# d3d3d3
gebied tussen interactie- en visueel ontwerp

Innoverend
vermogen
Gezondheidsdienst voor Dieren
Binnen mijn eigen werkzaamheden ben ik hier wel mee bezig.
Zo heb ik heb ik bij de Gezondheidsdienst voor Dieren innovatie
doorgezet. Om dit te bereiken heb ik ervoor gekozen om iedere flow
die ontwikkeld moest worden voor de verschillende onderdelen tweemaal uit
te werken. Deze twee uitwerkingen waren zowel de versie die aansloot bij wat
het team al had gebouwd, maar ook een verbeterde versie. Bij deze laatste versie
onderbouwde ik de keuze van mijn interactie ontwerp aan de hand van artikelen van
de Nielsen Norman Group (voorlopers op het gebied van interactie). Hierdoor werd er
intern de discussie opgewekt, waarbij ik het volgende stelde: Wil je oude gebruikers,
die bekend zijn met het systeem makkelijk meenemen in het
Dit is
de nieuwe versie, en nieuwe gebruikers een handleiding
een competentie die
geven hoe het systeem is opgebouwd? Of
nog meer aandacht verdient. In
wil je oude gebruikers begeleiden in een
de afgelopen periode ben ik vooral bezig
overgangsfase waarbij ze het nieuwe
geweest met mijn eigen ontwikkeling en ben
systeem leren kennen, en nieuwe
hierbij nog niet innoverend genoeg geweest. Dit wil
gebruikers (door de natuurlijke
ik het komende half jaar meer gaan doen, omdat ik dan
opbouw van het nieuwe
hoop al met kleine oplossingen te komen die naar een
systeem) makkelijk hun
grote eind oplossing zullen leidden. Hierbij is de deelvraag
weg laten vinden?
“hoe andere bedrijven hiermee omgaan” dan ook belangrijk,
want wat kan ik daarvan leren om dit binnen mijn eigen
werkzaamheden toe te passen. Hoewel ik pas aan het
begin van dit proces ben draag ik hem al wel uit. Ik
deel al mijn artikelen via Facebook, LinkedIn,
Youtube en Twitter en vraag andere
experts om feedback.

Communicatief
vermogen

Een
van mijn doelen voor
Vloggen
het komende semester is meer
Vloggen is voor mij ook een manier om te communiceren. Na een
het gesprek aan gaan met de mensen om
tijdje geworsteld te hebben met het schrijven van artikelen stelde mijn
mij heen en hierbij de juiste vragen stellen. Door
coach voor om het eens in vlog-vorm te gaan doen. Dit was een vorm waar ik
de juiste vragen te stellen krijg ik ook meer leiding in
al bekend mee was en hier lukt het mij al veel beter om een kop, een middenstuk
een gesprek en zo zal ik ook eerder bij de antwoorden
en een staart in te verwerken. Daarbij vraag ik aan het einde altijd om reactie. Ga
komen die ik nodig heb. Daarnaast wil ik leren verhalen te
met mij in discussie, ga het gesprek aan, breng mijn uitkomsten in twijfel. Alleen op
vertellen. Hiermee bedoel ik reflectieve teksten en essaydie manier komt mijn onderzoek verder.
achtige artikelen die mij helpen verbinding te leggen
tussen de verschillende onderdelen in mijn onderzoek.
WeddingGoodiebag
Hiervoor wil ik onder andere de module ‘Beter
Bij mijn werkzaamheden met WeddingGoodiebag heb ik een duidelijke flow gecreëerd om
schrijven’ uit het open aanbod gaan volgen.
de communicatie met de klant zo strak mogelijk laten te verlopen. Ik heb voorgesteld dat
Ook heb ik hier om hulp gevraagd vanuit
de klant mij een aantal inspirerende voorbeelden stuurt. Ik ging, naar aanleiding van de
de Young Creators Group op
voorbeelden, op zoek naar een kleurenpallet die hierbij past, doe ik een voorstel met
Facebook.
een drietal fonts en afbeeldingen uit een beeldenbank. De klant maakt een keuzes
naar aanleiding van mijn voorstel en ik ga aan het werk. Vervolgens mail ik een
eerste opzet op, dan ontstaan er een aantal correctie rondes. Meestal
niet meer dan twee. Door het gebrek aan budget heb ik deze flow
opgezet om de klant toch nog vrijheid te geven in keuzes,
maar tegelijkertijd het project al te sturen naar een
snelle uitwerking.

Centrale
vraag
De verbinding tussen de disciplines interactie- en
visueel ontwerp zorgt voor een bepaalde magie, die er
weer voor zorgt dat ontwerpers elkaar blijven verrassen,
simuleren en elkaar tot een hoger niveau brengen.
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.

Onderzoekend
vermogen
Gesprek met Jan Hoogeveen en
Annelies Vlasblom
In mijn gesprek met Jan Hoogeveen en Annelies Vlasblom probeerde
ik te weten te komen hoe zij tegen hun expertises aankijken, hoe zij het
grijze gebied tussen interactie- en visueel ontwerp ervaren en wat zij zien
als de bindende factor tussen hun expertises. Door hier veel vragen over
te stellen en vooral door te vragen wilde ik duidelijk antwoord krijgen op deze
vragen. Voor mij was dit gesprek van groot belang. Hier kwamen namelijk de
kernwoorden proces en flow naar voren die leiding geven aan de voortgang van
mijn onderzoek. Van dit gesprek heb ik de audio vastgelegd, welke ik heb vertaald
in een artikel. In dit artikel heb ik de conclusie op sketchnote-achtige wijze verwerkt.
Vloggen
en op een
scetchnote-achtige manier mijn
Naar aanleiding van de ontwerp design sessie was ik op zoek
verhaal vertellen is dus de nieuwe vorm
naar nieuwe antwoorden op vragen die hieruit zijn ontstaan.
die ik heb gekozen. Hiermee probeer ik de
Zo heb ik met Helder dan ook vooral gekeken naar het
opbrengsten van de verschillende onderzoek
proces. Welke stappen nemen zij om eerder tot de magie
iteraties te documenteren en interpreteren. Hier
in een proces te komen. Met Sophie heb ik vooral gekeken
ben ik echt pas net achter dat dit de juiste
naar wat ze van een ontwerper nodig heeft om het werk
vorm voor mij is. Ik ben mij er dus ook van
goed te kunnen doen. Ook van dit gesprek heb ik de audio
bewust dat het nog niet helemaal perfect
vastgelegd, welke ik heb vertaald in een artikel. In dit artikel heb
is. Hier zal ik de komende periode
ik over het gesprek gevlogd en heb ik de hoofdlijnen op
dan ook aan werken.
sketchnote-achtige wijze verwerkt.

Omgevingsgerichtheid
Living Atlas

Gesprek met Helder Mota en Sophie Crull van
UNITiD

Organiserend
vermogen
Ontwerp design meeting
Ik heb een ontwerp design sessie georganiseerd waarin ik
samen met makers (interactie- en visueel ontwerpers) wilde kijken
naar wat de overeenkomstige factoren binnen ons vakgebied zijn, het
spanningsveld tussen beiden disciplines mappen en mogelijke nieuwe
ontwerp-vormen bespreken. Wat zijn de parameters? Ik wilde samen met hen
gaan kijken welke verantwoordelijkheid we als ontwerpers kunnen, moeten en
willen nemen. Hierbij heb ik een campagne opgezet waarbij ik via verschillende
kanalen heb laten weten dat ik op zoek was naar makers. Zo heb ik gebruik
gemaakt van Facebook, Twitter en Couchsurfing. Binnen Facebook heb ik
Een
een evenement aangemaakt en het vervolgens in verschillende groepen
doel van mij is
(zoals de Young Creators Group en Dutch UI/UX Designers)
reflectiemomenten in het
gedeeld, ook heb ik bedrijven (zoals Okapion, Mangrove en
proces bouwen. Een methode
Fabrique) aangesproken en hen van mijn ontwerp sessie op
die mij hierbij enorm heeft geholpen is
de hoogte gebracht. Door de participanten gratis pizza
de Ontwerp Design Sessie die ik op 12
aan te bieden wilde ik de drempel lager maken, ze
juni heb gehouden. Ik zal in het vervolg
hoefde dan namelijk geen eten zelf te regelen en
vaker van dit soort sessies inplannen om
het is als het ware een bedankje voor
samen met andere makers (interactiehun bijdrage.
en visueel ontwerpers) te kunnen
reflecteren op mijn werk.

In mijn eerste living atlas heb ik mijn participanten gevraagd of ze
mij een foto kunnen sturen van een functioneel item (een voorwerp dat je
in je dagelijks leven gebruiksvoorwerp) waar ze veel waarde aan hechten en mij
kort konden uitleggen waarom ze juist daar waarde aan hecht? Dit heb ik gevraagd
omdat ik er inmiddels achter ben gekomen dat er drie elementen leidend zijn in mijn
onderzoek. Dit zijn emotie, functie en verhaal/context en ik wilde in deze opdracht kijken
of ik dit door middel van objecten kon terugvinden. Echter heb ik naar mijn mening de
vraag te open gesteld, ik had meer moeten toespitsen. Meer moeten sturen op een online
omgeving, een digitaal product. Wat online producten en elementen met hen doet en wat
zij er functioneel of emotioneel aan vinden. Hoewel dit geen succes was heb inmiddels een
nieuwe uitgewerkt. Hier vraag ik aan mijn participanten om met een drietal gekleurde stickers
willen aangeven waar zij bij een viertal website emotie, functie en context zien terug komen.
Ook heb ik hen vragen of ze mij kunnen aangeven wat zij het belangrijkste vinden van een
website en vervolgens dit (met een vierde sticker) kunnen aangeven bij de websites. Met
deze informatie heb ik een soort “hot zones” in kaart gebracht.

Creative Challenge
De Creative Challenge heb ik opgezet om zo in contant te blijven en zo te zien
waar de creatievelingen in mijn omgeving bezig zijn bezig zijn. Tegelijkertijd wil ik
creatievelingen een uitdaging geven. De Creative Challange is namelijk een
uitdaging voor alle creatievelingen om elkaar te stimuleren, prikkelen,
verbinden en te inspireren. Daarbij wil ik hiermee laten zien dat
ik de kennis in huis hebt om mensen iets te leren.

Vermogen
tot samenwerken
Conversation piece
Ik heb voor deze opdracht gekozen, omdat dit goed aansluit bij
mijn onderzoek naar emotie en gebruiksvoorwerpen. Iets wat ik ook aan het
onderzoeken was met de oude versie van de Living Atlas. De opdracht hebben we
(Michelle, Merlijn en ik) in drie blokken verdeeld. Allereerst zouden we individueel zoveel
mogelijk content voor de conversation piece verzamelen. Als we genoeg content hadden
zouden we weer bij elkaar komen om een selectie hieruit te maken en dit te gebruiken. Bij het
tweede gedeelte waren er al snel duidelijke rollen, iets wat heel organisch ontstond. Michelle zorgde
voor nieuwe participanten, Merlijn vroeg participanten na de tijd om hun keuze en ik legde alles vast.
Met de uitkomst van de conversation piece hebben we een presentatie gemaakt waarbij Merlijn de
teksten overtypte, Michelle distribueerde de foto’s, welke ik bij sneed, waar Michelle weer 1 document van
maakte.

Ontwerp design sessie
Tijdens de ontwerp design sessie kwamen we er achter dat we te maken hebben met drie spelers
waarvan het doel overeen moet komen. Dit zijn gebruikers, interactie- en visueel ontwerpers (in dit geval
opdrachtgevers niet, omdat hun doelen soms kunnen afwijken). In mijn living atlas ben ik op zoek
naar hoe deze verschillende spelers tegen emotie, functie en verhaal/context aankijken binnen een
digitale omgeving. Door met een drietal gekleurde stickers aan te geven waar zij bij een viertal
website emotie, functie en context zien terug komen breng ik een soort “hot zones” in
kaart, waarin ik kan zien of deze drie spelers er op dezelfde manier tegenaan kijken.

Creërend
vermogen
Living Atlas
Tijdens de ontwerp design sessie kwamen we er achter dat
we te maken hebben met drie 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 mijn living atlas ben ik op zoek naar hoe deze verschillende spelers
tegen emotie, functie en verhaal/context aankijken binnen een digitale
omgeving en ik wil dan ook kijken of zij hier op dezelfde manier tegen
aankijken. Ik vraag daarom dan ook aan mijn participanten om met een
drietal gekleurde stickers willen aangeven waar zij bij een viertal website
emotie, functie en context zien terug komen. Ook heb ik hen vragen
of ze mij kunnen aangeven wat zij het belangrijkste vinden van een
website en vervolgens dit (met een vierde sticker) kunnen aangeven
bij de websites. Met deze informatie heb ik een soort “hot zones” in
kaart gebracht, waarin ik kan zien of ze er dus op dezelfde manier
tegenaan kijken.

