De magie
Het grijze gebied tussen
&

Ontwerpvraag: hoe zorg je dat er magie in een werkproces ontstaat en
dat je deze magie vervolgens vasthoudt?

Creërend Vermogen

Innoverend Vermogen

Omgevingsgerichtheid

Voor de storytelling zet ik vlog in als mediavorm. Op deze manier kan ik goed mijn showVoor de storytelling zet ik vlog in als mediavorm. Op deze manier kan ik goed mijn showand-tell presenteren. In iedere vlog introduceer in een deelvraag die voorkomt uit een
vorige stap. Zoals bij Proces Vlog #6, hierbij stel ik de deelvraag: hoe ziet het proces van
een ontwerper eruit? Vervolgens laat ik zien hoe ik antwoord heb proberen te krijgen op
deze deelvraag. Zo komen we er achter dat het ontwerpproces er voor iedereen er heen
anders uit ziet. We passen vervolgens de ‘how to draw toats’ methode van Tom Wujec
toe en schetsen zo ieder ons eigen ontwerpproces. Uit deze sessie rollen uiteindelijk weer
nieuwe deelvragen en vervolgstappen. In dit geval is dit dat ik mijn eigenproces zo goed
mogelijk in beeld wil ga brengen.

Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van nieuwe iteraties die gaan over de
samenwerking tussen interactie en visueel ontwerpers en de samenwerking tussen alle
betrokken partijen. Hierbij gebruik ik de uitkomst uit de tweede design sessie en boeken
van Don Norman en Mihaly Csikszentmihalyi als basis. Hier heb ik soms nog wel moeite
mee. Vaak ga ik te snel in mijn keuzes en moet mezelf dan dwingen om mijn hoofdvraag en
het einddoel voorop te stellen.

Ik ben mij bewust van mijn (toekomstige) rol, en probeer dit ook de profileren. Dit doe ik
onder andere door te reageren op artikelen zoals op het artikel ‘How to Have Better UX
Before UI Begins’ van Alan Smith. Deze mening draag ik dan weer naar buiten. Daarbij
probeer ik discussie op te roepen aan het einde van mijn vlogs. Toch is dit nog wel een
onderdeel waar ik meer aan moet werken. Ik moet meer zekerheid vinden in dat wat
ik uitdraag en daar meer een expert in worden. Hoe ik dit moet doen weet ik nog niet.
Dit komt ook doordat ik soms veel moeite heb om de juiste weg te vinden binnen mijn
onderzoek. Hierdoor heb ik vaak het gevoel dat ik nog niet genoeg kennis heb om hier een
duidelijk standpunt in te nemen. Daarnaast is het onderzoek heel erg op mijn eigen proces
gericht, hierdoor stellen andere makers soms vraagtekens bij mijn manier van handelen,
omdat zij misschien een andere manier van werken hebben. Hierdoor word ik ook onzeker
in mijn eigen handelen en heb dan de neiging het voor mezelf te houden. Zoals ik zei, het
is een onderdeel waar ik aan moet werken.

Voor mijn storytelling maak ik ook gebruik van sketchnote als een vorm waarin ik mijn
verhaal probeer te vertellen, een goed voorbeeld hiervan is de Poster Essay. Hiermee
probeer ik mijn verhaal, dat ik naar buiten uit probeer te dragen door middel van
sketchnote tekeningen, te verduidelijken. Ook bij deze poster probeer ik mijn verhaal
hiermee te verduidelijken en te laten zien hoe alle competenties elkaar overlappen en in
elkaar overlopen.

Daarnaast reageer ik op artikelen om mezelf te positioneren zoals op het artikel ‘How
to Have Better UX Before UI Begins’ van Alan Smith. Hier had ik een duidelijke mening
over en ik vond het belangrijk deze op te nemen in mijn onderzoek omdat dit helpt te
positioneren binnen de huidige UX community. Zo schrijft Smith in zijn artikel dat het
belangrijk is om eerst alle stappen van UX doordacht te hebben voordat je aan UI design
kan beginnen. Ik ben echter van mening dat, hoewel je los van elkaar onderzoek moet
doen en werk moet verrichten, juist in het begin een intensieve betrokkenheid van beide
partijen essentieel is. Deze mening heb ik om die reden opgenomen in mijn blog en ik heb
dit vervolgens via Twitter verder de wereld in gebracht.
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Vermogen tot samenwerken
Het loopt alweer door in mijn eigen werk en daar probeer ik de uitkomsten en/of vragen
toe te passen. Dit is onder andere te zien in de schets sessie die ik presenteer in vlog
#7. In deze vlog onderzoek ik de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase in een
proces. Dit omdat ik tijdens mijn expert gesprek met Helder Mota van Unitid, mijn eerste
hidden design en mijn tweede design sessie heb ik gesproken over de meerwaarde van
schetsen tijdens de beginfase van het proces. In deze vlog onderzoek ik samen met David
Kempenaar van Luminum Solution hoe het gaat als we meteen gaan ontwerpen. Dit om zo
te kijken of we al eerder grote stappen in ons ontwerpproces kunnen doen en te kijken of
er zo al magie in ons werkproces ontstaat.
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Organiserend Vermogen
Om stappen te maken binnen mijn onderzoek houd ik design sessies waarin ik met makers
opzoek ga naar volgende stappen binnen mijn onderzoek, hier komen vaak ook nieuwe
mensen naartoe. Deze sessies organiseer ik bij mij thuis. Ik maak deze in meerdere
groepen bekend in zowel Facebook als LinkedIn en ook benader ik mensen op persoonlijke
titel om deel te nemen. Mijn doel hierbij is om een groep van 4 tot maximaal 8 personen te
verzamelen. Binnen zo’n sessie stel in een deelvraag voor aan de participanten en hoop
hier in een open discussie/ontwerp een stap in te kunnen zetten. Deze design sessies
leidden vaak weer tot nieuwe vervolgstappen binnen mijn onderzoek. Daarnaast ga ik naar
meet-ups (zoals de creative mornings en design by fire) om mijn netwerk te vergroten en
mijn onderzoek uit te dragen.
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Onderzoekend Vermogen
Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen van vervolgstappen die voortkomen
uit mijn iterarties, zoals het proces uittekenen bij vlog #6. Een eerste stap hierin was
het uittekenen van mijn werkproces en binnen dit proces op zoek te gaan naar de
magiemomenten. Deze momenten wil ik vervolgens gaan onderzoeken aan de hand van
iteraties. Door welke omstandigheden ontstaat deze magie en welke samenwerking haalt
deze magie in mij en het proces naar boven.
Dit is wel het onderdeel waar ik veel moeite mee heb. Ik vind het lastig om te bepalen wat
mijn logische vervolgstappen zijn. Ik zal dus meer focus moeten vinden bij mijn hoofd- en
deelvragen en van daaruit duidelijk kunnen bepalen wat mijn vervolgstappen zullen zijn.

De inzichten die ik ontwikkel vertaal ik in een lexicon. Voor mij is dit een levend document,
dat zich zal aanpassen op het moment dat er nieuwe inzichten ontstaan. Zo heb ik een
centraal punt waar al mijn begrippen in worden opgeslagen.

Communicatief Vermogen
Ik draag mijn uitkomsten uit door middel van een vlog. Deze publiceer ik op Twitter,
YouTube, verschillende LinkedIn groepen en mijn blog. In iedere vlog introduceer in een
deelvraag die voorkomt uit een vorige stap. Vervolgens laat ik zien hoe ik antwoord heb
proberen te krijgen op deze deelvraag, hier rollen uiteindelijk weer nieuwe deelvragen en
vervolgstappen uit. In deze vlog nodig ik makers uit om met mij de discussie aan te gaan.
Ook vertaal ik mijn vlogs naar het Engels zodat ze voor een grotere groep toegankelijk
worden. In de toekomst hoop ik hier een groter platform voor te vinden. Ik ben onder
andere van plan om mijn onderzoek een keer te bespreken bij een Design by Fire meeting.
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