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VOORWOORD
Dit ontwerpgerichte onderzoek is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding
Visual Art and Design Management aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Saskia Van
de Wiel, van de organisatie Tante Netty, was gedurende dit onderzoek de externe partij. Zij heeft
mij tijdens het onderzoek voorzien van waardevolle contacten en feedback. Daarnaast was
omgevingspsycholoog Josefine Geiger nauw betrokken bij het onderzoek. Door haar ervaringen in
de omgevingspsychologie heeft zij mij voortdurend waardevol feedback kunnen geven. Daarnaast
hebben Maaike Veenbrink en Cor Luykx van Cure afvalbeheer Eindhoven mij geholpen met het
uitkiezen van een doelgroep en het in contact brengen met partijen. Dit rapport is bestemd voor
de genoemde partijen, de HKU, en men die geïnteresseerd is in een voorbeeld van praktische
toepassing van Design Thinking.
Voorafgaand aan deze meesterproef is er vooronderzoek gedaan vanuit mijn fascinatie voor
duurzaam gedrag en Design Thinking. Deze fascinatie is ontstaan nadat ik in 2016 vijf maanden in
Zuid-Afrika heb gewoond. In Zuid-Afrika zag ik de gevolgen van klimaatverandering. Uitgedroogde
watervallen, bosbranden en het feit dat er soms geen water uit de kraan kwam, lieten mij beseffen
dat de klimaatverandering invloed heeft op de leefomgeving. Dit leidde bij mij tot duurzamer
gedrag. Ik vond het interessant dat het zien en beseffen van wat er aan de hand is, bij mij leidde
tot gedragsverandering en ik vroeg mij af hoe ik dit ook bij andere mensen kon stimuleren.
Daarnaast heb ik altijd een fascinatie gehad voor Design. Ik ben ervan overtuigd dat Design
Thinking een toegevoegde waarde levert bij het aanpakken van maatschappelijke problemen.
Het motiveert mij om de werkvelden die geen gebruik maken van Design Thinking, maar hier wel
veel uit kunnen halen, te overtuigen om dit in te zetten. Toen Saskia liet weten contact te hebben
gehad met Cure afvalbeheer, werd de keuze gemaakt om de meesterproef te richten op het
gedrag met betrekking tot afval. Na een gesprek met Luykx en Veenbrink, besloot ik om mij te
richten op een wijk in Eindhoven.
Bij deze wil ik graag Arjan Moerbeek, Josefine Geiger en Saskia Van de Wiel bedanken voor
de fijne begeleiding en het geven van inspiratie. Ook wil ik Cure afvalbeheer en de gemeente
Eindhoven bedanken voor alle informatie die ik heb gekregen tijdens mijn onderzoek.
Utrecht, 14 mei 2018, Lisette Aarnink, lisetteaarnink@hotmail.com
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Afbeelding 1, Zuid-Afrika, 2016
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MANAGEMENTSAMENVATTING
Op het Hertog Hendrik van Brabantplein in Eindhoven is het bijplaatsen van afval een groot probleem.
Naast het feit dat dit problemen oplevert voor Cure afvalbeheer, ergeren ook buurtbewoners zich aan het
afval op straat. Tot nu toe zijn er nog geen werkende oplossingen gevonden, wellicht omdat het probleem
is aangepakt volgens de traditionele denkwijze ‘’verhaaldenken’’, met deze denkwijze worden beslissingen
genomen vanuit oordelen. Daarom is in dit onderzoek de denkwijze ‘‘actiedenken’’ toegepast. Dit betekend
dat er wordt waargenomen zonder oordeel en dat de eindgebruiker centraal staat. Deze denkwijze past
goed binnen de aanpak van Design Thinking, die centraal staat in dit onderzoek. Design Thinking helpt om
complexe vraagstukken te begrijpen en toe te werken naar innovatie.
Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe het gedrag, gericht op het bijplaatsen van
afval, beïnvloed kan worden waardoor het bijplaatsen kan worden verminderd of voorkomen. Hiervoor is de
volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Hoe kunnen de bewoners van de Hertoghof gestimuleerd worden
om het gewenste gedrag uit te voeren?’’ Het gewenste gedrag is het gedrag dat het afvalsysteem van Cure
vereist. Dit houdt in dat de doelgroep het afval in de desbetreffende container gooit, het afval scheidt
wanneer dit mogelijk is, en een melding maakt bij Cure afvalbeheer wanneer iets dit gedrag bemoeilijkt,
bijvoorbeeld een container die niet werkt.
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er binnen Design Thinking verschillende methoden
toegepast. Dit heeft geholpen om te ontdekken, te ontwerpen en uit te voeren. Vooral de methoden
‘’exploratief onderzoek’’ en ‘’dot voting’’ hebben interessante bevindingen opgeleverd. Het exploratief
onderzoek werd gebruikt om de routing van de doelgroep te volgen door het afval van de bewoners van de
flat op te halen en zo te voelen en te beleven wat de doelgroep ervaart. De methode ‘‘dot voting’’ is ingezet
om er achter te komen wat bewoners weten van het afvalsysteem. Door ‘’wist u dat?’’ posters in de gang
van de flat op te hangen, konden bewoners door middel van stickers die ze in hun brievenbus hadden
ontvangen, aangeven in hoeverre ze bekend zijn met de onderwerpen. Om dieper in te gaan op de resultaten die uit de toegepaste methodiek is gekomen, is er gebruik gemaakt van de tool ‘’Behavioural Lenses’’. Deze tool heeft geholpen om te verklaren waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen.
Hier kwam uit dat veel bewoners niet weten hoe ze het gewenste gedrag moeten uitvoeren, of hier niet de
middelen voor hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen pasje hebben omdat ze niet ingeschreven staan bij de
gemeente. Vanuit de Behavioural Lenses blijkt dat de doelgroep eerst moet ‘’weten en vinden’’ om vervolgens te ‘’willen en kunnen’’.
Momenteel is er geen structurele aanpak om alle bewoners van informatie over het afvalsysteem te
voorzien. De bewoners die momenteel in de flat wonen zijn niet op de hoogte van interventies die een jaar
geleden zijn uitgevoerd om het probleem aan te pakken. Dit komt omdat de studenten en expats die in de
Hertoghof flat wonen, hier meestal tijdelijk wonen voor hun werk of studie. Dit kan opgelost worden door
op het moment dat de bewoner in de flat komt wonen, deze bewoner gelijk te voorzien van informatie. Een
infographic met symbolen lijkt het meest geschikte communicatiemiddel omdat niet alle bewoners goed
Engels en Nederlands kunnen. Vanuit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat de bewoner het liefst digitaal op de
hoogte wordt gebracht. Maar, uit het onderzoek blijkt dat informatie beter blijft hangen als er naast
digitale communicatie ook gebruik wordt gemaakt van fysieke communicatie, bijvoorbeeld een poster in de
lift. Om een overzicht te krijgen van welke bewoners nieuw zijn, is een samenwerking met de verhuurders
en de gemeente Eindhoven essentieel. De verhuurder weet namelijk welke bewoners de flat huren en de
gemeente heeft overzicht wie er ingeschreven staan. De bewoners die niet ingeschreven staan kunnen
extra gestimuleerd worden om een tijdelijke pas aan te vragen.
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Afbeelding 2, Hertogstraat Eindhoven, 2018

Kortom, het probleem is complex en wanneer dit wordt aangepakt moet er op allerlei manieren rekening
worden gehouden met de doelgroep. Er kan wel geconcludeerd worden dat communicatie een belangrijke
stap is om het probleem aan te pakken, helemaal wanneer de doelgroep niet weet hoe ze het gewenste
gedrag moeten uitvoeren of hoe ze aan de benodigde middelen kunnen komen.
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ONTDEKKEN

Brainstom met
verschillende disciplines:
Wat is de oorzaak van het
probleem? Wat zijn beoogde
oplossingen?

DEFINIËREN

- Lezingen Jan Terlouw, George Marshall
- Klimaatfilms
- Boek: ‘‘Waarom gemeenten niet naar
burgers luisteren’’

- Stimuleren van
gewenst gedrag
- Bijplaatsing van afval

ONTWERPEN

UITVOEREN
- Communicatiemiddel testen
bij bewoners Hertoghof
- Website testen bij
stakeholders

- Afvalfiets
(afval weggooien
voor bewoners)
- Bord met
positieve tekst

Ideeën

Deskresearch

Advies: Eerste
belangrijke stap:
Communicatie,
vooral gericht op
nieuwe bewoners

		

- Afbeeldingen voorleggen
en vragen ‘‘welk beeld doet
je denken aan duurzaamheid?

6

Aanzet
Prototype

- Bijplaats
hotspot
- Verschillende partijen
bekend maken met
Design Thinking

- Duurzaamheid is
complex.
- Om duurzaam gedrag te
stimuleren is het belangrijk
om kleine stapjes te maken
- Afval lijkt een geschikte
eerste stap

Infographic
- Welke
Behavioural Lens(es)
lijkt/lijken het meest
geschikt om een
prototype te
ontwerpen?

- ‘‘Wist-u-dat’’
poster vanuit
onderwerpen waar
bewoners nog niet
bekend (genoeg) mee
zijn.
- Website

Evaluatie

test

Het probleem zit niet in de
		
omgeving maar de
		 communicatie

Figuur 1, Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

Interviews:
- Josefine Geiger
- Saskia van de Wiel
- Emily de Laat (NN)

Human
Centred
Research

		
		 Evaluatie

Herhalen en leren

FieldResearch

Iets veranderen in de omgeving
van de bijplaats hotspot. Bijvoorbeed
het interventie bord.

Prototype

Thema’s

Inzichten

Centrale onderwerpen:

		Sociale cohesie,
		
communicatie,
		
bewustzijn

Verhelderend
Probleem

probleem:

Het gedrag van mensen heeft
grote gevolgen voor het mliieu

Kansen & Mogelijkheden

Idee ontwikkeling

		 Het mogelijke

7

			

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD									 2
MANAGEMENTSAMENVATTING							 5
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

INLEIDING									10
Aanleiding van de meesterproef						10			
Begrippenlijst									10
Design Thinking en de Double Diamond					
11
Vraagstelling en doel 								12
Stakeholders									12
Relevantie									14
Leeswijzer									14

2.
2.1
2.2

AANPAK									15
Principles of Innovation							15
Methodische verantwoording in de rapportage 				
16

3.
BRAINSTORM									20
3.1
Uitkomsten Brainstorm							24				
					
4.
BIJPLAATS HOTSPOT 								26
4.1
Hertog Hendrik van Brabantplein						26
4.2
Doelgroep analyse								32
5.
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1

ONTWERPEN									38
Behavioural Lenses								38
Het gedrag									41
Waar liggen kansen?								41
Uitwerking									43
Uitkomsten									47
Strategie

6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2

UITVOEREN									48
Prototype 1: Communicatie over het afvalsysteem				
49
Resultaten 									50
Testen										51
Uitkomsten									51
Prototype 2: Infographic							54
Testen										55
Uitkomsten 									56
Prototype 3: website www.verbodentetorten.wordpress.com 		
59
Testen										59
Uitkomsten									59

7.
RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK						60
7.1
Conclusie									60
7.2
Discussie									61
7.2.1 Trustworthiness								61
7.3
Aanbevelingen								62
				
8
REFLECTIE									64
8.1
Reflectie op resultaten							
64
8.2
Reflectie op aanpak								
66
8.3
Waardering partijen								70
8.4
De toegevoegde waarde van kunst&economie				
71
8.4.1 De connector rol								71

8

BIBLIOGRAFIE									72
BIJLAGE 									75

			

Afbeelding 3, Dutch Design Week, 2017

9

1. INLEIDING
Allereerst wordt in paragraaf 1.1 beschreven wat de aanleiding is geweest van de meesterproef.
In paragraaf 1.2 worden vervolgens de centrale begrippen uitgelegd. In paragraaf 1.3 wordt Design Thinking en de Double Diamond verder toegelicht, deze staan centraal in deze rapportage. In paragraaf 1.4
worden de vraagstelling en het doel beschreven en in paragraaf 1.5 wordt kennisgemaakt met de
stakeholders. Vervolgens wordt in paragraaf 1.6 de relevantie van deze meesterproef beschreven.
Ten slotte wordt in paragraaf 1.7 door middel van een leeswijzer de indeling van deze rapportage duidelijk
gemaakt.

1.1 Aanleiding van de meesterproef
Na het afronden van het vooronderzoek is deze meesterproef ontwikkeld. De meesterproef houdt in dat
ik een handeling verricht in het veld waarmee ik “aantoon als professional te kunnen functioneren’’ (HKU,
2018, p. 5). In deze rapportage is de weg naar de meesterproef toe beschreven en alle bevindingen en
conclusies die ik onderweg tegen ben tegengekomen.
In het vooronderzoek, wat plaatsvond van oktober 2017 t/m januari 2018, ging het om ontdekken en
definiëren. Dit was de eerste diamant van de Double Diamond (zie figuur 1, blz 6, 7). Het vooronderzoek
begon met het ontdekken van het probleem en eindigde met een verheldering van het probleem.
De startvraag van het onderzoek was ‘’Hoe kan duurzaam gedrag in een wijk in Eindhoven worden
gestimuleerd? Deze vraag werd na het vooronderzoek aangescherpt tot de ‘’Hoe kunnen de bewoners van
de Hertoghof gestimuleerd worden om het gewenste gedrag uit te voeren?’’ Hieronder is te lezen wat de
aanleiding was voor de nieuwe onderzoeksvraag.
Uit het vooronderzoek bleek dat het stimuleren van duurzaam gedrag efficiënt is wanneer dit gericht is op
een groep en dat er binnen de aanpak kleine stapjes moeten worden gemaakt om de doelgroep te kunnen
stimuleren. Via Saskia werd ik gewezen op een verslag van een gesprek dat zij in november 2017 had
met twee medewerkers van Cure afvalbeheer (van de Wiel, Gesprek Cure Afvalverwerking, 2017). In dit
gesprek stond het probleem ‘’bijplaatsing van afval’’ centraal. Dit gaf de aanleiding om binnen het thema
afval te richten op het probleem bijplaatsen van afval. Vervolgens heb ik een gesprek gehad met Luykx en
Veenbrink om te kijken welke wijk in Eindhoven interessant kon zijn voor mijn meesterproef. Ik verwachtte
dat het toepassen van Design Thinking geschikter zou zijn in een wijk waar de leefbaarheid hoog is, zodat
er meer kans is dat ik de eindgebruikers kon meenemen in het onderzoek. Daarnaast moest het een wijk
zijn waar Cure momenteel niks doet, zodat wij elkaar niet in de weg konden lopen. Vanuit deze eisen kwamen we uit op de Rochusbuurt. In de Rochusbuurt is een specifieke plek waar veel wordt bijgeplaatst: het
Hertog Hendrik van Brabantplein. Om Design Thinking zo goed mogelijk toe te passen, besloot ik om mij
specifiek te richten op deze locatie.

1.2 Begrippenlijst

Huidig gedrag en gewenst gedrag

In deze rapportage wordt, vooral in hoofdstuk 5, gekeken naar het huidige en gewenste gedrag. Met huidig
gedrag wordt bedoeld hoe de doelgroep zich op dit moment gedraagt met betrekking tot het afval
weggooien. Hierin gaat het vooral om het bijplaatsen van afval. Het gewenste gedrag is het gedrag dat
verlangd wordt door het afvalsysteem van Cure afvalbeheer. Dus dat de doelgroep het afval in de
desbetreffende container gooit, het afval scheidt wanneer mogelijk en een melding maakt bij Cure wanneer
er iets dit gedrag bemoeilijkt, bijvoorbeeld dat de container niet werkt.

Verhaaldenken (traditioneel denken)

De Mindset-methode gaat ervan uit gaat dat we een keuze hebben hoe we onszelf en de wereld tegemoet
treden (Reardon, Dekkers, 2013). Binnen deze methode wordt een onderscheid gemaakt tussen verhaaldenken en actiedenken. Verhaaldenken is het traditionele denken. Deze denkwijze heeft constant oordelen,
zowel over jezelf als de ander (Reardon, Dekkers, 2013). Afleiding, angst en haast
hebben hier invloed op.

Actiedenken

Actiedenken is daarentegen waarnemend zonder oordeel. De aandacht wordt gericht op het hier en nu.
Actiedenkers zijn ontspannend en tegelijkertijd gefocust en kalm. Actiedenken helpt om helder inzicht te
krijgen in de kwaliteit van de gedachten. Hierdoor kun je je beter focussen op datgene waar je aandacht
aan wilt schenken (Reardon, Dekkers, 2013).

1.3 Design Thinking en de Double Diamond
In dit onderzoek staat Design Thinking centraal. Design Thinking bestaat uit een aantal fasen: Empathize,
define, ideate, prototype en test. De Double Diamond is een visuele weergave van de fasen binnen Design
Thinking. De eerste diamant gaat in op ‘‘ontdekken en definiëren’’ en de tweede diamant op ‘‘ontwerpen en
uitvoeren’’. In het vooronderzoek werd vooral ingegaan op ‘‘ontdekken en definiëren’’. In deze
rapportage staat ‘‘Ontwerpen en Uitvoeren’’ centraal. Maar ook binnen ontwerpen en uitvoeren moet er
soms een stapje terug worden gedaan om ontdekkingen te kunnen definiëren. In het begin van elk
hoofdstuk wordt visueel weergeven in welke fase uit de Double Diamond het onderzoek zich op dat
moment bevindt.
In de toepassing van Design Thinking werk je op een productieve manier je ideeën uit door deze continu
te bespreken en te testen bij stakeholders en de doelgroep. Vooral in complexe vraagstukken, zoals deze,
waarin traditionele denkwijzen geen passend antwoord hebben, kan Design Thinking toegevoegde
waarde leveren (Design for Humanity, 2018). Met creativiteit kom je namelijk heel ver. Door samen te
werken, oplossingsgericht te denken, en vooral te proberen en te durven, kan sociale innovatie
gerealiseerd worden (Design for Humanity, 2018).
In hoofdstuk 2.1.1 wordt door middel van de Innovation Principles beschreven hoe Design Thinking in dit
onderzoek wordt aangepakt. Eerst wordt in de volgende paragraaf het vraagstelling en doel beschreven.

Hieronder worden begrippen beschreven die voorkomen of centraal staan in de meesterproef.

Bijplaatsen

Regelmatig gebeurt het dat mensen afval naast of in de buurt van een afvalcontainer plaatsen. Dit wordt
ook bijplaatsing, naastplaatsing, verkeerd aanbieden of illegale dumping genoemd (Baumann, 2009). Dit
kunnen zowel zakken afval zijn als grofvuil dumpingen. Deze bijplaatsingen leveren irritaties op bij mensen
die graag de straat schoonhouden. Daarnaast levert het problemen op voor de gemeente: Er moet met
een speciale wagen naar de plek worden gereden om het bijgeplaatste afval op te ruimen. Cure heeft het
gevoel dat er steeds meer klachten worden gemeldt over bijplaatsingen in Eindhoven. Dit kan echter ook
komen omdat er het melden van klachten steeds makkelijker wordt gemaakt. Tegenwoordig kan men via de
applicatie van Cure een melding maken.
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Figuur 2. Overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door Design Council 2014,
Geraadpleegd van www.thoughtworks.com
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1.4 Vraagstelling en doel
De vraag die tijdens het onderzoek wordt gesteld is: ‘’Hoe kunnen bewoners van De Hertoghof
gestimuleerd worden om het afval weg te gooien volgens het gewenste afvalsysteem?’’
Enerzijds is het doel om in kaart te brengen hoe het gedrag, gericht op het bijplaatsen van afval, beïnvloed
kan worden waardoor het bijplaatsen kan worden verminderd of voorkomen. Anderzijds is het doel om
partijen, zoals Cure afvalbeheer, te inspireren om Design Thinking te gebruiken voor de aanpak van
problemen in wijken.

Josefine Geiger

1. De doelgroep stimuleren om het gewenste gedrag uit te voeren

Het doel is om door de inzet van Design Thinking de doelgroep te stimuleren om het gewenste gedrag uit
te voeren. Door zoveel mogelijk verhalen te verzamelen, hoop ik tot een oplossing te komen die aansluit
bij de behoefte van de doelgroep. Hierin is het belangrijk dat ik geen vooroordelen heb. Daarom heb ik ook
gekozen voor een wijk die ik niet ken, zodat ik open het onderzoek inga.

HKU

Tante Netty

Cure Afvalbeheer

Lisette Aarnink
Connector

Gemeente
Eindhoven

2. Partijen inspireren om Design Thinking toe te passen

Om dit te kunnen behalen moet ik bewijzen dat Design Thinking waardevolle informatie oplevert die er nu
nog niet is. Overheidsorganisaties, zoals de gemeente, bedenken ideeën vanuit bevindingen die vooral zijn
gebaseerd op deskresearch (Design Innovation Group BV, 2017). In de toepassing van Design Thinking
is het juist belangrijk om het gesprek aan te gaan, te kijken en te ervaren. Door zo veel mogelijk van het
proces te weergeven, hoop ik dat partijen gemotiveerd raken om elementen uit de meesterproef te gebruiken in eigen projecten. Veenbrink gaf aan dat dat ze eerder bij een presentatie over Design Thinking is
geweest, maar de praktische vertaling hierin mist (Veenbrink, 2018). Door in de rapportage de stappen van
Design Thinking zo duidelijk mogelijk in beeld en tekst te weergeven, wordt er duidelijk gemaakt hoe
stappen worden gemaakt. Hierdoor krijgen partijen een voorbeeld van de praktische uitwerking en
toepassingsmogelijkheden van Design Thinking, die ze zelf in de parktijk kunnen toepassen. Omdat er
steeds meer gesprekken met steeds meer partijen plaatsvonden, en ik hen allemaal op de hoogte wilde
stellen van het onderzoek, heb ik een website gemaakt waarop het onderzoek te volgen is. Na gesprekken
met partijen gaf bracht ik hen op de hoogte van de website. Dit leverde ook feedback op voor dit doel. Hier
wordt later in paragraaf 6.6 dieper op ingegaan.
In de volgende paragraaf worden de betrokken partijen voorgesteld.

1.5 Stakeholders
In de definitiefase is het belangrijk vast te stellen wie er deel uitmaken van het project en veel belang hebben bij de uitkomsten. Vooral in dit project, waarin veel gebruik wordt gemaakt van de input van stakeholders, is het belangrijk om te weten waar stakeholders staan. Dit kan helpen bij het ontwerpen van onderzoeksactiviteiten, waarin een goede communicatie met stakeholders van belang kunnen zijn (Martin, 2012).
Via de stakeholderkaart wordt er op een visuele manier weergeven wie de stakeholders binnen het project
zijn en hoe zij in relatie tot elkaar staan (Universele ontwerpmethoden, 2012). De symbolen in figuur 3
weergeven op een visuele manier waarom partijen bij het onderzoek betrokken zijn, onder het figuur wordt
dit verder toegelicht. Hieronder wordt beschreven wat elk symbool inhoudt.

Inspiratie
Informatie
De doelgroep
Feedback en beoordeling
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Bewoners Hertoghof

2 bewoners
Rochusbuurt

Figuur 3, eigen figuur

Josefine Geiger (Omgevingspsycholoog, Saskia van de Wiel (Tante Netty) en Cor Luykx en
Maaike Veenbrink (Cure) beschikken over kennis die voor mij relevant is in dit
onderzoek. Geiger heeft kennis van omgevingspsychologie, waardoor ze weet hoe de
omgeving invloed kan hebben op gedrag. Saskia en andere medewerkers van Tante Netty
hebben ervaring in het inzetten van Design Thinking op wijkniveau en Luykx en Veenbrink
hebben cijfers over het afval in de Rochusbuurt. Deze cijfers heb ik nodig om te
onderzoeken wat het probleem is. Als connector leg ik de verbindingen tussen kennis en
ervaring van anderen. Hierdoor inspireer ik ook hen weer voor hun eigen vakgebied.
De gemeente Eindhoven heeft mij bestanden geleverd voor onder andere de analyse van
de doelgroep. Daarnaast had ik, om uit te voeren of tot informatie te komen, de gemeente
nodig. Zo heb ik met hen overlegd of en hoe ik in gesprek kon gaan met de betrokken
bewoners in de buurt. Omdat mijn aanpak ook nieuw is voor de gemeente, willen zij graag
op de hoogte worden gehouden van mijn onderzoek.
In het onderzoek staan de bewoners van de Hertoghof centraal. Zij zijn de eindgebruiker en
juist in dit type onderzoek is het inleven in de eindgebruiker heel belangrijk. Daarnaast zijn
er ook twee andere bewoners die invloed hebben op het onderzoek. Deze twee betrokken
bewoners, die in de Rochusbuurt wonen maar niet in de flat, dienen de meeste klachten in
over het bijplaatsen op het Hertog Hendrik van Brabantplein. Door al deze klachten is deze
plek een bijplaats hotspot geworden. Deze bewoners willen de buurt graag schoonhouden
en zien daarom graag dat er wat aan gedaan wordt. In 2016 hebben zij 200 bewoners uit
de flat gesproken. Omdat deze bewoners de wijk goed kennen (ze wonen er al ongeveer
20 jaar) en veel informatie hebben over de bewoners van de Hertoghof, betrek ik ze graag
door hun bevindingen te laten delen en ze op de hoogte te brengen van mijn onderzoek.
Vanuit de HKU begeleidt Arjan Moerbeek mij tijdens het onderzoek. Hij geeft feedback en
stuurt waar nodig. Op 14 mei lever ik de rapportage in en in de week van 28 mei geef ik
een eindpresentatie op de HKU. Daarnaast ontvangt de HKU feedback van Saskia, die bij
de HKU genoteerd staat als externe partij. Het verschil tussen de externe partij en de
andere betrokken partijen is dat Saskia aan het einde van het onderzoek feedback geeft op
het proces. De feedback wordt meegenomen in de eindbeoordeling van de HKU.
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1.6 Relevantie
Er zijn al een aantal onderzoeken gedaan naar het bijplaatsen van afval, bijvoorbeeld ‘’bijplaatsing’’ van
Baumann (2009) en ‘’Waarom staat die *** zak naast de bak van Design Innovation Group (2017) Ik wil
hierin onderscheidend zijn door écht de eindgebruiker centraal te stellen en prototypes te testen. Zoals
eerder aangegeven, mist Cure in de praktische vertaling van Design Thinking. Daarom is in deze rapportage extra aandacht besteedt aan het (visueel) overbrengen van de stappen van Design Thinking. Partijen
kunnen op deze manier stappen overnemen en toepassen op de eigen context.

Onderzoek naar het gedrag van mensen is complex en daarom is het in dit onderzoek, waarin het
menselijke gedrag een grote rol speelt, belangrijk om structuur te behouden. Zoals in hoofdstuk 1 al werd
benoemd, staat Design Thinking in dit onderzoek centraal. Om Design Thinking zo effectief mogelijk toe te
passen, worden een aantal principes beschreven die mee kunnen worden genomen in de toepassing van
Design Thinking. Deze principes zijn opgesteld door Google en werden gepresenteerd tijdens een gastcollege op de HKU van Frank Evers. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 beschreven hoe er in het rapport
aandacht wordt besteed aan de methodische verantwoording.

Ook zal het onderzoek nieuwe inzichten opleveren omdat er vanuit een open blik (ik ben niet bekend met
de buurt en heb geen vooroordelen) naar het probleem en de doelgroep wordt gekeken. Verschillende
methoden zullen helpen om diep op bevindingen in te gaan.

2.1 Principles of Innovation

Het project levert ook waarde voor mijzelf op, hieronder wordt omschreven op wat voor manier het project
waarde voor mijzelf oplevert.
1. Ik moet efficiënt werken omdat er meerdere partijen betrokken zijn. Ik leer in dit project om continu af te
wegen wat prioriteit heeft, vooral omdat ik hier bewust mee bezig ben.
2. Ik maak kennis met alle fases van een project omdat ik het project geheel zelfstandig uitvoer. Hierdoor
kom ik achter mijn sterke en zwakke punten. Dit geeft een beter inzicht in mijn eigen kwaliteiten en valkuilen.
3. Mijn netwerk wordt vergroot omdat er veel partijen betrokken zijn, wellicht levert dit kansen op voor de
toekomst. In het project is mijn rol als connector waardevol. Deze wordt hieronder beschreven.

Connector

De rol van connector houdt in dat er impact wordt gerealiseerd door samen te werken met verschillende
partijen uit verschillende sectoren waarbij de cross-over wordt gemaakt tussen de creatieve sector en
andere sectoren. Door kennis te verzamelen vanuit verschillende sectoren en partijen met elkaar te verbinden, hoop ik de creativiteit te verhogen en hierdoor tot bevindingen te komen die er anders niet zouden zijn.
Design Thinking wordt gebruikt om de stappen die worden gemaakt te verklaren en op een (visuele) manier
te weergeven. In de uitvoering van de connector rol laat ik mij inspireren door designer Daan Roosegaarde, die de oorzaken van (maatschappelijke) problemen onderzoekt door gebruik te maken van de kennis
van verschillende sectoren. Dit doet hij vooral door nieuwsgierig te zijn en veel te praten met mensen uit
verschillende sectoren. In het onderzoek stel ik mij nieuwsgierig op en neem ik een open houding aan door
niet te oordelen en alle feedback en ideeën op mij af te laten komen. Ik ben mij bewust van het risico wat
dit met zich meebrengt, namelijk dat haalbaarheid, waar tijd, geld, kwaliteit, informatie en kennis bij komt
kijken, op een lager pitje komen te staan omdat creativiteit de overhand neemt. Juist door mijn ervaring in
het inzetten van creativiteit in commerciële werkvelden, zal ik alert zijn op de haalbaarheid. Hoe ik hier mee
om ben gegaan, is beschreven in paragraaf 8.2.

1.7 Leeswijzer
Om een beeld te geven van het proces dat ik heb doorlopen, wordt in de rapportage de audit trail
opgenomen. Deze wordt in aparte blokjes beschreven. Dat geldt ook voor iteraties, die weergeven welke
veranderingen er zijn geweest in het onderzoek die invloed hebben gehad op een volgende stap.
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2. AANPAK

De aanpak van het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de
brainstorm, die voor een eerste ontmoeting tussen partijen heeft gezorgd en inspiratie heeft gegeven voor
de volgende stappen in dit onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt de bijplaats hotspot waar het onderzoek op is
gericht beschreven en de daarbij behorende doelgroep. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 beschreven hoe
het ontwerpproces heeft plaatsgevonden, hierin worden de Behavioural Lenses toegepast, deze lenzen
geven ondersteuning bij het bepalen van de strategie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het aansluitende
prototype beschreven. Vanuit alle informatie en bevindingen, wordt er in hoofdstuk 7 een conclusie en
discussie beschreven en worden er aanbevlingen gedaan. Tot slot wordt er in hoofdstuk 8 gereflecteerd op
zowel de resultaten als de aanpak.

Op 1 maart 2018 gaf Frank Evers een presentatie over PerfectStorm. PerfectStorm is vanaf 2017 een
vennootschap die Design Thinking toepast op complexe uitdagingen voor zowel kleinere als grote groepen
deelnemers (VOF Perfectstorm.nl, 2018). PerfectStorm haalt zijn inspiratie uit drie Principles of Innovation,
die Google heeft ontwikkeld (Fast Company, 2013). Deze uitganspunten worden hieronder beschreven.

1. Know your user

Binnen Design Thinking is het belangrijk om je in te leven in de eindgebruiker. Vooral wanneer het menselijk gedrag een grote rol speelt, is het belangrijk om te weten waarom mensen bepaald gedrag vertonen
en waarom ze het gewenste gedrag niet vertonen. Het ontwerpen moet aansluiten op de behoeften van de
doelgroep, hiervoor is het essentieel om je doelgroep te leren kennen.
In een presentatie van Martin Delhij van Wonen Limburg maakte Delhij duidelijk dat wijk A niet wijk B is
(presentatie ‘‘Wijk A is niet wijk B’’, 2017). Hij legde uit dat iedere wijk anders is en daarom om een andere
aanpak vraagt (Delhij, 2017). Maar ook in een wijk zijn verschillende doelgroepen die vragen om verschillende aanpakken. In het onderzoek richt ik mij op één doelgroep uit de wijk: De bewoners van de Hertoghof
flat. In paragraaf 4.2 wordt aandacht besteed aan het leren kennen van deze doelgroep.
De gegevens van de Rochusbuurt zijn via de buurtmonitor en leefstijlenmonitor te verkrijgen maar er is een
valkuil. Het zijn namelijk gemiddelden. Een type woning kan namelijk heel erg kan afwijken van de rest van
de wijk waardoor in deze woning een andere doelgroep woont. Toch wordt er dan uitgegaan van een gemiddelde die in tegenstrijd kan zijn met de doelgroep die in de woning woont die afwijkt van de rest van de
wijk. Bijvoorbeeld: Er staat dat er in een buurt de doelgroep ‘’middenklassers’’ wonen, terwijl er in diezelfde
buurt ook een appartementencomplex is met overwegend jonge mensen. Omdat er in dit onderzoek wordt
gericht op een specifieke doelgroep binnen de wijk, is het verstandig om in de doelgroep analyse de
bestaande gegevens te testen in de praktijk. Dit kan gedaan worden door methodiek toe te passen die
helpen om een beeld te geven van de doelgroep. In paragraaf 4.2 wordt beschreven welke methodiek is
gebruikt om de doelgroep te leren kennen en welke informatie dit heeft opgeleverd.

2. Think 10X

Er is meer kans op innovatie wanneer er meerdere keren wordt bedacht hoe een situatie heeft kunnen
ontstaan en hoe ideeën nog beter kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat je out of the box gaat denken
(Google, 2016). Dit helpt om zonder vooroordelen het onderzoek in te gaan en vooral om tijdens het
onderzoek die open blik te behouden.

3. Be prototype driven

Het laatste Principle die is ‘’Be prototype driven’’. Hiermee wordt gezegd dat het belangrijk is om tijd en
aandacht te stoppen in het testen van ideeën (Google, 2016).
Het omzetten van een idee naar product kost tijd en geld en we weten eigenlijk niet of het wel succesvol zal
zijn. Zo is er in 2016 een idee uitgevoerd in de Rochusbuurt, maar zonder succes. In de hele Rochusbuurt
zijn borden geplaatst bij containers. Deze borden zouden het gedrag moeten beïnvloeden maar de borden
hebben geen invloed gehad op de doelgroep. Er werd net zoveel, en soms zelfs nog meer, bijgeplaatst (zie
afbeelding . Om dit soort situaties te voorkomen, kan er gebruik worden gemaakt van prototyping. Door het
idee te testen bij de eindgebruiker, weet je of het idee aanslaat en wat er aangepast kan worden om het
idee beter te maken. Prototyping biedt ook de mogelijkheid om de doelgroep te betrekken in het ontwerpproces en hierdoor het gevoel van verantwoordelijkheid te geven. Een voorbeeld hiervan is de grondwet in
IJsland. Na een crisis besloot het bestuur van IJsland om iedereen een kans te geven om mee te beslissen
wat er in de grondwet kwam. Doordat men betrokken werd, voelden ze zich verantwoordelijk voor de wet,
waardoor de wet beter werd nageleefd (Janssen, 2015).
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2.2 Methodische verantwoording in de rapportage
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de methodische verantwoording in de rapportage weergeven
wordt. Het is erg belangrijk om hier aandacht aan te besteden omdat dit invloed heeft op de trustworthiness
van het document. Trustworthiness, ook wel de validiteit en betrouwbaarheid genoemd, wordt bepaald door
de onderzoeksmethode die wordt toegepast en is daarom bepalend voor de kwaliteit van de
onderzoeksdata. Dit heeft ook invloed op de conclusies.
De toegepaste methodiek wordt per hoofdstuk in tabellen weergeven met daaronder de methodische
verantwoording. In de tabellen wordt de onderzoeksfunctie, de dataverzamelingsmethode en de
onderzoeksmethode beschreven. Om methodiek te verantwoorden is gebruik gemaakt van het boek
‘’Universele ontwerpmethoden’’ (2012) en de websites http://www.designkit.org/methods en
https://medialabamsterdam.com/toolkit. De methodiek uit deze bronnen worden gebruikt omdat dit de
methodiek van deze bronnen wetenschappelijk is onderbouwd en daardoor betrouwbaar zijn
(Martin&Hanington, 2012).
Hieronder worden de onderdelen van de methodische verantwoording verder toegelicht.

Onderzoeksfunctie

In dit onderzoek wordt er wanneer dit van toepassing is, eerst een keuze gemaakt tussen kwalitatief of
kwantitatief onderzoek. Kwalitatief of kwantitatief onderzoek kan worden gespecificeerd door te benoemen
of het beschrijvend, explorerend/verkennend of verklarend/toetsend is (Baarda, 2014). Hieronder worden
de verschillende onderzoeksfuncties verder toegelicht.

• Kwantitatief/kwalitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek kan worden ingezet wanneer er cijfermatige gegevens worden verzameld. Deze
gegevens worden statistisch geanalyseerd en helpen antwoord te gegeven op de onderzoeksvraag.
Kwantitatief onderzoek is relevant als de onderzoeksvraag smal is en je weet wat je inhoudelijk kunt
verwachten (Baarda, 2014).
Kwalitatief onderzoek is onderzoek dat door behulp van gegevens, problemen van situaties,
gebeurtenissen en personen beschreven worden. Kwalitatief onderzoek is relevant wanneer de
onderzoeksvraag breed is en er relatief weinig voorkennis is. Het voordeel van kwalitatief onderzoek is dat
je jezelf door weinig voorkennis openstelt voor alle soorten informatie, dit kan leiden tot verrassende
uitkomsten (Baarda, 2014). In dit onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek.

• Beschrijvend onderzoek
‘‘Bij beschrijvend onderzoek gaat het om registratie en systematische ordening van wat zich voordoet in
een bepaald gebied’’ (Baarda, 2014). Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe vaak bepaalde klachten
voorkomen. Het onderzoeksresultaat bestaat vaak uit een tabel, een cirkel- of staafdiagram of een
histogram (Baarda, 2014).
• Verkennend onderzoek

Deze manier van onderzoek kijkt naar frequenties, samenhangen en verschillen. Als je een oorzaak wilt
onderzoeken van een bepaalde situatie, en je hebt daar zelf nog geen verstand van, dan kan deze manier van onderzoek relevant zijn. Het doel van explorerend/verkennend onderzoek is om tot een theorie te
komen. Er kan dieper op deze theorie worden ingegaan door het vervolgens te toetsen, bijvoorbeeld door
middel van interviews (Baarda, 2014).

• Toetsend

In toetsend onderzoek wordt er getoetst of de eigen verwachting onderbouwd kan worden door bronnen.
Dit kan een hypothese zijn die gebaseerd is op de theorie. Hier kan gebruik van worden gemaakt wanneer
je een idee hebt en wilt testen of dat klopt (Baarda, 2014).

Dataverzamelingsmethode

Er zijn verschillende methoden om data te verzamelen. Wanneer je nog niet zoveel weet over een onderwerp is het handig om eerst te kijken naar bestaande informatie om vervolgens dieper op de verkregen
informatie in te gaan door interviews te houden of te observeren. De hoofdthema’s zijn deskresearch, literatuuronderzoek en fieldresearch. Hieronder vallen de methoden bestaand materiaal, vragen en observatie.
Deze worden hieronder toegelicht.

• Deskresearch

Deskresearch is onderzoek waarvoor je niet het veld in hoeft te gaan. Dit kan handig zijn wanneer onderwerpen complex zijn waardoor ze moeilijk rechtstreeks te onderzoeken zijn. Bij deskresearch wordt er
onderzoek gedaan naar feitelijke informatie, vaak zijn dit primaire gegevens (Baarda, 2014).

• Literatuuronderzoek

Vooral in de beginfase van het onderzoek is het verstandig om gebruik te maken van literatuuronderzoek.
Het kan namelijk zo zijn dat het onderzoek dat je wilt gaan uitvoeren al door een ander is gedaan. Daarnaast helpt literatuuronderzoek om te ontdekken hoe anderen de eigenschappen of kenmerken die je wilt
onderzoeken definiëren en meten. Ook kan er geleerd worden van ervaringen van anderen. In tegenstelling
tot deskresearch gaat literatuuronderzoek op zoek naar wetenschappelijke bronnen. Het doel van literatuuronderzoek is om een overzicht van relevante literatuur te krijgen, wat een nieuw perspectief kan bieden op
onderwerpen (Baarda, 2014).
Binnen deskresearch en literatuuronderzoek wordt gebruik gemaakt van bestaand materiaal. Het voordeel
van bestaand materiaal is dat er gebruik kan worden gemaakt van een theorie die gebaseerd is op eerder
uitgevoerd onderzoek. Bestaand materiaal is vaak al getoetst.

• Fieldresearch

Wanneer je gebruik maakt van fieldresearch, ga je het veld in om nieuwe gegevens te verzamelen. Eigen
waarnemingen spelen hierin een rol, daarom wordt fieldresearch ook wel empirisch onderzoek genoemd.
Fieldresearch kan handig zijn om je verder te verdiepen in de resultaten die uit deskresearch zijn gekomen,
bijvoorbeeld door middel van interviews, enquêtes of observaties (Houtkoop, 2016).
Binnen fieldresearch wordt gebruik gemaakt van vragen of observatie. Het stellen van vragen is zeer relevant, in onderzoek wordt namelijk de meeste gegevens verkregen van mensen zelf (Baarda, 2017). In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en interviews. De interviews die tijdens het onderzoek
zijn gehouden zijn semigestructureerd. Bij semigestructureerd interviewen wordt er vooraf wel een schema
opgesteld met thema’s maar de volgorde en de vragen staan niet vast. Op deze manier kan er in worden
gespeeld op de situatie, waardoor er meer interesse kan worden getoond. Dit stimuleert diepgang van de
antwoorden en de de voortgang van het gesprek (Baarda, 2014).
Er kan gebruik worden gemaakt van observatie om gedrag te onderzoeken. Er zijn twee manieren van
observeren: Gestructureerd en ongestructureerd. Wanneer er gestructureerd geobserveerd wordt, heeft
de observeerder, in tegenstelling tot ongestructureerd observeren, vooraf een duidelijk doel gesteld. Daarnaast is er een onderscheid te maken tussen participerend observeren en niet-participerend observeren.
Bij participerend observeren maakt de onderzoeker deel uit van de groep bij niet participerend bekijkt de
observator de groep als buitenstaander.

Onderzoeksmethode

Binnen de dataverzamelingsmethoden zijn er verschillende onderzoeksmethoden die helpen om informatie
te verzamelen die past bij de vraagstelling. Deze onderzoeksmethoden worden ook in de tabel opgenomen.
Vanaf het volgende hoofdstuk is te zien hoe de methodische verantwoording wordt weergeven.
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Iteraties

Het proces van Design Thinking is veelal iteratief. Dit betekent dat stappen niet altijd een vaste volgorde
hebben en dat stappen worden herhaald en bijgeslepen. Dit komt omdat onderzoek en ontwerp in
wisselwerking zijn met de doelgroep en context. Om de lezer mee te nemen in dit proces worden iteraties
in aparte blokjes in de tekst weergeven.

Audit Trail

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek in de rapportage terug te laten komen, wordt er rekening
gehouden met de elementen van trustworthiness: Credibility, transferability, dependability en confirmability.
Dit laatste element, waarin het eigen perspectief centraal staat, wordt meegenomen in de Audit Trail die op
verschillende momenten in de rapportage in aparte vakjes wordt beschreven. Hierin wordt beschreven
welke stappen er zijn ondernomen. De Audit Trail draagt hierdoor bij aan een logische bewijsvoering van
het onderzoek (Moerbeek, 2018). Het spiraalmodel van Korthagen ondersteunt hierin door structureel en
systematisch terug te kijken op het eigen handelen. Het model van Korthagen is hieronder weergeven
(figuur 4).

Model van Korhage

4
Uitproberen

Bewustwording van
essentiele
ë aspecten

5
1

3

Handelen/ervaren

2
Terugblikken

Figuur 4. Overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door Prof. Dr. F.
Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’
van M. Geenen
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en daaruit kiezen
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Afbeelding 4, Designinspiration.net, 2018
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- 5X Why
- Directe analogon

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de brainstorm van toegevoegde waarde is voor het onderzoek. Op de
volgende bladzijde worden de methoden die zijn toegepast verder toegelicht.
Op 9 maart organiseerde ik een brainstormsessie op de locatie van Tante Netty. De locatie van Tante Netty
is zeer geschikt voor een brainstorm: Het is vrolijk ingericht en er staat een lange tafel waaraan gewerkt
kan worden. Aan de muur kon ik mijn korte uitleg over de brainstormtechnieken ophangen en de tafel legde
ik vol met tijdschriften, post-its, pennen en stiften.

Nadat het onderzoek was geïntroduceerd en iedereen met elkaar kennis had gemaakt, werd er gestart met
de eerste brainstormtechniek. Dit was de ‘’5X Why’’ methode. Frank Evers introduceerde deze techniek
in een gastcollege op de HKU (2018). Evers vertelde dat dit een sterke techniek is om het ijs te breken en
achter het achterliggende probleem van het probleem te komen (Evers, 2018). In totaal hadden de deelnemers 10 minuten de tijd om aan elkaar 5 keer door te vragen op de vraag ‘’Waarom is het bijplaatsen van
afval een probleem?’’. Per persoon kwam hier een ander antwoord uit.

Directe Analogon

Vervolgens werd de techniek ‘’Directe Analogon’’ ingezet om ideeën te bedenken om problemen aan te
pakken. Er is gekozen voor deze techniek omdat het laagdrempelig is, breed toepasbaar is en de meeste
groepen dit als zeer inspirerend ervaren. Vooral in een groep waarin niet iedereen bekend is met creatieve brainstormsessie is deze goed toe te passen (Byttebier, 2002). De Directe Analogon werd individueel
uitgevoerd omdat iedereen een eigen probleem uit de Why methode had gehaald. Analogie betekent dat
onze hersenen verbinding leggen tussen twee elementen doordat ze gelijkwaardige kenmerken vertonen.
Tijdens de brainstorm werden de deelnemers geïnspireerd door een onderwerp uit de startformulering (uit
de 5 X Why methode) te kiezen. Vervolgens kozen ze een thema wat ver van het onderwerp uit de startformulering afstond.
De volgende stap was het opschrijven van de kenmerken van de analogon om deze vervolgens te vergelijken met het onderwerp uit de startformulering. Vanuit deze kenmerken werden ideeën verzonnen en op
post-its geschreven. Ten slotte werden ideeën in thema’s verdeeld door ze aan elkaar te plakken, dit werd
weer met de gehele groep gedaan.

AUDIT TRAIL 1:
Voorbereiding Brainstorm

Tijdens de brainstorm werden er veel vragen gesteld zoals ‘’Hoe ziet het eigenlijk met recyclen in
Eindhoven?’’. Doordat Cor Luykx aanwezig was kon hij veel vragen beantwoorden wat ook voor mij
informatie opleverde. Ik merkte dat de sfeer erg goed was. Er kwamen tussendoor veel verhalen op tafel vanuit eigen ervaringen. Bijvoorbeeld: ‘’In mijn buurt komt gewoon één keer in de maand iemand langs om spullen
op te halen voor de kringloopwinkel, dit voorkomt dat, wanneer mensen spullen niet meer nodig hebben, dat
het op straat wordt gedumpt’’ (Bleekrode, 2018). Ik merkte dat het ook hielp om vooraf na te
denken over wie je naast wie neerzet. Zo had ik bijvoorbeeld expres Cor en Josefine naast elkaar gezet omdat
zij allebei een andere kijk hebben op de oorzaak van het probleem. Hierdoor ontstonden interessante
discussies.

Er deden zes mensen mee van verschillende disciplines:
Josefine Geiger
Gaia van Egmond
Jesse Bleekrode
Annet Nooijen		
Cor Luykx		
Roeli Andrea		

-

Alternatieven ontwikkelen

omgevingspsycholoog RUG
Visueel kunstenaar en fotograaf, medewerker Tante Netty
Gedrags- en organisatieverandering expert, medewerker Tante Netty
Beeldend kunstenaar, medewerker Tante Netty
Beleidsmedewerker Cure afvalbeheer
Student HKU

De volgende keer zou ik
meer tijd inplannen voor
een brainstorm zodat er
nog meer ruimte is voor
discussie

4

Meer tijd inplannen
voor brainstorm, mogelijkheid tot discussie meenemen in de tijdsplanning

Waarom een brainstorm?

Een brainstorm leek mij een geschikte manier om aan de slag te gaan met een aantal doelen die ik in het
begin van het project had opgesteld:
- Ter inspiratie zoveel mogelijk ideeën bedenken om het bijplaats probleem aan te pakken
- Verschillende partijen met elkaar kennis laten maken
- Partijen die niet bekend zijn met Design Thinking, laten kennis maken met creatieve brainstormtechnieken
- Partijen het gevoel geven dat ze betrokken zijn bij het onderzoek en betekenis geven aan het onderzoek
waardoor ze het onderzoek als meer waardevol gaan zien
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In dit onderzoek gaat het meer om het proces dan om de eindresultaten. Door middel van de brainstorm
wilde ik laten zien hoe waardevol een proces kan zijn, en dat dit zelfs belangrijker kan zijn dan de
eindresultaten. Het doel van de brainstorm was het laten ontstaan van discussie tussen verschillende
disciplines, wat weer nieuwe informatie zou opleveren om mee te nemen in de aanpak van het probleem.
Hieronder is de aanpak van de brainstorm beschreven.

Bewustwording van
essentiele
ë aspecten
In (duurzame) sessies
is het belangrijk om
extra tijd in te plannen
voor spontane
gesprekken

Uitproberen

5 Handelen/ervaren
1 Flexibel zijn in de

3

voorbereiding en tijdens
de brainstorm

2

Op het moment dat er
discussies ontstonden was
ik opgelucht dat ik extra tijd
Terugblikken
had ingepland

Figuur 6. Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door Prof.
Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’ van M.
Geenen

3. BRAINSTORM

Figuur 5. Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

5X Why?
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Afbeelding 5, Brainstorm bij Tante Netty, 2018
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3.1 Uitkomsten brainstorm
Uit de brainstorm zijn veel ideeën gekomen die allemaal gericht zijn op andere thema’s. Dit komt omdat
deelnemers door de 5x Why allemaal een andere startformulering hadden geformuleerd. Om de ideeën te
clusteren is er gebruik gemaakt van een model uit het onderzoek ‘’bijplaatsen’’ van milieudeskundige Dr.
Erik Baumann. Baumann heeft onderzocht waarom mensen bijplaatsen en wat voor gevolgen dit heeft voor
de buurt (Baumann, 2009). Hij heeft in samenwerking met gedragspsychologen onderzocht of er theoretische modellen zijn die het gedrag met betrekking tot bijplaatsen verklaard kan worden.
Vanuit het onderzoek verklaart hij vier thema’s die invloed hebben op het bijplaatsen van afval: Persoonsgebonden factoren, inzamelsysteem en service, sociale omgeving en afvallocatie.

Persoonsgebonden
factoren

Afvallocatie

Bijplaatsing

ITERATIE 1: Een stap terug

Uit de brainstorm kwamen uiteenlopende ideeën over zowel wat de oorzaak van het
probleem is als hoe het probleem kan worden opgelost. Ik verwachtte vanuit de
brainstorm richting het uitvoeren te gaan maar tijdenshet uitwerken van de
resultaten van de brainstorm dacht ik weer terug aan de presentatie van Martin
Delhij van Wonen Limburg (2017). De titel van zijn presentatie was ‘’Wijk a is niet
wijk b’’. Hiermee wilde hij zeggen dat elke wijk om een andere aanpak vraagt.
‘‘Hoe kan ik ideeën bedenken als ik de plek en de doelgroep nog niet eens goed
ken?’’ bedacht ik mij. Daarom is er een stap terug gedaan om eerst de plek en
doelgroep zo goed mogelijk te leren kennen. Daarom ben ik vervolgens regelmatig
in de wijk gaan wandelen en heb ik de doelgroep beter leren kennen.

Inzamelsysteem
service

Sociale omgeving

Figuur 7. Aangepast overgenomen van ‘’Factoren die invloed hebben op bijplaatsing’’
door Eric Baumann, 2009, Geraadpleegd van rapport ‘’bijplaatsing’’ van Reclaim Systems.

Wanneer het bijplaatsen van afval wordt aangepakt moet er aan alle knoppen gedraaid worden. Het heeft
namelijk allemaal invloed op elkaar (Baumann, Inventarisatie , 2009). Doordat er uiteenlopende oorzaken
van het probleem uit de Why methode kwamen, ontstonden er tijdens de Directe Analogon verschillende
ideeën. Hierdoor zijn er voor alle elementen uit het model van Baumann ideeën bedacht. Dit is relevant
omdat er op het moment van de brainstorm nog niet duidelijk was welke elementen aangepakt zouden
worden. Dit werd bewust uitgesteld. Evers vertelde namelijk in zijn presentatie dat je zo lang mogelijk moet
blijven ontdekken voordat je conclusies trekt (Evers, 2018). Daarom wordt er in het volgende hoofdstuk
eerst aandacht besteed aan de analyse van het Hertog Hendrik van Brabantplein en de
doelgroep.

		

24

Afbeelding 6, Brainstorm bij Tante Netty, 2018

25

ONTDEKKEN
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Figuur 8, Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

4. BIJPLAATS HOTSPOT

Zoals hiervoor al genoemd, is het leren kennen van de doelgroep een belangrijke stap binnen Design
Thinking. Om de plek en de doelgroep echt te leren kennen, moest er in de Double Diamond,
voordat er weer een volgende stap gemaakt kon worden, eerst een stap terug worden gedaan.
Hieronder wordt eerst de plaats van het probleem geanalyseerd door middel van ‘’Wat, waar en waarom?’’.
Vervolgens wordt er dieper op ‘’Wie’’ ingegaan door de doelgroep te analyseren, deze analyse is weergeven in paragraaf 4.2.

4.1 Hertog Hendrik van Brabantplein
In deze paragraaf wordt ingegaan op de hotspot plek: het Hertog Hendrik van Brabantplein.

Onderzoeksfunctie

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwantitatief beschrijvend
Kwalitatief verkennend
Kwalitatief toetsend
Kwalitatief toetsend

Bestaand materiaal
Vragen
Observatie
Vragen

- Deskresearch
- Vragenlijst
- Fotostudies
- Etnografische gesprekken,
- Vragenlijst
- Scenario’s

Allereerst is er gekeken welke bestaande informatie beschikbaar was over het Hertog Hendrik van
Brabantplein. Dit waren vooral gegevens van de wijk. Om dieper op deze gegevens in te gaan zijn er interviews gehouden. Vervolgens is er via de methode fotostudies visueel beeld verzameld van de bijplaats
hotspot. Al deze gegevens hebben weer geleid tot nieuwe interviews, etnografische gesprekken, en input
voor de uitwerking van scenario’s. De uitwerking is op de volgende bladzijde te lezen.
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Wat is het probleem?

Het Hertog Hendrik van Brabantplein is een ‘’Bijplaats hotspot’’. Dit betekent dat dit één van de plekken is
waar de meeste klachten van bijplaatsingen zijn binnengekomen. Op het plein staan in totaal drie ondergrondse containers. Twee containers staan dicht bij de ingang van de flat, dit is een restafval container en
een kunststofcontainer. Ook staat er nog een restafvalcontainer aan de overkant van het plein. Bewoners
kunnen in deze drie containers hun afval deponeren. Bij de containers die de kortste afstand tot de ingang
van de flat hebben wordt het meeste bijgeplaatst. Dit blijkt uit het aantal klachten die worden ingediend over
deze specifieke plek (Cure, 2018). Ook geven bewoners van de Hertoghof aan dat er vooral op deze plek
wordt bijgeplaatst (Bewoners De Hertoghof, 2018).

Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Cure heeft geen verklaring voor de oorzaak van het aantal bijplaatsingen. Wel is er in 2016 een onderzoek
gedaan door onderzoeksbureau D&B. Uit dit onderzoek bleek sociale cohesie in meerdere wijken de
oplossing te zijn. De beooge oplossing was het plaatsen van een bord waarmee werd ingespeeld op de
sociale cohesie door de tekst ‘‘De meeste mensen uit deze buurt plaatsen hun restafval in de container’’.
Maar nadat dit bord is geplaatst nam het bijplaatsen alleen maar toe.
Toen ik naar de wijk ging om de borden wilde bekijken, kon ik ze niet vinden, dit kwam omdat de borden
heel hoog staan waardoor ze in eerste instantie niet opvallen. Wat wel opviel waren de bijplaatsingen die
ik wekelijks zag, zowel grofvuil als vuilniszakken stonden wekelijks naast de container. Om te peilen hoe
verschillende partijen tegen het probleem aankijken, zijn er vervolgens gesprekken geweest met de gebiedscoördinator van de wijk, een medewerker openbare ruimte van de gemeente Eindhoven en nogmaals
gesprekken met Veenbrink en Luykx van Cure. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren dat de expat
bewoners van de flat niet weten hoe het afvalsysteem werkt en er veel studenten wonen die weinig waarde
hechten aan de omgeving. Om wat dieper in te gaan op het probleem is er vervolgens gebruik gemaakt van
de methode fotostudies.

Fotostudies

Er wordt van alles naast de container gezet. Allereerst heb ik zelf beeldmateriaal verzameld van alle
bijplaatsingen die ik tegenkwam. Ook mijn omgeving heeft hierbij geholpen. Daarnaast heb ik een bewoner van de flat gevraagd om, wanneer hij ziet dat er is bijgeplaatst, hier een foto van te maken en deze te
sturen. Op deze manier werden visuele gegevens van het bijplaatsen verzameld. Dit werkte heel effectief
omdat de bewoner dagelijks langs de hotspot plek kwam en hierdoor niet alleen een beeld gaf van wat er
werd bijgeplaatst maar ook hoe vaak er werd bijgeplaatst.

• Vuilniszakken

In Utrecht, waar ik woon, loop ik regelmatig een blokje om, om te kijken of er vuilnis naast de ondergrondse container is geplaatst. Het viel mij op dat wanneer er één vuilniszak naast staat, de kans groot is dat
een paar uur later er meer vuilniszakken naast staan. Uit etnografische gesprekken (bewoners Hertoghof &
bewoners Rijnlaan, 2018) bleek dat wanneer er al een vuilniszak naast staat men
- Ervan uit gaat dat de container het niet doet.
- Als er toch al een vuilniszak naast staat dan maakt die ene vuilniszak erbij ook niet meer uit.
Daarnaast geven bewoners uit de flat aan dat wanneer ze hun pasje vergeten, ze niet weer helemaal naar
boven gaan om deze op te halen (bewoners Hertoghof, 2018). Vooral in de zomer vinden ze het niet fijn om
met een stinkende zak weer de lift in te gaan.
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• Grote dozen karton
Een van de vuilnismannen die ik sprak zei dat dit komt omdat:
- Mensen te lui zijn om het karton klein te maken om het in de container te gooien.
- De container vol zit waardoor karton er niet meer bij in past.
							(Vuilnisman Rijnlaan, 2018)
Bewoners van de Hertoghof geven aan dat:
- Het vaak al een troep is om de container heen waardoor ze niet goed bij de bak kunnen.
- Het gat om karton in te gooien te klein is, het is volgens hen niet te doen is om grote dozen zo klein te
maken.
							(Bewoners Hertoghof, 2018)

• Grofvuil

Een aantal bewoners uit de Hertoghof zetten grofvuil naast de container omdat volgens bewoners:
- Expats niet weten dat grofvuil naar de milieustraat moet.
- Het te veel gedoe is om voor een klein beetje grofvuil naar de milieustraat te gaan.
- De gemeente het toch wel ophaalt.
							(Bewoners Hertoghof, 2018)

Om nog dieper in te gaan op de oorzaken van bijgeplaatsingen, is er de informatie uit de interviews en gesprekken verzameld en omgezet in ‘’scenario’s. Hieronder wordt toegelicht hoe er in dit onderzoek gebruik
is gemaakt van de methode ‘‘scenario’s’’.

Scenario’s

‘’Een scenario is een verhaal dat toekomstig gebruik van een product vanuit het gezichtspunt van de
gebruiker aftast en ontwerpteams helpt nadenken over de plaats ervan in het dagelijks leven van mensen’’
(Martin & Hanington, 2012). Martin en Hanington beschrijven in het boek ‘’Universele ontwerpmethoden’’
dat scenario’s geschreven moeten worden vanuit het standpunt van een ‘’persona’’. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de doelgroep als persona. De persona’s worden zogenaamd tot leven gebracht, waardoor de scenario’s en persona’s elkaars waarde versterken. In dit onderzoek is het doel van het scenario
om de stakeholders zich empathisch te laten inleven in de eindgebruiker. De scenario’s zijn ingezet als
een soort creatieve interventie waarin twee bewoners van de Hertoghof (de persona’s) brieven naar elkaar
sturen over het afvalgebruik op het Hertog Hendrik van Brabantplein. Deze bewoners wonen in de flat en
hebben allebei een eigen kijk op het bijplaats probleem. De scenario’s zijn uitgewerkt op de website
verbodentestorten.wordpress.com. Door vanuit de persona’s te schrijven, kreeg ik ook een beeld van de
gedachten die de doelgroep kan hebben. Om de doelgroep nog beter te leren kennen wordt in paragraaf
4.2 de doelgroep uitgebereid geanalyseerd.

ITERATIE 2: Partijen inspireren

Een van mijn doelen in dit project is om partijen te inspireren om zich meer te
richten op het proces en hierin de eindgebruiker mee te nemen. Ik heb gemerkt dat
het vaak om het eindresultaat gaat. Zo was het nut van het prototyping voor Cure
in het begin van het onderzoek onduidelijk en een medewerker van de gemeente
Eindhoven liet weten geïnteresseerd te zijn in mijn project, maar dan wel vooral in
het eindresultaat. Maar ik merk dat wanneer ik het proces duidelijk weergeef door
bijvoorbeeld verhalen, ervaringen en foto’s te mailen, er meer waardering komt voor
het proces. Daarom denk ik dat het belangrijk is om, wanneer Design Thinking wordt
toegepast voor een bepaalde partij, het belangrijk is om de partij op de hoogte te
brengen van het proces zodat zij daar de relevantie van in kunnen zien. Omdat ik
meerdere partijen wilde betrekken bij het onderzoek, en ook merkte dat zij steeds
geïnteresseerder raakten in het proces, heb ik een website gemaakt waar het
proces van het onderzoek te volgen is: www.verbodentestorten.wordpress.com

12:00
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Afbeelding 7, Bijplaats op Hertog Hendrik van Brabantplein, 2018

Afbeelding 8, www.verbodentestorten.wordpress.com, 2018
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Figuur 9, Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korha-

ge’’ door
Prof.Korhage
Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van
Model
van

AUDIT TRAIL 2:
Proces zichtbaar door website

het boek ‘‘reflecteren’’ van M. Geenen

Alternatieven ontwikkelen

De website werkte voor mij ook efficiënter. Nu
hoefde ik maar één keer te posten, in plaats van
10 verschillende mailtjes te sturen. Daarnaast
geeft het ook voor mijzelf structuur en inzichten.
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Afbeelding 9, www.verbodentestorten.wordpress.com, 201
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4.2 Doelgroep analyse

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwantitatief beschrijvend

Bestaand materiaal

- Deskresearch
- bestanden gemeente
- facebook groep
- gegevens gemeente

Kwalitatief toetsend onderzoek

Vragen

Kwalitatief verkennend
onderzoek

Bestaand materiaal

- Fieldresearch
- semigestructureerde interviews
- contact bewoners Hertoghof
- Onopvallende meetobjecten

In het onderzoek naar de doelgroep is er gebruik gemaakt van zowel kwantitatief onderzoek als kwalitatief
onderzoek. Vanuit de informatie die al beschikbaar was, werd er eerst vanuit breed perspectief naar de
doelgroep gekeken. Omdat er in deze gegevens van gemiddelden is uitgegaan, wordt er dieper op de
gegevens ingegaan door een gebiedscoördinator te interviewen en gesprekken te voeren met de
doelgroep. Het is goed om te benoemen dat een doelgroep analyse in dit onderzoek altijd heeft
doorgelopen. De doelgroep kun je altijd beter leren kennen, vooral in dit onderzoek.

Gegevens

Cure maakt gebruik van cijfers van het CBS omdat deze cijfers uit een afgebakend geografisch stuk komen
(Luykx, 2018). Deze gegevens zijn verzameld door het afnemen van vragenlijsten in de wijk. De huidige
aanpak van Cure wordt aangepast op deze gegevens. Om dieper op deze gegevens in te gaan heb ik
contact gehad met medewerkers van de gemeente Eindhoven die hebben meegewerkt aan analyses van
wijken in Eindhoven. Deze contacten hebben de volgende gegevens opgeleverd:

• Buurtmonitor (deze houdt Cure aan)
• Leefstijlenmonitor
•Gegevens op clusterniveau van de gemeente Eindhoven

32

Buurt Rochusbuurt

Stadsdeel Stratum

Eindhoven

Inwoners
0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar

1.744
59
44
32

33.380
1.674
1.700
1.595

226.921
11.015
11.402
10.871

15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-74 jaar
75-79 jaar
80-84 jaar
85-89 jaar
90-94 jaar
95 jaar en ouder

77
374
401
178
115
74
75
75
61
54
69
24
12
8
7
x
x

1.836
2.935
3.004
2.596
2.343
2.262
2.334
2.282
2.025
1.637
1.512
1.145
831
725
566
312
66

12.424
18.929
20.161
17.563
15.986
14.807
15.511
15.114
13.598
11.766
11.129
9.135
7.048
5.594
3.220
1.349
299

Figuur 9,Overgenomen van ‘’Buurt in cijfers: Rochusbuurt’’. Door
CBS, 2017. Geraadpleegd van www.buurtmonitor.nl

Onderzoeksfunctie

Uit de buurtmonitor blijkt dat een groot deel van de bewoners uit de Rochusbuurt uit jongeren bestaat. Als
we kijken op clusterniveau (figuur 5) dan blijkt dat bijna de helft van de bewoners in de Hertoghof en omgeving allochtonen zijn. Holland2stay heeft een groot deel van de appartementen in hun bezit en richt zich in
de verhuur op expats (Eindhoven2stay, 2018).

212a_4 Hendrik van Brabantplein e.o.
Inwoners

483

0 - 19

36

20 - 64

430

> 64

17

Mannen

281

Vrouwen

202

Autochtoon

256

Totaal westers allochtoon

105

Totaal niet westers allochtoon

122

Adres met 1 volwassene

178

Adres met 2 volwassenen zonder kinderen

77

Adres met 1 volwassene met kind(eren)

2

Adres met 2 volwassenen met kind(eren)

12

Overige adressen

19

totaal aantal bewoonde adressen

288

Figuur 10,Overgenomen van ‘’Hertoghofen omgeving in cijfers’’.
Door gemeente Eindhoven. Geraadpleegd van mailcontact
met Jan Vriens, gemeente Eindhoven.
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Leefstijlenmonitor

Via een communicatiemedewerker gemeente Eindhoven, heb ik de leefstijlenmonitor ontvangen
(Louwman, 2018). De indeling van de leefstijlenmonitor is ontwikkeld vanuit een belevingsonderzoek
(SmartAgent, 2015) onder de inwoners van de Rochusbuurt. Het doel van de leefstijlenmonitor is om
gerichter te communiceren naar de doelgroep waardoor er meer kans van slagen is op het betrekken van
de doelgroep in het ontwerpproces (Gemeente Eindhoven, 2015). Hierin moet wel worden meegenomen
dat er een risico is omdat het gemiddelden zijn (Louwman, 2018). Daarom zijn conclusies getest bij de
doelgroep zelf, en heb ik interviews gehouden met medewerkers van de gemeente Eindhoven die de buurt
kennen. Daarnaast heb ik een interview gehouden met een betrokken bewoner uit de Rochusbuurt die in
2016, 121 mensen uit de flat heeft gesproken.
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Figuur 12, Overgenomen van‘’Leefstijlen in Eindhoven’’.
Doorde sector Communicatie vande gemeente Eindhoven,
2015.Geraadpleegd van document
‘’LeefstijlenEindhovenmaart2015’’.

Figuur 11, Overgenomen van ‘’Leefstijlen in Eindhhoven’’.
Doorde sector Communicatie van de gemeente Eindhoven, 2015.
Geraadpleegd van document ‘’LeefstijlenEindhovenmaart2015’’.

De leefstijlenmonitor deelt groepen mensen in op verschillende kleuren. Zo worden de mensen uit de
Hertoghof flat beschreven als mensen uit de blauwe wereld. Dit betekend dat deze mensen ambitieus
en succesvol zijn en weten wat ze willen in het leven. Een succesvolle carrière is hier onderdeel van. Dit
zouden bijvoorbeeld de expats kunnen zijn die voor een baan naar Nederland zijn gekomen. De mensen
uit de rode wereld zijn vooral eigenzinnig, zelfbewust, eigenwijs en intelligent. Vrijheid en onafhankelijkheid
is erg belangrijk voor deze mensen. Mensen uit zowel de blauwe als rode wereld zijn ego georiënteerd. De
rode wereld is wat meer gericht op vitaliteit en de blauwe wereld op controle (Gemeente Eindhoven, 2015).

		

Afbeelding 11, flat de Hertoghof Eindhoven, 2018
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Onopvallende meetobjecten

Onopvallende meetobjecten worden gebruikt om tot informatie te komen zonder direct contact met
deelnemers (Martin&Hanington, 2012). Ik heb gebruik gemaakt van deze methode door lid te worden in de
Facebookgroep van de flat en de berichten die werden gepost te observeren. Hierdoor kreeg ik een puur
beeld van de doelgroep. Dit is voordelig want door deze onopvallende observatie zal de doelgroep zich niet
anders gedragen, en ontstaat er een representatief beeld.
De Facebookgroep van de flat is zeer actief. Bijna elke dag wordt er wel wat in geplaatst. In de
terugkoppeling naar de leefstijlenmonitor, viel het op dat de eigenschap ‘’controle hebben’’ naar voren
kwam toen de bewoners te horen kregen dat de parkeerplaatsen op het plein betaald parkeren zouden
worden. Via Facebook werden er handtekeningen verzameld, afspraken gemaakt om de gemeente te
mailen en een zakelijke brief opgesteld om het betaald parkeren tegen te gaan. De rest van de
Rochusbuurt was vóór het betaald parkeren en heeft dit aangepakt door dit in de buurtkrant van de
Rochusbuurt te zetten. Daarnaast is het aanspreekpunt van de buurt langs de bewoners gegaan om de
petitie te laten tekenen. Een hele andere aanpak dus. Hieruit blijkt dat deze groep bewoners uit de
Rochusbuurt meer aan de harmonie en bescherming kant zitten, wat vanuit de leefbaarheidsmonitor wordt
omschreven als groene en gele wereld. Deze bewoners wonen ook al langer in de buurt en zijn daarom
wellicht meer georiënteerd op de groep. Zoals verwacht blijkt dus dat een wijk niet één kleur hoeft te zijn.
In de wijk wonen verschillende ‘’kleurwerelden’’ op verschillende plekken. De flat bestaat uit blauw en rood
en de andere groep uit de buurt meer uit groen en geel. Dit onderzoek is alleen gericht op de flat, maar
wanneer dit de hele Rochusbuurt zou zijn, dan zou het alleen werken wanneer er verschillende aanpakken
gehanteerd worden, die gericht zijn op de verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld door in de Facebookpagina van de flat wat te posten over een situatie, en in het andere deel van de wijk via de buurtkrant te
communiceren. Het doel van de aanpak kan hetzelfde zijn, alleen zullen er verschillende middelen ingezet
moeten worden om iedereen te kunnen aanspreken.

AUDIT TRAIL 4: Toolkit voor structuur

Er zijn veel theorieën te vinden over het bijplaatsen van afval maar hoe
hou je dit overzichtelijk en hoe laat je de aanpak, die in dit rapportage zo
belangrijk is, naar voren komen? Uit het vooronderzoek heb ik geleerd dat
ik het moeilijk vind om in te schatten welke informatie relevant is en wat
weggelaten kan worden. Ik vind al snel alles interessant. Hierdoor kan de
essentie wegvallen. Ik moest iets hebben waar ik naartoe kon werken en
wat houvast biedt, een soort methode of toolkit. Lianne Polinder van DIG
liet mij kennis maken met de Behavioural Lenses, ontwikkeld door de
UCREATE en de Hogeschool Utrecht. Dit leek de perfecte manier om
informatie en bevindingen te structureren en wat meer naar de punt van
de Double Diamond toe te werken. Enthousiast begon ik met het uitwerken
van alle lenzen, maar ik merkte al snel dat dit weer heel veel en heel vaag
werd. Toen was er het college van Sander Hermsen, de ontwikkelaar van
deze tool. In het college werd duidelijk dat niet alle lenzen uitgewerkt
hoeven te worden maar dat er een of twee lenzen gekozen kunnen worden
die het meest relevant lijken (Hermsen, 2018). Ik besloot om twee deelvragen, die het belangrijkst lijken, te beantwoorden en op deze manier te
kijken welke lenzen het meest geschikt zijn om dieper op de bevindingen in
Model van Korhage
te gaan.

Alternatieven ontwikkelen
Deze toolkit paste het beste
bij dit vraagstuk en DIG had
hier al ervaring in. Ik had ook
zelf in boeken op kunnen
zoeken wat een geschikte
toolkit zou zijn, maar dit zou
veel tijd in beslag nemen.

Uitproberen

4

Bewustwording van
essentiele
ë aspecten
Ik werd mij ervan bewust dat
in complexe vraagstukken
een toolkit kan helpen om
bevindingen te verklaren en
te verhelderen.

Ik zou de toolkit ook kunnen
gebruiken in andere complexe
vraagstukken waarin
menselijk gedrag een rol
speelt.

5
1

3

Handelen/ervaren
Ik had te veel uiteenlopende
informatie en wist niet
hoe ik dit moest structureren
en hoe ik hieruit de essentie
kon halen.
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Afbeelding 12,
Berichten Facebookgroep
de Hertoghof, 2017-2018

2

Ik heb gekeken hoe het in
vergelijkbare
vergeljkbare onderzoeken is
aangepakt en kwam daardoor,
via een interview, terecht bij de
Behavioural Lenses.
Terugblikken

Figuur 13, Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door
Prof. Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’ van M. Geenen
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ONTWERPEN

Idee ontwikkeling
&
Evaluatie

Aanzet
Prototype

Verhelderend
Probleem

		

UITVOEREN

Nu de doelgroep in beeld is gebracht, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de manier waarop het
onderzoek bij de doelgroep is uitgevoerd. Hierin staat het ontwerpen, wat leidt tot ideeën en aanzet tot het
prototype, centraal. Het doel is om door te ontwerpen erachter te komen hoe de doelgroep het afval weggooien ervaart en waar kansen en mogelijkheden liggen.

Afbeelding 13, Toolkit Behavioural Lenses, 2018

DEFINIËREN

Ideeën

ONTDEKKEN

Figuur 14, Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

5. ontwerpen

De Behavioural Lenses wordt als tool ingezet om te onderzoeken hoe het doelgedrag van de doelgroep
bereikt kan worden. Deze tool heeft een ondersteunende rol gehad in het testen. In hoofdstuk 5.1 wordt dit
verder toegelicht.
The Behavioural Lenses’’ -ofwel gedragslenzen- vormen een toolkit met daarin een waaier, een poster en
het handboek ‘’Ontwerpen voor Gedragsverandering’’. De toolkit helpt designers en multidisciplinaire teams
scherper zicht te geven op het gedrag van de doelgroep en is daarom een specifiekere benadering van
Design Thinking. De lenzen geven inzicht in hoe je gedrag kunt beïnvloeden, hoe de doelgroep tegenover
het gedrag staat en wat de motivatie van de doelgroep is. Daarnaast helpen de lenzen om conceptuele
keuzes te onderbouwen waardoor de effectiviteit kan worden aangetoond (UCREATE, Hogeschool Utrecht
(HU), 2015).
De gedragslenzen zijn gebaseerd op het gedragsmodel ‘Persuasive by Design’, dat is ontwikkeld door
Sander Hermsen. Dit gedragsmodel is ontwikkeld vanuit een breed scala aan sociaalwetenschappelijk
onderzoek (PubLab, 2013). Persuasive by Design bevat drie basisprincipes: vergelijking van doel en
gedrag, kansen vaardigheden en motivatie, en het uitproberen van nieuw gedrag. Het model helpt om
concepten te evalueren en interventies vorm te geven. Het doel is om de autonomie van gebruikers te
vergroten en mogelijkheden te bieden om het analyseren van doelgroepen en hun gewenst gedrag te
structureren (PubLab, 2013).

‘’Met de gedragslenzen kijk je net even scherper naar het bestaande en gewenste gedrag van de
doelgroep’’ (UCREATE, Hogeschool Utrecht (HU), 2015).
In dit hoofdstuk worden de lenzen vooral gebruikt om situaties te kunnen verklaren. Op de volgende
bladzijde worden eerst de verschillende gedragslenzen toegelicht.
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Afbeelding 14, poster Toolkit Behavioural Lenses, 2018

5.1 Behavioural Lenses
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• Lens 1: Weten en vinden

5.1.1 Het gedrag

• Lens 2: Zien en beseffen

Huidig en gewenst gedrag

Weten en vinden gaat in op de kennis die de doelgroep heeft van het doelgedrag. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan ‘’Weet men wat er in welke container moet?’’. Daarnaast wordt er gekeken of de doelgroep weerstand voelt om het doelgedrag uit te voeren (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015).

Door allerlei mechanismen, die een bepaalde kijk kunnen vervormen, kan het eigen gedrag niet altijd goed
waargenomen worden. Het eigen gedrag kan veel positiever of negatiever worden gezien dan dat het in
werkelijkheid is. De lens zien en beseffen helpt onderzoeken of de doelgroep in staat is om het eigen
gedrag te waarnemen (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015)

•Lens 3: Willen en kunnen

Willen en kunnen is erg belangrijk om gedrag te kunnen veranderen. Gedragsverandering is namelijk pas
écht mogelijk als de motivatie aanwezig is. Daarnaast moeten er genoeg vaardigheden zijn om het doelgedrag te kunnen uitvoeren. Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren kunnen hier invloed op hebben (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015).

• Lens 4: Doen en blijven doen

Wanneer bovenstaande lenzen zijn bekeken, is het van belang om het nieuwe gedrag te blijven stimuleren.
Het moet gemakkelijk en aantrekkelijk zijn om het nieuwe gedrag vaker uit te proberen en te herhalen. Men
moet gemotiveerd blijven om het nieuwe gedrag te blijven doen (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015).

Voordat het gedrag onder de loep wordt genomen, moet er eerst een duidelijk beeld zijn van het huidige en
gewenste gedrag van de doelgroep (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Dit is in het eerste hoofdstuk
in de centrale begrippen al beschreven, maar wordt hieronder nogmaals kort toegelicht.
Het huidige gedrag dat moet worden aangepakt is het plaatsen van afval naast de container. Het
doelgedrag is dat de bewoners uit de Hertoghof flat hun afval in de daarvoor bestemde container
deponeren en wanneer dit niet lukt, contact opnemen met Cure zodat zij dit verder kunnen afhandelen.

5.2 Waar liggen kansen?
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de doelgroep het afval weggooien ervaart en tot welke
bevindingen dit leidt. Hieronder wordt eerst de methodische verantwoording beschreven.

Onderzoeksfunctie

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwalitatief, verkennend
Kwalitatief, verkennend

Bestaand materiaal
Vragen

- Onopvallende meetobjecten
- Vragenlijst
- Semigestructureerde interviews

Kwalitatief, verkennend
Verkennend, kwalitatief,

Vragen
Observatie, vragen

- Etnografische gesprekken
- Exploratief onderzoek

Kwalitatief, verkennend en
toetsend

Observatie

- Fotostudies

• Lens 5: Gewoontes en impulsen

Gewoontes en impulsen gaat over automatisch gedrag. Dit is gedrag waar we niet bij nadenken, bijvoorbeeld het schakelen tijdens het autorijden. Zodra je bepaald gedrag vaak uitvoert zonder hierbij na te denken, dan wordt het automatisch gedrag. Automatisch gedrag is heel moeilijk te veranderen omdat men zelf
niet doorheeft dat ze zich op een bepaalde manier gedragen (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Het

WETEN EN
VINDEN

DOEN EN
BLIJVEN DOEN
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ZIEN EN BESEFFEN

WILLEN EN KUNNEN

GEWOONTES EN
IMPULSEN

Figuur 15, aangepast overgenomen van ‘’Behavioural Lenses’’.
Door UCREATE & HU, 2015, Geraadpleegd van poster Behavioural
Lenses uit de toolbox.

Per lens worden vragen gesteld om dieper op een situatie in te kunnen gaan. Het continu terugkoppelen
naar de lenzen helpt om meer de diepte in te gaan. De toepassing van de lenzen wordt door middel van
de symbolen hieronder weergeven. Daarnaast wordt er gekeken welke strategieën het beste passen bij de
bevindingen. Deze strategieën, die in het boekje “Ontwerpen voor Gedragsverandering’’ (2015) staan, zijn
gekoppeld aan de lenzen. Hier wordt dieper op ingegaan in paragraaf 5.2.

Ook in het onderzoek naar kansen is er eerst weer gebruik gemaakt van bestaand materiaal, namelijk de
gegevens uit de Facebookgroep van de doelgroep. Vervolgens is er binnen deze Facebookgroep een vragenlijst uitgezet waarin werd gevraagd hoe bewoners het afval weggooien ervaren. Nadat hier zes bewoners uitgebreid op hebben gereageerd, is er een interview gehouden met meneer Westerwoudt, een betrokken bewoner in de Rochusbuurt die al jaren bezig is om dit probleem aan te pakken en bewoners van
de flat. Maar om echt conclusies te kunnen trekken over het afval weggooien moest ik het afval weggooien
zelf ervaren, daarom is naast het interview gebruik gemaakt van exploratief onderzoek om zo empathische
kennis op te doen. Tot slot is ook in deze paragraaf gebruik gemaakt van de methode fotostudie om resultaten uit gesprekken te toetsen. Hieronder worden eerst een aantal methoden verder toegelicht.

Onopvallende meetobjecten

De methode ‘’onopvallende meetobjecten’’ is ook voor dit hoofdstuk toegepast. Er is gebruik gemaakt van
deze methode om de kennis, maar vooral ook de houding ten aanzien van het doelgedrag te observeren.
Zoals in hoofdstuk 4 al te lezen was, ben ik lid geworden van de facebookgroep van de doelgroep. Naast
dat dit een beeld van de doelgroep gaf, gaf het ook een beeld van de problemen van de bewoners rondom
afval. Door in de Facebookgroep op het woord ‘‘afval’’ en synoniemen van het woord te zoeken, kreeg ik
een overzicht met berichten over afval (zie afbeelding 10, blz 36). Zo kon er onderzocht worden hoe de
bewoners het afval weggooien ervaren. Om hier dieper op in te gaan is er in de Facebookgroep een vragenlijst gepost waarin werd gevraagd hoe de bewoners het afval weggooien ervaren. Vragenlijsten worden
gewoonlijk getrianguleerd met andere methoden die gegevens aanvullen met persoonlijke inzichten (Martin&Hanington, 2012). Daarom zijn er vervolgens etnografische gesprekken in de n flat gehouden. In deze
gesprekken werd er dieper ingegaan op de verkregen informatie uit de observatie uit de Facebookgroep en
de vragenlijst. Toch miste er nog wat: het ervaren van het afval weggooien.
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Exploratief onderzoek

Om zelf het afval weggooien te ervaren, heb ik gebruik gemaakt van exploratief onderzoek, deze methode
is ingezet om empathische kennis op te doen. Naast het verkrijgen van nieuwe inzichten door het ervaren,
leverde dit veel nieuwe verhalen op van de bewoners voor wie ik het afval mocht weggooien. Ook werden
er plekken en situaties ontdekt die anders niet ontdekt zouden worden. Zo kwam ik door deze ervaring
erachter dat er in de kelder nog twee grote rolcontainers van SITA staan waar bewoners hun oud papier en
karton in gooien. Ook is er bij de bewoners ergernis dat deze containers vaak vol zijn, waardoor de fietsen niet meer in de kelder gestald kunnen worden. De twee bewoners voor wie ik afval heb weggegooid,
en twee bewoners die ik later in de flat sprak, gingen ervanuit dat deze containers vanuit Cure geplaatst
waren.
Vanuit de vragenlijsten, de gesprekken en verhalen van het afval weggooien, kwam naar voren dat containers vaak niet werken. Om dit verder te onderzoeken, is er gebruik gemaakt van de methode ‘’Photo
Journal’’.

Photo Journal

Een bewoner uit de flat heeft foto’s gemaakt zodra hij bijplaatsingen bij de flat zag. Op het moment dat hij
de foto maakte, heeft hij gecontroleerd of de container werkte. Dit kon ik nog steviger onderbouwen door
gegevens van Cure erbij te pakken, waarin te zien is wanneer de container niet werkte. Alle informatie en
bevindingen die hieruit zijn gekomen heeft geleid tot het eerste prototype. De foto’s zijn te zien op bladzijde
28.

5.2.1 Uitwerking

Hieronder worden de bevindingen uitgewerkt aan de hand van een aantal deelvragen.
Aan de vragen is een Behavioural Lens gekoppeld, deze worden in de symbolen
weergeven die eerder zijn toegelicht in figuur 15.

1. Ziet de doelgroep het huidig en gewenst gedrag?

Wanneer je aan de doelgroep vraagt wat zij denken dat de oorzaak is van bijplaatsen,
dan komen er hele uiteenlopende antwoorden. Dit bleek uit de vragenlijst die via
Facebook werd afgenomen. De ene zegt dat de container het nooit doet en dat
mensen hun pasje vergeten en de ander dat mensen gewoon te lui zijn. Er werden
veel aannames gedaan (want hoe weet je dat iemand te lui is om het weg te gooien,
of dat hij z’n pasje is vergeten, of dat de container niet werkt?). Om deze aannames
uit de weg te gaan, is er vanuit de lens ‘’Zien en beseffen’’ naar de doelgroep gekeken.
Er is voor deze lens gekozen omdat uit de verkregen informatie blijkt dat de doelgroep
vooral (vanuit aannames) kijkt naar het gedrag van anderen. Deze lens helpt om te
onderzoeken of de doelgroep in staat is om het verschil tussen het huidig gedrag en
het doelgedrag van zowel zichzelf als een ander, waar te nemen. Hieruit kwamen de
volgende bevindingen:

• De informatie die wordt gegeven over het huidige gedrag en het doelgedrag is niet duidelijk en

toegankelijk. Op een bord bij de container staat dat de rest uit de buurt het afval in de container gooit. Het
doel van dit bord is om te communiceren dat afval in de container moet worden gegooid (medewerker
openbare ruimte gemeente Eindhoven, 2018). Het bord staat zo hoog dat alle bewoners die ik heb
gesproken het bord niet hebben gezien (Bewoners De Hertoghof, 2018). Ook ik moest goed zoeken om
het bord te kunnen vinden. Er wordt verder niet gecommuniceerd over het huidig gedrag en het
doelgedrag. Bewoners wisten bijvoorbeeld niet dat zij op de hotspot lijst staan (Bewoners De Hertoghof,
2018).Het bord is te zien op afbeelding 14 en in de bijlage in hoofdstuk 4.

• De doelgroep vergelijkt zichzelf met anderen. De doelgroep geeft aan dat wanneer er een vuilniszak

naast staat, ze ervan uit gaan dat de container het niet doet of dat het niet uitmaakt of er dan nog een zak
naast staat (Bewoners De Hertoghof, 2018). Dit wordt als excuus gebruikt voor het eigen gedrag.

• Er zijn biases die de waarneming vertekenen. Biases kunnen de waarneming van de werkelijkheid ver-

tekenen doordat de waarneming wordt gekleurd door wat we verwachten en wat we kunnen herinneren
(UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Zo kan het idee ontstaan dat datgene wat veel herinnerd wordt,
vaak voorkomt. In dit onderzoek geven bewoners aan dat de container vaak niet werkt.
Vanuit Cure is er een bestand waarin alle meldingen staan van bijplaatsingen met als oorzaak dat de container niet werkt. Deze meldingen worden gemaakt door zowel Cure (wanneer ze afval ophalen), als de
bewoners zelf. Vanaf 2015 is het 13 keer voorgekomen dat de container niet werkte (Cure, 2018). Zoals
eerder genoemd heeft een bewoner tijdens het onderzoek foto’s gemaakt van de bijplaatsingen op het
Hertog Hendrik van Brabantplein. Deze bewoner heeft op de momenten dat hij de foto’s
maakte, gecheckt of de container goed werkte en in alle gevallen (6 keer) werkte de container goed.

• De doelgroep krijgt geen feedback over het gedrag. De bewoners die ik heb gesproken hebben nog

nooit gehoord dat iemand een boete heeft gekregen voor het bijplaatsen. Ook spreken ze elkaar er niet
echt op aan. Tijdens de interviews die Westerwoudt in het najaar van 2016 hield met de bewoners van de
flat kregen bewoners een een sticker met ‘’schone buurt’’ op de brievenbus wanneer ze aangaven zich te
willen inzetten voor een schone buurt. Westerwoudt zag dat dit een tijdje invloed had op het bijplaatsen, er
werd de eerste weken minder bijgeplaatst, maar dit was helaas maar voor korte duur.

Afbeelding 16, Exploratief onderzoek,
afval weggooien voor een
bewoner van de Hertoghof, 2018
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Afbeelding 17, Hertog Hendrik van Brabantplein
met interventie bord, 2018
Afbeelding 18, Sticker ‘‘voor een schone buurt’’, 2018
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2. Weet de doelgroep wel ‘’echt’’ hoe het systeem werkt?

Vanuit de reacties op de vragenlijst en etnografische gesprekken, bleek dat
bewoners ervan uit gaan dat ze het weten, maar dat dit niet zo is. Zo zeiden
bewoners dat ze wel snappen dat mensen niet naar een betaalde milieustraat
willen, terwijl deze gratis is. Of dat het frustrerend is dat glas in de restafval
bak gegooid moet worden, terwijl dit gerecycled kan worden bij de Jumbo in de
wijk. Deze input sluit goed aan op de lens ‘’weten en vinden’’. Daarnaast zeiden
bewoners dat ze niet altijd de mogelijkheid hebben om het te doen zoals van ze
verwacht wordt, dit sluit aan op de lens ‘’willen en kunnen’’. Hieronder worden
eerst de bevindingen vanuit ‘’weten en vinden’’ beschreven en vervolgens vanuit
de lens ‘’willen en kunnen’’.
De doelgroep moet voldoende kennis, een passende mening of houding
ten aanzien van het doelgedrag hebben, om zich te kunnen gedragen naar het
doelgedrag (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Uit de ontvangen reacties blijkt dat dit niet altijd het
geval is. Vanuit de lens ‘’weten en vinden’’ zijn de volgende bevindingen gekomen:

•Het doelgedrag dat de opdrachtgever (in dit geval Cure afvalbeheer en de gemeente Eindhoven)

ambieert is niet heel aantrekkelijk voor de doelgroep. Ze liggen er niet wakker van als ze de vuilniszak niet
in de bak kunnen gooien.

• Het is erg makkelijk om vuilnis naast de container te zetten. Er is voldoende ruimte om het er naast te
zetten en er is geen zicht op.

• Sommige bewoners hebben weerstand. Ze moeten op tijd hun rekeningen afval belasting betalen aan de
gemeente maar er is wel voortdurend afval op straat. Daarnaast is er door Cure aan twee bewoners van
de flat gevraagd of zij controle willen uitoefenen op het afval bijplaatsen, terwijl bewoners het gevoel
hebben dat hun ideeën afgewezen worden. Zo hebben bewoners wel eens gebeld om hun ideeën te
bespreken, bijvoorbeeld het plaatsen van andere soort containers. Doordat dit gelijk werd afgekapt
voelden deze bewoners minder urgentie om afval netjes weg te gooien. ‘’Ze luisteren toch niet naar mij,
waarom zou ik dan wel naar hen luisteren?’’ (Bewoners Hertoghof, 2018).

• Regels, processen en voorzieningen zijn niet altijd bekend bij de doelgroep. Cure afvalbeheer en de

gemeente Eindhoven gaan ervan uit dat vooral de expats niet begrijpen wat de regels van het
afvalsysteem zijn. Uit de vragenlijst blijkt dat zowel expats als Nederlanders niet op de hoogte zijn van alle
regels.
De doelgroep kan pas het gedrag veranderen wanneer zij hier de juiste vaardigheden
en motivatie voor hebben (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Hieronder zijn de bevindingen vanuit de
lens ‘’willen en kunnen’’ beschreven.

• Een deel van de doelgroep heeft in 2016 openbaar weergeven dat zij achter een schone buurt staan.

Door middel van een sticker op de bus laten de bewoners zien dat ze bijdragen aan een
schone buurt. Maar, doordat de bewoners kort in de flat wonen, weten nieuwe bewoners niet wat de sticker inhoudt.

• Niet iedereen uit de doelgroep beschikt over vaardigheden en middelen om afval naar de afvalbak en de
milieustraat te brengen. Sommige bewoners wonen tijdelijk in Nederland en hebben zich daarom niet geregistreerd bij de gemeente. Hierdoor ontvangen ze geen stadspas waardoor ze de container niet kunnen
openen (Westerwoudt, 2018). Daarnaast hebben veel studenten geen auto of rijbewijs om grofvuil weg te
brengen naar de milieustraat. Het is niet per se zo dat nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd
maar er moeten middelen beschikbaar zijn om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren.

• De bewoners uit de flat zijn op zichzelf maar ondersteunen elkaar wanneer dit nodig is.

Wanneer iemand de pas kwijt is, wordt er via de Facebookgroep meestal gevraagd of een pasje geleend
mag worden en hier werd tot nu toe altijd positief op gereageerd (Facebookgroep de Hertoghof, 2018).
Ook worden bewoners op de hoogte gesteld wanneer erbuiten wat aan de hand is of er een vreemde persoon in de flat rondloopt (Facebookgroep de Hertoghof, 2018).
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Afbeelding 19, bericht uit Facebookgroep De Hertoghof, 2018
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5.3 Strategie
Het geven van feedback is de strategie die het beste aansluit op de lens ‘’zien en beseffen’’,
die op bladzijde 43 werd uitgewerkt. Door middel van feedback kan er naar de doelgroep worden
gecommuniceerd wat het huidige en gewenste gedrag is. De doelgroep wordt dagelijks met het huidige
gedrag geconfronteerd, ze zien ten slotte dat er afval wordt bijgeplaatst en ze weten dat ze dit zelf doen of
dat een ander dit doet. Maar misschien weten ze niet dat het huidige gedrag illegaal is, en dit gedrag erger
is dan op andere plekken in Eindhoven. Er zou (meer) over het gewenste gedrag gecommuniceerd kunnen
worden zodat de doelgroep weet wat er van ze verwacht wordt.
Uit de lenzen ‘’willen en kunnen’ en ‘’weten en vinden’’ lijken de volgende strategieën het meest geschikt:
Boodschaptacktieken en consequenties en beloningen. Bij boodschaptacktieken is het belangrijk dat de
gewenste norm wordt gecommuniceerd. Het doel is om de kennis met betrekking tot het afvalsysteem te
vergroten. Echter is het optimaal communiceren van het gewenste gedrag afhankelijk van de eigenschappen, kennis, meningen en ervaringen van de te bereiken doelgroep. Wanneer er niet goed genoeg in de
doelgroep is verdiept, dan is de kans groot dat de boodschap wordt afgewezen (UCREATE, Hogeschool
Utrecht, 2015). Vanuit de lens ‘’willen en kunnen’’ lijkt consequenties en beloningen het meest relevant.
We vinden het namelijk veel vervelender om iets kwijt te raken dan om iets erbij te verdienen (UCREATE,
Hogeschool Utrecht, 2015). Dit heet ‘’loss aversion’’, de afkeer van verlies. Daarom is het dreigen met
potentieel verlies een krachtig mechanisme om in te zetten op gedragsverandering (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Dit kan relevant zijn wanneer de doelgroep zelf onvoldoende wilskracht heeft om
het gedrag te veranderen. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van ‘’fear appeal’’. De doelgroep
wordt dan angstig gemaakt door negatieve gevolgen van bijplaatsing te weergeven. Maar hiervoor moet
de doelgroep wel het eigen vermogen hebben om het gewenst gedrag (makkelijk) te kunnen uitvoeren,
anders kan er frustratie ontstaan (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015).
Kortom, alles komt er eigenlijk op neer dat het weten hoe het moet en welke middelen daarvoor nodig zijn,
een belangrijke eerste stap is om het gewenste gedrag te kunnen stimuleren. Uit reacties van bewoners
blijkt dat het zelfs frustratie oplevert wanneer mensen weten dat ze zich anders moeten gedragen dan ze
nu doen, maar niet weten hoe dit moet (Akyürek, 2018). Daarnaast denk ik dat, juist omdat in de Hertoghof veel bewoners tijdelijk wonen (studenten en expats), en er op korte termijn weer nieuwe bewoners
komen wonen, een gestructureerd communicatiesysteem essentieel is. Er moet snel en duidelijk worden
gecommuniceerd wat er van de bewoners verwacht wordt en hoe ze aan deze verwachting kunnen voldoen. Hierin is het ook belangrijk dat bewoners gaan zien en beseffen wat het eigen gedrag is en wat het
gewenste gedrag is. Uit het voorbeeld van de bias, waarin veel bewoners aangaven dat de container vaak
niet werkt, blijkt namelijk dat ze zich niet bewust zijn van het eigen gedrag. Dit kan voor bewoners duidelijker worden wanneer ze hier feedback op krijgen. Wanneer bewoners weten hoe het moet en de middelen
daarvoor hebben maar het alsnog niet doen, dan kunnen consequenties in worden gezet om de bewoner
te laten inzien dat hij illegaal gedrag vertoont.
Er is alleen nog een valkuil. Uit de gesprekken en interviews reageerden mensen vooral vanuit aannames.
Zoals eerdergenoemd wil ik in dit onderzoek aannames en vooroordelen vermijden, daarom moet er nog
een stap gemaakt worden om echt te kunnen concluderen dat bewoners informatie missen die zij nodig
hebben. In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe het uitvoeren van de methode ‘’dot voting’’ heeft geholpen
om erachter te komen in hoeverre bewoners zelf bekend zijn met onderwerpen met betrekking tot het
afvalsysteem in Eindhoven.
Afbeelding 20, waarschuwingsbord op de muur van de flat, 2018
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6.1 Prototype 1: Communicatie over het afvalsysteem

Wat is een
passende
oplossing?

UITVOEREN

Herhalen en leren

ONTWERPEN

test

DEFINIËREN

Prototype

ONTDEKKEN

Figuur 16, Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

6. UITVOEREN

Het doel van de laatste stap in de Double Diamond is om ideeën te testen, te herhalen en bij te
schaven. Een prototype kan gezien worden als product die continu wordt aangepast nadat de doelgroep
feedback heeft gegeven. Echter gaat het in dit onderzoek niet zo zeer om een product maar hoe Design
Thinking het beste kan worden ingezet om informatie te verkrijgen waardoor gedrag verklaard kan worden.
De potentiële oplossing wordt uiteindelijk vertaald in een advies waarin wordt beschreven welke stappen
moeten worden doorlopen om het huidige gedrag aan te pakken.
Om advies te kunnen geven wordt er eerst getest wat er over het afvalsysteem gecommuniceerd moet worden om het gewenste gedrag te stimuleren. Vervolgens worden deze uitkomsten omgezet in een
prototype, dat kan dienen als eerste stap richting de oplossing.

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwalitatief toetsend
Kwalitatief toetsend

Vragen
Vragen

Dot voting
Etnografische gesprekken

In de ontwerpfase (hoofdstuk 5) blijkt dat er kansen liggen in de communicatie over het afvalsysteem maar
dat er eerst onderzocht moet worden waar bewoners ‘’echt’’ bekend mee zijn. Om daar achter te
komen, is er gebruik gemaakt van de methode ‘’dot voting’’. Dot voting is een methode die kan worden toegepast om te kijken welke ideeën, in dit geval feiten, relevant zijn om verder door te voeren. In dit
onderzoek is het doel om erachter te komen waar bewoners wel en niet mee bekend zijn, om zo een advies
te kunnen geven welke communicatie essentieel is voor deze doelgroep (MediaLabAmsterdam, 2018).
Voordat dit idee verder werd uitgewerkt, is het voorgelegd aan 11 bewoners waar ik contact mee heb gehad
na het posten van de vragenlijst in de Facebookgroep.
Hieruit kwam de volgende feedback:
- Om de kans op respons op een vragenlijst te verhogen kan ik enveloppen door de bus doen waar
informatie staat en de benodigdheden om mee te werken.
- Het moet makkelijk en snel zijn.
- Door ook via Facebook te laten weten waar ik mee bezig bent, bereik ik waarschijnlijk meer mensen.
- Wanneer ik papier op ga hangen moet ik dit niet te lang laten hangen (en zeker niet met Koningsdag)
want in de flat komt wel eens vandalisme voor.
Deze input is meegenomen naar het prototype ‘’wist u dat?’’. Deze wordt hieronder beschreven.
Vervolgens is er vanuit de verzamelde informatie (vragenlijst en etnografische gesprekken) en de bevindingen uit de lenzen, een topiclijst opgesteld met feiten die je moet weten om het gewenste gedrag te kunnen
uitvoeren. Vanuit deze topiclijst zijn er 8 ‘’wist u datjes’’ uitgewerkt voor de Nederlanders en 8 ‘’did you
know’’ voor de buitenlanders. Op één onderwerp na, werden dezelfde onderwerpen gebruikt (omdat er één
echt van toepassing was op de Nederlanders en één echt alleen van toepassing was op de buitenlanders).
Door het in het Nederlands én Engels weer te geven, kon er achteraf worden gekeken of er verschil zit
tussen de kennis van Nederlanders en buitenlanders over het afvalsysteem. Hieronder is te lezen hoe de
methode is uitgevoerd.

Aanpak

Omdat de doelgroep van makkelijk en snel houdt, is er voor een aanpak gekozen die inspeelt op deze behoefte. Daarnaast is er gekozen voor een persoonlijke aanpak waardoor de kans groter is dat de doelgroep
vanuit henzelf meedoet aan het onderzoek, in plaats vanuit aannames over een ander.

ITERATIE 3: Dot voting

In kunsthal de kAdE in Amersfoort, werd ik
geïnspireerd door een methode die werd ingezet
om bezoekers hun mening te laten geven over
een aantal stellingen. Met ronde stickertjes konden
bezoekers aangeven waar ze het mee eens waren.
Dit is als bezoeker makkelijk en snel uit te voeren
en geeft aan het museum een helder beeld van de
mening van de doelgroep. Ik ben gaan schetsen
hoe ik dit in kan inzetten om te testen in hoeverre
de doelgroep bekend is met feiten die ze moeten
weten om het doelgedrag te kunnen uitvoeren. Op
www.medialabamsterdam.com zocht ik naar een
methode die vergelijkbaar is met het bord in kunsthal de kAdE. Ik kwam al gauw uit bij de methode
dot voting.
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Onderzoeksfunctie

Ik heb 100 brieven in de brievenbus gedaan met:
- Uitleg over het onderzoek.
- Instructie voor het meewerken (NL en ENG).
- Stickertjes en losse papiertjes voor feedback.
In de instructie werd de bewoner gevraagd om aan te geven in hoeverre ze bekend zijn met de ‘’wist u
datjes’’ of de ‘’did you know’’, dit konden ze doen door stickertjes op de A4tjes te plakken die in de gang bij
de brievenbus hingen. Met groen konden bewoners aangeven ‘’Ik ben er bekend mee’’, met geel ‘’Ik ben er
een beetje bekend mee’’ en met rood ‘’Ik ben er niet bekend mee’’. Tegen de muur met de ‘’wist u datjes’’,
stond een feedback box met pennen en extra papiertjes, voor het geval dat er behoefte was aan het geven
van extra feedback. Op het moment dat ik de brieven door de brievenbus deed en de A4tjes met de ‘’wist u
datjes’’ ophing, liepen er een aantal bewoners langs. Ik gaf deze bewoners de envelop en vertelde ze over
mijn onderzoek. Hier kwamen gesprekken uit voort die nieuwe informatie opleverde voor het onderzoek.
Wat opviel was dat de vier bewoners die ik sprak, al bekend waren met het onderzoek doordat ze mijn post
al hadden gelezen op Facebook.

Afbeelding 21, Museum de kAdE, 2018
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6.1.1 Resultaten

Nadat de ‘’wist u datjes’’ een week aan de muur hebben gehangen, is er in totaal gemiddeld 20 keer door
Nederlanders stickers geplakt en 15 keer door buitenlanders.

Opvallende uitkomsten:

- Niet alle buitenlanders weten dat het huidige gedrag strafbaar is in Nederland, ook geven sommige
Nederlanders aan dat ze hier niet heel bekend mee zijn.
- Opvallend veel buitenlanders weten niet dat ze een tijdelijke stadspas kunnen krijgen als ze niet
geregistreerd zijn bij de gemeente, en dat ze gratis bij de milieustraat terecht kunnen.
- Opvallend veel Nederlanders weten niet dat er een app van Cure is.
- Beide groepen hebben weinig kennis van informatie rondom de stadspas (milieustraat, tijdelijke pas,
aanvraag nieuwe pas).
Door deze manier van testen, wordt bewezen dat bepaalde aannames zoals ‘’iedereen weet toch dat het
illegaal is’’ en ‘’iedereen heeft een pas’’ gecontroleerd moeten worden om hier echt uitspraken over te
kunnen doen. Door deze test komt zoals verwacht naar voren dat de kennis die men nodig heeft om het
gewenste gedrag te kunnen uitvoeren, er niet is. Communicatie kan daarom een waardevolle eerste stap
zijn om het probleem aan te pakken. Omdat Westerwoudt al jaren bezig is om dit probleem aan te pakken,
legde ik deze bevindingen aan hem voor.

6.1.2 Testen

Toen ik de bevindingen voorlegde aan Westerwoudt, bleek dat ook uit het onderzoek wat hij in 2016 heeft
uitgevoerd, veel mensen niet wisten waar de stadspas voor dient en hoe ze er mee om moeten gaan (Hertoghof, 2016). Ook hij denkt daarom dat het een goed idee is om te beginnen met duidelijke communicatie,
eventueel in meerdere talen. Op dit moment wordt er volgens hem te weinig in het Engels of andere talen
gecommuniceerd waardoor de expats niet bereikt worden. Er is vanuit Cure wel eens een Engelse brief
gestuurd, maar volgens Westerwoudt is deze te gedetailleerd (Westerwoudt, 2018). Ook kwam er uit het
gesprek naar voren dat timing belangrijk is. Wanneer direct naar de nieuwe bewoners gecommuniceerd
wordt over het afvalsysteem, behoud je controle en overzicht. Om erachter te komen wanneer er nieuwe
bewoners in de flat komen en welke taal deze bewoners spreken, zou er een samenwerking moeten zijn
met de verhuurder Holland2Stay.

6.1.3 Uitkomsten

In het verleden zijn er verschillende acties uitgevoerd om het gedrag te beïnvloeden in de Rochusbuurt.
Bewoners werden geïnterviews, ze kregen een sticker wanneer ze aangaven achter een schone buurt te
staan, er werd een bord neergezet die de bewoners erop wees dat de buurt het afval netjes opruimt en
ten slotte werd er een brief naar de expats gestuurd met informatie over het recyclen. Dit heeft allemaal
nog niet veel opgeleverd. Ik denk dat (zoals Westerwoudt al aangaf) het in een flat waar bewoners tijdelijk
wonen, belangrijk is om vanaf het begin tot aan het eind dat de bewoner er woont, de bewoner feedback te
geven over het gedrag met betrekking tot afval. Dit levert overzicht en controle op: Wie is er op de hoogte
gehouden, wie heeft een pas? Na een tijdje zou nog extra getest kunnen worden of de informatie goed is
overgekomen of dat het lastig te begrijpen is. Ik heb zelf ervaren dat deze doelgroep goed te bereiken is via
de mail en Facebook.
Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om de mensen die in een bijplaats hotspot wonen, persoonlijk te
benaderen. In de brief ging het over Eindhoven in het algemeen, maar, zoals Martin Delhij van wooncoöperatie in een presentatie zei ‘’Wijk A is niet wijk B’’ (Delhij, Wijk A is niet wijk B, 2017). Ook Westerwoudt
vertelde dat alleen met maatwerk het probleem kan worden opgelost.
Het doel van het onderzoek is om te kunnen verklaren welke factor als eerste aangepakt moet worden om
de doelgroep te stimuleren om het gewenste gedrag uit te laten voeren. Uit de verkregen informatie kan
geconcludeerd worden dat de doelgroep (meer) algemene kennis over het afvalsysteem moet hebben om
zich te kunnen gedragen zoals gewenst wordt. Deze uitkomst sluit aan op de lens ‘’weten en vinden’’, en
de strategieën ‘’boodschaptactieken’’ en ‘’feedback’’. Bij boodschaptactieken gaat het dan vooral om het
communiceren van de gewenste norm en bij feedback gaat het over het inzicht geven in het verschil tussen
het huidige en gewenste gedrag. Omdat Cure aangaf bij een ander onderzoek de praktische vertaling van
Design Thinking te missen, maak ik nog een stap in het uitvoeren, dit keer door een potentiële oplossing te
testen. Dit wordt verder beschreven in paragraaf 6.2.
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Afbeelding 22, Dot voting: ‘‘Wist u dat?’’, 2018
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Afbeelding 19, envelop voor methode dot voting, 2018

Scanned by TapScanner

ITERATIE 4: De volgende stap:
Infographic

Ik wilde de conclusie eerst eindigen met een plan van
eisen om de doelgroep aan te spreken, maar ik merkte
dat dit een onoverzichtelijke en lange lijst werd. Om
dit voor mijzelf duidelijker te maken, tekende ik het uit.
Hierdoor besefte ik dat, wanneer het voor mijzelf al niet
duidelijk is, dit voor partijen ook niet duidelijk is. Daarom
besloot ik om alles wat hiervoor in de conclusie staat
mee te nemen in een soort infographic, wat tegelijkertijd
een communicatiemiddel kan zijn voor nieuwe bewoners in de flat.
In Rotterdam maken ze gebruik van een plattegrond
om te verduidelijken hoe men het afval kan weggooien
(gemeente Rotterdam, 2018). Dit gaf mij inspiratie om
een soort infographic te maken die weergeeft wat er
verwacht wordt van de doelgroep en hoe ze dit kunnen
uitvoeren (door gelijk tips te geven). Het moet duidelijkheid geven over de factoren die men moet weten om
het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren.
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Afbeelding 23, Inhoud envelop voor methode dot voting, 2018
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6.2 Prototype 2: Infographic

6.2.1 Testen

Onderzoeksfunctie

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwalitatief toetsend

Vragen

- Infographic testen

Vanuit het onderzoek zijn er een aantal eisen opgesteld waaraan een communicatiemiddel naar de bewoners van de Hertoghof aan moet voldoen.

Eisen infographic
-

-

De infographic moet ieder geval in het Engels en Nederlands.
Het moet duidelijk worden wie er verantwoordelijk is: Met wie kan er contact worden gezocht voor
vragen? Het liefst één partij om verwarring te voorkomen.
Het moet duidelijk worden wat er wordt verwacht door het gewenste gedrag beschrijven.
De doelgroep confronteren met het huidige gedrag (er wordt veel bijgeplaatst waardoor jullie op de
hotspot lijst staan).
Om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren, moeten bewoners eerst een pasje hebben. Daarom
moet er duidelijk gecommuniceerd worden hoe de bewoner aan een pasje kan komen, waar het
pasje voor dient en hoe deze gebruikt moet worden.
Het moet duidelijk worden hoe en waar afval gescheiden moet worden, waar grofvuil heengebracht
moet worden en dat dit gratis is, eventueel aangevuld met tips wanneer je niet de middelen hebt om
dit te doen. Visueel beeld, zoals een plattegrond, kan dit extra duidelijk maken, vooral voor
bewoners die moeite hebben met zowel Engels als Nederlands.
(Visueel) weergeven dat het gebied waarde hecht aan de omgeving.
Voor specifiekere informatie kan de doelgroep doorverwezen worden naar de website van de
gemeente, waar ook informatie in het Engels beschreven staat.

Hieronder is in figuur 17 een eerste opzet van de infographic weergeven.
Er is gekozen om een Engelse versie te testen omdat uit de vorige test (dot voting) bleek dat de
buitenlanders toch wat minder kennis hadden van de algemene informatie. Om erachter te komen of deze
infographic duidelijk is en past bij de doelgroep, is er feedback gevraagd aan een expat waarmee tijdens
het onderzoek contact is geweest. Deze bewoner heeft gereageerd op de vragenlijst die in de Facebookgroep werd uitgezet. Uit zijn reactie op de vragenlijst bleek dat het afvalsysteem voor hem onduidelijk was
(zie hieronder).
‘’Especially for foreigners like me the garbage system is so weird and I complained too much at first.
Sometimes I feel so unhappy that I am throwing glasses without knowing they are recycling or not. I am not
informed about the system’’ (Akyürek, 2018).
Dit leek mij de geschikte persoon om feedback van te krijgen op de infographic. Ik heb hem vooral gevraagd of de informatie voor hem duidelijk is, de map ondersteuning geeft en of hij zich hierdoor meer
gemotiveerd voelt om het goed te kunnen doen. Zijn feedback was als volgt:
-

Hij vindt het een goed idee om een infographic in te zetten, hij verwacht dat dit hem zal motiveren
om het gewenst gedrag uit te voeren.
Hij geeft als tip om titels toe te voegen zodat er makkelijk en snel kan worden gezocht naar welke
informatiebehoefte, hij ziet dit het liefst in vragen zoals ‘’Wat is de stadspas?’’ of
‘’Hoe kan ik recyclen?’’
Hij ziet liever minder woorden, het liefst zo min mogelijk.
Hij adviseert een simpelere map dan Google Maps, misschien uitgetekend. De plattegrond kan
dan ook wat compacter worden gemaakt.

Vanuit deze eisen is zijn er schetsen gemaakt die hebben geleid tot het prototype hieronder.

Don’t know what to do with your old
couch which will not fit in the container? Bring it to the recycle point (Milieustraat), it’s for free if you bring your
city pass with you!
Tip: If you don’t have a car to transport, ask neighbours who also have
bulky waste to drive together. You can
also let it pick up, but that’s not for free.

Nearby the flat you will find three
containers. When you walk out
of the frontdoor, you will find two
containers on your right (one for
plastic and one for residual waste
(which fits in the container). Please
don’t throw paper, glass, plastic and
textiles in these containers. These
are valuable to recycle and everything that goes into the residual

Did you know you can give the stuff
you don’t use anymore (and which is
still useable) to the thrift shop. This
store is 100 meters away from your
apartment (Hertogstraat 8). Besides
that this is very sustainable, you will
make the owner very happy!

At the parking place of the Jumbo
you can recycle paper, glass,
plastic and textiled.. By doing this
you are helping to make the world a
little more sustainable.

In the Netherlands it is illegal to throw
your waste on the streets.
When you do throw your waste
on the street anyway, then you can
get a fine. Cure Wastemanagement
could open your garbagebag in order to
investigate who you are and where you
live. So even after dumping you can still
get a fine. Please don’t let it come so
far!

Do you help to remove this place from the ‘‘waste hotspot list’’ by keeping the streets clean?
We all are responsible for a clean environment without waste on the streets. Last year the Hertog Hendrik van Brabantplein became a ‘‘waste hotspot place’, which means that this is one of the places where the most waste is dumped on the streets, especially next to the container. With this
information poster we want to explain how the wastemanagement in Eindhoven works so that we can keep the streets clean together.
If you have any questions or problems with your city pass, please send an email to .... or call ....
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Figuur 17, eigen figuur

To deal with your waste, it is
necessarry to have a city pass. Are
you temporary in the Netherlands and
not registered with the municipality?
No problem! You can get a temporary
pass from Cure Wastemanagement.
You can find more information on the
website of the municipality of Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/en/city-and-living/living/city-pass-stadspas
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6.2.2 Uitkomsten

Vanuit deze tips is er een schets gemaakt van een plattegrond en is er nogmaals naar de informatie
vakken gekeken. Omdat de bewoner aangaf dat er teveel tekst is, ben ik nogmaals gaan kijken wat echt
essentieel is om te weten om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren. Toen vielen er twee vakken weg:
Het vak dat uitleg geeft over de containers bij de flat en de informatie over de kringloopwinkel. De
informatie over de containers wordt namelijk al weergeven in de plattegrond en het vak van de
kringloopwinkel kan weg omdat de doelgroep dit niet per se moet weten om het gewenste gedrag te
kunnen uitvoeren. In eerste instantie dacht ik dat het leuk zou zijn om dit soort extra informatie te geven,
maar uit de reactie van de bewoner blijkt dat het vooral kort maar krachtig moet zijn. Met dit inzicht is de
tekst ook verkort. Dit is te zien in figuur 18.

ITERATIE 5: Uitkomst infographic

How can I use the City Pass?
- Use it for opening the containers
- Use it to use the recycle point for free

More information:
https://www.eindhoven.nl/en/city-and-living/living/city-pass-stadspas

What can I do with bulky waste?

- Bring it to the recycle point (Milieustraat),
it’s for free if you bring your city pass with
you!

Tip: If you don’t have a car to transport,
ask neighbours who also have bulky waste
to drive together. You can also let it pick up,
but that’s not for free.

How can I recycle?

- Separate your waste and throw
plastic in the plastic and household
in the household container nearby
the flat
- Seperate more waste (paper,
glass, textiles) @ the containers of
the Jumbo parking place

What If I still throw my waste
on the street?

- You’ll make your neighbours unhappy
- You may be fined, even after dumping

Figuur 19, eigen figuur

Wanneer een uitkomst de oplossing lijkt te zijn, blijkt dat ook
binnen deze uitkomst nog alle kanten op kan worden gegaan.
Door nogmaals bij een bewoner te testen, kwam ik weer tot
inzichten die ik anders niet had gekregen. Ik had geprobeerd om
het simpel en makkelijk te houden, maar toch bleek er nog te
veel tekst te zijn. Pas toen de bewoner dit aangaf zag ik dat
hetzelfde kan worden gecommuniceerd met minder tekst. Zo
min mogelijk tekst is ook relevant wanneer de doelgroep
verschillende talen spreken. Door tekeningen en symbolen kan
er worden gecommuniceerd wat er verwacht wordt. Dit werkt
efficiënter dan dat alles vertaald moet worden in verschillende
talen. .

ITERATIE 6: Voorbeelden infographics

Vanuit de zelfopgestelde eisen lijst is een eerste format van de infographic
ontworpen. Vervolgens zijn er na feedback van de bewoner aanpassingen gemaakt in de
tekst van de infographic en is er een schets gemaakt voor de plattegrond (figuur 19). Maar
nog niet alle eisen en feedback over de layout kon meegenomen worden. Hier zou een
grafische vormgever mee kunnen helpen. In dit stadium is het voor mij niet meer mogelijk
om door een grafisch vormgever de infographic te laten ontwerpen. Het samenwerken
met een grafische vormgever zou dan ook een volgende stap kunnen zijn voor Cure. Maar
wat ik wel kan doen is voorbeelden geven van elementen die overeenkomen met de eisen
en/of de feedback van de bewoner met betrekking tot de layout. De voorbeelden, en welke elementen interessant kunnen zijn voor de infographic, worden beschreven op bladzijde 48. Dit is beschreven in deze iteratie omdat hiervoor ook gebruik is gemaakt van een
nieuwe onderzoeksmethode, deze wordt op de volgende bladzijde in een tabel weergeven

Do you help to remove this place from the ‘‘waste hotspot list’’ by keeping the streets clean?
We all are responsible for a clean environment without waste on the streets. Last year the Hertog Hendrik van Brabantplein became a ‘‘waste hotspot place’, which means that this is one of the places where the most waste is dumped on the streets, especially next to the container. With this
information poster we want to explain how the wastemanagement in Eindhoven works so that we can keep the streets clean together.
If you have any questions or problems with your city pass, please send an email to .... or call ....

Figuur 18, eigen figuur
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Voorbeelden van infographics

6.3 Prototype 3: Website ‘’verbodentestorten.wordpress.com’’

Onderzoeksfunctie

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwalitatief verkennend

Observatie

- Deductieve contentanalyse
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Figuur 22, Overgenomen van ‘
‘‘Twin Pines map’’ door Nooah Mooney, 2017
Geraadpleegd van
www.noahmooney.co

Figuur 21, Overgenomen van ‘
’Helsinki Maps’’ door Lotta Nieminen, 2011
Geraadpleegd van
www.behance.net/gallery/1005449/Helsinki-Maps

Figuur 20, Overgenomen van ‘’design’’ door
This Paper Ship, 2018 Geraadpleegd van
www.thispapership.com.

Bij deductieve contentanalyse wordt er voorafgaand aan de analyse al codes of categorieën vastgesteld
waar in de analyse op gelet wordt. In dit geval is dat de eisenlijst en de feedback van de bewoner. Deze
input is meegenomen in de analyse van de onderstaande voorbeelden. Per voorbeeld zijn er elementen
beschreven die kunnen worden meegenomen naar het ontwerp van de infographic.

Voorbeeld 1
Door in te zoomen op plekken kan er
extra informatie worden geven. Door
bijvoorbeeld in te zoomen op de
containers kan er weergeven worden
dat het een kunststof en restafval
container is. Wellicht dat hierdoor
tekst niet meer nodig is.

Voorbeeld 2
In dit voorbeeld zijn drie hoofdstraten
weergeven waardoor het duidelijk
wordt hoe het gebied eruit ziet.
Daarnaast is er door middel van
illustraties duidelijk gemaakt waar
welke gebouwen staan. Door de
illustraties van bomen en de groene
ondergrond, komt dit gebied als een
gezond en groen gebied over.
Hiermee kan gecommuniceerd
worden dat mensen in een groen en
schoon gebied leven.

Onderzoeksfunctie

Dataverzamelingsmethode

Onderzoeksmethode

Kwalitatief toetsend
Kwalitatief toetsend

Vragen
Vragen

- Het vragen van feedback
- Website

De website is een prototype dat los staat van de andere twee prototypes. De website wordt namelijk
gebruikt voor een ander doel. Het doel van de website is om te testen of een middel zoals een website,
partijen kan inspireren met de aanpak van Design Thinking.
Na afloop van de interviews werd er vaak gevraagd of ik men op de hoogte wilde houden van mijn
onderzoek. Ik vertelde dat er een website is waarop het onderzoek te volgen is. Vervolgens stuurde ik de
link van de website naar de desbetreffende persoon en vroeg ik om feedback. Daarnaast wordt er ook op
de homepagina van de website om feedback gevraagd. Op deze manier kon er getest worden of de
website waardevol is voor partijen die te maken hebben met dezelfde complexe vraagstukken. Daarnaast
gaf de feedback input om de website aan te passen en aan te vullen.
Het doel van de website is om tijd besparen. Maar hiervoor was het wel belangrijk om eerst te testen of er
vanuit partijen interesse is voor deze website. Wanneer partijen hier namelijk negatief tegenover zouden
staan en verwachten dat ze het niet zullen lezen, dan kost de website alleen maar tijd. Door te testen of
partijen openstaan voor dit idee, kon er vooraf worden ingeschat in hoeverre het idee waardevol is voor
partijen en dus ook voor mijzelf. Uit de feedback bleek dat de partijen waar ik al contact mee had gehad,
erg geïnteresseerd waren.

6.3.1 Testen

Zoals hiervoor genoemd is allereerst de waarde van het idee getest. Nadat de website werd gepubliceerd
is die continu bijgeschaafd. Daarnaast werden de pagina’s continu aangevuld. Zo is er bijvoorbeeld een
pagina waarop in beelden de verschillende soorten bijplaatsingen wordt weergeven. Deze beelden zijn gedurende het gehele onderzoek verzameld en werden daarom continu aangevuld. Ook de pagina ‘’Je kunt
het toch gewoon in de bak doen’’ waar een discussie plaatsvond tussen twee persona’s, werd
aangevuld. Daarnaast stelde Cure wel eens vragen zoals ‘’Weten bewoners wel dat buurtbewoners zich
ergeren aan de bijzet?’’ Dit soort vragen zijn ook meegenomen in de discussie door vanuit de persona te
beschrijven dat deze bewoner zich, in dit geval wel, ergert aan de bijplaatsingen.

6.3.2 Uitkomsten

De website heeft zowel waarde voor mijzelf als voor partijen opgeleverd. De waarde voor partijen blijkt uit
de reacties op de website. De waarde voor mijzelf wordt beschreven in paragraaf 8.2. Daarnaast is de
website een methode om te communiceren over een complex vraagstuk omdat er discussies kunnen
plaatsvinden en informatie kan worden ondersteund door beeld. Wanneer er meerdere partijen betrokken
zijn bij het onderzoek bespaar een methode zoals deze tijd. Ook kan er door deze methode een sterke
vergelijking worden gemaakt hoe verschillende partijen tegen Design Thinking in het onderzoek aankijken,
omdat partijen exact dezelfde informatie en beelden bekijken.

Voorbeeld 3
De bewoner van de Hertoghof gaf
aan dat de infographic duidelijk moet
zijn en dat titels ervoor moeten
zorgen dat de bewoner gelijk de
informatie ziet waar hij naar opzoek
is. Door nummers bij de verschillende
thema’s te zetten, kan de bewoner
gericht zoeken naar informatie.

59

DEFINIËREN

ONTWERPEN

UITVOEREN

Wat is een
passende
oplossing?

ONTDEKKEN

Evalueren

Figuur 23, Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

7. RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek beschreven, geëvalueerd en vervolgens worden er
aanbevelingen gedaan voor een passende oplossing.
In paragraaf 7.1 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. In paragraaf 7.2 wordt beschreven wat
de resultaten betekenen als je kijkt naar het probleem. Tot slot worden er in paragraaf 7.3 aanbevelingen
gedaan. In deze paragraaf wordt beschreven hoe het probleem nu aangepakt kan worden.

7.1 Conclusie
Het onderzoek heeft twee belangrijke doelen. Het eerste doel is om antwoord te geven op de onderzoeksvraag ‘’Hoe kunnen de bewoners van de Hertoghof gestimuleerd worden om het gewenste gedrag uit te
voeren?’’. Het tweede doel is om de betrokken partijen te inspireren om Design Thinking toe te passen.
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag moest eerst het huidige gedrag van de bewoners
onderzocht worden. Dit is gedaan door gebruik te maken van Design Thinking en met behulp van de toolkit
Behavioural Lenses is dit verklaard. Hieronder worden de uitkomsten, gekoppeld aan de lenzen,
weergeven. Het feit dat bewoners uit de flat de Hertoghof niet altijd weten hoe ze het gewenste gedrag
moeten uitvoeren, komt overeen met de lens ‘‘weten en vinden’’. Daarnaast hebben ze niet altijd de middelen tot hun beschikking om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren, dit behoort tot de lens ‘’willen en
kunnen’’. Vanuit de bevindingen uit deze lenzen, wordt met behulp van het boek ‘’Ontwerpen voor gedrag’’
advies gegeven om de doelgroep feedback te geven over het huidige gedrag en het gewenste gedrag.
Hieruit blijkt dat communicatie een belangrijke eerste stap is om het ‘’weten en vinden’’ aan te pakken.
Daarmee wordt ook de andere lens ‘’willen en kunnen’’ aangepakt omdat er gecommuniceerd moet worden
hoe de doelgroep aan de middelen kan komen die zij nodig hebben om het gewenste gedrag te kunnen
uitvoeren. Wanneer de doelgroep weet hoe het moet en de middelen hiervoor tot beschikking heeft, maar
nog steeds bijplaatst, dan moet er een volgende stap worden gemaakt binnen de lens ‘’willen en kunnen’’.
Vanuit het boek ‘’Ontwerpen voor gedragsverandering’’ wordt als advies gegeven om dan te werken met
consequenties, door bijvoorbeeld het beboeten van het bijplaatsen.

7.2 Discussie
Uit het onderzoek is gebleken dat door Design Thinking er nu verklaringen zijn voor de oorzaken van het
huidig gedrag, die er hiervoor nog niet waren. De actiegerichte denkwijze heeft hierin een bijdrage geleverd
door oordelen achterwege te houden. Doordat binnen Design Thinking de eindgebruiker centraal staat is er
ook een duidelijk beeld van de behoefte van de doelgroep ontstaan. In paragraaf 7.3 wordt hier op
ingegaan door middel van aanbevelingen. Eerst wordt in deze paragraaf beschreven hoe er in het
onderzoek rekening is gehouden met de kwaliteit van het onderzoek.
In dit onderzoek is kwaliteit een belangrijke eis omdat de manier waarop informatie is verzameld veel
invloed heeft op de uiteindelijke uitkomsten en conclusies. Daarom is er in dit onderzoek gebruik gemaakt
van onderzoeksmethodiek die de kwaliteit van het onderzoek versterkt. Hieronder wordt beschreven hoe er
in dit onderzoek rekening is gehouden met de kwaliteit.

7.2.1 Trustworthiness

Trustworthiness gaat om het vertrouwen dat resultaten op de juiste wijze zijn verkregen en geïnterpreteerd
(Moerbeek, 2018). In dit onderzoek is vooral kwalitatief onderzoek gedaan. Vanuit kwalitatief onderzoek zijn
er een aantal elementen die invloed hebben op de trustworthiness: Transferability, credibility, dependability
en confirmability. De confirmability is al toegelicht in paragraaf 2.2. Hieronder worden kort de andere
elementen toegelicht.

Transferability

Transferability gaat over de mate waarin onderzoeksresultaten naar andere contexten te verplaatsen zijn.
Om toe te lichten in hoeverre de uitkomsten toe te passen zijn in andere contexten, is er gekeken naar
Functioneel Contextualisme (FC). Dit is een manier om naar de wereld te kijken en deze te onderzoeken.
Het is een wetenschapsfilosofie die alles wat er in de wereld gebeurd, inclusief het menselijk gedrag en
verstand, probeert te begrijpen (Boog, 2016). Het FC gelooft niet dat er een vaststaande waarheid is maar
dat iets een betekenis krijgt in een bepaalde omstandigheid onder bepaalde voorwaarden (context) (Heelmeesters, 2017). Een andere context geeft volgens van der Boeg, schrijver van het filosofiewoordenboek,
een andere ‘’waardering’’ aan de gebeurtenis, handeling, object of het teken (Boog, 2016). Volgens FC is
het niet gelijk duidelijk wat bepaald gedrag betekent. Zo kan een knipoog voor iedereen anders overkomen.
Gedrag is pas goed te begrijpen door zijn context (Heelmeesters, 2017). Wanneer hier geen rekening mee
wordt gehouden, ontstaat er miscommunicatie (Heelmeesters, 2017).
Dit onderzoek kan inspiratie bieden in verschillende contexten waarin het menselijke gedrag centraal staat,
vooral wanneer de doelgroep vergelijkbaar is. Maar de aanpak kan niet letterlijk worden overgenomen binnen andere contexten. Het is namelijk belangrijk dat er eerst naar concreet gedrag van de doelgroep in de
context wordt gekeken om vervolgens oorzaken van het gedrag te onderzoeken. Elke context kan op een
andere manier invloed hebben op het gedrag van de doelgroep.

Het tweede doel werd opgesteld nadat verschillende partijen duidelijk maakten moeite te hebben met de
praktische vertaling van Design Thinking. Het doel is om door middel van duidelijke stappen partijen te
inspireren om Design Thinking toe te passen. Om dit doel te bereiken is de praktische vertaling weergeven
op de website www.verbodentestorten.wordpress.com. Uit de reacties van de partijen blijkt dat de website
een grote bijdrage heeft geleverd om Design Thinking te verduidelijken.
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Credibility

Credibility houdt in dat de focus ligt op de ervaring van de gebruiker en/of betrokkenen omdat zij het beste
oordeel kunnen vellen over de waarde van onderzoeksresultaten (Moerbeek, 2018).
Er is in dit onderzoek rekening gehouden met de credibility doordat er onderzocht is vanuit het perspectief
van de doelgroep. Vanuit de ervaringen van de eindgebruiker zijn er conclusies getrokken. Maar hierin is
het wel belangrijk om rekening te houden met de bias die vanuit respondenten kan ontstaan. Hieronder is
beschreven hoe er is omgegaan met de bias.
Voor dit onderzoek is allereerst gebruik gemaakt van interviews en vragenlijsten. Vanuit deze resultaten
konden geen harde conclusies worden getrokken omdat er sprake was van een bias. Uit de resultaten
bleek namelijk dat mensen vooral antwoord gaven vanuit aannames. Bijvoorbeeld ‘’Ik snap niet dat mensen altijd hun pasje vergeten’’ of ‘’Ik snap niet dat de container altijd stuk is’’. Doordat de kans op een bias
groot is in complexe vraagstukken, werd hier al rekening mee gehouden en viel de bias snel op. Daarom is
er vervolgens gebruik gemaakt van exploratief onderzoek. Het exploratief onderzoek werd gebruikt om de
routing van de doelgroep te volgen door het afval van iemand op te halen en zo te voelen en beleven wat
bewoners ervaren. Ook is de methode dot voting ingezet om erachter te komen wat bewoners weten van
het afvalsysteem. Doordat er gebruik is gemaakt van triangulatie, toepassing van meerdere methoden met
hetzelfde doen, is de trustworthiness verhoogd.

Dependability

Dependability is de afhankelijkheid van omstandigheden. In het rapport wordt duidelijk aangegeven onder
welke omstandigheden het onderzoek plaatsvindt. Zoals eerdergenoemd kan de aanpak inspiratie bieden
om het probleem in vergelijkbare wijken aan te pakken. Maar er moet altijd rekening worden gehouden met
de eindgebruikers die in elke wijk of flat anders zijn.

7.3 Aanbevelingen
Ten aanzien van de onderzoeksvraag wordt in deze paragraaf advies gegeven om het probleem aan te
pakken. Hieronder wordt geadviseerd welke stappen Cure afvalbeheer kan nemen om de bewoners van de
Hertoghof te stimuleren om het gewenste gedrag uit te voeren.

1. Hoe kan Cure afvalbeheer het gewenste gedrag stimuleren?

De verhuurders van de flat weten wie er in de flat wonen en de gemeente Eindhoven krijgt inschrijvingen
van bewoners binnen. Wanneer dit naast elkaar gelegd wordt, kan er gekeken worden welke bewoners er
staan ingeschreven en welke niet. Op deze manier kan er aan de bewoners die niet zijn ingeschreven een
tijdelijke pas aangeboden worden. Dit zorgt voor overzicht: Wie is de doelgroep en wie is nieuw in de flat?
Mijn advies is om de nieuwe bewoners zo snel mogelijk te voorzien van informatie door middel van een
infographic. Het is wel belangrijk om nog een stap in de infographic te maken door te kijken welke
vormgeving het beste past bij de doelgroep. Wanneer hier ook een bewoner bij betrokken wordt, zal de
infographic het beste aansluiten bij de behoefte van de doelgroep.
Uit de analyse van de doelgroep blijkt dat ze graag via digitale middelen communiceert en op deze manier
goed te bereiken is. Maar, toen de dot voting methode werd toegepast, bleek ook dat wanneer er gebruik
wordt gemaakt van verschillende communicatiemiddelen, zowel fysiek als digitaal, de informatie onthouden
wordt. Om zoveel mogelijk bewoners op de hoogte te brengen zou daarom zowel fysiek als digitaal
gecommuniceerd kunnen worden. Wellicht kan er in de lift, waar men toch met de vuilniszak wacht, de
infographic worden opgehangen. Dit zou versterkt kunnen worden door ook (persoonlijke) e-mails te sturen
met daarin de infographic.
Wanneer de infographic in de handen is van de doelgroep, is het relevant om te meten in hoeverre dit
invloed heeft op het bijplaatsen. Er kan al gemeten worden bij de huidige bewoners, maar de infographic
zal het meeste effect hebben bij de nieuwe bewoners omdat die nog geen gewoontes en impulsen hebben
aangeleerd en daardoor makkelijker te beïnvloeden zijn (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015). Er kan
dan gekeken worden hoeveel er wordt bijgeplaatst vanaf het moment dat bewoners de infographic hebben
ontvangen en wanneer alle, of een groot deel, van de nieuwe bewoners een infographic hebben
ontvangen. Daarnaast wordt er vanuit de bewoners aangegeven dat zij het idee hebben dat er niet wordt
gehandhaafd op bijplaatsing. Wanneer bewoners weten hoe het moet en de middelen hebben maar het
gewenste gedrag nog steeds niet uitvoeren, dan zijn ze niet in staat om zelf het eigen gedrag aan te
passen. Er kan dan door middel van handhaving feedback worden gegeven op het gedrag. Ook een
aankondiging hiervan zal helpen. We worden namelijk bang wanneer we weten dat we iets kwijt kunnen
raken, in dit geval geld door een boete (UCREATE, Hogeschool Utrecht, 2015).
In het advies hierboven is beschreven welke stappen er gevolgd kunnen worden om het probleem aan te
pakken. Om dit te behalen is het belangrijk dat er voortdurend aandacht wordt besteed aan het probleem.
Daarom wordt hieronder nog wat dieper ingegaan op de haalbaarheid.

Het maken van de infographic

De infographic overbrengen
aan de doelgroep

Testen
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WETEN EN VINDEN

Handhaving

WILLEN EN KUNNEN

Figuur 25, eigen figuur

Overzicht van de doelgroep

Het probleem kan alleen écht worden aangepakt wanneer er tijd en aandacht aan de oplossing wordt
besteed en dit kost in het begin veel tijd. Het gaat tijd kosten om te onderzoeken wanneer er nieuwe
bewoners in de flat wonen, en of het huidige idee werkt. Maar uiteindelijk zal dit tijd opleveren. Zo gaf een
wijkagent van de Rochusbuurt aan dat ze alleen acteren op meldingen. Dan gaat het weer een tijd goed,
waardoor er minder streng wordt gecontroleerd. Maar dan weten ze zeker dat ze na een jaar weer terug
moeten komen voor hetzelfde probleem om het weer vanaf het begin aan te pakken. Deze agent gaf dan
ook aan dat het beter is om in een constante lijn aandacht te blijven schenken in plaats van pieken en
dalen (Wijkagent Rochusbuurt, 2018). Dit gaat steeds meer tijd en geld schelen en levert uiteindelijk meer
resultaat. Dit is weergeven in figuur 25.

Aandacht en geld

Samenwerking met partijen

Figuur 24, Aangepast overgenomen van ‘’Poster ontwerpen voor gedragsverandering’’ door Sander Hermsen, 2015, Geraadpleegd van
rapport ‘’ boek ontwerpen voor gedragsverandering’’ van UCREATE.

Haalbaarheid in tijd

Tijd
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Figuur 26, Aangepast overgenomen van ‘’Double Diamond’’ door
Design Council 2014, Geraadpleegd van Studentenhandboek HKU
2018

8.

In dit hoofdstuk wordt beschreven op wat voor manier er bewust is nagedacht over het eigen handelen.
Allereerst wordt er in paragraaf 8.1 ingegaan op resultaten. Vervolgens wordt in paragraaf 8.2 mijn aanpak
besproken. In paragraaf 8.3 wordt de waardering van partijen door middel van quotes weergeven. Tot slot
wordt in paragraaf 8.4 de toegevoegde waarde van kunst en economie besproken, waarin er dieper wordt
ingegaan op de rol als connector.

8.1 Reflectie op resultaten

Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik een startdocument geschreven. In het startdocument staat onder
andere een plan van aanpak, afspraken met partijen en projectdoelen en persoonlijke leerdoelen. Kortom
het startdocument is de voorbereiding op dit onderzoek.
In het startdocument zijn een aantal ‘’triggers’’ opgesteld die kunnen helpen wanneer er problemen in het
project ontstaan. Deze triggers zijn acties die kunnen worden uitgevoerd wanneer dit probleem zich
voordoet. Hieronder wordt gereflecteerd op de triggers waarvan gebruik is gemaakt om de problemen te
voorkomen.

Risico:

Voorkomen door trigger:

Brainstorm komt
niet op gang

- Brainstorm voorbereiden
bijv. door brainstormtechnieken voor te bereiden
- Zorgen voor inspiratie in de ruimte, bijv. meenemen van tijdschriften, afbeeldingen (voorbereiding
ruimte)
- Voordat ik mensen benader, moet ik ze eerst op
de hoogte stellen van mijn onderzoek door bijvoorbeeld een kaartje door de bus te doen en daarin te
communiceren wanneer ik langskom
- Voorbereiden hoe ik mensen op hun gemak kan
stellen
- Aandacht besteden aan het contact opnemen met
deze partijen
- Andere partijen achter de hand hebben

De doelgroep wil niet meewerken aan het onderzoek

Partijen willen niet meer samenwerken
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Deze punten zijn misschien vanzelfsprekend maar doordat ik hier in het startdocument al bewust mee
bezig was, had ik in het beginstadium van het onderzoek al partijen achter de hand en de doelgroep
voorzichtig benaderd. Hierdoor zijn de risico’s verkleind.

Projectdoelstellingen

In het startdocument zijn twee projectdoelstellingen beschreven. Hieronder zijn de projectdoelstellingen
nogmaals beschreven, met daaronder de reflectie hoe deze doelstellingen behaald zijn. Om dieper in te
gaan op wat goed ging en waardoor de doelen zijn behaald, wordt er gebruik gemaakt van de tool
‘’Waarderende reflectie’’. We staan namelijk meestal stil bij wat niet goed ging terwijl er juist veel geleerd
kan worden van wat wel goed ging (Benammar, 2011). Deze vier fasen uit de tool die worden gebruikt zijn:
Ontdekken, dromen, ontwerpen en uitvoeren. Deze fasen worden toegepast op een situatie die positieve
invloed had op de projectdoelstelling.

Projectdoelstelling 1

‘’Tijdens het project wil ik tenminste van één partij horen dat de website waarop het onderzoek te volgen is,
inspiratie heeft geboden. Hier kan ik achter komen door partijen actief te betrekken bij de website en hen
om feedback te vragen.’’
Kort nadat ik de link naar partijen had gestuurd, gaven vier partijen positief feedback via de mail. Vooral de
beschrijving waarom ze de website interessant/inspirerend vinden, sprak mij erg aan. Hierdoor raakte ik
meer gedreven om verder te werken aan het onderzoek. Vanuit de fase ‘’dromen’’, kan de volgende vraag
worden gesteld: ‘’Wat is ervoor nodig zodat deze topervaring niet meer een uitzondering is, maar juist
normaal is?’’. Daarvoor heb ik vaker feedback nodig op iets waar ik mee bezig ben. Datgene waar ik mee
bezig ben moet kort maar krachtig zijn zodat partijen de tijd hebben om hier vaker feedback op te geven.
Wanneer ik dit omzet naar ‘’ontwerpen’’ dan kom ik op een eigen website of blog, waar ik mijn bevindingen
deel. Door linkjes te sturen van nieuwe berichten zou ik kunnen vragen om feedback. Dit zou ik eventueel
na mijn studie wanneer ik werk aan projecten kunnen gebruiken. Daarnaast moet ik durven om feedback te
vragen, zoals ik in deze situatie ook heb gedaan, dit zou eventueel op LinkedIn kunnen, waar ik al een netwerk heb die mij volgt. Uit deze situatie haal ik dat het mij motiveert en inspireert om feedback te krijgen op
waar ik mee bezig ben en dat ik dit eventueel na de studie kan voortzetten door actiever te zijn op LinkedIn.

Projectdoelstelling 2

In de projectperiode zal een medewerker van de gemeente Eindhoven worden betrokken. De gemeente
heeft veel invloed op wat er wordt doorgevoerd in wijken en zal daarom de ideale partij zijn die eventueel
resultaten uit het project kan doorvoeren. Via Saskia heb ik al wat contactgegevens gekregen. Uit het
vooronderzoek blijkt dat de gemeente structuur en regels hoog heeft staan. Het is mijn taak om het project
zo duidelijk mogelijk, op een positieve manier, uit te leggen, zodat de kans groter is dat ik contact krijg met
een medewerker van de gemeente Eindhoven.
Op moment dat ik deze doelstelling schreef, had ik het vermoeden dat dit heel lastig zou worden omdat ik
moeilijk contact kreeg met de gemeente. Maar, toen ik eenmaal via Saskia in contact kwam met Cure, was
de connectie snel gemaakt. Doordat de gemeente Eindhoven een grootaandeelhouder is van Cure, had
Cure een aantal personen waar ik contact mee kon opnemen. Ik merkte dat het toen snel ging. Wanneer
ik naar de fase ‘’dromen’’ kijk, kom ik op het volgende. Ik zou een boekje moeten hebben waarin allerlei
verbindingen tussen verschillende partijen worden weergeven. Wanneer ik opzoek ben naar een bepaald
contactpersoon zou ik in mijn boekje kunnen kijken hoe ik bij deze contactpersoon terecht kan komen. Om
dit te kunnen doen moet ik alle partijen waar ik contact mee heb bijhouden in een bestand zodat er een
volledig overzicht kan worden gemaakt. Dit zal ook helpen om in contact te komen met partijen die ik
eventueel nodig heb na de opleiding. Daarnaast is het verbinden van partijen iets wat ik graag doe. Door
een ‘’netwerk boekje’’ bij te houden zal ik ook sneller waardevolle samenwerkingen zien.

8.2 Reflectie op aanpak
Vanuit de persoonlijke leerdoelen, die in het startdocument zijn opgesteld (februari 2018), wordt
gereflecteerd op de aanpak. Hieronder zijn de persoonlijke doelen beschreven met daaronder de
beschrijving waarom deze doelen wel of niet behaald zijn. Het model van Korthagen, die ook voor de Audit
Trails is gebruikt, helpt om dieper in te gaan op de stappen die zijn gemaakt, om het leerdoel te kunnen
behalen. Voordat er op de leerdoelen wordt gereflecteerd, wordt er eerst ingegaan op de risico’s van de
haalbaarheid.
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Risico haalbaarheid

In paragraaf 1.6 werd het volgende risico beschreven: ‘‘Haalbaarheid waar tijd, geld, kwaliteit, informatie en
kennis bij komt kijken kan op een lager pitje komen te staan omdat creativiteit de overhand neemt.’’ Ik ben
hiermee omgegaan door gebruik te maken van de toolkit Behavioural Lenses. Ik besloot om mij op maximaal
twee lenzen te richten, zodat de haalbaarheid zou verhogen. Na het kiezen van de twee
lenzen kon er meer de diepte in worden gegaan en hiermee werd de kwaliteit verhoogt. Omdat er vanuit de
lenzen bepaalde stappen zijn die doorlopen moesten worden, kon er ook een betere tijdsplanning
worden gemaakt.

Persoonlijke leerdoelen

Hieronder zijn de persoonlijke doelen beschreven met daaronder de beschrijving waarom deze doelen wel
of niet behaald zijn. Het model van Korthagen, die ook voor de Audit Trails is gebruikt, helpt om dieper in te
gaan op de stappen die zijn gemaakt/gedachten die er zijn geweest, om het leerdoel te kunnen behalen.

Doel 1

‘’Ik wil in de periode van februari 2018 t/m mei 2018 tenminste 5 partijen spreken die design en
duurzaamheid combineren. Doordat ik al contact heb met 3 partijen in het werkveld, en zij een groot netwerk
hebben, is het realistisch om dit te behalen. Door de gesprekken aan te gaan wil ik mijn netwerk vergroten
wat relevant kan zijn bij het vinden van een baan na de HKU.’’

Doel 2

In de periode van februari 2018 t/m maart 2018 wil ik tenminste één brainstormsessie leiden.
Via Tante Netty is het mogelijk om dit te realiseren. Ik wil hier zoveel mogelijk uithalen door de brainstorm
goed voor te bereiden. Ik ga de sessie voorbereiden door vooraf brainstormtechnieken uit te kiezen, het
volgen van een college gericht op brainstorming en door het oefenen in de kringgroep van de HKU.
Op 9 maart is heb ik een brainstormsessie geleid bij Tante Netty. Er is veel tijd gestoken in de
voorbereiding van de brainstorm. Ik heb een college van Frank Evers (2018) gevolgd waarin tips werden
gegeven om een brainstorm succesvol te laten zijn. Daarnaast heb ik de brainstorm geoefend met mensen
uit mijn omgeving. Hierdoor zijn er elementen bijgeschaafd en heb ik mij kunnen voorbereiden op vragen
die in de brainstorm konden komen. Daarnaast heb ik rekening gehouden met tijd. Omdat de brainstorm in
een vroeg stadium van het onderzoek plaatsvond, had ik ook als doel om vanuit discussies en gesprekken
tot informatie te komen die weer bevindingen opleverden voor het onderzoek. Door bewust extra tijd in te
plannen en vooraf na te denken wie er, om een discussie te stimuleren, het beste naast elkaar kunnen
worden gezet, hebben er veel gesprekken en discussies plaatsgevonden tijdens de bainstorm. De
volgende keer zou ik meer tijd inplannen na de brainstorm. Ik merkte dat er nog behoefte was om na te
praten, dit werd dan ook gedaan
maar op van
een gegeven
moment moesten we helaas de ruimte verlaten
Model
Korthagen
omdat er nog een vergadering was bij Tante Netty.
Alternatieven ontwikkelen

Het was wel mogelijk geweest om 5 partijen te spreken die design en duurzaamheid combineren maar dit
had geen toegevoegde waarde in het onderzoek. In het begin, toen er nog geen concreet thema was
gekozen, is er wel een gesprek geweest met Lianne Polinder van Design Innovation Group. Maar toen het
onderzoek concreter werd, zijn er vooral interviews gehouden vanuit de behoefte aan informatie. Er is
gekeken welke informatie nog verkregen moest worden om verklaringen te kunnen doen waardoor er een
volgende stap kon worden gemaakt.
Tijdens het onderzoek kwam ik erachter dat ik vooral gemotiveerd word van de manier waarop Design
Thinking toegevoegde waarde levert en hoe dit andere partijen inspireert. Op het moment dat bovenstaand
doel was opgesteld, had ik nog niet besloten dat ik mij ging richten op het bijplaatsen van afval. Omdat mijn
fascinatie binnen design en duurzaamheid ligt, dacht ik dat het voor mijn netwerk alleen relevant zou zijn om
te praten met partijen die zich hiermee bezighouden. Maar door het onderzoek ben ik erachter gekomen dat
Design Thinking overal kan worden toegepast mits de partij hiervoor openstaat. Dit heeft mij laten inzien dat
Model
van
Korhage
het minder uitmaakt in hoeverre het bedrijf zich
inzet voor
design
en duurzaamheid maar dat het er om gaat
in hoeverre het bedrijf zich openstelt om, vooral Design Thinking, toe te laten passen.
Wanneer ik vaste stappen
zou volgen dan kan ik mijn
creativiteit niet kwijt.

4
Uitproberen
Deze bevinding neem in mee
in mijn CV en sollicitaties.
Bewustwording van
essentiele
ë aspecten
Ik werd mij ervan bewust dat
ik toegevoegde waarde kan
leveren in de manier waarop
ik dingen aanpak, op een
innovatieve manier.

5
1

3

2
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Door het onderzoek kom ik erachter dat ik momenteel ook niet
samenwerk met partijen die
bezig zijn met Design Thinking
maar dat ik het juist leuk vind
om partijen hier bekend mee te
maken
Terugblikken

Handelen/ervaren
Het gaat mij er niet om of het
bedrijf al alles doet aan
Design Thinking en
duurzaamheid maar of het
bedrijf openstaat om dit toe te
passen.

Figuur 27 Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door
Prof. Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’ van M. Geenen

Alternatieven ontwikkelen

Ik had nog meer tijd kunnen
inplannen zodat er achteraf
nog nagekletst kon worden.

4
Uitproberen

Bewustwording van
essentiele
ë aspecten
Doordat ik mij tijdens de
Doordta
brainstorm op een afstand
hield en had nagedacht
over wie ik naast elkaar
zette, leverde de brainstorm
interessante gesprekken en
discussies op.

5
1

3

De volgende keer tijd
inplannen voor na de
brainstorm.
Handelen/ervaren
Ik had de brainstorm
ruim ingepland om
discussies te stimuleren

2

Tijdens de brainstorm waren er
veel discussies en interessante
gesprekken.

Terugblikken

Figuur 28 Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door
Prof. Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’ van M. Geenen
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Doel 3

‘’In mijn vorige stage kreeg ik als eindfeedback dat ik meer aandacht moet schenken aan het stellen van
prioriteiten, bijvoorbeeld door mijzelf minder taken per week te geven. Van februari 2018 t/m mei 2018 wil
ik elke week maximaal 5 to do’s uit de grote to-do lijst op een A4 schrijven. Ik merk dat ik het overzicht van
prioriteiten kwijtraak wanneer de to do lijst voor de aankomende week te groot wordt. Door met 5 to do’s
per week te werken hoop ik mij beter te kunnen focussen en sneller punten af te ronden. De gehele to-do
lijst staat in de applicatie Wunderlist, deze wordt ook continu aangevuld. De wekelijkse to-do lijst schrijf ik
op een leeg A4tje.’’
Het bewust bezig zijn met dit doel heeft bijgedragen aan mijn werk doordat er aan de to do’s meer
aandacht werd besteed dan hiervoor. Dit kon ik merken doordat ik, toen ik wilde beginnen met uitwerken
van de rapportage, er al veel bruikbare teksten waren die ik in het document kon plakken. Hiervoor waren
het losse stukjes wat snel was getypt en waar nog veel aan bijgewerkt moest worden. Ook heb ik gemerkt
dat maximaal 5 to do’s rust geeft omdat nadat de taak is uitgevoerd, het echt af is. Voordat ik dit doel had
opgesteld, had ik zoveel taken per week gepland dat taken niet af konden worden gemaakt, en omdat er
die week daarna alweer nieuwe taken op het programma stonden, hoopte het aantal taken alleen maar op.
Dit leverde toen vooral veel stress op.

Doel 4

‘’Van februari 2018 t/m mei 2018 is er tenminste één observatie gehouden. Josefine Geiger heeft veel
ervaring in observeren en kan mij hierbij helpen. Het observeren opnemen in de planning en alvast contact
opnemen met stakeholders, zal een stok achter de deur zijn.’’
In het begin van het onderzoek leek het interessant om hetzelfde onderzoek ook in Groningen te doen om
op deze manier te onderzoeken hoe verschillende systemen invloed hebben op het gedrag. Later bleek
dit helemaal niet haalbaar te zijn en ook niet relevant voor het onderzoek. Ik waardeerde het dat Josefine
mij continu feedback gaf en ik kwam er later achter dat ik vooral het onderzoek in Groningen had voorgesteld zodat ik op deze manier wat voor haar terug kon doen. Ik bedacht mij wat het ergste kon zijn wat er
zou gebeuren, dat was dat Josefine de relevantie niet meer zou zien om mij verder te helpen. Dit zou het
onderzoek niet hinderen. Met deze insteek belde ik Josefine op en ik vertelde precies zoals ik erover dacht,
ze reageerde heel begrijpend en meelevend. Het kwam haar uiteindelijk ook beter uit dat we het niet meer
in Groningen gingen testen en ze wilde mij graag blijven spreken. Hierdoor heb ik geleerd om uit te spreken
wat mij dwars zit.

Model van Korthagen

Model van Korhage

Alternatieven ontwikkelen
Alternatieven ontwikkelen

Meer to do’s op de lijst
zetten heeft als gevolg dat er
dingen worden
‘‘afgeraffeld’’ en taken niet af
worden gemaakt.

Ik had Josefine ook kunnen
mailen, dat was makkelijker
geweest maar bellen geeft
een beter gevoel.

4

4

Bewustwording van
ë aspecten
essentiele
Bewust bezig zijn
met prioriteiten stellen,
en pas met de volgende
taak te starten wanneer de
vorige af was, gaf mij meer
rust.

5
1

3

Uitproberen

Uitproberen

To do lijst van maximaal 5 to
do’s elke week doorzetten,
ook met taken buiten school.

Bellen om af te stemmen
met betrokken partijen wat
haalbaar is.

Handelen/ervaren
Maximaal 5 to do’s
opschrijven per week

Ik werd mij ervan bewust
dat ik mij druk kan maken
door van het negatieve uit
te gaan. Door te bedenken
wat het ergste is wat er kan
gebeuren, besef ik dat ik mij
druk maak om niks.

5
1

3

Handelen/ervaren
Inzien dat ik teveel wil doen
en dat ik wat terug wil doen
voor de mensen die mij
helpen.

2

2

In het begin was het lastig om
mij aan de 5 to do’s te houden
maar na een paar weken ging dit
vanzelf.

Doordat ik heb opgeschreven
wat er in het ergste
geval kon gebeuren, was ik
minder gespannen om
Josefine te bellen.

Terugblikken

Terugblikken
Figuur 29 Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door
Prof. Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’ van M. Geenen
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Bewustwording van
essentiele
ë aspecten

Figuur 30, Aangepast overgenomen van ‘’Model van Korhage’’ door
Prof. Dr. F. Korthagen, 1993, Geraadpleegd van het boek ‘‘reflecteren’’ van M. Geenen
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8.3 Waardering van partijen

8.4 De toegevoegde waarde van Kunst en Economie

In de eerste gesprekken die vanaf februari plaatsvonden, vonden partijen mijn verhaal wel interessant maar
het prototype nog te vaag. Hier was toen ook nog geen duidelijk plan voor. Toen er voor het thema
bijplaatsing werd gekozen, werd het voor partijen en voor mijzelf een stuk duidelijker hoe een prototype
eruit zou kunnen zien. Vervolgens werd de website gepubliceerd. In paragraaf 6.6.2 werd al beschreven dat
de website door de partijen als waardevol werd gezien.

Om de toegevoegde waarde van de opleiding Kunst en Economie te beschrijven, wordt gebruik gemaakt
van het rapport ‘’Thinking like an economist?’’ (2018). Het rapport is geschreven door de Nederlandse
afdeling van de wereldwijde beweging Rethinking Economics. Deze beweging wil bewijzen dat
aanpassingen in het economie-onderwijs nodig zijn.

Hieronder is door middel van quotes weergeven op wat voor manier de website waarde oplevert:
‘’Heel leuk, leuk artikel op de site. Wat een hoop werk verzet je, en wat komt er veel informatie uit. Ik ben er
echt heel erg blij mee :)’’ Maaike Veenbrink, communicatiemedewerker Cure, 2018
‘’Dit is weer eens wat anders. Heel apart, zeker voor ons soort mensen. En het levert inderdaad meteen
informatie op.’’ Cor Luykx, beleidsmedewerker Cure, 2018
‘’Wat een inspirerende manier van werken! Het thema komt op diverse plaatsen terug. Benieuwd of je aanpak breder ingezet kan worden. Wat me bijzonder aansprak, is het volgen van de routing door het afval van
iemand op te halen en zo te voelen en beleven wat bewoners ervaren. Een eye-opener!
Ik zal zeker je site wat vaker bezoeken nog!’’ Martin Delhij, Wonen Limburg, 2018
‘’Erg leuk om te zien hoe je bezig bent. Mij valt op dat je dingen met beelden en korte praktische teksten
op ‘ervaringsniveau’ heel veel duidelijk kunt maken: wat je tegenkomt aan gedrag en wat dit voor vragen of
denkrichtingen oproept over dat gedrag. En met een mooie directe toon en taalgebruik. Observerend, soms
met verwondering of vraagtekens, maar niet moraliserend en zonder een bestraffend vingertje. Voor mij
maakt de site ook duidelijk hoe je bezig bent met een proces van design thinking. Wat best een theoretisch
concept is. In jouw verhaal heeft dat nauwelijks theoretische of abstracte uitleg nodig. Compliment!’’
Ad Tourné, bewonersplatform Overvecht, 2018

Vanuit het rapport wordt beschreven dat in de huidige economie-opleidingen vooral geleerd wordt vanuit
cijfers. Vanuit hun onderzoek blijkt dat 97% van de economie studenten hun studietijd besteedt aan methodiek die gefocust is op wiskunde of kwantitatief onderzoek, en dat sociale, politieke en culturele ontwikkelingen niet of nauwelijks aan bod komen, terwijl deze ontwikkelingen juist veel invloed hebben op de economie (Rethinking Economic NL, 2018). Deze ontwikkelingen worden genegeerd omdat het onmogelijk is om
deze kwantitatief te onderzoeken. Het gevolg hiervan is dat de economie studenten aanleren dat de kwantitatieve theorieën de ‘’echte wereld’’ weergeven (Rethinking Economic NL, 2018). Maar tijdens hun studie
komen ze nauwelijks in aanraking met de ‘’echte wereld’’. Het rapport stelt dan ook dat studenten moeten
leren hoe modellen in de echte wereld toegepast kunnen worden, zodat ze weten met welke
sociaal, politiek of culturele ontwikkelingen rekening moet worden gehouden wanneer een model in de
praktijk wordt toegepast (Rethinking Economic NL, 2018).
De denkwijze van kunst en design heeft binnen het economische werkveld toegevoegde waarde omdat
het helpt verder te kijken binnen de echte wereld. In de opleiding kunst en economie wordt geleerd hoe
methodiek in de echte wereld toegepast kan worden. Deze rapportage bestaat vooral uit kwalitatieve
resultaten, en kwantitatieve resultaten dienen vooral als onderbouwing. In dit onderzoek zijn theorieën en
methoden in de praktijk toegepast waardoor er wel kennis is gemaakt met ‘’de echte wereld’’. Design Thinking heeft bijgedragen door een stap te zetten naar die echte wereld. Zo heeft de laatste fase van Design
Thinking, het prototype, een grote waarde in het onderzoek. Door onderdelen van een theorie door middel
van methodiek in de praktijk te testen kom je tot bevindingen die niet uit kwantitatieve gegevens te halen
zijn. Net zoals in het rapport werd aangegeven, moet je weten wat de sociale, politieke en culturele ontwikkelingen zijn en hoe deze invloed kunnen hebben op modellen en theorieën. In dit onderzoek gaat het om
de gedachten en behoeften van de doelgroep, die invloed hebben op modellen en theorieën.

8.4.1 De connector rol

De opleiding Kunst en Economie heeft in het afstudeertraject ervoor gekozen dat het afstuderen je in staat
moet stellen een professionele handeling te verrichten die past bij de gekozen rol binnen Kunst en
Economie. Hiermee wil de opleiding zich meer richten op de maakopleidingen waarin ontwerpen centraal
staat en ontstaat er een scherpe profilering ten opzichte van andere economische opleidingen. De manier
waarop ik mijn rol als connector heb vervuld sluit hier goed op aan. Als connector heb ik namelijk crossovers gemaakt door de sterkten die kenmerkend zijn voor de werkzaamheden binnen de creatieve industrie
in te zetten als middel voor het vraagstuk. Dit heb ik gedaan door de inzet van Design Thinking en creatieve tools en methoden. Durven om het veld in te gaan en praten met verschillende partijen, waaronder veel
met de doelgroep, heeft ertoe geleid dat ik me kon inleven in de partijen en de doelgroep. Door het
inlevingsvermogen is er informatie naar voren gekomen die heeft geleid tot nieuwe bevindingen. Wanneer
er alleen van deskresearch en literatuuronderzoek gebruik zou zijn gemaakt, zou deze informatie niet
bekend zijn. Het HKU- motto ‘’nieuwe verbindingen nieuwe toepassingen’’ sluit hierop aan.
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Reactie Prototype Infographic

Reacties Prototype Wist u dat?
Reacties prototype op post-its

Gesprekken tijdens afval
weggooien

Etnografische gesprekken
@ Hertoghof tijdens de
uitvoering van het prototype

Reacties op vragenlijst
@ Facebook en mail

Feedback gesprek

Semi gestructureerde interviews

Onderdeel
Brainstorm externe partij
@ Tante Netty Eindhoven

Wie

PDF
PDF

aantekeningen
beeld

20-04-18 35 bewoners Hertoghof
20-04-18 8 bewoners Hertoghof
02-05-18 1 bewoner Hertoghof

09-04-18 2 bewoners
12-04-18 1 bewoner

19-04-18 4 bewoners

04-04-18 5 bewoners
19-04-18 1 bewoner

11-04-18 Josefine Geiger (omgevingspsycholoog)

12-04-18 Gebiedscoördinator Gemeente Eindhoven
Bewoner Rochusbuurt (oprichter
26-04-18 leefbaarheidsteam)

beeld en materiaal
beeld
mail

audio opname
audio opname

aantekeningen

mail en Facebook
mail

audio opname

audio opname

audio opname

audio opname

audio opname

audio opname

Cor Luykx (beleid) en Maaike Veenbrink
(communicatie)
05-03-18 (Cure afvalbeheer)
12-03-18 Ad Tourné (bewonersplatform Overvecht)
Medewerker Openbare Ruimte Gemeente
06-04-18 Eindhoven

audio opname

Lianne Polinder (medewerker Design Innovation
01-03-18 Group)

opvraagbaar
opvraagbaar
opvraagbaar

opvraagbaar
rapportage

bijlage

opnemen

en

en

en

en

op eigen website
PDF
verslag

verslag
verslag

verslag

Kopie
Kopie

transcriptie

transcriptie

getranscribeerd
gecodeerd
getranscribeerd
gecodeerd
getranscribeerd
gecodeerd
getranscribeerd
gecodeerd

www.verbodentestorten.wordpress.com
en in de bijlage
bijlage
opvraagbaar

www.verbodentestorten.wordpress.com
www.verbodentestorten.wordpress.com

www.verbodentestorten.wordpress.com
Eventueel meer aantekeningen zijn
opvraagbaar

opvraagbaar
opvraagbaar

opvraagbaar

opvraagbaar

opvraagbaar

opvraagbaar

opvraagbaar

bijlage

getranscribeerd en
gecodeerd
bijlage

transcriptie
PDF
Verslag

PDF

Bewerkt

voorbereiding

Ruwe data

Cor Luykx (Beleidsmedewerker Cure afvalbeheer) audio opname
ingevuld materiaal
uitkomsten

09-03-18 3x medewerker tante Netty
gedragspsycholoog Josefine Geiger
student Roeli Andrea

Datum

Datalijst

1.
datalijst

2.
BRAINSTORM

Voorbereiding
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Voorbereiding Brainstorm
Wat is de vraag waar je creatieve ideeën voor wilt verzinnen?
Vanuit de vraag ‘’Waarom wordt er afval naast de container geplaatst’’ wordt 5 keer de
‘’Why’’ vraag gesteld. Per persoon komt er een andere ‘’Hoe kunnen we…’’ vraag uit, die
allemaal aansluiten bij het probleem ‘’bijplaatsen’’.

3.

SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS
(GETRANSCRIBEERD)

3.1 Interview Lianne

Wat is het gewenste resultaat van de brainstormsessie?
- Tot zoveel mogelijk ideeën komen die kunnen worden omgezet in prototypes om te testen
hoe mensen in de wijk op deze interventies reageren.
- verschillende disciplines met elkaar laten samenwerken om tot originele ideeën en tot
discussies te komen.
- De partijen die normaal niet gebruik maken van Design Thinking, laten zien hoe een
creatieve brainstormsessie werkt en hen overtuigen dat het niet alleen leuk is maar ook
originele ideeën oplevert.
- Partijen op deze manier betrokken houden bij het onderzoek.
Als je deze ideeën gaat realiseren heb je dan je doel bereikt?
Het zou mooi zijn wanneer er ideeën tussen zitten die daadwerkelijk gerealiseerd kunnen
worden maar het verloop van de brainstorm is voor mij belangrijker dan het eindresultaat.
Wie gaan er mee brainstormen?
Roeli Andrea
Student VADM, doet onderzoek naar Social Design
Josefine Geiger
Omgevingspsycholoog
Saskia van de Wiel Intermediair kunst en samenleving
Jesse Bleekrode
Gedrags- en organisatieverandering expert
Annet Nooijen
Beeldend kunstenaar
Gaia van Egmond
Visueel kunstenaar
medewerker CURE Psychologie
Hoeveel tijd gaan we hiervoor gebruiken?
09:30 - 11:00 (anderhalf uur)
Wie gaat de brainstormsessie faciliteren?
Ikzelf
Hoe wordt de brainstorm geëvalueerd?
- Samen een slinger maken van ideeën die op elkaar aansluiten
- Tips en Tops rondje
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3.2 Interview Cure
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5. Axiaal coderen
Axiaal coderen betekend dat verschillende codes met elkaar vergeleken worden. Dit is relevant
om te laten zien hoe verschillende partijen, of verschillende mensen van dezelfde partij, tegen
bepaalde thema’s aankijken. Deze thema’s komen terug in de rapportage.
In tabel 1 worden twee interviews tussen twee medewerkers van de gemeente
Eindhoven vergeleken: Een medewerker openbare ruimte en een medewerker gebiedscoördinator. Deze interviews gingen dieper in op het idee voor het prototype. Ook wordt hier vergeleken
hoe de twee medewerkers tegen de ‘‘klagende’’ bewoners aankijken. Deze input kon ik gebruiken
voor het gesprek wat ik met deze bewoners had.
In tabel 2 worden de codes uit de interviews met Lianne Polinder van Design Innovation Group,
Cor Luykx en Maaike Veenbrink van Cure en Ad Tourne van bewonersplatform Overvecht met
elkaar vergeleken. In deze interviews was het doel om meer te weten te komen over de aanpak in
een wijk, en welke factoren invloed hebben op het bijplaatsen in de wijk.
Medewerker 1
Medewerker 2
(medewerker openbare ruim- (gebiedscoördinator)
te)
12 april 2018
6 april 2018

4. INTERVENTIE BORD D&B

Wie is verantwoordelijk voor Cure is verantwoordelijk maar de
gemeente met de sturing
afval beheer?

Cure is verantwoordelijk voor
alles m.b.t. afval

Communicatie

Medewerker 1 denkt dat hier wat
in te halen valt, algemene thema’s, niet per se zwerfafval. Voor
de expats gebruik maken van
iconen (voorbeeld Rotterdam)

Denkt dat dit vooral gericht moet
worden op de expats

Kennis

Op de app staat alle info die je
Mensen moeten zelf moeite doen,
nodig hebt. Maar de vraag is hoe- dan kunnen ze altijd achter inforveel mensen hebben de app?
matie komen over afval.

Bewoners

De pas kan nu voor meerdere
containers worden gebruikt waardoor bewoners overal kunnen
helpen om afval weg te gooien.
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Tabel 1

Bewoners vinden dat de container open moet zijn, zij definiëren
‘’open zijn’’ anders dan Cure.
Bewoners denken dat het beter is
als er geen pasjes meer zijn.

Gesprekken met bewoners heeft
geen nut, het valt in herhaling.
Geen pasjes meer gebruiken zal
wel een goed idee kunnen zijn.
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* Het meten van sociale
cohesie
* Verschillende groepen in
de wijk
* Geloof (Niet alles mag
weggegooid worden, dus
wordt het op straat gelegd)
*annonimiteitsvervreemding
* sociale gedragsdegeneratie* Wat zijn de oorzaken
van de buurtmonitor?

Wie is
verantwoordelijk voor
afval?

*gemeente moppert op
mentaliteit bewoners en
bewoners mopperen over
aanpak gemeente

* Mensen mopperen op elkaar en op
de gemeente
* Cure is verantwoordelijk, de gemeente is groot aandeelhouder

* Gemeente voelt zich verantwoordelijk maar kijkt niet
naar de toekomst

Methodie/
aanpak

* Via-via benadering.
Interviews door breed
gespreid netwerk in de
wijk.

* Cor heeft een keer rondgelopen met
mensen in de buurt, kwamen verhalen uit
* Na interventie maanden monitoren
(meten), maar afval werd meer
* Samen met gemeente zitten voor
aanpak

* Schoonhouden van de
buurt en zorgen voor genoeg groen in de buurt om
waardering voor omgeving
op te roepen

Invloed van
de
omgeving

* Vooral bijplaatsingen bij * geen zicht op de plek, dus geen last * Hoogbouw ‘’grote bijplaatvan
singen’’> grofvuil
hoogbouw

Systemen
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Tabel 2

* meer zakken zorgen voor meer
bijplaatsingen
* Maar intensief opruimen en schoonmaken roept ook meer bijplaatsingen
op
* Verschillende systemen * Per poscodegebied kan de contaiwerken minder goed dan ner met pasje worden opengemaakt
1 systeem, zorgt namelijk * In Rochusbuurt kunnen meerdere
voor onduidelijkheid (op containers met hetzelfde pasje worden opengemaakt

de hoek is het anders
dan in de straat)

* De waarde die men aan
de omgeving hecht

* Anders systeem in het
dorp dan in de stad
* Welkom pakket

Wist u dat er bij de Jumbo gerecycled kan
worden?

* Concrete vertaling
* Het meten van sociale cohesie
* taal/cultuurprobleem

Wist u dat u met uw pasje containers op
meerdere locaties kunt openen?

* verschillende groepen
in de wijk

Wist u dat wanneer u uw pas kwijt bent, u
voor 5 euro een nieuwe aan kunt vragen?

Knelpunten
aanpakken
afvalprobleem in de
wijk

Wist u dat papier en karton niet bij het
restafval mag?

* Minder sociale cohesie
hoogbouw
* Term sociale cohesie is te
groot
* Het gaat om het gevoel
van leefbaarheid
* Negatief afvalgedrag heeft
negatieve invloed op de
sociale samenhang
* Is lastig te meten als niet
iedereen mee doet met
steekproef/interviews

6.1 Uitkomsten in cirkeldiagrammen

Wist u dat de milieustraat gratis is?

* Wordt bij Cure
ingezet als
uitgangspunt
* Maatregelen
aanpassen aan de sociale cohesie
* Wordt gemeten door focusgroep/
vragenlijst
* Blijft lastig om te meten

Sociale Cohesie

6. PROTOTYPE

Wist u dat u uw spullen die u kwijt moet
ook bij de kringloopwinkel ‘’Het Zonnetje’’
100 meter van de flat kunt afgeven?

Interview Ad Tourné
(Oprichter bewonersplatform Overvecht)
12 maart 2018
@ Buurthuis de Boog
Utrecht

Wist u dat het bijplaatsen van afval
illegaal is?

Interview
5 maart 2018
Cor Luykx (beleid) en Maaike
Veenbrink (communicatie) @
Cure Afvalbeheer

Wist u dat er een app is van Cure waarop
alle informatie over het afval staat?

Interview Lianne Polinder
1 maart 2018
(researcher DIG) @ Design Innovation Group
Utrecht
* Meten sociale cohesie
anders dan de gemeente, bijvoorbeeld Kanaleneiland.
* gaat erom hoe mensen
sociale cohesie ervaren
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Did you know you can use your city pass
Did you know you can recycle your
for several containers in the environment? garbage at the parking place of the
Jumbo?

Did you know when you lose your pass,
you can request a new one for 5 euros?

Did you know you should not throw paper
and cardboard in the general container?

Did you know bulky waste may be
disposed of separately, in the containers
in the environment street (Milieustraat) for
free?

Did you know you can give the stuff you
didn’t use anymore (and which is still
useable) to the thrift store, 100 meters
away from your apartment?

Did you know you can get a temporary
Did you know it is illegal throwing your
pass for the underground container if you garbage next to the container?
have a house in Eindhoven for less than 4
months and you are not registered here?

6.2 Feedback (post-its)

Hieronder zijn de post-its weergeven waarop feedback is gegeven. Deze post-its hebben bewoners in de
feedback box gegooid die voor de ‘‘wist u dat’’ A4tjes stond. Op deze manier kregen bewoners de vrijheid
om naast de ‘‘wist u datjes’’ feedback te geven op het onderzoek of het afvalsysteem.
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