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Waarom lukt het mij als 

interactie ontwerper 

niet om interactie los te 

laten op het moment 

dat ik visueel aan het 

ontwerpen ben? 

Waarom lukt het mij als 

visueel ontwerper niet 

om op een correcte 

manier interactie toe te 

passen als ik aan het 

ontwerpen ben? 
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GEBIED TUSSEN INTERACTIE- EN VISUEEL ONTWERP

Vermogen tot samenwerken
Ik wil in gesprek gaan met interactie- en visueel ontwerpers en zo 

kijken hoe beide disciplines meer samen kunnen gaan en elkaar 

kunnen versterken binnen het vakgebied. 

Omgevingsgerichtheid
Adobe is al jaren bezig een programma te ontwikkelen dat 

prototypes en visueel ontwerp samenvoegt. Ook Sketch is hier al 

jaren mee bezig, maar geen van beide is het gelukt. Hoe komt dit?

Innoverend vermogen
Ik wil op zoek gaan naar een nieuwe manier van interactie- en 

visueel ontwerpen. Ik wil, door middel van onderzoek, kijken welke 

ontwerpregels samen gaan en welke niet.

Onderzoekend vermogen
Ik wil niet dat mijn bevooroordeelde mening sturing geeft aan mijn 

onderzoek. Ik zal altijd kritisch en al testend op zoek gaan naar de 

uitkomst en een eventuele oplossing.

Creërend vermogen
Ik wil expert op het “grijze gebied” worden. Uit een voorspelling van 

de Rabobank blijkt dat zzp’ers, die andere specialismen in huis 

hebben, de bedrijven kansen bieden om te groeien.

Organiserend vermogen
In mijn onderzoek wil ik ook testen. Als interactie ontwerper zijn 

gebruikers essentieel. Ik wil dan ook gebruikerstesten organiseren 

om te kijken of mijn oplossing aansluit bij de eindgebruiker.

Communicatief vermogen
Naast het bijhouden van een blog, is er ook een vlog van mij te 

volgen waarin ik mensen op de hoogte breng over de voortgang 

van mijn eigen (net gestarte) onderneming en mijn Master Design. 

Bouwstenen voor een goed ontwerp Bouwstenen voor een goed ontwerp


