stap kijken 
hoe mensen beïnvloed kunnen worden om milieubewust(er) te worden. Het aspect zelf 
moest aantrekkelijker worden dan het nu is. Aangezien niet iedereen nu milieubewust leeft 
is het huidige aanbod niet aantrekkelijk genoeg. Door die vraag ging het onderzoek voor een 
korte tijd naar het zoeken naar compensaties voor milieubewust leven, maar die bestonden 
al. Hieruit blijkt dat een compensatie niet werkt. Uit een interview bleek dat de grootste 
bezwaren om niet milieubewust te leven waren de kosten, de tijd die het in beslag neemt en 
mensen zijn onbewust van hun persoonlijke invloed. Mensen willen pas milieubewust leven 
als ze zien dat anderen dat ook doen. Ook willen ze erkenning of een beloning.  
 
Uit die inzichten ontstond een nieuwe onderzoeksvraag: Hoe worden mensen bewust van 
hun invloed op het milieu? Dit kon namelijk twee kanten op gaan, mensen worden bewust 
en zijn trots op hun lage verbruik als ze al milieubewust leven of mensen worden bewust van 
hun hoge gebruik en willen dat aanpassen nu ze weten hoeveel invloed dat zou hebben. 
 



 

  
Figuur 7: zonnepanelen 
Figuur 8: windmolens 
Foto’s na vraag: “wat is milieubewustzijn voor jou?”  
 

  
Figuur 9:  Prototype Energie vergelijker app 

Nu het onderzoek draait om milieubewust leven werd het belangrijk om vast te stellen wat 
milieubewust zijn nou eigenlijk is en hoe dat er uit ziet. Dit werd visueel onderzocht door 
middel van foto’s. Toen dit gevraagd werd van andere mensen, kwamen veel dezelfde 
beelden terug. De beelden bestonden voornamelijk uit zonnepanelen en windmolens. Het 
beeld van milieubewustzijn is dus niet heel origineel en mensen kijken niet verder dan de 
populaire groene energie leveraars. 
 
De volgende stap van het onderzoek was onderzoek doen naar milieubewustzijn in de 
literatuur. Een scriptie van Ilona Berendsen en Ellen Roza scheen nieuw licht op het 
onderzoek. [6] De scriptie heet: Milieubewustzijn en milieubewust zijn. Dit suggereert dat 
dat twee verschillende begrippen zijn en dat kan leiden tot nieuwe inzichten. Uit de scriptie 
bleek dat de relatie tussen milieubewustzijn en milieubewust gedrag zwak is. Er is een kloof 
tussen intenties en gedrag. Mensen zijn goed op de hoogte van milieuproblemen en 
denken graag goede dingen voor het milieu te willen doen, maar ondernemen geen actie. 
De grootste hinder was het feit dat mensen bang waren dingen op te moeten geven in ruil 
voor een milieubewust leven. De nieuwe uitdaging werd hoe mensen gemotiveerd kunnen 
worden om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu, zonder dat ze 
dingen moesten opgeven of ontzegd werden.  
 
Om terug te komen op het persoonlijke verbruik van mensen en hun invloed is er een nieuw 
prototype gemaakt, een app. De app is een energie vergelijker die meet hoeveel de 
gebruiker verbruikt en dat vergelijkt met een gemiddeld Nederlands huishouden en dat 
visualiseert in de vorm van een voetafdruk. Hierdoor krijgen mensen inzicht in hun eigen 
invloed en worden ze beïnvloed om hun gebruik aan te passen naar het gemiddelde.  
 
De methode die gebruikt is voor dit prototype is Persona. Deze methode zorgde voor de 
berekening van een gemiddeld huishouden na het verbruik van verschillende mensen te 
meten. Met dit gemiddelde kunnen gebruikers zich vergelijken en aanpassen. Door deze 
gemiddelde persoon krijgen ze inzicht in hun eigen verbruik en dat van anderen.  
 
De gebruikers waren allemaal bereid hun verbruik te delen, omdat ze er voldoening en 
trots voor terug kregen als ze merkten dat hun verbruik onder het gemiddelde lag. Als dat 
niet het geval was, werden ze gemotiveerd om hun verbruik te gaan verminderen. Door 
deze positieve uitkomst is dit prototype geslaagd.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Figuur 10: Audiobestand Grote Kamer voor prototype 
 

 
Figuur 11: Audiobestand Kleine Kamer voor prototype 
 
 

 
Figuur 12: visualisatie prototype  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door terug te gaan naar de kern van Tiny House Living is het onderzoek meer gaan focussen 
op huishoudens en hun gebruik van ruimte. Hiervoor was het onderzoek vooral gericht op 
hun verbruik te verminderen om zo meer voor het milieu te doen. Dit onderzoek was te 
breed en vereiste te veel verandering in een korte periode. Het nieuwe doel werd mensen 
laten nadenken over hun ecologische voetprint en gebruik van leefruimte. De nadruk ligt 
op de leefruimte van mensen. De doelgroep werd verkleind naar kleine huishoudens in 
grote huizen. Door de doelgroep te verkleinen werd het makkelijker om hun te bereiken 
en te onderzoeken naar inzichten. De kleine huishoudens zijn vooral voormalige grote 
huishoudens die zijn verkleind door kinderen die verhuist/uit huis zijn gegaan. 
 
Het nieuwe concept is het beleefbaar maken van een leefruimte en hoe dat invloed heeft 
op het milieu. Uit onderzoek van Kaplanis [7] blijkt dat de grootte van een kamer onbewust 
invloed heeft op onze mentale staat. Om dit toe te passen op een prototype is er een 
duidelijk verschil getoond tussen een grote en een kleine ruimte. Een kleine ruimte is beter 
dan een grote ruimte voor het milieu, dat moest ook weerspiegeld worden in een 
prototype. Het prototype maakte gebruik van het zintuig horen. Het bestond uit twee 
audiobestanden waarin geluiden te horen waren die samengaan met klimaatverandering 
en een groen milieu. De audio voor de grote ruimte bestond uit geluiden zoals het vallen 
van een ijsberg, een tikkende klok en een werkende fabriek. De audio voor de kleine ruimte 
bestond uit geluiden zoals windmolens, vogels en watervallen.  
 
De methode die gebruikt is voor dit prototype is Scamper. Voor dit prototype was het 
belangrijk om de juiste audio te vinden die de juiste boodschap gaven. Het proces hiervan 
was een oneindige cirkel van selecteren, aanpassen en elimineren. Het belangrijkste was 
namelijk hoe de geluiden beleefd gingen worden.  
 
Het prototype is getest op twee personen. Beide personen dachten bij Big Room aan een 
grote werkruimte i.p.v. een woonruimte. De audio daarvan is daarom niet gericht genoeg 
op een huiselijke sfeer. De sfeer van de audio is wel goed overgekomen. Beide voelden zich 
niet op hun gemak tijdens deze audio.  Beide personen dachten bij Small Room aan de 
natuur en tot rust komen. De audio daarvan heeft wel het juiste gevoel getriggerd.  Small 
Room heeft een voorkeur over Big Room, dus dat is geslaagd.     
 
Na de uitleg van de audio titels snapte een persoon de koppeling. De ander dacht nog aan 
het criminele aspect dat ze hadden opgepakt tijdens de audio. Ondanks dat heeft Small 
Room de voorkeur.   
 
Het doel van dit prototype was mensen bewust maken van hun invloed op het milieu door 
hun woonruimte te betrekken als boosdoener.  

https://drive.google.com/drive/folders/1s116OQweKmPjxEqJVaDsX0hXuTHuj8A3?usp=sharing


Figuur 13: SAVESPACE-prototype 

Figuur 14: Formules Andrew Morrison gebruikt voor 
prototype 

De deelvragen die hieruit ontstonden waren: Hoe kan een leefruimte ingezet worden in 
voordeel van het milieu? Hoe worden ruimtes beleefd?  

De onderzoeksvraag die uit dit prototype kwam was: Hoe kan het beleefbaar maken van 
een leefruimte mensen bewust maken van hun invloed op het milieu? 

Om door te gaan op het inzetten van een leefruimte is er een nieuw prototype ontstaan, 
de app SAVESPACE. De app laat zien hoe je bewuster met ruimtes kunt omgaan. De app 
maakt de persoon bewust van de hoeveelheid ruimte er nodig is, in plaats van beschikbaar 
is. Het eerste deel van de app bestaat uit een verzameling van persoonlijke data, zoals de 
grootte van hun huishouden, hun huis en hoeveel ruimte ze zelf al bereid zijn op te offeren. 
Dit geeft inzicht in hoever mensen zelf al bewust zijn van milieuproblemen. Het tweede 
deel van de app bevat een formule die berekend hoeveel uren van een 40-uur werkweek 
gaan naar de afbetaling van hun huis. De formule komt uit een Ted Talk van Andrew 
Morrison. [8] Geld is nog altijd een hele grote motivator en werkt goed om mensen bewust 
te maken van hun gebruik in leefruimte als dit ze meer geld oplevert.  

De methode die gebruikt is voor dit prototype is Scenario. Deze methode bood inzicht in 
de verschillende financiële situaties mensen zitten qua hypotheek en het aantal werkuren. 
Door dit te onderzoeken ontstond er een meetpunt dat gebruikt kon worden in dit 
prototype in de vorm van een 40 uur werkweek.  

De app leidde tot meer bewustwording van ruimtegebruik en een kleine schok dat er zoveel 
uren naar het afbetalen van een huis gaan. Het prototype spoorde niet aan tot actie. Het 
doel van dit prototype was mensen bewust maken van hun eigen ruimtegebruik en wat 
voor gevolgen dat heeft op financieel gebied. Actie ondernemen was hier geen onderdeel 
van.  

Ter conclusie, dit prototype werkte goed op gebied van financiën. Verder had het 
prototype weinig tot geen inbreuk. De gebruiker werd bewust van hun 
huidige woonsituatie en gebruik van leefruimte, en hoe dit veranderd en ingezet kan 
worden tegen milieuproblemen. In dat opzicht is dit prototype geslaagd.  

Nu al iets duidelijker is hoe mensen bewust worden van hun leefruimte is er een nieuwe 
onderzoeksvraag ontstaan: Hoe kunnen mensen bewust gemaakt worden in hun gebruik 
van leefruimte?  

Maandlasten hypotheek:

Netto maandelijks inkomen:

___ uur  per  40 uur  werkweek 
gaat naar afbetaling huis

€...............

€...............

Wist je dat?

De gemiddelde  Nederlander  werkt  29,4 uur  per  40 uur 
werkweek voor de afbetaling van het huis. 

Benieuwd hoe lang u werkt voor uw huis?

Bereken het hier:

Berekenen



 

 
Figuur 15: Enquete beleving persoonlijke ruimte, deel 1 
Zie Bijlage voor de andere delen 
 

 
Figuur 16: Visualisatie Build-Box  

De volgende stap van het onderzoek was literatuuronderzoek doen naar de persoonlijke 
beleving van een ruimte. Uit onderzoek van de Omgevingspsycholoog [9] kwamen drie 
belangrijke waardes die mensen koppelen aan hun leefruimte: controle, privacy en 
territorium. Om te checken of dit klopt is er een enquête opgesteld die vraagt naar de 
persoonlijke beleving van hun favoriete ruimte en welke waardes ze daaraan koppelen.  Uit 
de enquête bleek dat mensen vooral privacy waarderen in hun ruimte. Nu duidelijk is welke 
waardes mensen koppelen aan hun persoonlijke ruimte was het nieuwe doel om dit terug 
te koppelen aan het Tiny House Living aspect. Dit houdt in dat mensen bewust worden van 
hun ruimtegebruik en dit willen verkleinen in voordeel van het milieu.  

Uit dat nieuwe doel ontstond een nieuw prototype, een Build-Box. De box is een 
samenstelling van producten en diensten die gebaseerd zijn op de normen en waarden van 
de gebruiker en worden ingezet voor een gepast ontwerp. De box wordt ingezet om tot 
een nieuw ontwerp te komen van hun persoonlijke ruimte om zo tevredenheid te creëren 
in een kleinere ruimte. Bij dit prototype is het belangrijk om de gebruiker te betrekken bij 
het ontwerpproces dat volledig rondom hun normen en waarden wordt vertaald naar 
producten die daarmee instemmen en de gewenste sfeer creëren.  

De methodes die zijn gebruikt voor dit prototype zijn Co-Creation en Co-Reflection. Co-
Creation is erg belangrijk om samen een leefruimte te kunnen creëren. Dat is een lang 
proces waarbij de gebruiker elke keer zijn inbreng moet kunnen brengen. Co-Reflection 
maakt het mogelijk om bij elke stap samen te komen met de gebruiker om zeker te zijn dat 
de juiste normen en waarden nageleefd worden. 

Om te verduidelijken hoe de box in zijn werk gaat is er een stappenplan. 
Stap 1: welke normen en waarden zijn belangrijk in het ontwerp? 
Stap 2: welke producten/materialen vertalen die normen en waarden? 
Stap 3: ontwerpen van een leefruimte 

In de box moeten materialen komen die instemmen met de normen en waarden van de 
gebruiker. Als de gebruiker als waarde kiezen voor privacy, wordt er gekeken naar 
producten die dat vertalen, zoals kasten met deuren, deuren zonder glas, afgesloten 
ruimtes en schuttingen. 

Uit de enquête en het laatste prototype is er een laatste onderzoeksvraag ontstaan: Hoe 
kunnen normen en waarden van een gebruiker vertaald worden naar een ontwerp van een 
leefruimte? 
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Figuur 17: visualisatie waardes gekoppeld aan persoonlijke 
ruimte 

Conclusies 

In dit onderzoek zijn verschillende deelvragen ontstaan en beantwoord. 

Deelvragen: 

o Hoe ervaart iemand een persoonlijke ruimte?
o Hoe kan het onderzoek teruggekoppeld worden naar Tiny House Living?
o Welke methodieken zijn daar voor nodig?
o Hoe hebben normen en waarden invloed op het ontwerp?
o Wat is het uiteindelijke doel?

De belangrijkste vraag is wat het uiteindelijke doel van dit onderzoek is. Het doel is om de 
mindset van mensen te veranderen in voordeel van het milieu. Dit wordt ondersteunt door 
de beleving van hun leefruimte te koppelen aan een kleiner ontwerp van een nieuwe 
leefruimte. Hierdoor wordt misbruik van leefruimte tegengegaan en is er geen overbodige 
ruimte die met tegenzin gefinancierd moet worden. Door de normen en waarden die aan 
de oude leefruimte gekoppeld zitten mee te nemen in het nieuwe ontwerp, heeft men niet 
het gevoel dat ze dingen moeten opgeven. Hierdoor is de drempel om over te schakelen 
niet meer zo hoog en is de slagingskans hoger.  

Tijdens dit onderzoek is duidelijk geworden hoe mensen kijken naar het milieubewustzijn 
en hoe ze enthousiast gemaakt kunnen worden om zelf initiatief te tonen. Door 
leefruimte  te onderzoeken en in te zetten wordt het heel persoonlijk, waardoor 
mensen sneller gemotiveerd zijn zich aan te passen. De enige drempel aan het 
veranderen van hun mindset na de koppeling van leefruimte, is de normen en waarden 
die de gebruiker koppelde aan hun leefruimte. Om angst voor inlevering en 
tekortkoming te voorkomen, worden diezelfde normen en waarden meegenomen en 
gerespecteerd.  
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