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Is de toekomst
oprekbaar?

1

2

- personal journeys

Amy Hendriks ontwierp
meubels die huisdier objecten
samenvoegen met ons eigen
meubilair.

3

openbaar groepsgesprek
in de ARENA

25 / 10 / 17

Friso Wiersma bedacht
meubels die zonder
bevestigingsmateriaal in elkaar
kunnen worden gezet, afwerkt
met verf gemaakt van melk.
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Nuya Lindlar ontwierp een 3D
geprinte fiets waarvoor je maar
één stuk gereedschap nodig
hebt.

Han Kusters presenteerde
een elegante wandelstok met
de looks van een modieus
accessoire i.p.v. object dat
eruit ziet als hulpmiddel.
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DRS 2 -

Knutselclub

Alice Beton droomde er van
om als vogel over de stad uit te
kunnen kijken en ontwierp een
kleine module die aan het dak
van een gebouw kan worden
gemonteerd,

Joséphine Combe deelde
meubelstukken uit in Woensel
West die als puzzelstukken
aan elkaar konden worden
gekoppeld om zo nieuwe
manier van sociale interactie te
stimuleren.

Thomas van der Sman
bedacht een 100% recyclebare
pingpongtafel met een speciaal
plastic smelt pistool

DRS 3 -

Kennismakingsspel

DRS 4 -

co-create scenarios

DRS 5 -

filmen & overleggen

Terugkijken op het proces

bekijken & reflecteren

Ontmoet & Groetplein

Ontmoet & Groetplein

Ontmoet & Groetplein

op locatie

Ontmoet & Groetplein

Ontmoet & Groetplein
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04 / 12 / 17

13 / 12 / 17

20 / 12 / 17

april 2018

!

de belangrijkste
inzichten

!
We spelen de M&M match making quiz op
het Ontmoet & Groetplein als kick-off van de
Design Research Space. Om de gasten te
laten ontdooien gaan de gespreksleider en ik
al eerder naar het Ontmoet & Groetplein om
samen de M&M’s op kleur te sorteren en vast
een muziekje op te zetten voordat de studenten
binnen komen.

Een gespreksmoment bij de Knutselclub: het
doel van dit gesprek was het voorbespreken van
de speculatieve film workshops met een aantal
deelnemers. Monique van ZuidZorg gaf aan dat
de ouderen onzeker waren over het programma
en dat ze precies wilden weten ‘waar ze aan
toe waren’. Ik dacht twee dingen te kunnen
doen om deze onzekerheid weg te nemen: Het
project, het doel en het programma volledig
uitleggen om onwetendheid, en daarmee
onzekerheid weg te nemen. Of die onzekerheid
een gedeelde onzekerheid te laten zijn door
hem in het midden te laten en te zorgen dat er
bondgenoten werden gevonden. Door voor het
laatste te kiezen is het kennismakingsspel met
M&M’s bedacht. (zie volgende moment)

Iets concreets en tastbaars

Een gespreksleider legt stellingen voor waarin
zowel de studenten als de gasten een keuze
moeten maken. Bij een gelijk antwoord werd er
een ‘matchpunt’ = 1 M&M uitgewisseld.

kan helpen om in het gesprek
de koppeling te maken naar
het eigen leven.

Een speculatief scenario
of thema toevoegen aan de
activiteit verlaagt de drempel

Is de toekomst oprekbaar en zo ja hoe?
Hoeveel tijd is er nodig voor iemand
‘los’ komt en de stap naar het denken in
persoonlijke toekomsten maakt?

om op een speelse manier

Persoon A

over mogelijkheden te denken

54 jaar

Er is tijd nodig om te
Houding bij binnenkomst:

heel stil en
afwachtend

Hoe veranderde zijn of haar houding
gedurende het proces? Deze poster
laat een aantal journeys zien van
deelnemers waarmee we regelmatig in
gesprek zijn gegaan.

Bij uitstappen uit de bus keek
ze als of ze het liefst meteen
weer in wilde stappen.

Tweede project
Persoon A
persoonlijk aan.
Je zag dat ze
opleefde bij dit
project. Ze was
wel nog wat
terughoudend
in het stellen van
vragen.

Bij het meest poëtische
project van de tour leven
de gasten helemaal op.
Persoon A ziet het voor zich
en legt de relatie met een
behoefte die ze zelf heeft .

Uit de vragen die
Persoon A stelt blijkt
dat ze echt
nieuwsgierig is naar
waar de producten
voor bedoeld zijn, ze
wil het begrijpen.

In het begin van het
gesprek is Persoon A
erg stil.

Na ruim een kwartier reageert
ze op het gesprek. Het gaat
over werken. “Vroeger wisten
we pas echt wat werken was.”

De anderen zijn vooral aan
het woord. Terwijl zij de enige
is van de 4 die mij al ooit
heeft ontmoet en weet van het
project.

Nadat iedereen z’n
zegje heeft gedaan
deelt Persoon A een
persoonlijke verhaal.

De anderen nemen de
ruimte in en zij kijkt
vooral de kat uit de
boom.

Ze wordt echter meteen
onderbroken door een ander
die er overheen gaat.

“Ik ben al beginnen met
werken toen was ik 15. En
toen tegen de tijd dat ik 15
was de eerste computer
kwam ben ik kort daarna
gestopt met werken
(wegens gezondheidsredenen). Dus ik heb
dat hele tijdperk niet
meegemaakt. Ik ken alleen
een beetje
de basisdingen.”

Persoon A stelt voor
het eerst een vraag
na 26 minuten.
De quizmaster /
gespreksleider spreekt haar
gericht aan en stelt een
persoonlijke vraag.

Ze vertelt een
prachtig persoonlijk
verhaal voor de hele
groep.

“Ja ik laat het wel
open maar ik geloof
daar niet meer in.”

“Ja, maar dan
denk ik wel eens
ik ben al over de
leeftijd heen om
nog helemaal
ergens aan te
beginnen.”

In het begin lijkt Persoon A
een beetje van haar apropos.
Ze weet niet of ze wel snapt
waar we naartoe willen.

Het niet begrijpen
brengt haar in een
oncomfortabele
positie waardoor
ze een beetje dicht
slaat.

Door met het
poppetje over een
story board te
bewegen kan Anja
zich beter inleven.

In het begin vond ze
het spannend, later
gaf ze aan het filmen
erg leuk te hebben
gevonden.

“Stel je voor dat je heel klein
kan zijn? Waar zou je dan
mee naartoe willen of stiekem
willen rondkijken?“

“Ik zou graag naar
een school willen
omdat ik nooit die
mogelijkheid heb
gehad.”

Persoon A: “Het was eigenlijk
de bedoeling om mijn droom
uit te beelden om mee te
kunnen kijken in een school,
en wat de jongeren in de
tegenwoordige tijd allemaal
leren. En ik ben daar zelf niet
mee naar toe geweest maar
het was de bedoeling om het
zo te doen lijken dat je met VR
erbij kunt zijn.”

Design Researcher: “Kun je
je nu voorstellen dat je in de
toekomst een middeltje op
je slaap zou smeren en dan
getransporteerd zou worden
naar een andere wereld?”

Persoon A: “Ja in
een hele hele hele
verre toekomst
misschien wel.”

“Ja en ik dacht, ik ben
benieuwd naar die
kinderen en wat ze
allemaal doen, want
die kinderen zijn de
toekomst. Er waren er
twee bij die geïnterviewd
werden en die vertelde
over wat ze aan het
ontwikkelen waren, dus
dat ging ook weer over
de toekomst.”

Design Researcher: “Heb je
nog wel eens terug moeten
denken aan het maken van het
filmpje?”

Persoon A: “Ja, rond
de kerstdagen. Toen
heb ik met een van de
studentes kaarten

wennen in een situatie

uitgewisseld. Ze ging
naar haar moeder in
Frankrijk en heeft
vanuit daar een kaart
gestuurd. Met een
tekening van het dorp
erop.”

voordat iemand zich veilig
genoeg voelt om meerdere
mogelijkheden te kunnen zien
/ te speculeren / het luikje
open te zetten.

Sámen refelecteren is
bevorderlijk voor het aftasten

Daarna gaat ze het
zich voorstellen.

van nieuwe mogelijkheden.

Door een gek/absurd scenario
of thema toe te voegen aan

case team:

de activiteit gebruik je humor

Gerard van Bakel (ZuidZorg)

om opeens álles mogelijk te
maken. Vanuit daar is het veel

Monique Slijkhuis (ZuidZorg)

vrijer denken.

Alissa van Asseldonk (DAE)
Renee Scheepers (DAE)

Er is een gespreksleider

september 2017 - april 2018

nodig die mensen een duwtje
in de rug kan geven: juiste

Persoon B

vragen op het juiste moment.

67 jaar
MyFutures is een onderzoeksproject
(2016-2018) met als centrale vraag:
Hoe kunnen we mensen helpen zich
voor te bereiden op hun mogelijke,
persoonlijke toekomsten?
www.myfutures.nl
Dit werk valt onder een Creative Commons NaamsvermeldingNietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Door een verhalende

“Het is net als of
je daar loopt hè?
Ja, dat is echt gaaf!”

“Ik denk dat het
ook veel te bieden
heeft. Als je
bijvoorbeeld een
reis wil maken en
je bekijkt de plek
vast van te voren,
dan weet je al of
het tegen valt en
of je het echt wil
gaan bekijken.”

“Het wekt ook
nieuwsgierigheid op
zo’n bril.”

Het idee om de
wereld door de
ogen van een kat te
bekijken komt van
Persoon B.

“De virtual reality
bril biedt zo
veel nieuwe
mogelijkheden
dat het bijna zelfs
een beetje
beangstigend is.”

Ze is ook oprecht benieuwd
hoe dit zal zijn.

Persoon B start een
whats’app groep met
haar teamleden.
In het eerste contact worden
vooral foto’s van haar kat
gedeeld.

Persoon B blijft
veel vragen stellen.
Ze maakte al snel de
koppeling met haar
eigen leven, maar
gaat gedurende de
momenten steeds
beter nadenken over
wat het écht voor
haar zou betekenen.
Ze staat er echt
bij stil.

“Het wekt ook
nieuwsgierigheid op
zo’n bril.”
“De virtual reality
bril biedt zo
veel nieuwe
mogelijkheden
dat het bijna zelfs
een beetje
beangstigend is.”

“Hoe kijk je terug op
het proces?”
- Design Researcher
“Ja dat alles wel
mogelijk is ja.”
- Persoon B

“Dat vond ik wel mooi aan de
film. Dat je aan de ene kant
de hele wereld kan bezoeken
maar dat je het ook heel
dichtbij houden. Wat je kat
doet in je eigen buurt.”

“Ik denk dat dat nog
spannender is.”
- Persoon B

“Ja want ik vond dat
diepzeeduiken zo
leuk. Zal ik morgen
naar jou komen?
Dan kunnen we lekker
samen kijken.”

“Laatst had ik dat
doosje waar de film
in zat nog een keer
gepakt en toen heeft
mijn kleinkind de film
nog eens gekeken.”

“Ik kreeg ook een
kerstwens van die
meiden via de app. En
gelukkig nieuwjaar
en nog een of ander
filmpje met een kat.”

Persoon B geeft ons nog
mee dat het voor haar niet
uit maakt wat het onderwerp
van de activiteit is. Wel vond
ze het leuk dat het meerdere
iteraties achter elkaar
behelste zodat je een band op
kan bouwen met een groep. Ze
vond het vooral erg leuk.

component (scenario’s,
rollenspel) onderdeel te
maken van de activiteit gaan
gasten vanzelf vooruit denken
en mogelijkheden overwegen.

Door de groep vaker te zien
kun je een diepere relatie
opbouwen met de deelnemers
en groeit het vertrouwen.

dit zijn delen uit
transcripts

ruwe data

Door deelnemers uit
observatie

inzicht

deurtje naar
toekomsten

verschillende levensfases
samen te brengen in een
groep ontstaat er een
prikkelende dynamiek.

