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gebied tussen interactie- en visueel ontwerp

Opdracht

Living Atlas
Thijs Bos - Master Design - WdKA - 2017

De opdracht

Dit document is de living atlas voor een beeldende

van een website en vervolgens dit (met een vierde

digitale omgeving. Deze living atlas is een

sticker) kunnen aangeven bij de websites. Met deze

verzameling van subjectieve data met de focus op

informatie heb ik een soort “hot zones” in kaart

makers. Tijdens een ontwerp design sessie kwam

gebracht, waarin je kan zien of ze er op dezelfde

ik er achter dat we te maken hebben met drie

manier tegenaan kijken.

spelers waarvan het doel overeen moet komen. Dit
zijn gebruikers, interactie- en visueel ontwerpers
(in dit geval klanten niet, omdat die doelen soms
kunnen afwijken). In deze living atlas ben ik op zoek
naar hoe de makers tegenover de gebruikers tegen
emotie, functie en verhaal/context aankijken binnen
een beeldende digitale omgeving en ik wil dan ook
kijken of zij hier op dezelfde manier tegen aankijken.
Daarom vraag ik aan mijn participanten om met een
drietal gekleurde stickers aan te geven waar zij bij
een viertal website emotie, functie en context zien
terug komen. Ook heb ik hen gevraagd of ze mij
kunnen aangeven wat zij het belangrijkste vinden

Deze vraag komt weer voort na het lezen van het boek

zijn veel bestaande ontwerp regels aan gekoppeld. Zo

Emotional Design van Don Norman*. Hij geeft hier als

kijken gebruikers veelal links op de (web)pagina, het is

het waren de 3 belangrijkste factoren:

dus verstandig belangrijke content, knoppen, etc. aan
de linkerzijde van de pagina te plaatsen.

Emotie

Behavioral design has to do with the pleasure and

Kleur, typografie, fotografie en vorm zijn hierbij

effectiveness of use. Here both the tilting teapot and

belangrijke onderdelen. Ook hier weer zijn veel

my little metal ball are winners.

bestaande ontwerp regels aan gekoppeld. Zo staat
groen vaak voor een positieve reactie (bijvoorbeeld:

Context

ga verder, opslaan) en rood voor negatieve reactie

Dit is het verhaal waarbinnen het zich afspeelt.

(bijvoorbeeld: sluiten, annuleren).

Bijvoorbeeld de locatie, de emotionele staat

Visceral design concerns itself with appearances.

waarbinnen de spelers zich bevinden. Zo zal een

Here is where the Nanna teapot excels—I so enjoy

eindgebruiker die te maken heeft rouw heel anders

its appearance, especially when filled with the amber

reageren dan een eindgebruiker die te maken heeft

hues of tea, lit from beneath by the flame of its

met een geboorte.

warming candle.

Reflective design considers the rationalization and
intellectualization of a product. Can

Functie

I tell a story about it? Does it appeal to my self-

Als we over een digitale omgeving praten zijn dit

image, to my pride?

knoppen, navigatiestructuren, invoervelden etc.. Hier
*Norman, Donald A. Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. Basic books, 2004.

De uitwerking

Bij de het maken van de living atlas heb ik een aantal
websites gekozen waar de basis factoren (emotie, functie
en context) in terug komen. Ik was namelijk op zoek naar
een beeldende online vorm waarin deze elementen in
terug komen. Ik probeerde dit in beeld te vangen.

Maurice Benayoun
Ik heb voor deze website gekozen, omdat deze
digitaal kunstproject is die heel functioneel lijkt
(in de manier waarop het informatie toont). Het
meet namelijk 48 emoties en match de data van
het internet met actuele gebeurtenissen. Dit laat
hij vervolgens zien aan de hand van een stock
ticker display.

Lowlands
Ik heb voor deze website gekozen, omdat deze
website maakt een cross-over tussen design
en functionaliteit. Ze proberen een statement te
maken die aansluit bij hun visie.

MijnOverheid
Ik heb voor deze website gekozen, omdat deze
naar mijn mening heel erg zakelijk is. Het draait
om informatie voorziening en niet veel meer dan
dat. Toch hebben mensen veel emotie op het
moment dat ze aan de overheid denken.

Rafaël Rozendaal
Ik heb voor deze website gekozen, omdat ik
geïnteresseerd ben in hoe Rafaël Rozendaal
omgaat met het web. Hij ziet het als een palet,
een manier om emotie over te brengen. Hij is
een van de eerste visuele artiesten die websites
verkoopt als kunstobjecten.

In mijn zoektocht naar participanten heb ik gebruikers

De hot-zones ontstaan doordat ik de

benaderd in mijn omgeving. Het criteria voor deze

gekleurde stickers van de participanten

mensen was dat ze niets doen/maken in een digitale

heb vervangen door bollen. Hoe meer

omgeving. De visueel- en interactie ontwerpers heb ik

de bollen overlappen, hoe donkerder

gevonden bij digitale ontwikkel bedrijven in Rotterdam

ze worden. Zo ontstaan er duidelijk

(Okapion en Unitid). Deze heb ik benaderd en heb ze

plekken waar meerdere participanten

zo mogen bezoeken en hun medewerkers individueel

de factoren emotie, functie en emotie

mogen spreken.

in zien terugkomen.

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van drie van de vier
spelers uit mijn onderzoek gebruikt; eindgebruikers en
interactie en visueel ontwerpers. Opdrachtgevers heb
ik voor nu buiten beschouwing gelaten, dit omdat uit
een sessie die ik makers heb gehad (radijsontwerp.nl/
ontwerp-design-sessie) dat hun doelen soms kunnen
afwijken van de rest.

Gebruikers
De eindgebruiker maakt uiteindelijk gebruik van een website die de
opdrachtgever heeft laten maken. Hoewel een opdrachtgever met
de vraag komt, moet de behoefte vanuit de gebruiker komen en dat
maakt hem de belangrijkste speler.

“

Alle ontwerpkeuzes zijn emotie, want
er zal nooit iets gemaakt worden wat
iedereen spuug lelijk vindt.
[ Thea over Lowlands ]

Emotie: wederom kunst is
emotie, vrij te interpreteren.
Alle ontwerpkeuzes zijn emotie
Functie: navigatie, geeft helder
aan wat je moet doen
Context: je ziet waar het over

Bernadet

Context: je ziet waar het over
gaat
Functie: deze zit erin, maar het
is zo onduidelijk dat ik er niets
mee kan

gaat

Functie: wederom is dit de
navigatie, geeft helder aan wat
je moet doen
Emotie: alle ontwerpkeuzes zijn
emotie. Want er zal nooit iets
gemaakt worden wat iedereen

Emotie: kunst is emotie, vrij te
interpreteren

spuug lelijk vindt

Werkt als docent

Thea

Emotie: onrust (zou er niet voor
kiezen). Alle ontwerpkeuzes
zijn emotie, want er zal nooit
iets gemaakt worden wat
iedereen spuug lelijk vindt.
Functie: alles behalve
Context: festival duidelijk

Emotie: vakantie gevoel en rust
Functie: geografisch. Geeft
duidelijk, door de concentratie
van kleur, waar het zich
afspeelt
Context: geeft meer aan waar
het verhaal zich afspeelt

Emotie: soms boos, associatie
met de dingen die ze doen.
Soms behulpzaam
Context: logo geeft duidelijk
aan dat het over de overheid
gaat
Functie: het geeft je een weg
naar een eventuele oplossing

Emotie: brengt geuren en
kleuren naar boven wat ruimte
bied voor emotie
Functie: dit kan kunst zijn, kan
je emotie sturen, je verrijkt
jezelf hiermee
Context: kunt goed zien dat
het over kunst is

Emotie: het lettertype werkt
afleidend omdat ik nieuwsgierig
wordt over iets anders
Functie: door het lettergebruik
vervalt de functie
Context: zou kunnen, maar
denk dat je pas echt moet
scrollen

Context: is de wereld
Functie: geeft iets aan, maar is
onduidelijk wat

Functie: veel letters is
informatie
Context: je weet meteen dat
het over jou en de overheid
gaat
Emotie: is er niet, de vrouw
lacht wel, maar het zegt me
niets

Emotie: het is kunst, maar zegt
niets
In dit geval heeft het geen van
de 3. Het is nietszeggend

Werkt als verzorgende

Nel

Werkt bij docent

Legenda

Emotie

Functie

Context

Visueel ontwerpers
Denken na over de visuele taal, het is het onderdeel dat
communiceert. Hierbij moet je rekening houden met menselijk gedrag.
Dus hoe reageert de eindgebruiker op contrast, kleur, hiërarchie, font
en context. Dit zijn de elementen die de visueel ontwerper gebruikt om

“

zijn ontwerp uit te werken.

De functie wordt onderuit gehaald. Het
doet iets wat ik niet verwacht had.
[ Eelco over Maurice Benayoun ]

Eelco

Werkt bij Okapion

Emotie: geen, gebrek aan
kleur. Afgevlakte emotie (een
statement, kijk ons eens
dingen anders doen). Wijkt af
van de norm.
Functie: Navigatie
Context: in het font op de
achtergrond, alternatief.

Emotie: de kleuren
Functie: in de balk, vermoed
dat de balletjes ook iets doen.
De functie wordt onderuit
gehaald. Het doet iets wat ik
niet verwacht had.
Context: in de titel

Emotie: gezicht, mens, een
staat van zijn, licht
Functie: navigatie de inhoud
Context: in de foto, de inhoud

Emotie: kleuren, zwaar/licht

Emotie: in de vormen. Probeert
een beeld te schetsen.
Functie: navigatie
Context: meer informatie (het
verhaal, de inhoud)

Functie: een kaart, de balken
(geeft meer informatie)
Context: stippen, met de uitleg
erbij. Content de informatie die
het geeft wereldwijd
Emotie: de kleuren

Emotie: ik zie een lachend
persoon
Functie: navigatie, inlog

Emotie: kleuren

Emotie: zit in de typografie,
kleur. Het is speels, kunst. Het
gaat om de ervaring. Je kunt
een easter egg verwachten.
Context: branding

Functie: het is als een
infographic
Emotie: is de visualisatie
Context: de informatie
verschaft de context

Functie: het is straight-to-thepoint

Emotie: het is kunst. Het zit
hem in feit dat het abstract is,
door het gebruik van vormen
en kleuren. Het is speels
Context: je zou er een dier in
kunnen zien

Jerry

Werkt bij Okapion

Helder

Werkt bij Unitid

Legenda

Emotie

Functie

Context

Interactie ontwerpers
Denken na over de interactie tussen een eindgebruiker en het digitale
eindproduct (in dit geval een websites). De interactie ontwerper maakt
gebruik van wireframes, animatie, gebruikersflow, hiërarchie en context
om zijn ontwerp uit te werken.

“

De kleur doet iets met me, maar ik
weet niet wat ik ermee moet.
[ Sophie over Rafaël Rozendaal ]

Emotie: fun, programma geeft
emotie: je weet wat je wilt zien
Context: dit geeft het
blokkenschema

Context: de kaart
Emotie: de functie wordt naar
beneden gehaald. Het doet
iets wat ik niet verwacht had
dat ik zou doen

Functie: navigatie, de website
zelf is al een speurtocht.
Context: kaders

Emotie: roept een herinnering
op, associatie.
Functie: geen

Functie: navigatie, een manier
om je weg te vinden
Emotie: afbeelding geeft geen
context en geen functie

Context: de titel en de
afbeelding van wereld geeft
context, dit is namelijk iets wat
ik al eerder heb gezien
Emotie: zit er niet in, is vooral
data-driven
Functie: geeft me informatie
om de context te begrijpen

Emotie: door iemand bij de
naam aan te spreken en de
afbeelding

Emotie: het is kunst, geeft
vrijheid van interpretatie. De
kleur doet iets met me, maar ik
weet niet wat ik ermee moet.
Geeft geen context en geen
functie, weet niet goed wat ik
ermee moet

Emotie: spacend, imago
Functie: Menu, je wil meer
weten

Context: de kaart geeft meteen
kaders
Emotie: Waarom is een
bepaald land confused
(globaal)
Functie: het triggert om het uit
te zoeken, balken

Functioneel: navigatie
Context: categorieën, foto: zo
zien wij de gebruiker
Emotie: foto, blij wanneer je de
website gebruikt

Emotie: kunst, gevoel erbij,
iets om over na te denken.
Mysterie
Context: hij wil er iets mee
zeggen, maar ik weet niet wat
Functie: geen

Quintijn

Werkt bij Okapion

Sophie

Werkt bij Unitid

Dave

Werkt bij Okapion

Legenda

Emotie

Functie

Context

Alle participanten

Naast de factoren emotie, functie en emotie

Gebruikers

heb ik aan alle participanten gevraagd om met

Vindbaarheid

een vierde sticker aan te geven wat zij het

Leesbaarheid

belangrijkste vinden van een website. Dit in de

Duidelijkheid

hoop dat hier meerdere punten overeen zouden
komen en hier ook een atlas met hot-zones zou

Visueel ontwerpers

uit kunnen worden gemaakt.

Structuur
Accesability

Helaas is dit niet gelukt, omdat slecht twee van

Hyrarchie

de punten overeenkwamen. Dit wat ‘duidelijkheid’.
En ook bij de hot-zones hadden ze geen

Interactie ontwerpers

aanraking, zoals op de volgende pagina te zien

Usability

is, waardoor het moeilijk wordt om hier conclusies

Duidelijkheid

aan te verbinden.

Functie

Duidelijkheid

Conclusie

Gebruikers

doel hierdoor voorbij schiet.

Het werk van Rafaël Rozendaal wordt direct herkent
als kunst. Hierbij geven ze aan dat kunst emotie is

Visueel ontwerpers

en daarom vrij te interpreteren is. Thea geeft aan

Geven aan dat de website van MijnOverheid een

dat kunst ook functioneel kan zijn, het kan je emotie

to-the-point website is. Die vooral functioneel is

sturen en jezelf hiermee verrijken. Hoewel het werk

ingestoken, het navigeren naar de inhoud. Toch

van Maurice Benayoun ook kunst is, wordt dit vooral

zorgt het gebruik van mensen in de foto voor emotie.

gezien als een functionele uiting. Echter, doordat ze
het zo onduidelijk vinden geven ze aan er niet meer

Bij Maurice Benayoun en Rafaël Rozendaal zorgen

te kunnen.

kleuren en vormen vooral voor de emotie zorgen.
Lowlands wordt gezien als een combinatie tussen

Alle drie geven aan dat je door het MijnOverheid

kunst en de ervaring. Het maakt een statement door

logo je meteen weet dat het over jou en de overheid

af te wijken van de norm.

gaat. De context is hierbij meteen duidelijk. Ook
roept deze website veel emotie op, maar dan met

Interactie ontwerpers

name vanuit de ervaring die de gebruikers eerder

Ook bij deze groep wordt het werk van Rafaël

hebben gehad met de overheid. Bij de Lowlands

Rozendaal wordt direct herkent als kunst en ook zij

website geven ze aan dat het te onrustig is,

geven aan dat kunst aansluit bij emotie. Het geeft

waardoor hij alles behalve functioneel is en het zijn

ruimte voor gevoel, associatie en het geeft iets om

over na te denken, maar ze geven alle drie duidelijk

Ditzelfde geld voor het font in de achtergrond van de

aan dat het verder absoluut geen functie heeft.

Lowlands website. Deze wordt ook als emotioneel
gezien door alle groepen en beiden groepen zien

De interactie ontwerpers zijn erg op navigatie en

geen functie in het font. Het verschil tussen de

structuur gericht en geven aan dat deze het meest

groepen is echter dat beiden ontwerp groepen het

duidelijk aanwezig zijn bij de MijnOverheid en de

als onderdeel van het imago van Lowlands zien en

Lowlands website en bij de stock ticker display bij

de gebruikers het als storend ervaren. Het font werkt

het werk van Maurice Benayoun. Ook geven ze aan

voor hen afleidend en omdat men nieuwsgierig

dat de kaart van Maurice Benayoun meteen kaders

wordt over iets anders.

geeft, het geeft zo de context.
Iets anders wat ook

Algemeen

opvalt is dat

Opvallend is dat iedereen Rafaël Rozendaal puur

de visueel

als emotie ziet. Alle drie de groepen geven aan dat

ontwerpers

kunst emotie is en dus vrij is te interpreteren. Ze

allemaal de

geven aan dat dit met name komt door de vormen

foto zien als

en het kleurgebruik. Kunst geeft iets weer, brengt

emotie. Zo

geuren en kleuren naar boven wat de ruimte bied

geeft visueel

voor emotie.

ontwerper
Eelco aan dat

het gebruik van een gezicht, mens, een staat van zijn
weergeeft. Echter geeft geen van de gebruikers aan

Context is een begrip dat moeilijker wordt begrepen.

hier emotie in te zien. Sterker nog, er wordt aangeven

Allen zijn het er over eens dat het aanzicht van een

dat deze er niet is: “de vrouw lacht wel, maar het zegt

landkaart een duidelijke context schets, maar op

me niets”.

andere punten zijn de meningen tussen de groepen
hier erg verschillend over. Daar waar de interactie- en

Functies worden door alle groepen snel gevonden.

visueel ontwerpers bij de MijnOverheid website de

Duidelijke functionele knoppen (zoals bij de

categorieën in de navigatie zien als contect, zien de

MijnOverheid website) en geanimeerde functies

gebruikers dit in het logo. Net zoals de gebruikers en

(zoals bij de Lowlands website) worden dan ook snel

de visueel ontwerpers de context zien in achtergrond

gevonden. Ook de navigatie in de MijnOverheid en

bij de Lowlands website, zien de interactie ontwerpers

Lowlands website en de stock ticker display in de

deze weer in de navigatie. Hier is voor mij dan nog

website van Maurice Benayoun wordt door iedere

wat te halen en zal ik moeten kijken hoe ik dit bij mijn

groep goed herkend en aangewezen als functioneel.

vervolgstappen in mijn onderzoek meeneem.

Emoties worden door de verschillende groepen

Uit mijn eigen observatie kan ik vooral opmaken dat

grotendeels hetzelfde ervaren. Hoewel er verschillen

de ontwerpers minder problemen hebben met deze

in zitten, zoals het eerder genoemde voorbeeld van de

termen en vaak minder woorden nodig hebben om uit

foto, zijn de meeste het over emotie eens. Zo geven

te leggen waar zij deze elementen in terug zien. De

ze alle aan dat kleur, typografie en vorm belangrijke

gebruikers daarin tegen (misschien omdat het geen

onderdelen zijn.

dagelijkse kost voor hen is) hebben hier meer moeite
mee.

Vervolgstappen

Omdat mijn focus in dit geval ligt op makers en of hoe de makers tegenover
de gebruikers tegen emotie, functie en verhaal/context aankijken binnen
een beeldende digitale omgeving. Daarom heb ik twee makers gevraagd te
reageren op deze atlas en verbetersuggetsies te geven

Iris van Wijk

Daan Smulders

Art director

Interactie Ontwerper

KLM

Ace & Tate

Het is mij niet duidelijk waarom

Persoonlijk heb ik wat

je screenshots van websites

moeite met je vertaling

gebruikt, hiermee komt de

van de begrippen van Don

essentie van zo’n site denk ik niet

Norman naar emotie, functie en

goed over. Heb je je testpersonen ook laten werken met

context. Kun je Visceral design namelijk wel vertalen

screenshots? In een verder onderzoek zou ik werken

als emotie? 'Visceral design considers itself with

met echt bewegend beeld, aangezien dat natuurlijk ook

appearances'. Maar ook de andere kunnen scherper

heel veel invloed heeft op de context. Ik een volgende

worden opgeschreven. Ik zou je willen adviseren om

sessie zou ik je toch willen adviseren om te gaan voor

hier nog even goed naar te kijken en een vertaalslag

bewegend beeld. Alleen zo krijg je een duidelijker beeld

hierop te maken. Als je dit hebt gedaan denk ik dat

van hoe gebruikers tegen de context aan kijken.

mensen de begrippen eerder zullen begrijpen en
dus ook eerder terug zullen vinden in een beeldende
uiting.

Uit mijn eigen observatie is gebleken dat
de termen niet goed door alle partijen worden
begrepen, ik zal dus moeten kijken hoe ik ervoor
kan zorgen dat alle partijen op dezelfde lijn zitten. Daan
geeft hiervoor al een mogelijke oplossing, namelijk door een
vertaalslag op de termen te maken en deze scherper te vertalen
naar aanleiding van Don Norman zijn tekst.
Ook zal ik in een volgende sessie mijn testpersonen ook moeten
laten werken met screenshots. Zoals Iris ook adviseert zal ik gaan
werken met echt bewegend beeld. Aangezien dat ook heel
veel invloed heeft op de context. Dit in samenwerking met
een scherpere vertaling van de begrippen moet zal ik
vervolgens moeten toetsen of deze inderdaad
goed bij de verschillende participanten
aanslaat.

