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ABSTRACT 

Een huis dat alle kleine vervelende taakjes uit handen neemt en je leven makkelijker maakt. Dit is wat 
een Smart House op dit moment is, maar dit kan in de nabije toekomst wellicht gaan veranderen. 
Wat als de mens en het Smart House gaan samenwonen, waardoor ze gelijk aan elkaar worden met 
ieder wensen voor eigenbelang. Door middel van dit onderzoek wordt er ondervonden wat er 
gebeurd als een Smart House een eigen persoonlijkheid en identiteit krijgt. Wat gebeurt er dan met 
de relatie tussen bewoner en huis? Door de juiste identiteit en communicatie stijlen aan elkaar te 
koppelen kan een Smart House een extra factor worden in de bewoner zijn leven en zal de bewoner 
niet meer als enige aan de top van de piramide staan. Dit onderzoek richt zich op de identiteit van de 
mens en de communicatiestijl van Smart House naar de bewoner die daarbij past. Ook wordt er 
gekeken naar wat voor invloed een Smart House heeft op de dagelijkse routine en wat voor invloed 
dat heeft op de levensstijl van de bewoner. 

 
 
 

 

KEYWORDS 

Smart House; communiceren; data; identiteit; 
dagelijkse routine; persoonlijkheid;  

mailto:mip.burgers@student.avans.nl


2 
 

 

Day in the life 

Methode om inzicht in het leven van uw 
gebruikers te krijgen. 

 
 
 

Figuur 1: Data verzamelen in een Smart House 

 

Figuur 2: Briggs Myers type table 

INLEIDING- ACHTERGRONDINFORMATIE 

Dit onderzoek is ontstaan uit de vraag “wat is jouw dagelijkse routine?” in combinatie met het Smart 

House Smart Personality project van Martin Leclercq en Nina Kramer [1]. Na het bijhouden van een 

eigen Day in the life, kwamen hieruit vragen die te maken hadden met het sturen van de dagelijkse 

routine door een Smart House en wat dit voor invloed zou hebben op de relatie tussen deze twee. 

Op de tweede vraag is dit onderzoek verder gegaan. 

Het verschil tussen een huis met smart producten en een Smart House is dat bij de eerste de mens 

de beslissingen maakt of de producten in werking gaan of uitblijven. Bij een Smart House houdt het 

huis zelf data bij van de bewoners en slaat dit op en pas dit vervolgens toe bij een zelfde 

toekomstige situatie. Data collecteren bij Smart Houses bestaat uit 2 onderdelen. Dit gebeurt via 

video en sensoren in verschillende smart apparaten. Dit gaat naar een server die dit opslaat. De 

server stuurt het daarna door naar een database waar de data wordt opgeslagen en kan worden 

opgehaald in toekomstige situaties (fig. 1) [2]. 

Na het verzamelen van de data gaat het om het verwerken van deze informatie en het terug 

communiceren naar de bewoner. Op wat voor manier moet er gecommuniceerd worden naar de 

bewoner zonder dat dit een inbreuk wordt op zijn of haar leven, maar wel dat de boodschap 

effectief over gebracht wordt en er ook naar gehandeld wordt. Dit zal voor iedereen anders zijn, 

want iedereen heeft een andere persoonlijkheid en zal een andere manier van communiceren 

hebben. De manier van communiceren kan herleid worden vanuit iemand zijn identiteit. Mensen 

beschrijven zichzelf vaak met emoties en denken dat dat hun persoonlijkheid is, maar Myers & 

Briggs hebben hier een betere indicator voor (fig. 2) [3]. Dit is een test om je identiteit te bepalen en 

daaruit kan je verschillende communicatie manieren afleiden. Hier zal later bij de uitwerkingen van 

de deelvragen op terug worden gekomen. 

 

 
Eerste prototypes 

 

Beginnend met kijken naar de Uncanny valley (fig. 3) als het gaat om mens-robot interactie. Dit 

effect beschrijft een toename van affiniteit voor een robot naarmate de menselijkheid van het 

uiterlijk ook toeneemt, tot op een bepaald punt, waarbij de gelijkenis met een mens ongeveer 80 tot 

85 28 procent is, dan neemt de affiniteit fors af. 
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Figuur 3: Uncanny valley effect [4] 
 
 

Dot Voting 

Een onderzoeksmethode waarbij de testpersonen 

hun top keuzes aangeven met post-it’s. Bij deze 

test mochten de testpersonen 2 keuzes per 

onderdeel aangeven. 

 
 

Emotional Journey 

Een Emotional Journey is een visualisatie die de 

emotionele ervaring van een gebruiker in kaart 

brengt en illustreert door de ervaring van 

interactie met een organisatie, product of merk. 

 

 

Figuur 4: Emotional Journey bij testen prototype 2 

Mensen zijn wel bekend met robots en smart producten, maar vertrouwen ze niet als ze op mensen 

gaan lijken qua uiterlijk [5] . bracht mij op de vraag: Hoe moet een Smart House de sturing en taken 

doorgeven aan haar bewoner voor een positief effect? Op deze vraag zijn de testen ontstaan. Deze 

test bestaat uit de onderdelen: persoonlijkheid, uiterlijk en meldingen. Proefpersonen werden 

gevraagd om in drie rondes met Dot Voting te stemmen op de optie die hun een vertrouwd, 

intimiderend en onverschillig gevoel gaf (Bijlage 1). Hierna stelde ik hun in een kort interview vragen 

over hun keuze. Aan de hand van de uitkomsten van de Dot Voting en de antwoorden uit het 

interview heb ik een prototype opgesteld dat zowel vertrouwd als intimiderend is in het geven van 

commando’s. “Vertrouwen is meer nodig naarmate onzekerheid toeneemt” [6]. Mensen zijn 

onzeker als het aankomt op robots, Smart Houses en je data uit handen geven. Daarom is het 

belangrijk dat dit vertrouwen uitstraalt, maar met een deel intimidatie. Het is voor de bewoners 

geen keuze dat de taken worden opgevolgd, maar een verplichting. 

Het prototype is een Smart House tablet, die gedurende de hele dag opdrachten en taken geeft die 

de bewoner binnen een bepaalde tijd moet uitvoeren (Bijlage 2). Dit prototype neemt per dagdeel 

van andere persoonlijkheid aan. Hiermee wordt getest welke manier van commando’s geven het 

beste en meest positieve effect heeft op de bewoner. Dit prototype is getest op een proefpersoon. 

Dit prototype is een combinatie van wekkers op een telefoon en berichten met taken die op 

specifieke tijden gestuurd worden. Deze taken zijn ieder dagdeel gelijk, alleen worden ze op een 

andere manier gebracht. De proefpersoon werd ook om gedurende de dag een Emotional Journey 

bij te houden (fig. 4). Ook werd de proefpersoon na de test geïnterviewd en gevraagd wat ze ervan 

vond en of ze de Emotional Journey uit kon leggen. De reden achter de negatieve ochtend was dat 

ze door de berichten niet gemotiveerd werd en zich er ook niet goed aan hield. De middag was de 

meest positieve uitkomst. Dit kwam door de onderbouwde opdrachten en het voelde niet pushend. 

Dit was wel het geval in de avond. Ze had het gevoel alsof ze keihard bezig moest zijn en daar had ze 

geen zin in. Dit kwam ook omdat het al laat en donker was. De fysieke context versterkte hier de 

irritatie. Het uiterlijk van de robot vond ze minder impactvol dan de Tone of Voice, maar als nog 

vond ze de vrolijke “cute” robot fijner om naar te luisteren dan degene die er heel artificieel uit zag. 

Ze gaf daarbuiten ook aan dat de rode alarmicoontjes de meeste aandacht trokken en de gele het 

minst. Op dit moment was er nog niet bewust bezig geweest met de combinatie van kleuren en de 

emotionele staat. 

Deze eerste prototypes en testen hebben geleidt tot een aantal onderzoeksvragen om tot een 

antwoord op de hoofdvraag te komen. 
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ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Om tot de juiste inzichten te komen bij de onderzoeksvraag zijn er een aantal onderbouwende 

deelvragen ontstaan: 

1. Wat is de rol van een Smart House in de dagelijkse routine? 

2. Wat zijn de effecten wanneer een Smart House inbreng heeft in de levensstijl van de 

bewoners? 

3. Wat is (smart) identiteit? 

4. Op welke manier moet een Smart House communiceren met de bewoner? 

5. Met welk deel van het Smart House heeft de bewoner een relatie? 
 

Deze onderzoeksvragen worden beantwoord door de combinaties van geteste prototypes en 

research van andere bijpassende onderzoeken. 

 

 
Wat is de rol van een Smart House in de dagelijkse routine? 

 

Hiervoor moeten we eerst kijken naar wat een routine eigenlijk is. Een routine is opgebouwd uit 

gewoontes. “Voor twee redenen moeten we snappen wat het concept van een routine eigenlijk 

inhoudt, daarvoor moeten we eerst focussen op gewoonte. Ten eerste, routines functioneren door 

het triggeren van individuele gewoontes. Ten tweede, routines zijn een reeks van georganiseerde 

gewoontes [7]”. Ook pragmatist filosoof en psycholoog John Dewey [7] zei “Het gebruik van 

gewoontes wordt vrijwel altijd onbewust gedaan.” Professoren Richard R. Nelson en Sidney G. 

Winter [7] stellen “Een routine en een computer programma lijken op elkaar, beide werken ze met 

herhalende patronen en activiteiten.” 

Een dagelijkse routine zijn gewoontes die herhaald worden. Dit geeft structuur aan je dag en je brein 

vindt structuur fijn. Breinen zijn gek op herhaling, want door dingen steeds hetzelfde aan te pakken 

bespaart je brein een hoop energie. [8] 

Een smart house is een toevoeging in een persoon zijn/haar leven. Het brengt nieuwe gemakken 

met zich mee. Zoals bijhouden welke producten er op zijn in de koelkast en de lampen en 

verwarming op een bepaalde tijd aandoen. In de dagelijkse routine haalt het smart house 

handelingen weg die de bewoner eerst zelf moest doen. Een smart house bespaart de bewoner dus 

tijd en energie door die stappen voor hem/haar te doen. 
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Tabel 1: Uitkomst van de survey op de vraag: Welke informatie zou 

je met een Smart House willen delen die op basis van jouw 

informatie kan leren? 

 

Daarnaast zorgt een smart house er ook voor dat alle apparaten in je huis met elkaar in contact 

staan en in staat zijn met elkaar te communiceren. Doordat deze apparaten kunnen communiceren 

met elkaar weten ze ook van elkaar of er ergens een probleem is of dat alles op de juiste manier 

werkt. 

 

 
Wat zijn de effecten wanneer een Smart House inbreng heeft in de levensstijl van de bewoners? 

Ten eerste wordt het leven van een bewoner van een smart house makkelijker gemaakt door de 

inbreng van het Smart House. Het smart House neemt taken uit handen van de mens en zorgt 

ervoor dat jij daardoor meer rustmomenten hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een automatische 

stofzuigen en dweil of aan lampen die zichzelf aan en uit zetten op bepaalde tijden. 

De toevoeging van een smart house met een eigen smart identiteit is een extra factor in je leven. Dit 

kan zorgen voor gezelschap voor mensen die zich alleen voelen. Of een extra stok achter de deur die 

je helpt bij het behalen van bepaalde doelen zoals gezond eten, weinig energie verbruiken of veel 

sporten. Een smart house kan dus helpen met intrinsieke motivatie om doelen te bereiken. 

Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf, maar kan aangewakkerd worden door andere, als het op de 

juiste manier gecommuniceerd wordt [9]. Dit kan dus ook door een smart house gebeuren. 

De effecten die een smart house kan hebben wanneer het inbreng heeft op de levensstijl van de 

bewoner kan erg verschillen. Het kan positief uitpakken wanneer de juiste manier van 

communiceren gebruikt wordt. Het kan ook negatieve effecten hebben als er frictie ontstaat tussen 

de bewoner en het huis. Dan zal de bewoner opstandiger zijn en niet willen meewerken, ook al is 

het een gezamenlijk doel wat positieve invloed heeft op de bewoner zijn leven. 

De opgezette survey gaf ook een paar belangrijke inzichten. De gevraagde uit de doelgroep gaven 

aan dat ze een Smart House wilde die paste bij hun eigen persoonlijkheid en verschilde dus best wel 

erg per persoon. Ook gaf de doelgroep aan veel data te durven delen met het Smart House als het 

maar niet in de details ging (Tabel 1). Als voorbeeld wilde ze wel hun budgetten delen, maar niet 

hun daadwerkelijke uitgaven. Zo zie je dat mensen zich van hun beste kant willen laten zien en niet 

hun fouten willen toegeven aan een Smart House/computer die hiervan kan leren. 



6 
 

 
 

 
Figuur 5: De 16 mogelijke combinaties van de 

verschillende types van het Myers & Briggs model 

Figuur 6: Stress expression ESFJ. Hoe gaat een 

persoonstype ESFJ met conflicten en stressvolle situaties 

om. [10] 

Figuur 7: Emotional Journey ESFJ 

Wat is (smart) identiteit? 
 

Volgens Myers & Briggs [3] zijn er 4 punten met 4 bijbehorende vragen waarop je iemand zijn 

identiteit kan bepalen: 

1. Waar haal je je energie vandaan? 

- Extravert (E) en introvert (I) 

2. Hoe verwerf je informatie en focus je je aandacht? 

- Voelen (S) en intuïtie (N) 

3. Hoe maak jij je keuzes? 

- Denken (T) en voelen (F) 

4. Hoe ga je om met de buitenwereld? 

- Oordelen (J) en waarnemen (P) 
 

Er zijn 16 combinaties (Fig. 5) mogelijk als het gaat om het combineren van deze eigenschappen met 

karakteristieken (Bijlage 3). Deze manier van iemand zijn persoonlijkheid achterhalen geeft niet aan 

of iets “goed” of “slecht” is. Ook geeft deze test niet de competenties en intelligentie van een 

persoon weer, dus mensen zullen zich niet beledigd of beter voelen als ze niet dezelfde score 

hebben als iemand anders. 

Als bijbehorend prototype hebben proefpersonen deze persoonlijkheidstest gedaan en werd er 

daarna op dezelfde manier als bij voorgaand prototype vanuit het Smart House taken die in het huis 

moesten worden uitgevoerd (Fig. 4). Deze keer werden de berichten zo gestuurd dat het bij de 

communicatie strategie paste van de testpersoon haar persoonlijkheid (Bijlage 4). De uitkomst van 

de testpersoon haar persoonlijkheid was ESFJ. Aangezien een Smart House slim is door machine 

learning wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat een Smart House zijn communicatiestijl kan 

aanpassen per bewoner. Door de combinatie van de karakteristieken, communicatiestijl en de stress 

uitdrukking te combineren kan de perfecte communicatiestijl gecreëerd worden. Voor dit prototype 

met hield dat in dat de communicatie niet persoonlijk gericht was, want daar kan deze persoon zich 

schuldig door gaan voelen. Daarnaast is er aan het begin van de test een overzicht van alle taken 

gestuurd. Doordat de testpersoon een J is zou zij dit fijn vinden om georganiseerder te werk tegaan 

en zodat ze het gevoel heeft dat zij haar leven onder controle heeft. Daarnaast waren de berichten 

realistisch en gebaseerd op feiten dit zijn twee dingen die goed passen bij S. 

Ook bij dit prototype werd er aan de test persoon gevraagd of ze een emotional journey (Fig. 7) bij 

wilde houden. Deze was erg positief. Door een kort interview na de test legde ze de emotional 

journey 
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Tabel 2: De communicatiestijl waar de doelgroep voorkeur 

aan geeft 

 

 
Figuur 8: Plutchik’s Wheel of Emotions [11] 

 
 

Best, good & bad practices 
 

3 opties hebben als antwoorden. 1 voor als het 

goed is, 1 voor neutraal en 1 als het niet goed is. 

toe. Ze had het gevoel dat ze niet alleen was en dat ze het gevoel had dat ze aan het samenwerken 

was en dat was erg positief. Wat terugslaat op haar Extraverte manier van persoonlijkheid. Ook gaf 

ze aan dat de berichten die realistisch en gedetailleerd waren en onderbouwd met feiten “echt” 

aanvoelde en niet alsof ze maar wat aan het doen was. Voor deze prototype test is er ook een test 

uitgezet met alle tegenovergestelde communicatiestijlen. En hieruit kwam ook het verwachte 

antwoord. De berichten die in de tweede test werden gestuurd werden ontvangen als “last minute, 

zonder voorbereiding” en ook vond ze dat ze te veel alleen gelaten werd en dat ze met te brede 

informatie te veel zelf moest beslissen. Doordat alle prototypes getest zijn op dezelfde personen kan 

er gesteld worden dat de theorie van de aangepaste communicatiestijlen werken 

Professoren Richard R. Nelson en Sidney G. Winter [7] stellen “Een routine en een computer 

programma lijken op elkaar, beide werken ze met herhalende patronen en activiteiten.” Deze 

communicatiestijl kan herhaald blijven worden en zal daardoor een routine worden voor Smart 

House en zal zo de identiteit van het Smart House worden.  

 

 
Op welke manier moet een smart house communiceren met de bewoner? 

 

Na het prototype bij de vorige deelvraag is een deel van deze vraag al beantwoord, maar 

communicatie bestaat uit meer dan alleen de communicatiestijl. Het gaat ook om de manier waarop 

het gebracht wordt, de vorm. Bij de survey gaf de doelgroep aan dat ze het liefst een bekende 

manier van communicatie hadden (Tab. 2). Maar wat de doelgroep denkt te willen en wat het beste 

werkt kan vaak van elkaar verschillen. Vanuit het aller eerste prototype kwam uit het interview dat 

kleur ook een impact had op de gemoedstoestand van de testpersoon. Kleuren kunnen bijvoorbeeld 

ingesteld worden voor een bepaald onderwerp of om de gemoedstoestand van de bewoner of het 

huis te weergeven (Fig. 8). 

In het laatste prototype wordt er gekeken hoe er door middel van kleuren gecommuniceerd kan 

worden tussen bewoner en Smart House. Dit gebeurd door een best, good & bad optie te geven. Dit 

houdt in dat er een neutrale stand is wanneer er niks gebeurd. Het Smart House geeft 

complimenten als taken goed worden gedaan. De laatste optie is voor als er iets gebeurd waarbij het 

Smart House het er niet mee eens is. Dit kan zijn de vaat op het aanrecht laten staan, de douche te 

lang aan laten staan, het vuilnis niet naar buiten brengen of de leidingen niet onderhouden. Dit 
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Figuur 9: Concept prototype kleur en 

gemoedstoestand 

 

Participant observation 
 

Tijdens het testen van een design wordt er van 

een afstand bij gehouden wat de testpersonen 

doen. 

 

 
Figuur 10: Shearing layers: Laat gelaagdheid van een 

huis zien. [12] 

 

prototype is getest eerst met de emotie die de testpersonen bij de kleuren voelde. Hieruit kwam al 

snel dat rood gezien werd als boos/conflict en groen kwam eruit als positief en complimenterend. 

Voor neutraal werd er vooral gekozen voor vrij lichte/pastel kleuren. 

Tijdens het tweede gedeelte van het prototype werden er gekleurde meldingen naar de telefoon 

van de testpersonen gestuurd als er een verandering plaatsvond naar rood of groen (Fig. 9). Het is 

namelijk niet nodig om de hele tijd een neutrale kleur te blijven sturen. Dit prototype zou groter 

uitgevoerd kunnen worden door een testsituatie op te zetten en in combinatie van druk- en video 

sensoren en lampen en dan te testen hoe de testpersonen reageren op een ‘echte’ situatie (Bijlage 5 

en 6). Voor nu werd er positief gereageerd op de groene berichten. Door participant obsevation 

werd er geconcludeerd dat er bij groene berichtjes de testpersonen glimlachte en een meer 

positieve houding kregen. Bij een rood bericht kwam er vaak een zucht. Sommige taken werden 

meteen uitgevoerd en sommige werden uitgesteld tot later. Maar alle taken werden wel voldaan. 

Dit kwam ook door de online ‘to-do’ lijst waarbij de testpersonen terug konen kijken welken taken 

ze nog niet voldaan hadden. 

 

 
Met welk deel van het Smart House heeft de bewoner een relatie? 

 

Een huis kan worden opgedeeld in 5 lagen (Fig 10). Bezittingen zijn niet alleen een uiting van 

iemands identiteit, ze fungeren ook als bevestiging van die identiteit. De Amerikaanse psycholoog 

Kron bevestigt dat mensen hun onzekerheid over hun identiteit proberen te verminderen met 

materiële objecten. Bovendien kunnen materiële zaken het gevoel geven dat je controle hebt over 

je omgeving. [13] Ook kunnen mensen heimwee krijgen naar een locatie. Het huis waar je vroeger 

woonde, een land waar je geweldige vakantie had of de stad waar je studeerde. 

Daarnaast is er ook nog de optie als mensen hun eigen huis hebben gebouwd/verbouwd. Deze 

mensen hebben alle onderdelen zoals stenen, behang en voorzieningen allemaal zelf uitgekozen. 

Deze mensen zullen meer waarde hechten aan deze onderdelen van een huis als mensen die hun 

huis huren of zijn ingetrokken in een al bewoond huis. 

Grofweg kun je stellen dat je thuis voelen bestaat uit 4 ‘eigenschappen’: terugtrekken, controle, 

verbondenheid en identiteit. [14] 

https://www.omgevingspsycholoog.nl/controle
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Intangables is het gevoel wat je krijgt van alle lagen bij elkaar. Dus met welk deel van een Smart 

House heeft de bewoner nu de relatie. Dat is dus lastig te beantwoorden. De onderdelen zijn los van 

elkaar te onderscheiden, maar niet los van elkaar te gebruiken. Het is dus een combinatie van alle 

lagen bij elkaar. Wel moeten alle 4 de onderdelen in het Smart House aanwezig zijn. Er moet een 

plek zijn om je als bewoner terug te trekken zonder dat je Smart House je zomaar kan bereiken. 

Controle moet er zijn tot op een bepaald niveau. De controle dat je niet tijdens dat je op de wc zit 

berichten krijgt over de vaat die niet in de vaatwasser staat is daar een voorbeeld van. Dat zijn kleine 

momenten waar je even privacy wil en niet het gevoel wil hebben dat er iets of iemand met je 

meekijkt. Verbondenheid wordt gecreëerd door de materiele zaken die in het huis staan en doordat 

je samen naar een gezamenlijk doel streeft en dat is de woonsituatie zo aangenaam mogelijk maken. 

 

 
CONCLUSIE 

 

Op dit moment zijn Smart Houses nog niet normaal in de maatschappij. Dit zal in de nabije toekomst 

steeds gewoner worden. Door een Smart House een identiteit te geven op basis van de 

persoonlijkheid van de bewoner zal een Smart House niet alleen gaan voelen als een nieuw 

technisch snufje, maar als een deel van iemand zijn leven. Een Smart House is op dit moment nog 

een fijn hulpje wat het leven van de bewoners gemakkelijker maakt. Wanneer een Smart House 

inbreng gaat hebben op de levensstijl dan kan dit positief of negatief uitpakken. Dat ligt aan de 

combinatie van de identiteit van het huis en de manier dat er gecommuniceerd wordt. Er kan een 

goede communicatiestijl worden gevonden als de bewoners een Briggs & Meyers [3] 

persoonlijkheidstest doen. Deze communicatiestijl wordt als fijn ondervonden bij de testpersonen. 

Daarnaast willen mensen wel hun privacy en controle behouden. Dit kan gedaan worden door i.p.v. 

met tekst en audio te werken met kleuren te werken. Deze zijn minder indringend, maar nog wel erg 

duidelijk. Zo heeft de bewoner nog wel controle over zijn of haar eigen leven en keuzes. Dus wat 

gebeurd er als een Smart House en de bewoner gaan samenwonen. Wat de uiteindelijke vorm zal 

moeten zijn is nog onbekend. Er zal een verandering plaatsvinden in hiërarchie. De mens zal niet 

meer de enige zijn die vraagt om taken uit te voeren. Maar door een goede communicatiestijl zal dit 

niet voelen als een inbreuk op de controle die de mens graag zelf heeft.  

 

DISCUSSIE 

Als eerste discussiepunt zouden de laatste twee prototypes met elkaar gecombineerd kunnen 

worden. De communicatie stijl van Myers & Briggs combineren met de communicatievorm kleur. Dit 

zou voor een vervolg onderzoek interessante ondervindingen kunnen brengen.  

Er zijn nog een aantal vragen die onbeantwoord blijven. Zoals hoe blijft de data van de bewoners 
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veilig. Wie hebben toegang tot de data en wat kan er mee gedaan worden. Als je dit concept op 

grotere schaal bekijkt kan het ook invloed hebben op de woningmarkt. Er kunnen dan aparte wijken 

ontstaan waarin dezelfde soort mensen gaan wonen. In plaats van de wijken van nu die vooral op 

inkomen zijn gebaseerd zullen mensen met dezelfde soort persoonlijkheden bij elkaar gaan wonen. 

In dit onderzoek is er een kleine uitstap gemaakt naar deze beide vragen, maar door deze vragen 

werd het onderzoek te breed. In een volgend onderzoek zou het interessant zijn om deze vragen te 

beantwoorden.  

Dit onderzoek richtte zich vooral om de interactie tussen mens en Smart House, helaas kon er door 

de corona situatie geen testpersonen van buiten het huishouden konden deelnemen aan de fysieke 

testen. Hierdoor zijn de resultaten gebaseerd op 1 tot 2 testpersonen en zullen daardoor minder 

betrouwbaar zijn. Ook zijn de opgezette prototypes en testen erg lo-fi, door een beperkt aantal 

beschikbare middelen. In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om de prototypes uit te 

werken tot hogere kwaliteit en die bij een grotere doelgroep te testen. 

 

Natuurlijk zou de situatie het best getest kunnen worden in een echt Smart House, helaas was er in 

dit onderzoek geen mogelijkheid om met een Smart House te werken. Als de testen in een volgend 

onderzoek in een Smart House uitgevoerd zouden, dan zouden de resultaten betrouwbaarder zijn.  

In een volgend onderzoek zouden uitkomsten van dit onderzoek, de nieuw opgedane vragen en 

uitgebreidere prototypes een goede plek zijn om te starten. 
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BIJLAGE 
 

 

Bijlage 1: Uitkomst van de Dot Voting op basis van 

persoonlijkheid, meldingen en uiterlijk 

 
 

 

 

Bijlage 2: Prototype tekst die gestuurd werd. VLNR 

ochtend & chille vriend, middag & dokter, avond & 

sportcoach 

 

  
 

Bijlage 3: Karakteristieken van verschillende persoonlijkheidstypes 
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Bijlage 4: Problem solving bij de types SNTF. Op welke manier kan er het best 

gecommuniceerd worden met een bewoner met een van deze 

persoonlijkheidstype. 
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  Gedeelde notitie waarin taken kunnen worden voldaan 

 

 

  
 

Bijlage 5: Concept prototype kleur en 

gemoedstoestand 

 

  
 
 

 
 

 

Bijlage 6: Uitwerking prototype kleur en gemoedstoestand 

 

Ideale test situatie, kleurlampen bij alle 

onderdelen van een Smart House 

 


