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Het grijze gebied tussen

DE MAGIE

Centrale vraag
De verbinding tussen de disciplines interactie- en visueel ontwerp zorgt voor een bepaalde 
magie die er voor zorgt dat ontwerpers elkaar blijven verrassen, simuleren en elkaar tot een 
hoger niveau brengen. Hierbij wordt bedoeld de magie in het proces die ontstaat als een 
interactie- en een visueel ontwerper samen komen. Maar hoe zorg je nu dat deze magie 
opgeroepen wordt en dat je deze magie vervolgens vasthoudt?

Het doel is dan ook streven naar een ontwerpproces waarbij beide disciplines vanaf het begin 
meteen een verbinding aan gaan. Zo kan er meteen een gezamenlijk doel worden vastgesteld, een 
ontwerpvisie, waarmee verder gewerkt kan worden. Dus, hoe kan ik een werkproces zo inrichten 
dat ik ervoor zorg dat je met elkaar tot een gezamenlijk einddoel komt waarbij de magie continue 
aanwezig is.

De spelers

Gebruiker
Hoewel een opdrachtgever met de vraag 
komt, moet de behoefte vanuit de gebruiker 
komen en dat maakt hem een belangrijke 
speler.

visueel ontwerper
Denkt na over de visuele taal. Het is het 

onderdeel dat communiceert. Hierbij moet 
je rekening houden met menselijk gedrag.

Interactie ontwerper
Denkt na over de interactie tussen een 
gebruiker en het eindproduct. Het gaat in dit 
geval alleen om een online product.

Opdrachtgever
Is een belangrijke speler. De vraag is of 

deze mee moeten worden genomen in het 
geheel. Dit omdat hun doelen soms kunnen 

afwijken van de rest. De vraag is hoe deze 
wel in het proces meegenomen kan worden.

Magie
Magie is een moeilijk 
te vangen begrip. 
Toch is het belangrijk 
dat juist de magie 

opgepakt wordt want alleen zo kunnen we elkaar als 
ontwerpers blijven verrassen, simuleren en elkaar 
tot een hoger niveau brengen. Dit levert een beter 
eindproduct op en hier hebben de opdrachtgever en 
de gebruiker weer profijt van.

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat magie ontstaat 
door de een drietal punten.
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Deze uitkomst is 

gevonden door 

middel van:

Hidden Design

Verrassing
Het zit hem in het onverwachte. Dat betekent dat 
er vooraf een verwachting is waaraan moet worden 
voldaan of moet worden overstegen.

Een verrassing kan zijn: 
•	 Iets met een andere invalshoek
•	 Een nieuw element dat wordt toegevoegd

Punten die van belang zijn bij verrassing:
•	 Het moment waarom de verrassing plaatsvindt
•	 Associatie/voorkennis
•	 Relatie t.o.v. elkaar (karakters)

Stimuleren 
Dit ontstaat als er flow aanwezig is:

Hier zit magie.

Csikszentmihalyi, Mihaly. 

Finding flow: The psychology 

of engagement with everyday 

life. Basic Books, 1997.

Dit zal ik verder moeten 
onderzoeken, hoe ik dit 
ga doen weet ik nog niet.

Op een hoger niveau brengen
•	 De verschillen op te zoeken geeft dit discussie
•	 De overeenkomsten op te zoeken heb je een begin 

van een gesprek

Wat hebben we 
gemeen?
Wat brengt gebruikers, interactie- en visueel 
ontwerpers bij elkaar?

Voor mij zijn emotie, functie en de context (het verhaal waarbinnen het zich 
afspeelt) overkoepelende factoren die alle spelers bindt. 

Hierbij staan de 
verschillende drie niveaus 
van verwerking en 
ontwerp van Don Norman 
centraal:

Behavioral design 
The pleasure and 
effectiveness of use

Reflective design 
Self-image, personal 
satisfaction, memories

Visceral design 
Appearance

Norman, Donald A. Emotional 

design: Why we love (or hate) 

everyday things. Basic books, 

2004.

Functie
Is iets wat door alle spelers goed 
wordt begrepen. Als we over een 

digitale omgeving praten zijn knoppen, 
navigatiestructuren, invoervelden etc. 
goed te herkennen. Hier zijn ook veel 

ontwerpregels aan gekoppeld.

Emotie
Wordt over het algemeen goed begrepen. 
Kleur, typografie, fotografie en vorm zijn 
hierbij belangrijke onderdelen. Op het punt 
van fotografie valt alleen nog het een en 
ander te behalen omdat dit door iedereen 
anders opgevat kan worden. Hoe zorg je 
ervoor dat er eenheid in komt?

Context
Hier zit de uitdaging. Dit is namelijk een 
vaag begrip, dat door iedere speler anders 
wordt geïnterpreteerd. Hoe zorg je dat 
iedereen de context helder heeft?

Workflow
Om de magie te vangen is het 
belangrijk dat de ontwerpvisie 
van het begin af aan duidelijk 
is voor alle partijen. Maar 

hoe zorg je dat alle neuzen dezelfde kant 
op wijzen en alle spelers eenzelfde visie 
hebben?

Volg het proces op:
radijsontwerp.nl/master-design

Stappen
Het is dan ook belangrijk dat we als ontwerpers 
duidelijk hebben wat we van elkaar verlangen, 
wat we van elkaar nodig hebben en weten waar 
elkaars kwaliteiten liggen. 

De stap erna is dat je een ontwerpproces inricht 
waarbij de details achterwege blijven. Dit zodat 
je puur kunt focussen op het vangen van de 
magie in het proces. Hoe betrek je hier zowel de 
opdrachtgever als de gebruiker bij?

Stap 1: Hoe zorg je dat het team op een lijn komt, 
dat iedereen dezelfde ontwerpvisie heeft?

Stap 2: Hoe richt je een proces vervolgens in 
zonder op de details in te gaan?

Open vragen
•	 Hoe lang is magie vol te houden en wanneer wordt het vervelend?
•	 Is het ook mogelijk om dit toe te passen als je zelf beide disciplines 

(interactie- en visueel ontwerp) op je hebt genomen?
•	 Hoe betrek je een gebruiker en een opdrachtgever in dit proces?
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Dit zal ik verder moeten 
onderzoeken, hoe ik dit 
ga doen weet ik nog niet.

Deze uitkomst is 

gevonden door 

middel van:

Ontwerp design 

sessie

Dit zal ik verder moeten 
onderzoeken, door meer 
sessies te ontwerpen met 
ontwerpers.

Wie ben ik?
Ik ben Thijs, een gepassioneerde 

freelance interactie- en visueel 
ontwerper bij Radijs Ontwerp met 
een liefde voor grafisch ontwerp. 

Mijn achtergrond is communicatie en 
multimedia design aan de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen. Ik heb gewerkt 
bij verschillende bedrijven, van grote 

corporate bedrijven tot aan een kleine 
ontwerp studio.

Er zijn projecten waarbij 
de interactie- en de 
visueel ontwerper één en 
dezelfde persoon zijn.


