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Voorwoord
Na een periode van hard werken, ligt nu met trots mijn meesterproef
voor u. Het onderzoek is heel intuïtief tot stand gekomen. Wat is nou
gevoelsmatiger dan een reis?
Ik wil u meenemen in een ontdekkingsreis, een reis die geprikkeld
wordt door de zintuigen. Tijdens deze zoektocht langs hoge pieken
en diepe dalen heb ik nieuwe inzichten gekregen en mijn eigen grenzen doorbroken. De bagage aan informatie, die door de jaren van naar
school gaan zijn vergaard, werd onderweg gebruikt. Bij het bereiken
van het eindstation, ben ik mezelf bewust geworden van het gebruik
van mijn zintuigen.
In het bijzonder wil ik Jofke van Loon bedanken voor de kans die zij
mij geboden heeft om mijn afstudeeronderzoek voor Studio XPLO te
doen. Je hebt mij alle vrijheid en creatieve ondersteuning gegeven die
ik nodig had. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste, wil ik mijn
begeleidster Danielle Naafs bedanken voor haar steun en vertrouwen
in mij en mijn afstudeeronderzoek.

Dus vertrek vanaf hier voor een reis in het onbekende.
				

Sophie Pattinama
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Samenvatting
Aanleiding

Deze meesterproef is geschreven als afsluiting van de
opleiding International Lifestyle Studies. Het onderwerp
is gekozen voornamelijk door mijn passie over kunst. Bij
bezoeken van musea is de vraag gerezen, hoe toegankelijk
kunst voor visueel beperkten is.

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven is de spil waar ons dagelijks leven om
draait. Zeer persoonlijk voor elk mens op de aardbol. Echter
als een kunstliefhebber visueel beperkt is, is het een gegeven
dat er een mogelijkheid moet worden gezocht. Dat er geen
op maat gemaakte oplossing voor handen is, is duidelijk,
maar het streven moet zijn naar een persoonlijk gerichte
oplossing. Als de visueel beperkte zijn acceptatieproces
doorlopen heeft, zullen er nieuwe deuren opengaan om
zijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Er zal begrip worden
gekweekt voor zowel de maatschappij als de groep visueel
beperkten. Zij zullen kunnen genieten van de door hen zo
geliefde kunst op een door hen gekozen moment op een door
hen gekozen plek. ‘APPart’ is een innovatie manier om aan
deze behoefte te voldoen.

Uitgangspunt conceptontwerp

Door meer te verdiepen in de wereld van de visueel
beperkte kunstliefhebber met hun emotionele, functionele,
maar vooral praktische hindernissen is het idee tot stand
gekomen om hun kwaliteit van leven te verbeteren door het
ontwikkelen van een app.
Uit doelgroepanalyse is naar voren gekomen dat zij
zelfstandig kunst willen ervaren op een door henzelf gekozen
moment. Zij ervaren drempels in de ervaring van kunst door
de subjectieve weergave, prikkelgevoeligheid, financieel
vermogen en de belasting van infrastructuur.

gekozen moment. Door bij het openen nog niks te weten over
het schilderij, kan er helemaal een eigen ervaring gemaakt
worden. Met het keuzemenu kan er een keuze gemaakt
worden hoe het schilderij beleeft gaat worden. Tegen een
lage betaling kan men drie keuzemogelijkheden kiezen: het
zien van het schilderij, de beschrijving van het schilderij
en het verhaal achter het schilderij. Tevens zijn tegen een
hogere betaling de keuzemogelijkheden toegevoegd, zoals de
klankverbeelding, forum en storytelling.
Naast de applicatie en de website zal het concept ‘APPart’ vier
keer per jaar een evenement organiseren voor gebruikers,
andere geïnteresseerden en partners van ‘APPart’. Dit
evenement zal door heel Nederland verspreid plaatsvinden.
Deze bijeenkomsten zijn een verlengstuk van de applicatie
en website, waarbij één schilderij in het middelpunt van de
aandacht zal staan. Tijdens deze evenementen zal ingegaan
worden op het beleven met alle zintuigen, zoals de tactiele
waarneming.

Match met APPart

De visueel beperkte is de doelgroep voor dit innovatieve
concept.
Zij kunnen de ervaring met kunst beleven op een voor hun
gekozen moment en plaats, waardoor de beleving intenser
zal zijn. De applicatie, webiste en evenementen zullen een
wereld voor hun openen. Niet alleen in de beleving van
kunst, maar ook in het eventueel delen van ervaringen over
kunst met anderen.
‘APPart’ maakt verbinding door de gebruiker, maar even
zeer, door degene die het gaan vervaardigen. Een keuze
mogelijkheid van de applicatie is storytelling, waarbij een
creatieve kunstliefhebber niet perse ziend moet zijn
Daarnaast wordt verbinding gelegd doordat vele
verschillende leeftijden de keuzemogelijkheden kunnen
invullen, zoals een conservatorium of amateurstoneel schap.

Trendanalyse

Uit de trendanalyse die in het kader van het onderzoek werd
verricht kwamen kansrijke trends in beeld. Verbinding,
avontuur en imperfectie waren de waarden, waarmee aan de
slag werd gegaan. Actuele trends en nieuwe veranderingen
werden gezocht in relatie tot de doelgroep.

Sectoranalyse

De waarden zelfredzaamheid, kwaliteit en verbinding
kwamen uit de sectoranalyse. De doelgroep wil vooral
zelfredzaam blijven, waarbij niet op kwaliteit van leven mag
ingeleverd worden. De verbinding gaat uit naar een sociale
maatschappelijke verbinding tussen zienden en visueel
beperkten. De doelgroep wil onderdeel uitmaken van een
maatschappij, waarin zij zich geaccepteerd voelen om
gezamenlijk kunst lief te hebben.

Concept

Het concept die ‘APPart’ gaat heten, biedt de mogelijkheid om
via een applicatie of website 2D-kunst te ervaren op het eigen
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Aanleiding en achtergrond
Nederland telt ruim 320.000 mensen met een visuele
beperking, waarvan ongeveer 223.000 slechtzienden
en 76.000 blinden (Vision2020). Het ontwerpgerichte
onderzoek heeft als doel om een directe link te leggen tussen
de behoeften van mensen met een visuele beperking en het
beleven van 2D-kunst.

1.1

Aanleiding & probleemanalyse

De behoeften van mensen met een visuele beperking en het
beleven van kunst worden duidelijk in het museum over
Vincent van Gogh in Amsterdam. Daar hangt een 3D-replica
van “De zonnebloemen”. Dit werk kan door iedereen worden
waargenomen of beter gezegd, worden beleefd. Door het
aanraken en het ruiken van de geurcapsules, krijgt het
schilderij een hele andere beleving, dan wanneer het alleen
visueel wordt waargenomen.
Op de opleiding International Lifestyle Studies wordt vaak
gezegd: “Sta open voor prikkels.” Hier werd duidelijk dat
zintuigprikkeling een actueel onderwerp was. Er ontstonden
steeds meer links die onderbouwden dat zintuigprikkeling
belangrijker wordt. Deze onderbouwing wordt haarfijn
uitgelegd in de trendanalyse. Maar wat als niet alle

prikkels ervaren kunnen worden, doordat
een of meerdere zintuigen niet werken?

De link tussen zintuigprikkeling en kunst werd meteen
gelegd, omdat in alle vormen en uitingen kunst een op
zichzelf staande beleving is. De Duitse filosoof Kant schreef
dat een subjectieve esthetische ervaring, zintuigelijke
ervaring of gevoel genoemd, een persoonlijke reactie is op
een kunstwerk. Het oordeel ontstaat meteen, doordat het
kunstwerk het individu wel of niet aanspreekt. De smaak van
het individu staat los van externe factoren. Kant beschouwde
kunst als een op zichzelf staande beschouwing, omdat
kunst een objectieve beleving is (Schaeffer, J. 2000). Ik
denk dat filosoof Kant heeft bedoeld dat een kunstwerk een
objectieve beschouwing is, waar geen zintuigelijke gevoel in
is verwerkt. Het individu geeft het gevoel of de ervaring aan
een kunstwerk door zijn subjectieve reactie.

Mijn visie op kunst is, dat kunst in alle
vormen en uitingen een beleving op zich
is. Deze visie sluit aan op de visie van de Duitse filosoof Kant.
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Het is een subjectieve ervaring, doordat deze beleving door

elk individu anders geïnterpreteerd kan worden. Het individu
koppelt zijn gevoel aan de beleving van een kunstwerk. Dit
komt door de normen, waarden en emoties die zich tekenen
in de persoon, het innerlijk weten genoemd. Een kunstwerk
objectief beschouwen, is een moeilijk gegeven, aangezien
het gemaakt is door een individu met subjectieve gevoelens.
Echter wanneer de kijker zich de ruimte geeft om het
kunstwerk objectief te beschouwen, zal dit zijn subjectieve
ervaring verrijken.
Daar kunst een heel breed spectrum heeft, is er bewust
gekeken naar 2D-kunst, omdat deze kunstvorm het
vertrekpunt is waar elke kunstvorm mee begint.
Het verschil tussen 2D (tweedimensionaal) en 3D
(driedimensionaal) is het perspectief. Een 2D-beeld is plat,
een vlak dat een hoogte en breedte kent, waarbij 3D-beeld
eveneens diepte kent. Echter zijn er schilders die goed zijn in
3D-schilderen, waardoor het schilderij echt tot leven komt.
Het beeld heeft een voorgrond en een naar verhouding
weglopende achtergrond. Terwijl een schilderij vaak, ook
in dit onderzoek, als 2D-kunst worden beschouwd, worden
bijvoorbeeld beeldhouwwerk als 3D-kunst ingedeeld.
Het obstakel bij 2D-kunst is, dat er bijna altijd een
scheidingslijn is getrokken tussen een schilderij, en de
persoon die het kunstwerk wil ervaren. In het boek “Op
zoek naar het wonderbaarlijke” van de Russische filosoof
Ouspensky, schrijft hij dat de gevoelswaarden van subjectieve
kunstwerken op verschillende manieren kunnen worden
ervaren. Deze zijn afhankelijk van het geestelijk niveau van
de waarnemers en makers (Ouspensky, 1994). Het probleem
ontstaat wanneer het schilderij niet gezien kan worden. Die
persoon is afhankelijk van iemand anders, die het schilderij
met woorden visueel moet maken. De beschrijving van
een kunstwerk met in gedachten dat kunst een subjectieve
ervaring is, zal de beleving van het individu, die de
beschrijving ontvangt, veranderen. De ervaring leert dat elk
individu een beleving anders interpreteert door zijn of haar
de normen, waarden en emoties. Zij zijn terug te herleiden
naar ‘nature and nurture’ en veranderen gedurende het
gehele leven.

Deze wrijving tussen het subjectief ervaren van 2D-kunst en
het niet volledig objectief kunnen ervaren van een beleving
door een visuele beperking, maakt het noodzakelijk om
verder in de materie te duiken door middel van dit onderzoek.
Kortom de ontvanger, de visueel beperkte, kan de kunst niet
objectief ontvangen, omdat er een media tussen moet zitten.

Doelstellingen

Ontwerpdoelstelling
Het doel van dit ontwerpgericht onderzoek is, om een concept
te ontwikkelen, waardoor er contact is tussen mensen met
een visuele beperking en 2D-kunst, zonder gebruik te maken
van een intermediair. De kwaliteit van leven voor visueel
beperkte kunstliefhebber wordt vergroot wanneer zij kunst
zelfstandig kunnen ervaren.

1.3

Deelvragen

•
Wat is de identiteit van Jofke van Loon als
ondernemer?
•
Welke actuele ontwikkelingen spelen er in de
2D-kunst- en cultuursector, en in de gezondheidssector,
die kan bijdragen aan het bevorderen van het beleven van
2D-kunst?
•
Wat zijn de pains en gains van mensen met een
visuele beperking, met betrekking tot het ervaren van
2D-kunst?
•
Welke relevante veranderingen hebben invloed op
mensen met een visuele beperking met de focus op kunst?
Verder in dit onderzoek zal de opdrachtgever aangeduid
worden met Jofke van Loon, omdat zij de drijvende kracht
achter de Taktila methode® is.
In het volgende hoofdstuk zal verder ingegaan worden
op de onderzoeksvragen, onderzoek verantwoording
en onderzoeks- en ontwerpproces. De resultaten van
de onderzoeksvragen zullen verzameld worden in een
hoofdconclusie.
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Kennisdoelstelling
Om geïnformeerde keuzes te maken in het ontwerpproces
wordt inzicht verkregen in de diverse mentaliteiten binnen
de doelgroep; mensen met een visuele beperking ten aanzien
van 2D-kunst. Tevens zal er in het uiteindelijke concept een
balans zijn tussen het onderzoek naar Jofke van Loon en de
maatschappelijke trends en ontwikkelingen binnen kunst,
die van invloed kunnen zijn op de subjectieve beleving van
de doelgroep.

B

Tijdens dit onderzoek kwam kunstenares Jofke van Loon
naar voren.
Jofke van Loon is onderneemster en bedenkster van de
Taktila methode®, daar deze methode naadloos aansluit
bij dit onderzoek. Met deze genoemde methode is er een
praktische oplossing gevonden voor onder andere mensen
met een visuele beperking om in de visuele wereld, kunst
en kleurbeleving te ervaren, zonder dat er een intermediair
nodig is. Dit voelbare kleurensysteem koppelt de fysieke
eigenschappen van de kleur aan een voelbare structuur.
Door deze Taktila® structuren worden abstracte beeldende
begrippen, zoals kleurenleer en ruimtesuggestie duidelijk
gemaakt.
Er zijn nog te weinig ontwikkelingen die zich bezig houden
met kunst in combinatie met mensen met een visuele
beperking, waardoor de behoefte van visueel beperkten
(nog) niet wordt gezien. Het vervullen van de behoefte van
mensen met een visuele beperking vergroot hun kwaliteit
van leven.
Uiteindelijk kan door dit conceptgerichte onderzoek goed
ingespeeld worden op de doorgronde doelgroep, met
als gevolg dat met het concept (nog) meer mensen een
subjectieve ervaring kunnen hebben met kunst.

1.2
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Proces en verantwoording

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de fases die belangrijk waren in dit onderzoek. Tevens wordt de
onderzoeksverantwoording voor iedere onderzoeksvraag toegelicht.

Onderzoeksfase
(Discover & Define)

De onderzoeksfase is een iteratief proces,
wat inhoudt dat in het proces altijd terug
kan worden gegaan naar de eerder opgedane
kennis om te valideren.
Verder zullen alle onderzoeksvragen en de
bijbehorende methodes, die zijn gebruikt en
gecombineerd, worden toegelicht.
De opgedane kennis is samengebracht in
een valuefit canvas. Dit canvas zorgt voor
een schematische beeldvorming en geeft
richting aan een strategisch, geïnformeerd
ontwerpproces. Bij een valuefit gaat het
er erom dat de (emotionele) waarden en
(economische) waarde met elkaar verbonden
worden om op die wijze een stabiele basis te
vormen voor een creatief proces.
Tevens wordt er in deze fase van het
onderzoek bepaald of het concept meer
trenddriven, marktdriven of ILS-driven gaat
worden. Waarbij trenddriven de focus ligt
op trendgedreven concepting, wat inhoudt
dat er vanuit trends en waarden vanuit de
doelgroep een concept ontworpen wordt, is
dit bij marktdriven juist vanaf de andere kant.
Bij marktdriven wordt de focus gelegd op de
sector en de identiteit van de opdrachtgever.
Daarnaast is er nog ILSdriven en dit is een
balans die gecreëerd wordt in de valuefit tussen
de waarden van alle onderzoeksuitkomsten.
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Discover

Ontwerpfase
(Develop)

In
de
ontwerpfase
is
een
conceptstatement vanuit de valuefit.
Vanuit
het
conceptstatement
worden diverse conceptontwerpen
ontwikkeld, die getest zijn bij de
doelgroep en de opdrachtgever. Deze
zijn door middel van pretotyping
getoetst en het conceptontwerp is,
met de opgedane feedback, verder
ontwikkeld.

Define

Develop

Realisatiefase
(Develop & Deliver)

Het conceptontwerp dat het sterkst is, na een
toetsing aan de focuspunten van ILS, uitgewerkt
op productniveau, waarbij alle conceptdragers
zijn uitgewerkt. Conceptdragers zijn alle fysiek
waarneembare en tastbare manifestaties van het
conceptontwerp dat geïmplementeerd wordt. Zo is
er gekeken naar communicatie, netwerk, organisatie,
materialisatie en de fysieke omgeving. Op deze
manier wordt het overzichtelijk gemaakt, wat nodig
is om het concept als product en/of dienst met
gedachtegoed uit te dragen.

Deliver

Implementatie
(Deliver)

Uiteindelijk is dit concept zo ontworpen,
dat het gemakkelijk toepasbaar is voor
Taktila® om te implementeren, waarbij
duidelijk rekening gehouden wordt met
het waarborgen van de kwaliteit van
het concept. De conceptversterking en
verdere resultaten van het onderzoek
zullen tijdens het symposium van Taktila®
op 11 juni gepresenteerd worden aan de
doelgroep, geïnteresseerden en potentiele
samenwerkingspartners.

Sectoranalyse

Middels deskresearch is er verdieping gezocht in beide
sectoren. Dit is door middel van de DESTEP-methode
overzichtelijk uitgewerkt. Echter komen alleen de relevante
DESTEP-thema’s ter sprake en komen er enkele andere
thema’s, zoals het psychologisch aspect aan bod.
Tevens zijn er diverse beurzen, tentoonstellingen en lezingen
bezocht, die inzicht geven in de ontwikkelingen binnen de
sectoren. Alle bevindingen zijn bijgehouden. De betreffende
experts waarmee gesproken is, worden genoemd en
toegelicht in de sectoranalyse. Er zijn tien musea bezocht,
alle betrekking hebbende op de kunstsector om het
onderzoeksgebied te verkennen.
Door gebruik te maken van een tijdlijn wordt overzichtelijk
weergegeven welke ontwikkelingen invloed hebben op de
sector. In een tijdlijn zijn drie momenten toegelicht: 10 jaar
geleden, heden ten dage en in een tijdsbestek van vijf jaar.
Hiermee kan een voorzichtige voorspelling voor de nabije
toekomst geschetst worden. Er is voor een kleinere sprong
in het toekomstbeeld gekozen, omdat het belangrijk voor
de opdrachtgever is om op korte termijn in te spelen op de
kansen en mogelijkheden, die er in de markt liggen.
Er is specifiek gekozen voor sector gezondheidzorg, specifiek
gericht op de visueel beperkten, om een afbakening van het
onderzoek te krijgen.

Doelgroepsanalyse

Aan de hand van het model van Felce and Perry is de
vragenlijst opgesteld, en bij de doelgroep afgenomen. De
doelgroep betreft: de nieuwsgierige, actieve, visueel beperkte
kunstliefhebber in de omgeving van Tilburg. De drijfveer
van dit onderzoek is om de kwaliteit van leven te verbeteren,
vandaar dat het Felce and Perry model is gebruikt. De
behoeften zijn door dit model overzichtelijk en toetsbaar.
De opgedane informatie is in het ontwerpproces veelvuldig
terug gepakt om de conceptontwerpen te toetsen aan de pains
en gains, en aan de kwaliteit van leven. “Quality of Life” is
een subjectief begrip, waarmee duidelijk wordt gemaakt hoe
mensen op verschillende niveaus (maatschappij, organisatie

en individu) via hun levensstijl geluk kunnen realiseren. In
dit model wordt geluk gebaseerd op de verschillende vormen
van welzijn, maar welzijn is niet iets wat zonder hinder
verkregen kan worden. Het is niet maakbaar, te gebruiken of
te koop. Welzijn ontstaat bij, door, om en in omstandigheden,
die juist als positief ervaren worden door het individu.
Naast de gestelde vragen zijn er meerdere participerende
observaties geweest, want door een ‘maatje’ te worden
van een blinde cursist is er nauw samengewerkt aan
verschillende kunstwerken. Een ‘maatje’ betekent dat deze
cursist ondersteund wordt door een ziende persoon in haar
handelingen waar nodig. Alle bevindingen tijdens iedere
workshop werden bijgehouden in een dagboek. Tijdens de
schildercursus van Jofke van Loon werden de zeven visueel
beperkte cursisten geobserveerd en wanneer zij voldeden
aan de criteria van dit onderzoek werden zij geïnterviewd.
Bij twee cursisten is een diepte interview afgenomen. De
andere vier geïnterviewden, zijn mensen uit de afgebakende
doelgroep die tijdens het onderzoek naar voren kwamen.
De service safari methode is gebruikt om als een visueel
beperkte minstens een museum te bezoeken om de ervaring
van de doelgroep op te doen en zo hun emoties te begrijpen.
Op deze manier is er heel zorgvuldig onderzocht wie de
doelgroep is en waar hun pains en gains zitten.
Bij elke geïnterviewde persoon wordt kort aangegeven of
diegene blind dan wel slechtziend is, want dit kan bepalend
zijn over de mening van deze persoon. Om draagvlak te
creëren en te behouden, is de doelgroep later betrokken bij
het creatieproces en de concepttest.

Opdrachtgeversanalyse

In de opdrachtgeversanalyse is antwoord gegeven op de
onderzoeksvraag door middel van desk- en fieldresearch.
De analyse naar de identiteit van Jofke van Loon is verdeeld
in zes thema’s: historie, cultuur, waarden, visie, missie en
positionering. Deze thema’s zijn middels deskresearch
ingevuld, waardoor er overzichtelijk inzicht verkregen is
in de (online) identiteit van Jofke van Loon. Bij de analyse
is gebruik gemaakt van het model van Rudy van Belkom,

waarbij de drie verschillende identiteitsvormen inzichtelijk
worden gemaakt. De informatie uit de vele gesprekken die
met Jofke van Loon zijn gevoerd, werden opgehangen in de
thema’s. De thema’s werden in dit model samengevoegd tot
een overzichtelijk schema.
Het diepte-interview is gecombineerd met content analysis,
wat inhoudt dat er uit de informatie veel voorkomende
woorden (sentesizing concepts) gefilterd worden. Door
middel van zogenoemde sentesizing concepts, is er getoetst
of de deskresearch overlapt, met wat in het diepte-interview
naar voren komt.

Trendanalyse

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van
desk- en fieldresearch. Tijdens de onderzoeksfase zijn er een
scala signalen verzameld onder andere uit krantenknipsels,
artikelen uit tijdschriften, tv-programma’s en documentaires,
vanuit het stuk deskresearch. Evenals signalen vanuit
fieldresearch, waarbij gedacht kan worden aan flyers,
exposities, beurzen en winkels. Deze verkregen signalen zijn
in een evidence wall aan elkaar gekoppeld en geclusterd op
waardenniveau. Op deze wijze is er gekeken hoe er ingespeeld
kan worden op de latente behoeften van mensen met een
visuele beperking met betrekking op kunst. De resultaten
zijn overzichtelijk gemaakt en gevisualiseerd door middel
van een trendkaart.
Vervolgens is er gesproken met trendexpert Irene van der
Vliet, om nog meer inzicht te krijgen in de veranderingen die
waargenomen zijn. Aan de hand van dit gesprek zijn trends
aangescherpt en aangepast. Alle opgedane informatie is
meegenomen tijdens de ontwerpfase.

11
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Tijdlijn
Gezondheidzorg
Kunst

Er zijn twee sectoranalyses uitgevoerd om zo een breed
beeld te krijgen van de actuele ontwikkelingen. De opgedane
informatie is verwerkt in een tijdlijn, zodat overzichtelijk
in beeld gebracht kan worden, welke ontwikkelingen zich
doorzetten in de toekomst. Op deze manier is er antwoord
verkregen op de onderzoeksvraag. De uitgebreide analyses
zijn terug te vinden in de bijlagen 2,3,4.

Kleuren, vormen, symbolen en positionering
beïnvloeden ons. Ze roepen een emotie
op. Kunst kan ons beïnvloeden zonder een
realistische weergave te schetsen en kan ons
daardoor juist intrigeren (Cultuur Werkt, 2016).

Kunst speelt met onze
emoties, welke vorm kunst
zich ook aanneemt.

Verleden
10 jaar geleden

Als er gekeken wordt naar schilderijen met
vakken en lijnen, is daar moeilijk een voorstelling
uit te halen. Deze vervaging heeft ons toentertijd
ruimte gegeven voor ons onderbewustzijn en ons
gevoel (Bibliotheek, 2015).

‘Is dat nog wel kunst?’ Voor zover we weten heeft
de mensheid zich al zeer vroeg in de ontwikkeling
omringd met kunst (SER, 2016).

Het ontstaan van de smartphone is eerst als
obstakel ervaren door mensen met een visuele
beperking, maar gaandeweg heeft het tot veel
mogelijkheden geleid (Youtube, 2015).
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Het prikkelen van zintuigen is terug te zien in musea,
bijvoorbeeld in het Van Goghmuseum hangt een
3D-kunstwerk van de zonnebloemen die aangeraakt kan
worden met bijhorende geuren voor die extra prikkeling
(MAEX, 2017).

Er wordt geprobeerd de consument bij het merk te
betrekken door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen.
Voorbeelden van verschillende belevenis-marketing
zijn brand stores, experience centres en pop-up stores
(NRC, 2017).

3D-printen is een techniek, die het mogelijk
maakt om zelf objecten voelbaar te maken. Voor
mensen met een visuele beperking is voelen
een belangrijk zintuig om de wereld te kunnen
ontdekken (Spotting the Cool, 2017).

De kunst- en cultuursector is goed geraakt door de
economische crisis, zowel op nationaal, regionaal als
lokaal niveau, zijn er de laatste jaren flinke bezuinigingen
geweest (SER, 2016).

Heden
‘Musea wordt een steeds populairder
alternatief
voor
grote,
dure
pretparken’, werd geconcludeerd
uit een onderzoek onder 1600
Nederlanders (NRC, 2016).

Naar schatting 56% van alle blindheid
en
slechtziendheid
in
Nederland
(168.000 mensen) is te voorkomen of te
behandelen en daardoor vermijdbaar
(VISION2020,2016).

14

Nu

Brands proberen een emotionele
band te creëren met zijn klant, door
ze helemaal mee te nemen in hun
verhaal (Mannaert, L. 2014).

Er zijn nu volop ontwikkelingen
aan de gang omtrent de 3D geprinte
modellen en functionele technologie
(ICulture, z.d).
Een museum is een plek
van creatie en inspiratie
(Nemokennislink, 2015).

Zij zullen (nog) meer handelingen alleen
kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer de
ontwikkelingen van de zelfrijdende auto zich
doorzet.

De tendens laat voorspellen dat technologische
hulpmiddelen in de toekomst ervoor zorgen dat
mensen met een visuele beperking nog minder
afhankelijk zijn van anderen.

Ten eerste maakt de combinatie van oneindige digitale
mogelijkheden en menselijke creativiteit de toekomst
van kunst en cultuur interessant. De verbinding kan
elkaar versterken door elkaars krachten in te zetten en
te bundelen, zodat men nog ultiemer kan genieten van
een kunstwerk bijvoorbeeld door virtual reality.

Op technologisch vlak zal over een aantal jaar de
3D-smartphone zijn introductie doen. Met deze
ontwikkelingen zijn ze al volop aan de gang, maar
tot op heden nog niet voltooid. Dit zal over vijf jaar
anders zijn.

Toekomst
5 jaar later

De technologische middelen worden een
extra lichaamsdeel, vooral bij mensen
met een visuele beperking, want hierdoor
ervaren zij steeds meer vrijheid.
Er ligt een kans voor de sector om een bredere doelgroep te bereiken
door nog meer cross-sectorale bewegingen te maken. Op dat moment
zal de lijn tussen hoge- en lage cultuur dan verder vervagen en wordt
kunst laagdrempeliger. Wanneer deze ontwikkeling wordt doorgevoerd
in combinatie met de beleveniseconomie ontstaat er een interessant
speelveld in de alledaagse momenten en locaties. Denk aan het uitlenen
van kunst in ieders woonkamer, maar wel met alle facetten die zorgen voor
het prikkelen van de zintuigen.

Als sensor- en communicatietechnologieën worden
gecombineerd, dan kunnen sensoren gegevens
verzamelen die ervoor zorgen dat zintuigelijke
eigenschappen door technologische hulpmiddelen
gevoeld kunnen worden. Op deze manier kunnen
sensoren gegevens verzamelen, analyseren en
preventief kunnen reageren.
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is gelopen. Tijdens het museumbezoek is

opgevallen, dat de beleving om geblinddoekt door een museum te lopen, ervoor
zorgde dat andere zintuigen bewuster
gebruikt werden en sterker voelden. De
geuren roken sterker en de geluiden klonken harder.
De uitgebreide samenvatting van deze musea is terug te
lezen in bijlage 4.

Op dit moment zijn er weinig bedrijven die zich bezig houden met kunst in combinatie met mensen met een visuele
beperking, specifiek gericht op de schilderkunst. Echter
groeit deze markt door de opkomende interesse naar zintuigelijke belevingen wel.
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Er valt veel te leren uit het verleden, waarbij voorop moet
staan dat de doelgroep zelfredzaam wil blijven. De resultaten die voortvloeien uit de talloze nieuwe ontwikkelingen
zullen de kwaliteit van leven van mensen met een visuele
beperking vergroten. De toekomst zal er op gericht zijn
om hun volledig te laten participeren aan onze samenleving. Door technologische ontwikkelingen ontstaat een
band tussen mensen, omdat zij dezelfde beleving hebben.
Tevens zorgen deze technologische ontwikkelingen ervoor,
dat in de toekomst visueel beperkte mensen zelfredzamer
kunnen worden. Vooropgesteld moet worden, dat zij hun
eigen beperking accepteren om deel te kunnen nemen aan
het dagelijkse leven. Na eigen acceptatie zal er meer sociale
cohesie ontstaan, doordat de rest van de bevolking ze ook
zal accepteren. Van beide partijen wordt een grote dosis
flexibiliteit verwacht (Bijlage 2).
Buiten de gezondheidssector is de kunst- en cultuursector
onderzocht. Door veelvuldig desk- en fieldresearch is er
een goed beeld verkregen. Door musea te bezoeken is er
persoonlijk onderzocht wat er in de kunst- en cultuursector
afspeelt (Bijlage 4). Tevens is gekeken naar de toegankelijkheid van musea voor mensen met een (visuele) beperking.
Hieruit is gebleken dat veel musea geen besef hebben van
de drempels, die de doelgroep ervaart. Door begrip van de
obstakels en begrip vanuit de visueel beperkten, kan verder
gewerkt worden naar een kunstbeleving op maat. De maatschappij wordt gevormd door mensen, geleefd door mensen
en hoort voor iedereen toegankelijk te zijn! Er kan geconcludeerd worden dat kunst mensen verbind, wat belangrijk
is voor het sociaal-maatschappelijk belang van een ieder
(Bijlage 3).

E

Marktonderzoek

Conclusie

D

Om een duidelijk beeld te schetsen van welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van musea, zijn er een reeds
kunst- en cultuurinstellingen bezocht. Het is opgevallen
dat veel musea beperkte mogelijkheden bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dit is persoonlijk ervaren
doordat er onderzoeksmethodes zijn toegepast, waarbij er
zelf met een visuele beperking door het Van Abbemuseum
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Onderzoek musea
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Trendgevoeligheid
Felce and Perry
IJkpersoon
Empathy Map

In 2010 waren er in Nederland naar schatting ruim 320.000
mensen met een visuele beperking. Er zijn verschillende
niveaus binnen een visuele beperking. De voornaamste
oorzaken van visuele beperkingen in Nederland zijn staar,
afwijkingen aan het oog, leeftijdsgebonden gevolgen,
glaucoom en diabetes. Ongeveer 223.000 slechtzienden en
76.000 blinden (Vision2020).
•
Blinde mensen hebben een gezichtsscherpte van
minder dan 5% en een gezichtsveld van minder dan 10
graden.
•
Maatschappelijk blinden zitten tussen blinden en
slechtzienden in qua gezichtsscherpte en gezichtsveld
•
Mensen met een gezichtsscherpte van 30% of lager
en een gezichtsveld van minder dan 20 graden, is slechtziend.
Het verrichte onderzoek zal zich focussen op al deze mensen
binnen een straal van 30 km vanaf gemeente Tilburg.
Deze doelgroep is bewust zo breed gekozen, omdat ik het
belangrijk vind dat iedereen kunst, in de breedste zin van het
woord, kan ervaren.
Belangrijk te vermelden is, dat in dit onderzoek uitgegaan
is van mensen boven de 18 jaar, daar rond deze tijd iemands
mening qua kunstvorming ontstaat.
De conclusies van de interviews zijn terug te vinden in bijlage
5.

Trendgevoeligheid

De trendgevoeligheid bij de doelgroep wordt gemeten
aan de hand van de adoptiecurve van Rogers. Dit
adoptieproces onderscheidt consumenten op basis van de
snelheid, waarmee de consument een product ‘adopteert’
(Marketingmannen, 2017).
De doelgroep bevindt zich in alle ‘categorien’ van de
trendcurve. Op het gebied van producten en diensten in de
kunst- en cultuursector bevinden mensen met een visuele
beperking zich in het midden van de trendcurve, tussen
de early majority en de late majority. Met sommige nieuwe
producten zullen zij meer naar de vroege meerderheid
hangen, bijvoorbeeld handige handvatten voor hun
zintuigelijke beperking. Of juist naar de late meerderheid als
het gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals in
het verleden de smartphone.

34%

2,5%
innovators
Risiconemers

34%

13,5%

early adopters
Nieuwe uitdaging
hoge acceptatiegraad

16%
early majority
Voorlopers
Moeten voordelen
begrijpen

Late majority
Achterlopers
Moet noodzaak zijn
Lage acceptatiegraad

Laggards
Achterblijvers
Moet gemeengoed zijn
Positieve ervaringen
belangrijk
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Felce and Perry

Dit onderzoek heeft als drijfveer het vergroten van de
kwaliteit van leven, wat zeer persoonlijk is en voor iedereen
anders. Er is gekozen om het Qualtiy of Life model van Felce
and Perry (1995) als leidraad te gebruiken in het onderzoek
naar de doelgroep. De kwaliteit van leven met alle variaties
van welzijn is voelbaar in het gehele onderzoek.

Fysiek welzijn

Het fysieke welzijn heeft betrekking op de fysieke aspecten
van het lichaam. In de doelgroep speelt dat zij veel
activiteiten als erg intensief ervaren. Dit komt doordat zij
meer energie nodig hebben om relatief kleine handelingen,
zoals huishoudelijke taken etc te doen. Het kost het lichaam
energie om prikkels te verwerken, waardoor er op tijd rust
genomen moet worden. Wanneer een zintuig komt te
vervallen, gaan de andere zintuigen automatisch een grotere
rol spelen. Deze zintuigen gaan zich gemiddeld sterker
ontwikkelen, als het ware compenseren zij de verloren
gegane of ontbrekende zintuigen. Mensen met een visuele
beperking hebben sneller last van overprikkeling, waardoor
het veel energie kost voor hen om deze prikkels te verwerken.
Tevens is het waarnemen van fysieke elementen door te
voelen, erg tijdrovend en duurt het langer, voordat er een
mening is gevormd. Het proces van meningsvorming is
langzamer dan bij zienden, doordat er secuur over het
element gevoeld wordt om zo een subjectieve mening te
vormen. Tegelijk zorgt dit ervoor dat hun “batterij” sneller
leeg gaat.
Geïnterviewde 6, slechtziend vanaf dat hij 25 was, heeft
aangegeven dat hij zich in zijn (woon)omgeving het meest op
zijn gemak voelt, want dat is een betrouwbare of vertrouwde
plek.

“Je moet het leven, leven”

is zijn levensmotto.
Echter is voor hem, alles wat binnen handbereik en direct
voelbaar is, eveneens veilig.

Sociaal welzijn
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Het sociale welzijn ligt in relatie tot de sociale omgeving,
waarin men met elkaar communiceert. De app ‘Be My Eyes’
verbindt zienden met mensen met een visuele beperking.
De doelgroep streeft naar onafhankelijkheid, maar soms is
de hulp van een ziende nodig, zoals bij het lezen van een
etiket. Met deze app kan een slechtziende deze hulp vragen
door zijn camera aan te zetten (Kenworthy, J., 2017). Deze
app speelt in op de kloof tussen zienden en visueel beperkte
mensen. De kloof is ontstaan, doordat zienden vaak geen
besef hebben hoe het is om een visuele handicap te hebben
in een ziende wereld. Geïnterviewde 3 gaf aan dat zij vroeger
het gevoel had dat alleen zij zich aan moest passen aan de

maatschappij en niet andersom. Zienden hebben vaak de
neiging hulp te bieden eveneens daar waar geen hulpvraag is.
Dit werkt in twee richtingen, waardoor de visueel beperkten
gehoor geeft aan de niet gevraagde maar toch geboden hulp,
zodat het de ziende een goed gevoel geeft. Desondanks
verbindt hulp mensen. De gevolgen van deze handicap
kunnen op alle aspecten impact hebben, maar voornamelijk
op sociaal gebied, want social media is gebaseerd op online
communicatie. Meerdere mensen met een visuele beperking
geven aan dat zij social media oppervlakkig vinden en zij
liever persoonlijk bij mensen langs gaan. In gesprekken komt
duidelijk naar voren dat de doelgroep alles met aandacht
doet, zoals bijvoorbeeld contact met anderen. Om niet in een
(sociaal) isolement te raken, is een stimulans nodig, iets wat
het individu triggert. Een geïnterviewde uit de doelgroep gaf
aan, dat voor haar schilderen voor een andere manier van
communiceren zorgt. Diegene gaf aan dat zij het beeld dat in
haar hoofd zit, wil delen met anderen. “Misschien dat

mijn beeld afwijkt van wat jij ziet, maar
dat is helemaal niet interessant”, geeft ze
aan. Een ander geeft aan dat zij bij een museumbezoek soms

helemaal niets van het visuele beeld wil weten, want dan kan
die persoon er zelf een beeld van vormen dat gebaseerd is
op de verhalen eromheen. Zienden hebben namelijk sneller
een (voor)oordeel, waar mensen met een visuele beperking
hun oordeel uitstellen totdat zij het complete plaatje hebben.
Ondanks dat er niets visueel wordt waargenomen, heeft elk
persoon, ziend of niet ziend, een blik op dezelfde wereld.

Emotioneel welzijn

Het emotionele welzijn gaat over het gevoel en het gedrag die
men ervaart bij situaties.

“Blind worden heeft het leven een
bepaalde richting gegeven” wordt in een gesprek

met geïnterviewde 1 aangegeven. Er is een tweedeling te
zien in de gesprekken met de doelgroep. Aan de ene kant
zijn er mensen die heel rationeel denken en door structuur,
gegrond en logisch denken een heel eind komen met hun
visuele handicap. Aan de andere kant zijn er de mensen die
meer met emotie denken. Velen van de doelgroep geven aan,
dat zij meer empathie hebben gekregen door hun visuele

beperking.
Zij geven aan het belangrijk te vinden, dat de begeleider/
begeleidster bij creatieve activiteiten eerlijk en oprecht
moet zeggen wat hij of zij van de gemaakte kunst, in plaats
van dat zij denken: “wat is dat kunstwerk, knap gemaakt
door een blinde”. Juist door te accepteren dat een schilderij
niet perfect geworden is, kan er een ontwikkeling gecreëerd
worden. De imperfectie wordt perfectie.

Ontwikkeling/activiteiten

aangegeven. Tevens hebben zienden de neiging om alles uit
te willen leggen, dat kan door de doelgroep als vermoeiend
ervaren worden. Aangezien het voor hun meer energie kost
om deze informatie te verwerken. Zij willen zelf een mening
vormen in plaats van dat alles hun wordt voorgekauwd, want
aan hun intelligentie zit geen beperking, zij hebben alleen
wat meer handvatten nodig. Hun nieuwsgierigheid bepaald
mede hun intelligentie.

Tevens is de vraag of het uitmaakt dat iemand ooit of nooit
gezien heeft, gesteld. Hier kwam uit, dat het voor het beleven
van kleur en associaties het wel uit maakt, want zij hebben
(vage) herinneringen van hoe de fysieke wereld eruit ziet.
Deze herinneringen kunnen wel opnieuw gestimuleerd
worden, bijvoorbeeld door oefeningen zoals het tastbaar
maken van fysieke elementen.
Op 25 april 2017 is er een bezoek gebracht aan het MuZIEum
in Nijmegen. Onder begeleiding van een blinde man is er
deelgenomen aan een rondleiding in de donkere ruimtes
van het museum. Door een bewustwording te creëren bij
de bezoekers, door het weghalen van zicht, proberen zij hun
kennis over te dragen en de kloof te verkleinen (MuZIEum,
z.d.). Er wordt wel aangegeven donker, maar het is niet te
omschrijven hoe donker het was. Het was ogen dicht, handen
voor de ogen donker, er was niks, niets, nada. Het was
opvallend dat ik heel nieuwsgierig werd, ik wilde alles weten;
hoe groot de ruimtes zijn, wat er zich allemaal afspeelt en
hoe hoog het plafond is. Na het museumbezoek stonden alle
zintuigen nog op scherp; zo leken geluiden harder, kleuren
feller en geuren sterker.
Daarnaast is er op de Zie-Zo beurs in Utrecht gesproken met
veel mensen van de doelgroep, waaronder geïnterviewde 5. Zij
gaf aan dat zij veel kunst in haar woning heeft hangen, want
zij ervaart kunst als een ontsnapping aan de werkelijkheid.
Tevens maakt haar moeder ook kunst.

Bij de vraag hoe het is om blind te zijn, werden verschillende

Zo gaf iemand aan dat
het blind zijn geen gemis is, meer een
bijzondere onhandigheid. Een ander gaf
aan dat het niet als een handicap aanvoelt,
“Doordat ik toegeef dat ik iets mis en meer als een onpraktisch gebrek. Het visuele
is bij de doelgroep heel gedetailleerd en er kan veel
accepteer, is er de behoeften om met geheugen
worden onthouden. Toch raakt het (visuele) geheugen na een
beelden te werken” wordt er tijdens een gesprek bepaalde tijd op een dag vol.

Materieel welzijn

Bij materieel welzijn draait het om de materiele
omstandigheden, oftewel de manier waarop de fysieke
omgeving is ingericht. Velen geven aan dat de kunst in hun
huis vaak 2-dimensionale posters of schilderijen zijn, omdat
zij het belangrijk vinden dat de ziende mens er iets aan heeft.
Deze ziende tekeningen zijn voor mensen met een visuele
beperking vaak niet relevant. Zij geven aan dat ze wel iets aan
de muur willen hangen, maar dit niet te veel prikkels mag
veroorzaken. Zij willen liever niet teveel prikkels om zich
heen, omdat zij bij de eerste stappen buiten de deur al veel
prikkels ervaren. Voor vele van de doelgroep maakt het niet
uit wat voor kleuren er in hun woning terug te vinden zijn.
Tijdens de ZieZo-beurs wordt aangegeven, dat kleur voor
velen een abstract aspect is en er vaak een kleur gekozen
wordt, doordat het mooi klinkt.

antwoorden gegeven.

Ijkpersoon en empathy map

Uit de desk- en fieldresearch kan geconcludeerd worden dat
dit onderzoek zich richt op een specifieke mentaliteitsgroep:
de nieuwsgierige, actieve, visueel beperkte kunstliefhebber
in de omgeving van Tilburg.
Om een visualisatie te maken van deze mentaliteitsgroep
is er een ijkpersoon gevormd. Een ijkpersoon of persona
is een persoon, die model staat voor een groep. Het is een
hulpmiddel voor de communicatie (De Walvis, z.d.).
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“ Blind worden
heeft het leven
een bepaalde
richting gegeven”
22

Willemijn Bakker
Geslacht: Vrouw. Slechtziend vanaf 20ste en hedendaags
blind
Woonplaats: Tilburg
Leeftijd: 42 | Gelukkig getrouwd met twee kinderen
Kleding: casual, maar modern
Nieuwsgierig naar mensen, kunst, natuur, leefomgeving
en filosofie
Inkomen: welgesteld, door het inkomen van haar
echtgenoot. Zelf doet ze veel vrijwilligerswerk en regelt ze
het huishouden
Hobby’s: de natuur, voeding, socializen, wandelen, fietsen.
Op zoek naar een hobby en zoekt het bij tekenen en
schilderen.
Sterke eigenschappen: creatief, open minded, leergierig,
nieuwsgierig, geduldig, ondernemend.
Zwaktes: gebrek aan inspiratie en de nodige kennis

Het betasten van voorwerpen
bepaalt haar wereld en
beeldvorming.

“THINK”

Z

- Het frustreert Willemijn dat er niet
voldoende rekening gehouden wordt met
haar handicap vanuit de visuele, huidige
maatschappij.
- Ze zou willen dat ze kunst zonder
obstakels kan beleven.
- Ze droomt ervan om bijna geen hulp
meer nodig te hebben, want hierdoor zou
ze zich vrijer voelen en minder afhankelijk
van haar gezin, familie en vrienden zijn.

“HEAR”

J

Veel informatie komt bij Willemijn aan
door het te horen, maar ze kan slechts een
x aantal gedachten onthouden. Daar ze
op een dag al zoveel hoort, vindt ze het
fijn om thuis tot rust te komen.
In
haar
wereld
zijn
veel
achtergrondgeluiden, waardoor ze zich
erg moet concentreren op de geluiden die
voor haar specifiek bestemd zijn.

“SAY AND DO”

- Willemijn is actief en onderneemt
veel activiteiten, zoals naar het
museum, fietsen op de tandem,
cursus schilderen en wandelen.
- Ze maakt veelvuldig gebruik van
voorleesboeken of storytelling.

N
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Ondanks dat ze nu blind is, heeft
ze vroeger nog kleur gezien.
Ze doet vrijwilligerswerk in het buurthuis
en hier haalt ze veel voldoening uit.
Daarnaast vindt ze het belangrijk dat
ze genoeg tijd overhoud voor haar gezin
en vrienden. Ze heeft verschillende
social media accounts, maar vind het fijn
om persoonlijk contact met mensen te
hebben.

“FEEL: TAST”
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Om een nog beter beeld te
krijgen van de doelgroep
is de ijkpersoon in een
empathy
map
verder
uitgewerkt. Met de empathy
map wordt er meer
ingezoomd op het gevoel
van de doelgroep, door bij
ieder zintuig stil te staan.

“SEE”

“FEEL: EMOTIONEEL”

Veel details of prikkels kunnen al snel
als teveel worden ervaren
Ze heeft het gevoel dat de huidige
maatschappij is ingesteld op visualiseren,
hierdoor voelt zij soms onbegrip. Mensen
die kunnen zien beseffen vaak niet wat
het betekent om een visuele handicap te
hebben.

Willemijn voelt zich vaak gefrustreerd,
omdat ze het gevoel heeft niet begrepen
te worden.
Daar Willemijn al heel lang slechtziend
is en momenteel blind, is er
acceptatie opgetreden.

Naar een museum voor kunsten gaan,
ervaart ze als een drempel, omdat er weinig
rekening gehouden wordt met mensen
met een visuele beperking. Ondanks dat
gaat Willemijn vaak met een ziende hier
naartoe, diegene vertelt haar dan wat er te
zien is.
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Model identiteit
De Taktila methode®
Historie, visie & missie
Waarden, cultuur
& SWOT-analyse
Positionering

De analyse van de identiteit van Jofke van Loon is opgebouwd
in thema’s: historie, cultuur, visie, missie, positionering en
waarden. Er is specifiek voor de ondernemer zelf gekozen,
omdat zij de drijfveer is voor alle ondernemingen die zij
heeft. De identiteit is een voorwaarde voor een betrouwbare
uitstraling, dus voor bedrijven is het goed om een duidelijke
identiteit te bepalen. Er zijn verschillende identiteitsvormen,
zoals de gewenste identiteit, overgedragen identiteit en
gepercipieerde identiteit. De gewenste identiteit is de
identiteit zoals de organisatie die vormgeeft en uitgedragen
ziet. Dit is in veel bedrijven terug te herleiden naar de visie
en missie. De overgedragen identiteit is afhankelijk van de
manier waarop het management de identiteit overdraagt
aan de werknemers. Wanneer dit niet zorgvuldig gebeurt,
kan er een verkeerde identiteit uitgedragen worden. De
gepercipieerde identiteit is de manier, waarop de doelgroep
de gecommuniceerde identiteit verwerkt en beoordeelt
(Belkom, 2014)
In deze analyse is de Taktila methode® uitgelicht, omdat deze
onderneming betrekking heeft op dit onderzoek. In bijlage 6
staan alle andere ondernemingen toegelicht.

Gewenste
identiteit

De Taktila methode®

Dit voelbare kleurensysteem is een methode voor mensen
met een visuele beperking, waarbij de fysieke eigenschappen
van een kleur zijn gekoppeld aan een voelbare structuur.
Door de structuren van Taktila® worden abstracte beeldende
begrippen, zoals kleurenleer en ruimtesuggestie duidelijk
gemaakt. Visueel beperkten die vroeger (deels) hebben
gezien, geven aan dat hun kleurbesef, die met de jaren
vervaagd is, terug komt.

Overgedragen
identiteit

Compleet met de nodige theorie in een grootletterboek
en/of audiobestanden wordt alle kunstaspecten duidelijk
uitgelegd. Hierdoor kan de kleurrijke visuele wereld op een
andere manier gecommuniceerd worden.
De Taktila methode® is ontstaan door de praktijkkennis en
de mogelijkheden die Jofke van Loon zag. Nu, ruim drie
jaar later, is de methode verder doorontwikkeld en het is
merkbaar dat veel mensen, zienden en visueel beperkten,
enthousiast zijn. Dit enthousiasme is duidelijk merkbaar in
de informatie die opgevraagd wordt tijdens de beurs en via
de website . Toch slaat het systeem niet aan bij de bedrijfstak,
want veel bedrijven vinden het interessant, maar kunnen en
willen het commercieel niet toepassen. Bij de particulier is
de interesse groot, maar de toepassing summier.

Gepercipieerde
identiteit
25

De gewenste identiteit is zoals eerder vermeld de identiteit
zoals Jofke van Loon deze geformuleerd heeft en graag
uitgedragen ziet.
Verleden
Jofke van Loon is in 1999 afgestudeerd aan de
Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

In 2008 heeft ze Studio Xplo opgericht.
Tussen 2008 en 2009 heet Jofke bij Visio, het
toemalige Sensis, schilderlessen gegeven aan
clienten met een visuele beperking.

Eind 2009 heeft Jofke samen met anderen ‘Zie
je wel(?)’ opgericht. Dit is een project voor nonvisuele kunstbeleving.
In 2011 is Stichitng KIVI, Kunst Is Voor Iedereen,
opgericht.

Met alle praktijkervaring is in 2012 het boek ‘Je
zintuigen als inspiratie’ ontstaan.

Eind 2013 is Jofke stapsgewijs gestart met de
ontwikkeling van de Taktila methode®.
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Nu is Jofke naast de schilder- en tekencursussen
met zienden en visueel beperkten, de verdere
ontwikkeling van Taktila® en andere (kunstzinnige)
activiteiten is ze bezig met de ontwikkeling van
producten voor de particulier.
Heden

Historie

De paden die Jofke van Loon heeft bewandeld zijn in een
tijdlijn overzichtelijk weergegeven. Op deze manier is het
duidelijk wie Jofke van Loon is en hoe de drijfkracht achter
de Taktila methode® is ontstaan.

Visie
“Ik wil het onzichtbare voelbaar maken
en het voelbare zichtbaar”.

De visie komt voort uit de waarden die Jofke van Loon
heeft voor haar onderneming. Haar intrinsieke waarden
zijn organisch, expressiviteit en vooral een grote mate van
enthousiasme. Organisch betekent voor Jofke van Loon
ongrijpbaar, waarmee spiritueel ingegeven signalen.Haar
drijfveer is mensen te helpen en dat is voelbaar in heel haar
wezen. Jofke vindt het belangrijk om waardering te voelen
voor haar als persoon , maar zeker ook als ondernemer.

Missie
“Jofke helpt mensen bewuster kijken
en verbeelden wat ze zien, met kunst als
middel leer ik anderen beter te kijken”.

De missie van Jofke van Loon is om als ondernemer
betrokken te zijn in de maatschappij. Zij wil op een creatieve,
gedreven wijze kennis laten maken met kunstaspecten. Door
de bedrijven en stichtingen waarin zij werkzaam is, wil zij
haar doel bereiken. De schilder- en tekencursussen zorgen
voor een financieel basis.

De overgedragen identiteit is de geïnterpreteerde identiteit
die wordt overgedragen door de vrijwilligers, partners en
werknemers.

Waarden

De waarden van Jofke van Loon zijn het belangrijkste
geweest toen zij de markt benaderde, om een basis te hebben
om terug te kunnen vallen. Door dicht bij deze waarden te
blijven is een onderneming gestart die herkenbaar is voor
haar als onderneemster en biedt van daaruit stabiliteit. De
waarden die belangrijk zijn in de identiteit van Jofke van
Loon zijn: organisch, expressiviteit, vrijheid, enthousiasme
en betrokkenheid.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse brengt de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart. Deze analyse is gericht op Taktila®, omdat deze onderneming het meest bruikbare is
voor het onderzoek.

•
•

Cultuur

In de meeste ondernemingen, die in de bijlagen uitgebreid
worden uitgelegd, heeft zij geen werknemers. Desondanks
heeft Jofke van Loon voor Taktila® veel vrijwilligers, waar ze
nauw mee samenwerkt. Toch is dit een belangrijke schakel
in de ontwikkeling van de identiteit, omdat werknemers de
middelste schakel zijn in de ketting. Het is belangrijk om
een sterk team van vrijwilligers actief mee te laten denken
over de Taktila methode®. Door nauw met mensen samen
te werken ontstaat er een netwerk van ambassadeurs die
mond-tot-mond het product communiceren.

Weaknesses

Strengths
Innovatie door het ontwikkelen van een nieuwe
methode: de Taktila methode®
Er is veel persoonlijk contact en ruimte voor
samenwerkingsverbanden, zowel binnen
het bedrijf als met consumenten en andere
ondernemers.

•
•

Opportunities
•
•

Betreden van nieuw segment, waardoor de
meerwaarde van de methode zal worden ingezien
Er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen die
aansluiten bij de Taktila® methode

Verschillende nadelen tegenover de markt: geen
groot bedrijf, minder sponsoring en minder
distributiekanalen.
Financiële mogelijkheden zijn beperkt, door het
aanvragen van subsidies

Threats
•
•

Er zijn grote ‘spelers’, zoals Bartimeus, Visio en
Dedicon, waarbij Taktila® aan moet slaan wil het
een groot publiek krijgen
In de toekomst zal er mogelijke toetreding van
(nieuwe) concurrenten zijn
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Jofke van Loon noemt zichzelf beeldend kunstenares
en praktisch fenomenoloog. Zij houdt zich bezig met
waarneming, leert mensen bewuster kijken door zintuigen
en intuïtie te gebruiken. De particulier, het onderwijs en
het bedrijfsleven kunnen bij Jofke van Loon terecht voor
inspiratie en inzicht.
Op het gebied van haar werk is zij erg vernieuwend en
innovatief. Met de Taktila methode® heeft zij een totaal nieuwe
manier van kijken naar kleuren ontwikkeld. De methode is
momenteel nog niet rijp genoeg voor de commerciële markt.
Deze tak van de commerciële markt, de medische industrie
die gespecialiseerd is in de zorg voor blinden, is nog niet
klaar voor een concept met maatschappelijk belang.

Uit de vele gesprekken met Jofke van Loon is voelbaar dat
zij in haar vrije, ongedwongen manier van ondernemen geen
specifieke doelen heeft. Door haar organische manier van
handelen is het lastig precieze stappen te formuleren voor
de toekomst. Door andermans aanstekelijke enthousiasme
wordt ze getriggerd en is het voelbaar dat ze zoekende is.
Jofke van Loon is erg creatief en altijd bezig met nieuwe
ideeën te ontwikkelen. Deze expressiviteit staat haaks op het
verlangen naar financiële zekerheid.
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Positionering

Voor de communicatie naar en met
de doelgroep is het belangrijk dat
er wordt ingespeeld op het sociaal- “De logica beperkt het individu. Het is
maatschappelijke aspect dat Taktila® veel leuker als het niet logisch is, want
heeft.
dan is er een gevoel van avontuur” (Jofke,
2017).
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Alles wat Jofke van Loon met Taktila® uitdraagt, dient te zijn
afgestemd op de verwachting van de doelgroep. Met deze
interactie wordt bepaald of waarden op elkaar aansluiten, en
of een emotionele connectie gemaakt wordt. Door interactie
komt het imago tot stand. Het is belangrijk dat Jofke van
Loon van begin af aan de waardebepaling helder heeft om zo
geen imagoschade op te lopen.
Jofke van Loon zit met de Taktila methode® als intermediair
tussen organisaties en de doelgroep, waardoor ze op twee
verschillende manieren de Taktila methode® hoort te
communiceren.

Z

De gepercipieerde identiteit is de manier, waarop de doelgroep
de overdragende identiteit opvat, verwerkt en beoordeelt.
Deze identiteit heeft te maken met het beeldvormingsproces,
waarbij emoties een belangrijke rol speelt. Volgens de theorie
van Birkigt, Stadler & Funck is het imago van een organisatie
een directe reactie van de identiteit (Het Merk Voorbij, 2014)
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Trends

Trendkaart
“Een ongrijpbare utopie”
“Overtuigende zintuigen”
“De verleiding van het
menselijke materialisme”
+ Trenddefinitie en Trendlink
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“Welke relevante veranderingen hebben
invloed op mensen met een visuele
beperking met de focus op kunst?”
Allereerst is het belangrijk om duidelijk
te hebben wat een trend precies inhoudt,
want deze benaming wordt tegenwoordig
veelvuldig gebruikt. Een trend is een
beweging in de maatschappij die
verandering teweegbrengt.
Bij International Lifestyle Studies wordt
er gesproken van een micro-, macro- en
megatrend.
Een microtrend heeft een kortdurend
termijn van 1 tot 5 jaar en dit zijn
voornamelijk tastbare ontwikkelingen,
zoals producten en diensten waar de
nieuwste versie van uit is.
Een macrotrend is een middellange trend
van ongeveer 5 tot 10 jaar en is vaak gericht
op de onderbewuste behoeften van de
mens, wat uitgedrukt wordt in waarden.
Als laatste is er een megatrend, dit is een
langdurige trend van 10 tot 30 jaar en is een
grote beweging die invloed heeft op diverse
aspecten van de samenleving.
Voor dit trendonderzoek is gesproken met
trendexpert Irene van Vliet. Haar expertise
heeft inzicht gegeven in de gevonden
macrotrends en signalen aangereikt,
waardoor de trends concreter werden.
Op welke manier de trends tot stand zijn
gekomen, is terug te lezen in bijlage 8.

1. Een ongrijpbare utopie
2. Overtuigende zintuigen
3. De verleiding van het
menselijk materialisme
4. De gelijkenden
5. Een realiteitsschop
6. De humoristische
gezelligheid

Escapisme

Kennis
economie

Prestatie
maatschappij

Belevings
economie

Betekenis
economie

Consumptie
maatschappij

Expressiviteit

3|4|6

Gevoeligheid

3 |5

Verbinding

1|5|2|6

Betekenis

3|4

Gedrevenheid

2|4|5

Materialsime

3

Bijdrage

2|5

Beleving

2|4

Mens-en maatschappelijkgericht

2|4

Avontuur

1|5

Verassing

1|4|6

Saamhorigheid

1|4|6

Idealisme

1|4|5
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“Een ongrijpbare utopie”

Mega trend
Escapisme, kenniseconomie, prestatiemaatschappij

Macro trend
Avontuur, verassing, saamhorigheid, verbinding, idealisme.

Micro signalen

FuckUp
Nights
is
een
organisatie
die
netwerkbijeenkomsten
organiseert,
waar
mensen
faalverhalen
met
elkaar
delen.
Hierdoor ontstaat een
saamhorigheidsgevoel.
Dit signaal laat een
verbinding
tussen
mensen zien, die niet
gebasseerd is op perfectie.
Een tegenbeweging op de
ideale wereld (Het Parool,
2017).

Gravity is een deken,
die door het gewicht
het gevoel geeft dat
iemand vastgehouden of
geknuffeld wordt. Deze
techniek wordt al langer
in de zorgsector gebruikt,
maar is nu ook voor
de consumentenmarkt
beschikbaar
(Spotting
The Cool, 2017). De
letterlijke deken die de
mens beschermt van de
druk in de maatschappij.

Met het programma
Sophie in de kreukels
onderzoekt
Sophie
Hillebrand een burnout. Zij richt zich op
de gevolgen van onze
prestatiemaatschappij
(NPO,2017).

Social media button
pin is een button met
een icoon van social
media om op kleding
te doen, zodat mensen
zich bewust worden van
de offline verbinding
(Spotting The Cool, 2015).
Op deze manier wordt er
een verbinding gecreerd
die gericht is op de
saamhorigheid van het
offline leven.

Dotan roept zijn volgers
op om zijn of haar
echte en ongefilterde
verhalen te delen. Met
dit experiment wilt hij
de eerlijke verhalen
delen en laten zien dat
het leven niet ‘picture
perfect’ is. Dit is een
tegenreactie
op
de
onzekerheid die gecreerd
is, door het gebruik
van filters over een foto
(DeBesteSocialMedia,
2017).

De Fuck it lijst van
Claudia de Breij, want
Nederlanders
vinden
het heel fijn om juist
activiteiten niet te doen
(Enfait, 2015).

Self Love Club heeft drie
regels voor zelfacceptatie
en het accepteren van
anderen.
Door
een
tattoo te zetten, wordt
er community gecreerd
(Huffingtonpost, 2016).
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Trend 1: “Een ongrijpbare utopie”

In de huidige maatschappij lijkt het alsof de tijd als een
windvlaag voorbij gaat en ongrijpbaar is.
Door de snelheid van het leven ontstaat er een storm in
het hoofd. De onrust wordt bepaald door de geschreven en
ongeschreven regels die het leven worden opgelegd. Daar
privé en werksituaties in deze tijd met elkaar vervlochten
zijn, blijft er geen ruimte en tijd meer over voor jezelf. De
drang om te bewijzen tegenover jezelf en je omgeving wordt
nog groter.
In het NPO-programma ‘Sophie in de kreukels’ onderzoekt
Sophie Hillebrand de burn-out.
In de eerste aflevering zegt de Belgische psychiater Dirk
de Wachter:

“Laat ons alsjeblieft een beetje

ongelukkig zijn”

(NPO, 2017). Wat hij hiermee
bedoelt, dat er niet naar gestreefd moet worden, dat het altijd
goed met ons gaat. Mensen zijn er vaak te laat bij, want in
deze maatschappij lijkt het alsof we alles tegelijk moeten
kunnen.
Er wordt schuilgehouden achter waargenomen zekerheden,
waardoor het contact met onszelf verloren raakt.
Tegelijkertijd zijn het kwetsbare tijden voor ons allen. Het
vastklampen aan een vertrouwende omgeving, heeft te
maken met zelfbescherming. Naar de buitenwereld lijkt
het alsof alles soepel verloopt, maar van binnen ben je jezelf
verloren. Haaks op deze ontwikkeling staat de voelbare
drang naar imperfectie en het bevrijden van onze “echte ik”
in een ongrijpbare wereld.

Laat de doeken vallen, niks zwaarder
maken dan het is, maar realistisch zijn.
Wanneer we juist de imperfecte kanten van onszelf laten zien
en dit delen, groeien we als mensen juist naar elkaar toe. Op
deze manier ontstaat er een op een hele bevrijdende manier
van verbinding.
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De verbondenheid die mensen met elkaar voelen in
imperfectie wordt versterkt door het concept ‘FuckUp
Nights’. Tijdens de FuckUp Nights worden faalverhalen uit
het werkveld verteld. Deze speciale netwerkbijeenkomsten
zorgen ervoor dat de schaamte van het falen weg gaat en kan
er van andermans fouten geleerd worden (Parool, 2017). Door
de faalverhalen te delen, wordt er op een andere manier
contact gemaakt en dit verbindt. De druk van het streven
naar perfectie valt hier weg.
Elkaar helpen zit in de kleinste handelingen en zorgt voor
saamhorigheidsgevoel. Uit een internationaal onderzoek van
Mark Woerde voor zijn boek “How advertising will heal your
business”, bleek dat 85% van de bevraagde mensen actief op
zoek is naar een betekenisvol leven, waarbij ongeveer 75%
van deze mensen aangeeft dat anderen helpen erg belangrijk
is in hun leven (Mannaert, L. 2014).
Deze verandering laat zich leiden door een onbevangen
vrijheid.

Trenddefinitie
Het streven van de mensheid naar perfectie
leidt tot een toenemende onrust in het
afzonderlijke individu. Door de onrust ontstaat
een tegenbeweging of hang naar imperfectie.
Deze imperfectie verbindt mensen met elkaar.
Als het ware ontstaat er een verbondenheid
tussen gelijkgestemden in hun hang naar
onvolmaaktheid.
Trendlink
De bewustwording die ontstaat door het
loslaten van het streven naar perfectie zal
leiden tot zelfacceptatie. Mensen met een visuele
beperking herkennen als geen ander zijn/haar
acceptatie, want zonder zelfacceptatie kunnen
zij niet openstaan voor het aanleren van
nieuwe vaardigheden. Er ontstaat dan ruimte
om te ontwikkelen, waar fouten maken aan ten
grondslag ligt. Het ontwikkelen door fouten te
maken, komt terug bij visueel beperkten en nonvisueel beperkten, wat een van de speerpunten
van Jofke van Loon is.
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“Overtuigde zintuigen”

Mega trend
Belevingseconomie, betekeniseconomie

Macro trend
Macro trend: Beleving, gedrevenheid, bijdrage, verbinding, mens- en maatschappelijk gericht

Micro signalen

“Sta open voor prikkels”
–ILS.
Er
ontstaan
opleidingen, die het
belangrijk vinden om in
te spelen op de kwaliteit
van leven. Dit signaal
laat duidelijk zien dat
de maatschappij bezig
is de belevingseconomie
(Fontys, 2017).

“Aandacht maakt alles
mooier” –IKEA. IKEA
heeft zijn slogan en
de
daarbij
horende
campagne
in
2016
ingewijd (IKEA, 2016). Op
deze manier wilt IKEA
zijn producten met gevoel
aan de man brengen.

Refugee
house
van
IKEA. Een speciaal huis
dat IKEA ontwikkelde
voor
mensen
in
vluchtelingekampen.
Dit is een signaal dat zij
mens- en maatschappijk
gericht
zijn
(The
Guardian, 2017).

GSTAR heeft de recyclejeans Raw for the oceans.
Met deze jeans wilt
GSTAR de consument
vertellen wat er in de
wereld speelt en dat zij
hun steentje bij kunnen
dragen, door zo’n broek
aan te schaffen (DeZeen,
2015).

Er is een vleesvrij
supermarkt
is
in
Zwitserland
geopend.
Dit is een van de weinige
supermarkten over heel
de wereld, maar ze willen
hiermee inspelen op de
voedselverspilling en een
bijdrage willen leveren
aan de maatschappij
(One Green Planet, 2017).

Het model van Jinsop
Lee test een design
aan de hand van
zintuigprikkeling.
Door alle zintuigen
te prikkelen, wordt er
een ultieme beleving
gecreerd, volgens hem
(TEDTalk, 2013).

Deze reclame verschijnt
tijdens de ramadan pas
na zonsondergang. Dit
signaal geeft aan dat
bedrijven
nadenken
over de medemens (Het
Parool, 2017)
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Trenddefinitie
Het toenemende belang van een individuele
Er vind een verschuiving plaats van de traditionele economie
beleving met een maatschappelijke waarde
naar een betekeniseconomie, waar voldoening en het
welzijn van de mens in deze maatschappij centraal staat.
zal de consument voor langere termijn aan
Organisaties gaan op individueel niveau, maatschappelijke
de organisatie binden. Het prikkelen van
waarde toevoegen aan het product. Bedrijven willen Mensen zijn een actief onderdeel van een alle zintuigen bij het individu zal de beleving
niet meer alleen winstgevend zijn.
beleving. Ze willen de beleving en de ervaring van het vormen.
Trend 2: “Overtuigende zintuigen”

Nee, ze willen meer betekenen voor de maatschappij. Joël
aan ’t Goor, directeur van Business Leaders, heeft aan het
NRC uitgelegd dat mensen een waardevolle bijdrage willen
leveren aan een organisatie en de maatschappij. Ze willen
bewuster in het leven staan (NRC, 2017).
Op een creatieve manier worden maatschappelijke aspecten
ter sprake gebracht, zoals de vervuiling van de oceaan of
de vluchtelingenstroom.

Een bedrijf en/of merk

is een onderdeel van de maatschappij
geworden.

Door een samenwerking aan te gaan met andere sectoren,
cross-sectoraal, wordt er samen aan een (gemeenschappelijk)
doel gewerkt en ontstaat er een vervlechting in de
maatschappij. De toename van conceptstores is een goed
voorbeeld van deze vervlechting, doordat zij in hun winkel
zowel horeca als retail aanbieden.

Er is een tijdperk aangebroken waar
gestreefd wordt naar de ultieme beleving.

Deze klantbeleving heeft grote invloed op imago van een
organisatie. Het gaat niet meer alleen over een product of een
dienst, maar om een geassocieerde beleving of ervaring die
de klant heeft.
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De ultieme beleving wordt gecreëerd door het prikkelen van
(alle) zintuigen. Zintuigen laten zich makkelijk beïnvloeden.
Op deze manier worden er gevoelens gestimuleerd, waardoor
er op de emotie van de mens ingespeeld wordt. Organisaties
die inspelen op zintuigen, krijgen klanten op lange termijn
aan zich gebonden. Zij worden emotioneel geprikkeld.

gebruiken van het product en/of dienst. Het overdragen
wordt versneld en beïnvloed door technologie. Echter
moet er niet vergeten worden dat het creëren van een
beleving een middel is en geen doel, zoals Marleen Hartjes,
programmacoördinator voor het ‘special guest’-programma
van het Van Abbemuseum aangeeft.

Trendlink
Door de zintuigen van de consument te
prikkelen, wordt een ultieme beleving gecreëerd,
waardoor de consument aan het product of
dienst wordt verbonden op een langere termijn.
Het gebruik van alle zintuigen speelt bij visueel
beperkten een belangrijke rol. Hun ultieme
beleving wordt gecreëerd door op langere
termijn een verbintenis met Jofke van Loon aan
te gaan. Door de consument mee te nemen in
het verhaal achter het product of dienst, wordt
de consument met een emotionele band aan de
onderneming verbonden.
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“De verleiding van het
menselijke materialisme”

Mega trend
Consumptiemaatschappij

Macro trend
Expressiviteit, gevoeligheid, betekenis, materialisme

Micro signalen

In
de
Heineken
reclame van 2017 staat
het verhaal van het
ontstaan van Heineken
centraal. De kijker wordt
meegenomen in het
verhaal (Heineken, 2017).
Met deze reclame wilt
Heineken de consument
meenemen in de kracht
van hun eeuwen oude
geschiedenis.

Een stiltereis waarbij
er door middel van een
reis
terug
gekomen
kan worden bij jezelf.
Hierdoor
wordt
er
ruimte gecreëerd voor je
eigen gevoel en emoties
(Healingspace, 2016)

Textura
smartphone.
Deze
technologische
ontwikkeling is een
apparaat die de tekst
van de telefoon omzet
in braille. Er zijn geen
aparte
(electronische)
apparaten meer nodig
(Freshgadgets,2016).

“Why i didn’t want an
engagementring” is een
blogpost van een vrouw
die uitlegt, waarom zij
strikt tegen het hebben
van een verlovingsring is.
Dit geeft aan dat zij geen
spullen nodig heeft om
een emotie uit te drukken
(HuffingtonPost, 2016).

Ben wilt met ananassen
laten zien dat we minder
op onze telefoon moeten
kijken (Ben, 2017).

Het
minimalismespel,
waarbij
je
samen
met je vrienden een
30-challenge doet om
te ontspullen. Door
dit spel wordt er op
een
laagdrempelige
spelwijze een onderwerp
aansneden
(Bedrock,
2017).

Super Brains is een
applicatie die structuur
geeft aan mensen met
ADHD door middel
van
een
agenda,
video’s en games. Deze
applicatie zorgt in alle
chaos voor structuur
(Psychologiemagazine,
2017).
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Trend 3: “De verleiding van het menselijke
materialisme”
We zijn omringd door lonkende
reclameborden,
schreeuwende
aanbiedingen
en
onbewuste
marketingstunts. Non-stop wordt er
door de consument toegegeven aan deze
verleiding. Een onderzoek van Psychological Science in

Psychology Today heeft ontdekt dat meer kopen zorgt voor
een korte tevredenheidsprikkel, want we raken gewend aan
consumeren en hebben daardoor steeds meer nodig (Sage
Journals, 2010). Desondanks vindt er een tegenreactie op het
korte termijn (overdadige) consumeren plaats door middel
van het dematerialiseren. Er is ruimte ontstaan om erachter
te komen wat belangrijk is.
“Does it spark joy?” is de vraag die door Marie Kondo
gesteld wordt. Kort uitgelegd houdt deze vraag in, dat je stil
staat bij de spullen waar je gelukkig van wordt en de rest
simpelweg wegdoet. Door deze Konmari-methode wordt er
een bewustwording gecreëerd bij het hebben en aanschaffen
van spullen. Deze beweging van minimalisme komt voort uit
het dematerialiseren door middel van mindfullness (Kondo,

Door afstand te doen van spullen,
dematerialiseren, kom je dichterbij de
kern van jezelf.
M, 2016).

Spullen worden geassocieerd met verhalen. Heineken heeft
afgelopen jaar een reclame gemaakt, waarin het ontstaan van
het biermerk verteld wordt (Youtube, 2017). Het product of
dienst krijgt een betekenis, een waarde, waardoor het een
emotie oproept. Emoties zijn innerlijke signalen, die per
individu anders zijn. Overal ter wereld, los van een bepaalde
cultuur, lijken emoties hetzelfde (Coachcenter, 2015), Er is een
emotionele relatie ontstaan met het hebben van materiele
goederen.
Als gevolg van deze verandering, is het omgaan met geld
veranderd. Er zijn alternatieve waarde-uitwisselingen
ontstaan, zoals huren, lenen, ruilen en delen. Om die reden
zijn er diverse bedrijven ontstaan die inspelen op deze
beweging, zoals Peerby en Snappcar.
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Consumenten zien in dat betekenis meer
geluk en voldoening geeft dan overdadige
consumptie. Er vindt door deze besparing
een indirecte verrijking van het individu
plaats. Dus zeg maar gedag tegen jouw
comfortzone, ga op onderzoek uit!

Trenddefinitie
Dematerialiseren zorgt voor het bevrijden van
een individu, doordat wegdoen van producten
ook wegdoen van emoties is. De producten die
behouden worden, stijgen in betekenis. Op die
manier wordt er dichterbij de kern van het
individu gekomen, omdat onnodige emoties zijn
weggedaan.
Trendlink
Door een product en/ of dienst ervaart de
consument een emotie. Door het wegdoen van
producten worden de emoties gereduceerd.
Kunst laat een stilstaand beeld zien van een
verhaal. De prikkels die de emoties kunnen
oproepen, bepaald de kijker zelf of hij deze wil
ontvangen. Daar visueel beperkten gevoeliger
zijn voor prikkels, kunnen zij overstelpt raken
door emoties. Jofke van Loon laat in haar
cursussen de visueel beperkten zelf bepalen
of zij het verhaal achter het schilderij willen
ontvangen of dat zij het alleen bij hun eigen
interpretaties willen laten.

43

Conclusie analysefase
Na uitgebreid onderzoek kan uit de opgedane
informatie geconcludeerd worden, dat er
veel indirecte veranderingen plaatsvinden
met betrekking tot mensen met een visuele
beperking.
In deze maatschappij streven mensen ernaar
om perfect te zijn, echter als tegenbeweging
ontstaat er een hang naar imperfectie.
Tijdens dit proces worden persoonlijke
grenzen doorbroken. Als mensen deze
ervaringen met elkaar gaan delen, ontstaat een
saamhorigheidsgevoel. Als het ware wordt de
verbinding veroorzaakt door het delen van
onvolmaaktheid (Bijlage 7). De kloof, als
het gaat over begrip tussen ziende en nietziende mensen, is groot. Deze kan verkleind
worden door een bewustwording te creëren
vanuit beide werelden. Bij de mens bestaat de
wilskracht om elkaar te helpen en te begrijpen.
Deze wilskracht en gedrevenheid is bij
Jofke van Loon in al haar ondernemingen
voelbaar, maar dit loopt erg in elkaar over.
Opgedane informatie en kennis wordt bij
meerdere ondernemingen gebruikt, en dit
zorgt voor een vervlechting (Bijlage 6). Voor
een betere positionering als ondernemer op
de arbeidsmarkt zou het raadzaam zijn, om

concrete doelen op te stellen. Op deze manier
wordt het per onderneming duidelijker wat
haar missie is op weg naar haar visie. Deze
heldere visie zal in de toekomst zorgen voor
een duidelijkere communicatie naar potentiele
(samenwerkings)partners.
In de sectoren is zichtbaar, dat de
zelfredzaamheid van de doelgroep in de
toekomst nog groter zal worden, doordat de
technologie ervoor zorgt dat zij nog meer
handelingen zelfstandig kunnen uitvoeren.
Hierbij wordt gedacht aan de zelfrijdende auto
of de 3D-smartphoneschermen die voelbaar
worden. De technologie zal een verlenging
van het lichaam worden (Bijlage 2). De vele
bezuinigingen in de kunst- en cultuursector
zorgen ervoor dat er nauwelijks ruimte is
voor ontwikkelingen. Er ligt een grote kans
om een bredere doelgroep te bereiken door
meer cross-sectorale bewegingen te maken,
door andere zintuigen te prikkelen kan dit
bijdragen aan de beleving van 2D-kunst
(Bijlage 3). Bedrijven gaan inzien dat een
winstoogmerk niet meer het belangrijkste
voor een organisatie is. Het binden van een
consument wordt opgebouwd door een
beleving te creëren. Deze ultieme beleving

wordt gecreëerd door zintuigen te stimuleren.
Op deze manier spelen organisaties in op
het gevoel van hun consument, alleen hierbij
wordt vergeten dat er veel mensen zijn die een
beperking ervaren als het gaat om zintuigelijke
ervaring. Zo kan harde muziek in winkels
al teveel prikkels veroorzaken, waardoor
mensen met een visuele beperking afzien van
een beleving en hier slechte associaties mee
creëren (Bijlage 7)
De
visueel
beperkten
vinden
de
toegankelijkheid vanuit de maatschappij af en
toe lastig om te accepteren. De maatschappij
is zich niet bewust van onze visuele
wereld. Hoewel mensen met een visuele
beperking daar begrip voor hebben, kan dit
alleen wanneer zij hun beperking hebben
geaccepteerd. Als het ware begint hun nieuwe
wereld na het accepteren van hun handicap.
In de wereld van de visueel beperkten worden
de handelingen gedaan met aandacht, zowel
wanneer het gaat over persoonlijk contact als
wanneer het gaat om handelingen die verricht
worden. Zowel zienden als visueel beperkten
kunnen elkaar pas dan beter leren accepteren
(Bijlage 5).
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Conceptingproces route creatie

Concept
ontwerp
Waarden

Valuefit

Concept
statement

Concept
ontwerp

Concept
definitie

Concept
dragers

Concept
ontwerp

Analysefase
Maatschappij- sector

Ontwerpfase
sector- marktgebied

Realisatiefase
marktgebied- bedrijf
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Trends & Doelgroep

Valuefitcanvas

Opdrachtgever
& Sector

Het valuefit canvas geeft overzichtelijk weer
welke resultaten er uit de sector-, doelgroep-,
opdrachtgever-, trendanalyse zijn gekomen.
Dit canvas brengt de resultaten uit de
analysefase samen en zorgt voor een basis
in het conceptingproces. De opportunity,
die geformuleerd wordt, is het inzicht in
de kans, waardoor waarde gecreëerd kan
worden. De gain is de geconstateerde
behoefte bij de doelgroep. De pain is de
onmogelijkheid die ervoor zorgt dat deze
behoefte niet bevredigd worden (Sutmuller,
2014).
In het ontwerpproces is gekozen voor
een ILS-driven conceptingproces. Dit
conceptingproces houdt in dat er een
afgewogen manier is gevonden tussen de
opdrachtgever en de sector als doelgroep
en de gekozen trends. Door deze balans
kan zowel op korte als op lange termijn
ingespeeld worden op de markt.
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Pain
De nieuwsgierige, actieve, visueel
beperkte kunstliefhebber maakt
een acceptatieproces door, wanneer
zij een zintuigelijke beperking
opdoen. Tevens ervaren zij dat er in
de maatschappij te weinig rekening
gehouden wordt met hun beperking,
waardoor veel kunstactiviteiten niet
voldoende toegankelijk zijn. Deze
hindernis belemmert hun in hun
zelfredzaamheid. De doelgroep krijgt
hierdoor te weinig mogelijkheden
aangeboden om te kunnen ontdekken
en zich te ontplooien. Zowel de visueel
beperkten als de maatschappij moeten
een acceptatieproces doorgaan.

Opportunity
Aan imperfectie wordt in toenemende
mate aandacht besteed, omdat de
huidige idealen niet langer haalbaar
zijn in deze maatschappij. We zoeken
daarbij naar verbinding tussen
mensen, zowel online als offline.
De
huidige
technologische
vernieuwing zorgt ervoor dat er in
de toekomst nog meer mogelijk is,
waardoor de zelfredzaamheid van
de visueel beperkten vergroot wordt.
Op deze manier kunnen zij hun
beperking nog beter accepteren.

Gain
De nieuwsgierige, actieve, visueel
beperkte
kunstliefhebber
heeft
behoefte aan het zelf ervaren van
kunst, zonder daar beperkingen in te
ondervinden. Op deze manier wordt er
een wereld voor ze geopend, waar hun
beperking niet als een belemmering
ervaren wordt. Dit heeft positieve
invloed op de kwaliteit van leven
vanuit de ontwikkelingen/activiteiten
en het emotioneel- en sociaal welzijn.

Analysefase

Conceptstatement

Een
conceptstatement
wordt op basis
van de valuefit
geformuleerd. Het
conceptstatement
geeft duidelijk een
richting aan in het
conceptingproces,
want het zorgt
voor de aanzet
van diverse
conceptontwerpen
(Sutmuller, 2014).

“De kunst
van bewuste aandacht.”
Je reist door een wereld
vol prikkels, gezamenlijk
of alleen. Ontdek jezelf
door te ontsnappen in
ontspanning.

Relieve

Conceptontwerp

De
visueel
beperkte
kunstliefhebber is op zoek naar
zijn of haar unieke gevoel van
beleving met betrekking tot kunst.
Met Jofke van Loon is gekeken naar
mogelijkheden om een concept
te ontwikkelen dat een, door de
doelgroep gekozen, moment en
gekozen omgeving kunst wordt
ervaren. Door de gelegenheid te
bieden om kunst op ieder moment
te laten ervaren, wordt de drempel
van toegankelijkheid verlaagd.
Op die manier kan het concept de
nieuwsgierige, actieve, visueel
beperkte kunstliefhebber
zich zelfstandig ontplooien.

Conceptontwerp 1: Ons kozijn
Een schilderij die op het raam
bevestigd kan worden. Op deze
manier krijgt het raam een
nieuwe functie.

Create
Een oplossing bieden die zienden
en visueel beperkten samen laat
komen, maar waarmee mensen
met een visuele beperking
onafhankelijk op hun eigen
manier een mening kunnen
vormen over kunst. Het concept
biedt hun de mogelijkheid om
zelfstandig bepalen hoe zij kunst
willen ervaren.

Conceptontwerp 2: APPart
Een app met maandelijks een
ander kunstwerk, waardoor
het individu op het zelfgekozen
moment geïnspireerd en/of
geprikkeld wordt. Ieder individu
kan zelf kiezen via welke
invalshoeken het kunstwerk
belicht wordt. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld klankverbeelding
of storytelling. Door een deel van
de toetsen gratis aan te bieden en
de rest tegen een betaling, kan er
een verdienmodel aangehangen
worden.
Conceptontwerp 3: Kunstzinnig
Een boek die door middel van
creëren de lezer stimuleert
zijn eigen manier te vinden
om 2D-kunst te ervaren. In dit
boek staan opdrachten die de
lezer zelf moet doen. Tevens
staan er schilderijen in die
op verschillende manieren
uitgebeeld zijn, zoals een
lijnenspel
en
de
Taktila
structuren.

Ontwerpfase

Creatieve proces

Om
tot
verschillende
conceptontwerpen te komen, zijn
er brainstormsessies gehouden.
Er hebben meerdere creatieve
sessies plaatsgevonden, zowel
een-op-een als met een groep.
Hier is voor gekozen, omdat er uit
de doelgroepanalyse naar voren
is gekomen dat (persoonlijke)
aandacht belangrijk is. Vervolgens
is er met meerdere mensen, zowel
zienden als mensen met een
visuele beperking, samengekomen
voor een brainstormsessie (Bijlage
13).
Voor dit creatieve proces is
een eigen model ontwikkeld.
In dit model komt het model
voor
kunstzinnige
vorming
van Jofke van Loon samen met
het creatieve proces dat vanuit
International Lifestyle Studies
gehanteerd wordt. Het model van
ILS is gecombineerd, omdat het
zelfontworpen model (bewust)
gebruik maakt van zintuigen. Dit
model heeft diverse zintuigelijke
opdrachten, uit het boek ‘Je
zintuigen als inspiratie’ van Jofke
van Loon, in het creatieve proces
verwerkt.

Zijn
Reflecteren

Groei

Creatief proces
Presenteren

Realiseren

?
?
??
? ??
?
? ?
?

Inspireren

Scheppen
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Uitleg model creatief proces

Het model dat is ontworpen voor dit onderzoek is tot stand
gekomen door twee huidige modellen te combineren. In
dit zelfontworpen model zijn de fases van creëren, vanuit
het model van Jofke van Loon, aangehouden en hier is het
creatieve proces van ILS overheen gelegd. Er zijn fases aan
elkaar gekoppeld.
In de fase ‘Zijn’ is het conceptstatement, de situatie waarin
verkeert wordt. In deze fase is er behoefte aan groei, waarbij
inspiratie uit de omgeving gehaald kan worden.
De fase ‘Inspireren’ is het moment dat ontdekt kan worden
door middel van de Hoe Kunnen We-vragen (HKW-vragen).
Door iedere HKW-vraag te koppelen aan opdrachten uit het
boek ‘Je zintuigen als inspiratie’ van Jofke van Loon is er op
een innovatieve manier antwoord verkregen op de gestelde
vragen.
• De eerste opdracht is associaties op kleuren geven,
waarom daaraan gedacht wordt en wat ervan gevonden
wordt.
• De tweede opdracht is dat er twee situaties beschreven
worden, waarbij de mening van een individu gevormd
is door de uitleg van een ander. Bij deze opdracht is
institutie erg belangrijk.
• De derde opdracht is associaties opschrijven bij een
smaak en visa versa, zoals zoet, zuur, zout, bitter en
hartig.
• De vierde opdracht is gefocust op geurbeleving, waarbij
er vijf herinneringen die ieder bij een bepaalde geur
heeft, opgeschreven worden.
• Bij de vijfde opdracht worden er geluidsfragmenten
afgespeeld, gevraagd de associaties op te schrijven en
welk gevoel dat oproept.
• Als laatste opdracht worden de deelnemers gevraagd
om in zes zakjes te voelen en daar associaties over op
te schrijven. Deze materialen zijn steen, water, zand,
metaal, watjes en lucht.
Deze opdrachten geven door middel van zintuigen een
andere beleving aan de antwoorden van de HKW-vragen.
Tegen de tijd dat hiermee aan de slag is gegaan, is de fase
‘Creëren’ gestart. Er wordt vorm gegeven en vooral belangrijk
in deze fase is, dat het een ontdekking is. Alles kan in deze
fase!
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In de fase ‘Realiseren’ komt er orde in de chaos van het
experimenteren door middel van de COCD-box. De COCDbox is een methode die op een as gewone en originele ideeën
onderscheid en op de andere as de realiseerbare en (nog)
niet-realiseerbare ideeën. Op deze manier ontstaat er een
overzicht.
De fase ‘Presenteren’ staat in het teken van de ideeën
omvormen tot conceptontwerpen. De drie uiteindelijke
conceptontwerpen worden gereflecteerd door deze te toetsen
aan de hand van de focuspunten van ILS; trends, innovatie,
lifestyle, cross-sectoraal en quality of life.
Voor de eerste creatieve sessie is er een op een gesprekken
gevoerd met verschillende mensen, zoals de doelgroep,
Jofke van Loon en willekeurige mensen. Hier is bewust voor
gekozen, omdat hierdoor de aandacht juist verdeeld is.
• Hoe kunnen we de kloof tussen zienden en mensen
met een visuele beperking verkleinen door middel van
kunst?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geld geen belemmering
is in het hebben van kunst in de leefomgeving van
mensen met een visuele beperking?
• Hoe kunnen we de mening van mensen met een visuele
beperking, zonder invloed te hebben, stimuleren een
oordeel over kunst uit te stellen?
• Hoe kunnen we door middel van kunst de kloof vergroten
tussen zienden en mensen met een visuele beperking?
Bij de tweede creatieve sessie zijn er lifestyle professionals
en andere creatievelingen samen gebracht om andere ‘HKWvragen’ te beantwoorden. Echter is er wel het zelfontwikkelde
model aangehouden.
• Hoe kunnen we het acceptatieproces bevorderen vanuit
de maatschappij en op het individu met betrekking op
een visuele beperking?
• Hoe kunnen we verbinding en acceptatie bevorderen?

Focuspunten ILS

ontvangen, dus hier is Jofke van Loon erg enthousiast over.
De concepten zijn getoetst op de vijf focuspunten van ILS: Het derde conceptontwerp vond Jofke van Loon moeilijk
trends, innovatie, lifestyle, cross-sectoraal en quality of life. uitvoerbaar, doordat het financieel niet haalbaar was. Tevens
In het schema is per concept aangegeven in hoeverre deze had dit concept teveel overlapping met het boek dat ze in 2012
geschreven had.
voldoet aan deze focuspunten (Bijlage 11).
Als een extra focuspunt is de opdrachtgever toegevoegd,
om te toetsen of het organisatorisch haalbaar is binnen de
organisatie van Jofke van Loon.
Het tweede conceptontwerp wordt als heel verassend

Conceptontwerp 1
•
•

•
•

•
•

Trends: Het concept sluit aan op de trends, zoals bij
‘overtuigende zintuigen’, maar staat haaks op de trend
‘de verleiding van menselijk materialisme’.
Innovatie: Het concept is tot op zekere hoogte innovatief,
omdat kunst op het raam nog niet eerder voor mensen
met een visuele beperking toegankelijk werd gemaakt.
Toch is de vorm van kunst op het raam geen nieuw
element, want dit wordt bijvoorbeeld met Tilburg Toont
ook al gedaan.
Lifestyle: Het concept speelt in op de behoeften door
kunst te ervaren alleen of met anderen.
Cross-sectoraal: Het concept is cross-sectoraal, doordat
de living- als leisuresector samen komen in dit concept.
De leefomgeving van de doelgroep en zienden wordt
door dit concept veranderd.
Quality of Life: Het concept sluit goed aan bij het
materieel en emotioneel welzijn.
Jofke: Het concept heeft vergelijkbare elementen van
eerdere projecten van Jofke van Loon.

Om de reden dat het conceptontwerp teveel vergelijkbare
elementen bevatten, als eerdere projecten van Jofke van
Loon, is besloten om dit conceptontwerp niet te testen bij de
doelgroep.

Conceptontwerp 2
•

•

•

•

•

•

Trends: Dit concept sluit niet aan op de trends. Het
draagt bijvoorbeeld niet bij aan het ontspullen om
dichterbij onszelf te komen of de ultieme beleving door
zintuigprikkeling. Wel sluit het concept aan op de trend
‘ongrijpbare utopie’, doordat het concept mensen de
wereld in stuurt, maar dit is voor de doelgroep moeilijk
om te ervaren.
Innovatie: Het concept is leuk, maar niet vernieuwend.
Het zal de gebruiker op een andere manier kunst laten
ervaren, doordat zij het zelf maken. Toch is het concept
in de vorm van een boek niet de factor, waardoor het zal
aanslaan.
Lifestyle: Het concept sluit aan bij de behoefte op
bezig te zijn met kunst op welke manier dat is. Vele
kunstliefhebbers zijn vaak zelf ook bezig met kunst
maken.
Cross-sectoraal: Het concept geeft mensen de opdracht
om op verschillende locaties iets te ondernemen wat
kunst gerelateerd is, zoals een bos, stad of een andere
publieke omgeving. Op deze manier heeft het concept
zowel met de living- als leisuresector te maken.
Quality of Life: Het concept speelt in op het emotioneel,
sociaal en fysiek welzijn en ontwikkelingen en
activiteiten. Men is bezig met het ondernemen van
activiteiten, zijn sociaal bezig en leren verschillende
elementen in de kunst.
Jofke: Het concept is een verlengstuk van de Taktila
methode en sluit goed aan op de opdrachtgever.

Conceptontwerp 3
•

•
•
•
•

•

Trends: Het concept sluit aan op de trends, doordat er
niks anders voor nodig is (dematerialiseren), de verhalen
achter het schilder proces wordt verteld en het laat
brengt mensen samen door het te delen met elkaar.
Innovatie: Het concept is heel innoverend voor de
doelgroep en opdrachtgever, door het technologische
aspect.
Lifestyle: Het concept sluit aan op de behoefte van de
doelgroep om toegankelijk, zelf keuzes te maken en om
subjectief een mening te vormen over kunst.
Cross-sectoraal: Het concept is cross-sectoraal, doordat
het technologie koppelt aan de leisuresector.
Quality of Life: Het concept verhoogt de kwaliteit van
leven, doordat het inspeelt op het emotioneel welzijn
door het verhaal achter het schilderij te vertellen. Tevens
speelt het in op de ontwikkeling/activiteiten, omdat het
concept zowel educatief als vrije tijd is.
Jofke: Doordat het concept erg innoverend is, voor de
opdrachtgever, zal dit concept tijd nodig hebben om
draagvlak te creeren.
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APPart

€€€

of

Deze evenementen zullen inspelen het vergroten van
een saamhorigheidsgevoel, waardoor eenzaamheid
verkleind wordt. Op deze manier wordt er een sociale
cohesie gecreerd.
1x per maand
Het concept ‘APPart’ zal naast
de applicatie en de webiste
en evenementen organiseren. Tijdens een evenement staat er
een schilderij centraal.
- Mogelijkheid om een schilderij in het echt mee te krijgen
- Ieder kwartaal zal er een evenement georganiseerd worden voor
gebruikers, andere geinteresseerden en partners van het concept ‘APPart’
- De evenementen zullen plaatsvinden op locaties door heel
Nederland. Op deze manier is het evenement goed bereikbaar voor mensen zonder dat zij, daarbij afhankelijk zijn
van vervoer.
- Tijdens deze evenementen zal de nadruk liggen
de tactiele waarneming van een kunstwerk.

*Extra kosten

verder onderzoek
door programmeren app

Costumer journey map

Er kan zo zelf gekozen worden of geen,
één of meerdere toetsen geopend worden

€

€€

Dit model geeft schematisch weer welke stappen de gebruiker
zet met het concept ‘APPart’.

Conceptontwerp 1
Conceptontwerp 2
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Conceptontwerp 3

Conceptontwerp 2: Het Kozijn

Persoon 1, slechtziend vanaf geboorte en blind vanaf 17de.
Voor mij is heeft een raam nu geen functie en ik vind het tof
dat ik met dit concept dat zou kunnen veranderen. Wel kan
het er vanuit buitenkant door voorbijgangers juist een label
aan gehangen worden, zoals ‘Oh hier woont een blinde’ en
dat zou ik niet fijn vinden.
Persoon 2
Deze persoon vind het een leuk concept, doordat zij de kunst
van andere mensen te zien krijgt. Toch weet zij dat het met de
tijd zal gaan vervelen en het dan op de zolder komt te liggen.
Persoon 3
Het eerste concept is een goed idee, maar veel mensen
hebben nog niet kennis gemaakt van de Taktila methode.
Hierdoor zal het meer moeite hebben met het aanslaan van
dit concept. Er zijn veel mensen nodig om de kunst zichtbaar
te maken.

Conceptontwerp 3: APPart

Persoon 1, slechtziend vanaf geboorte e
Geweldig! Deze app zou ik meteen w
je testpersonen nodig hebt! Het lijkt m
leerzaam om op deze manier kunst te e

Persoon 2
Een heel tof concept! Het sluit goed aa
hebt gevonden uit de analyses.
Is het misschien een idee om met
beginnen, wanneer de applicatie geo
manier kan de ziende zelf kiezen of he
worden.

Persoon 3
Ik heb niet veel toe te voegen aan dit
een verrijking in de kunsteducatie. De
mensen met een visuele beperking gem
ontwikkeld en daarna geen updates m
geld voor de ontwikkeling op is. Het z
belangrijk zijn dat deze wel up to date
dat een deel van de opbrengst naar v
Dan doe je ook iets voor de maatschapp
over de streep trekken om de betalen v
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De concepttest is gehouden met mensen van de doelgroep en
creatieve professionals. Het doel van deze concepttest is om
te polsen wat er van de drie geselecteerde conceptontwerpen
gevonden wordt. Dit testen is aan de hand van een conceptueel
relatieschema gedaan. Een conceptueel relatieschema is een
visuele weergave van hoe alle verschillende elementen zich
tot elkaar verhouden.

N

Concepttest
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1

Deze evenementen zullen inspelen het vergroten van
een saamhorigheidsgevoel, waardoor eenzaamheid
verkleind wordt. Op deze manier wordt er een sociale
cohesie gecreerd.

Behoefte
aan kunst

Voor zowel de visueel beperkte
als ziende kunstliefhebber

2

APPart

3

Vergroot bereik voor
gebruikers van de
applicatie of website

4

- Een gesproken stem leidt je gebruiker door de
applicatie of website heen
- Er kan door de gebruiker gekozen worden of
het bekende of onbekende schilderij gezien wilt
worden
- Op een eigen gekozen
moment, plaats en tijd kan de applicatie of
website geopend worden

Verhaal
achter het
schilderij
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- Opslaan & later terug
kijken/luisteren
- Delen met anderen

Klantverbeelding

Forum

Zelf kiezen of je het
schilderij wilt zien

Storytelling

Beschrijving
van het schilderij
Er kan zo zelf gekozen worden of geen,
één of meerdere toetsen geopend worden

1x per maand

6
&

7

Het account linken aan een
Facebook-account of
Emailadres zorgt voor het
vergroten van het
klantenbestand

of

Het concept ‘APPart’ zal naast
de applicatie en de webiste
en evenementen organiseren. Tijdens een evenement staat er
een schilderij centraal.
- Mogelijkheid om een schilderij in het echt mee te krijgen
- Ieder kwartaal zal er een evenement georganiseerd worden voor
gebruikers, andere geinteresseerden en partners van het concept ‘APPart’
- De evenementen zullen plaatsvinden op locaties door heel
Nederland. Op deze manier is het evenement goed bereikbaar voor mensen zonder dat zij, daarbij afhankelijk zijn
van vervoer.
- Tijdens deze evenementen zal de nadruk liggen
de tactiele waarneming van een kunstwerk.

5

*Extra kosten

verder onderzoek
door programmeren app

Conceptueel relatieschema

Een conceptueel relatieschema is een visuele weergave van
hoe alle verschillende elementen zich tot elkaar verhouden.
Er is stapsgewijs uitleg gegeven aan de hand van een
visualisatie.
De uitgebreide uitleg van het conceptueel relatieschema
staat in bijlage 9. Deze pretotyping-techniek maakt de
conceptontwerpen zichtbaar en tastbaar, waardoor deze
op een concreter niveau gecommuniceerd wordt. Op deze
manier zijn de verwachtingen vanuit de doelgroep, door het
pretotyping goed afgestemd op de conceptdefinitie en zijn de
verbeterpunten besproken om het concept aan te scherpen
(Bijlage11).

1.
Iemand, zowel een ziende als visueel beperkte
kunstliefhebber heeft behoefte aan het ervaren van kunst.
2.
‘APPart’ kan voor Apple-gebruikers gedownload
worden in de Appstore of via Taktila.com geopend worden.
De kunstliefhebber mag een persoonlijk account aanmaken.
Dit account wordt gekoppeld aan een Facebook-account of
een mailadres. Op deze manier wordt er een netwerk en een
groot klantenbestand gecreerd.
3.
De gebruiker krijgt een melding dat er een nieuw
kunstwerk bekeken kan worden. Een gesproken stem
begeleid de gebruiker met de applicatie of website.
Iedere maand wordt er een bekend of/en onbekend schilderij
vrijgegeven. Het schilderij kan op een zelf gekozen moment
en plaats via de website of de applicatie geopend worden.
4.
Wanneer de applicatie geopend wordt, is er een
zwart scherm te zien. Met een toets kan er gekozen worden
of het bekende of onbekende schilderij zichtbaar wordt.
5.
Met een swipe naar links kunnen er verschillende
toetsen gekozen worden. Deze kunnen apart van elkaar
gekozen worden. Op deze manier kan de gebruiker zelf
bepalen wat/hoe hij of zij het schilderij wil ervaren.
• Als eerste kan er gekozen worden of het schilderij
zichtbaar gemaakt mag worden. Voor mensen met een
visuele beperking is dit (vaak) niet van toepassing. Voor
zienden is deze keuze interessant, want zij zijn zich niet
bewust van de visuele wereld, waarin zij leven.
• Een van de toetsen is een beschrijving van het schilderij
van die week. Deze beschrijving wordt zo objectief
mogelijk verteld, door zo weinig mogelijk interpretaties
te gebruiken.
• De volgende toets is het verhaal achter het schilderij,
waarbij kunstaspecten zoals compositie, perspectief en
kleuren behandeld worden. Tevens wordt er ingegaan
op de schilder in combinatie met zijn gedachtengoed
achter het schilderij.

6.
Deze voorgaande toetsen zijn simpel te gebruiken.
Wanneer de gebruiker een account heeft, kan diegene het
account upgraden tegen een betaling. Een deel van dit
bedrag gaat naar onderzoeken gerelateerd aan mensen met
een visuele beperking.
• Een van de extra toetsen is een forum, waarbij mensen
met elkaar kunnen delen wat zij van het schilderij
vinden, wat hun opvalt of wat zij aan elkaar over kunst
kwijt willen. Op deze manier kan men bevindingen delen
en van elkaar leren als zij daar behoefte aan hebben.
• Een andere extra toets is het schilderij verhalend
verteld, ook wel storytelling genoemd. Door middel
van dit verhaal wordt de verbeelding van de gebruiker
geprikkeld. De gebruiker creëert zijn of haar eigen
beeld, maar wel met de scene die geschetst wordt in het
schilderij.
• De laatste toets is de klankverbeelding, waarbij er een
groep muziekstudenten de scene van het doek weergeeft
in een muziekstuk.
• Daarnaast kunnen de schilderijen opgeslagen en
gedeeld worden via social media, waardoor op ieder
moment naar het opgeslagen schilderij teruggepakt kan
worden.
7.
Naast de applicatie en de website is er ieder
kwartaal een evenement. Deze evenementen worden op
verschillende locaties door Nederland heen gehouden,
zodat de evenementen een (nog) groter bereik hebben en
bereikbaar is voor iedereen. Tijdens een evenement staat een
schilderij centraal en waar in, tegenstelling tot de applicatie
en website, de nadruk ligt op de tactiele waarneming.
Tevens geven de evenementen een uitgelegen kans om met
elkaar te praten over ieders subjectieve beleving van het
kunstwerk.

Door de applicatie is het mogelijk om voor iedereen, zowel
zienden als mensen met een visuele beperking, kunst op
een andere manier dan kijken te ervaren. Op deze manier
kunnen visueel beperkten hun eigen mening vormen over
het kunstwerk, zonder daarbij beïnvloed te zijn door mensen
die zij nodig hebben om het 2D-kunstwerk te ervaren.

55
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Conceptdragers
Haalbaarheidsanalyse
BMC-model
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Conceptdragers

De conceptdragers omvatten alle fysiek waarneembare
en tastbare manifestaties van het conceptontwerp. De vijf
conceptdragers die centraal staan zijn: materialisme, fysieke
omgeving, organisatie, netwerk en communicatie (Sutmuller,
2014).

Fysieke omgeving en Materialisatie

Bij de conceptdrager ‘fysieke omgeving’ worden voorwaarden
bepaald die nodig zijn voor het ontwikkelen, implementeren
en de conceptbewaking.
Bij de conceptdrager ‘materialisatie’ worden het soort
materialen vast gesteld, omdat deze bijdragen aan de
beleving.
Een onafhankelijke applicatieontwikkelaar zorgt voor de
ontwikkeling en het onderhoud van de applicatie en de
webiste. De applicatie en webiste zal uit verschillende
elementen bestaan.
o Keuze om schilderij te zien
o Beschrijving schilderij
o Verhaal achter schilderij
o EXTRA Forum
o EXTRA Storytelling
o EXTRA Klankverbeelding
• Zelf de keuze geven of ze een keuze willen maken in hoe
ze de onbekende en bekende schilderijen willen ervaren
• Ieder schilderij kan bewaard en gedeeld worden om op
ieder moment terug gepakt te worden
• De extra toetsen kunnen als tegen een extra betaling
gebruikt worden. Een deel van de kosten gaat naar
verder onderzoek gerelateerd aan mensen met een
visuele beperking. Tevens zal dit geld besteed worden
aan het verder ontwikkelingen van deze app.
Naast de applicatie en website wordt er per kwartaal een
evenement georganiseerd. Deze evenementen zullen
door heel Nederland plaatsvinden, zodat het voor een
brede groep mensen bereikbaar is. Er is contact geweest
met pandbeheerders van diverse locaties. Zij waren
zeer geinteresserd om samen te werken, doordat zij de
meerwaarde van het concept ‘APPart’ inzien. Er zijn nog
geen concrete definitieve afspraken gemaakt, maar wanneer
zij gecontacteerd worden, kunnen de plannen meteen van
start gaan.

Organisatie

Bij de conceptdrager ‘organisatie’ gaat het om de wijze,
waarop Jofke van Loon rekening dient te houden met de
effecten op interne organisatie.
Voor het concept is het in de ontwikkelingsfase belangrijk
dat er nauw contact is tussen Jofke van Loon en de

appontwikkelaar voor het ontwerpen van de applicatie en de
website.
Daarnaast is het bij de interne organisatie van het evenement
belangrijk dat er een duidelijke communicatie is. Dit contact

Netwerk

Bij de conceptdrager ‘netwerk’ wordt het netwerk van Jofke
van Loon afgebakend die nodig is voor de realisatie van het
concept. Om het concept op een goede manier te lanceren
en implementeren wordt er gebruik gemaakt van zowel het
bestaande netwerk als nieuwe samenwerkingspartners. Deze
samenwerkingspartners zijn een applicatieontwerper en
studenten die de klankverbeelding willen uitwerken onder
leiding van Jofke van Loon.
Om het concept in de toekomst te bewaken is het
belangrijk dat er goed tussen de samenwerkingspartners
gecommuniceerd wordt.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het netwerk
van innovators en andere kunst invloedrijke personen zowel
binnen als buiten Tilburg, zoals diverse personen, blogs en
andere websites. Hierbij kan gedacht worden aan websites
als hetnieuwsvandevooruitgang.nl, lostateminor.com en
artsy.nl. Bij deze communicatie is het belangrijk dat zij het
imago van het concept versterken in plaats van verzwakken.

Communicatie

Bij de conceptdrager ‘communicatie’ wordt omschreven hoe
Jofke van Loon het concept communiceert met de doelgroep.
Voor Jofke van Loon is het belangrijk dat iedere communicatieuiting teruggekoppeld wordt aan het gedachtengoed van dit
concept. Deze waarden die hier betrekking op hebben zijn
aandacht, persoonlijk, bewust en zelfredzaamheid.
De nieuwsgierige, actieve, visueel beperkte kunstliefhebber
houdt ervan om te ontdekken en om geïnspireerd te worden.
Om deze interesse te wekken is het belangrijk dat de juiste
mensen en organisaties benaderd worden, want deze
communicatiekanalen zijn de koppelingen tussen Jofke van
Loon en de gebruikers van het concept ‘APPart’.
Bij de uitwerking van het concept is een basis versie
ontwikkeld, die duidelijk aansluit op de werkwijze van Jofke
van Loon. Voor een uitgebreidere uitleg van het concept
wordt verwezen naar het conceptboek.
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APPart

HOE WIL JIJ HET
KUNSTWERK ERVAREN?
BEKIJK HET
SCHILDERIJ
VERHAAL
ACHTER SCHILDERIJ

Na het aanmaken van
een account..

BESCHRIJVING
VAN SCHILDERIJ

APPart

STORYTELLING
KLANKVERBEELDING

swipe

Applicatie op bureaublad
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Bij het opstarten is er een
zwart scherm te zien

FORUM

Het keuzemenu van APPart

APPart

swipe
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Haalbaarheidsanalyse

Een haalbaarheidsanalyse wordt gedaan om inzicht te krijgen
in de risico’s die een nieuw concept met zich meebrengt.
Iedere haalbaarheid zal kort worden toegelicht.

Financiële haalbaarheid

Om te bereken hoeveel geld er nodig is om het concept
‘APPart’ te realiseren, wordt investeringsbegroting en
financiering begroting opgesteld. Deze investeringsbegroting
en financieringsbegroting zijn gericht op het realiseren van de
applicatie en de website. De begrotingen voor het realiseren
van de evenementen zullen hierna aan bod komen.
Investeringsbegroting
Vaste kosten 		
Ondersteuningskosten Apple		
€100,- per jaar
Ondersteuningskosten ontwikkelaar
€ 1.000,- per jaar
		
Variabele kosten		
Stelposten				€ 1.500,		
Overige kosten		
Ontwikkelingskosten 20 uren á € 125,€ 2.500,Ontwerp/Designkosten			€ 5.000,Er zijn twee scenario’s die toegelicht moeten worden in de
financiële haalbaarheid. In de eerste scenario wordt het
concept meegenomen in de aanvraag van een subsidie.
In de tweede scenario zal het concept door middel van
crowdfunding aan de gefinancierd worden.

1.

Aanvraag subsidie

Financieringsbegroting
Eigen vermogen 		
Startup kosten 				€10.000,		
Bij een aanvraag op een subsidie is de onderbouwing
erg belangrijk, omdat een bedrijven de realisatie van een
concept kunnen maken en breken. Bij toewijzing van de
aanvraag, kan er meteen aan de slag gegaan worden, omdat
er met alle kostenposten en aspecten rekening gehouden
is. Wanneer het bedrag uiteindelijk te laag blijkt te zijn, zal
er een manier gevonden moeten worden om zelf de overige
kosten te bekostigen.
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Terugverdienmodel
Investerings
kosten
		
Jaar 1 € 10.000,Jaar 2 		
Jaar 3		
Jaar 4		
Jaar 5		
Totaal 		

•

•

•
•

Vaste Variabele
kosten kosten
per jr. per jr.
€ 900,€ 1.100,- € 900,€ 1.100,- € 900,€ 1.100,- € 900,€ 1.100,- € 900,€ 4.400,-€ 4.500,-

Inkomsten Bruto
verkoop winst
€ 3.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 15.000,-

€ 2.100,€ 1000,€ 1000,€ 1000,€ 1000,€ 6.100,-

Minimaal 1500 mensen per jaar, die het product kopen.
Van de 320.000 mensen met een visuele beperking is
ongeveer 10% onder de 18 jaar. De doelgroep voor dit
concept is 18 jaar of ouder, dus dit zijn ongeveer 300.000
mensen. Hier is nog niet in meegenomen dat dit concept
ook interessant is voor zienden. Dit verhoogt de kans
op meer dan het minimale van 1500 mensen per jaar te
halen.
Er is een aankoopprijs van €2,- aangehouden. Deze prijs
ligt lager dan zou moeten om winstgevend te zijn, maar
doordat subsidies niet terug betaald moeten worden,
kan de aanschafprijs laag gehouden worden.
Inkomsten – variabele en vaste kosten = bruto inkomen
€ 15.000 - € 9.900 = € 6.100,-

2.

Crowdfunding

Financieringsbegroting
Eigen vermogen 		
Startup kosten			

€10.000,-

Een andere optie is een crowdfunding starten met betrekking
op dit concept. Vooraf moet veel promotie gedaan worden
denk daarbij aan een videoverslag die uitgebreid uitlegt
wat het concept precies inhoudt en via social media goed
communiceren om zo een breed publiek te krijgen die mee
wilt hebben. Dit concept communiceren aan anderen kan
goed gedaan worden door het sociaal-maatschappelijk
belang van het concept helder uit te leggen. Op deze manier
zien mensen het stukje maatschappij terug in het verhaal en
voelen zij een (emotionele) band met het concept.
Wanneer er gedoneerd wordt, moet er nagedacht zijn over
het terug geven aan de gevers. Een mogelijkheid zou zijn
om onderscheid te maken tussen categorieën van bedragen,
zoals €0-50,- krijgt twee maanden lang de app gratis, €50100,- krijgt een vier maanden lang de app gratis en €100-X
krijgt vier maanden lang de app gratis en een workshop over
de kleurenleer.
Bij dit scenario is het belangrijk dat het startkapitaal behaald
wordt, omdat er anderen geïnvesteerd hebben en er geen
imagoschade opgelopen wilt worden.
Terugverdienmodel
Investerings Vaste Variabele Inkomsten Bruto
kosten
kosten kosten
verkoop winst
		
per jr. per jr.
Jaar 1 € 10.000,€ 1.350,- € 4.500,- € 3.150,Jaar 2		
€ 1.100,- € 1.350,- € 4.500,- € 2.050,Jaar 3		
€ 1.100,- € 1.350,- € 4.500,- € 2.050,Jaar 4		
€ 1.100,- € 1.350,- € 4.500,- € 2.050,Jaar 5		
€ 1.100,- € 1.350,- € 3.000,- € 2.050,Totaal 		
€ 4.400,- € 6.750,- € 22.500,€ 11.350,-

•

Minimaal 1500 mensen per jaar, die het product kopen.
Van de 320.000 mensen met een visuele beperking is
ongeveer 10% onder de 18 jaar. De doelgroep voor dit
concept is 18 jaar of ouder, dus dit zijn ongeveer 300.000
mensen. Hier is nog niet in meegenomen dat dit concept
ook interessant is voor zienden. Dit verhoogt de kans

•
•
•
•
•
•

op meer dan het minimale van 1500 mensen per jaar te
halen.
Er is €3,- per product gevraagd, maar dit kan meteen bij
het installeren van de app of voor de extra toetsen.
Er is een terugverdienmodel gemaakt op het termijn vijf
jaar, omdat het voor Jofke van Loon belangrijk is dat het
product op korte termijn aanslaat op de markt.
Inkomsten – variabele en vaste kosten = bruto inkomen
€22.500 - €11.150 = €11.350
Wanneer het startkapitaal een lening is, kan deze terug
betaald worden zonder schulden.
In het 6de jaar zou er winst zijn.

Het evenement
Financieringsbegroting
Eigen vermogen 		
Startup kosten 				€1.000,Een onderdeel van het concept ‘APPart’ is dat er per kwartaal
een evenement georganiseerd wordt. Deze evenementen
zullen in samenwerking zijn met partners, waardoor de
kosten laag zijn. Voor de partners zijn deze evenementen een
mogelijkheid om hun passie te delen en sociale netwerk uit
te breiden. Voorafgaand zal er telkens veel promotie gemaakt
worden. Dit zal vooral in de vorm van social media gedaan
worden, zoals via Facebook, Email en nieuwsbrieven. Tevens
zullen er posters gemaakt worden, zodat deze op locatie en
bij diverse blindeninstituten opgehangen kunnen worden,
zodat door ziende mensen met visueel beperkten wordt
gesproken over het evenement .Het evenement zal niet alleen
voor mensen met een visuele beperking zijn, maar ook zeker
interessant zijn voor andere kunstliefhebbers. Er zal bij elk
evenement een ander schilderij centraal staan, waardoor het
voor iedereen een uitdaging blijft om naar elk evenement te
gaan.
Terugverdienmodel				
Entreegelden Vaste Variabele Min. Entreegeld Min
per jaar
kosten kosten aantal per pers. pers.
(4 evenementen)		
pers.
per event
€ 1.000,-		
€ 1.000,- 80 € 12,50
20
				pers.
Minimaal 80 personen per jaar, die het evenement komen
bezoeken.
Wanneer het minimum aantal personen behaald is, zal ieder
persoon meer winst genereren. Deze winst kan in verdere
ontwikkelingen van het concept ‘APPart’ geïnvesteerd
worden.

61

Technische haalbaarheid

Voor het ontwikkelen van de applicatie en de website zijn er
verschillende ontwikkelaars benaderd, waarbij is gekeken
of deze tegen een voordelige prijs gerealiseerd kunnen
worden. Door de technologische aspecten van het concept
af te stemmen op de mogelijkheden van de benaderde
ontwikkelaars, kan gezegd worden dat de applicatie binnen
20 uur gerealiseerd kan worden. Een van de benaderde
ontwikkelaars is E-Sites. Voor dit bedrijf is een van de
belangrijkste focuspunten: de doelgroep. Dit gegeven sluit
goed aan bij het concept ‘APPart’, daar het concept gefocust
is op specifieke doelgroep. Met E-Sites is een grove planning
gemaakt, die terug te vinden is in het implementatieplan. Op
basis van de geworven informatie kan geconcludeerd worden
dat het concept technisch haalbaar is.

Organisatorische haalbaarheid

Om het concept ‘APPart’ te realiseren is het belangrijk dat er
partners gevonden worden die de visie van Jofke van Loon
delen. Tevens is het van belang dat deze partners achter het
gedachtengoed van het concept staan. Alleen wanneer alle
partners achter het gedachtengoed staan, kan er gezamenlijk
aan een doel gewerkt worden. Wanneer het concept ‘APPart’
gerealiseerd wordt, staan er partijen klaar om gezamenlijk
hun kennis en expertise toe te passen. Er hebben al
verschillende gesprekken plaatsgevonden met partners
over het ontwikkelen van de applicatie, de website en de
evenementen. Diverse partners zien de meerwaarde in van
de nieuwe mogelijk om kunst te ervaren en de evenementen,
die een hier een verlengstuk van zijn. Voor zowel de (visueel
beperkte) kunstliefhebber als voor Jofke van Loon. Op basis
van de geworven informatie kan geconcludeerd worden dat
het concept organisatorisch haalbaar is. Wel moeten partners
nog definitief aansluiten.
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Juridische haalbaarheid

‘APPart’ is een vernieuwd concept, en is daarom niet
vergelijkbaar met andere applicaties. Desondanks zijn er wel
diverse applicaties soortgelijk, maar die hebben niet dezelfde
achterliggende gedachtengoed. Door te vermelden dat Jofke
van Loon de auteursrecht claimt, kan ze voorkomen dat
relevante content onrechtmatig wordt gebruikt door externe
partijen.
Op basis van de geworden informatie kan geconcludeerd
worden dat het concept juridisch haalbaar is.

Ethische haalbaarheid

Met ‘APPart’ speelt Jofke van Loon in op het ethische
aspect, dat mensen met een visuele beperking meer moeten
betalen, waar zienden deze kosten niet zouden hebben. Het
is goed om bij de uitwerking van het concept deze punten
herhalend aan te kaarten. Door het met enthousiasme en
betrokkenheid/begrip dit te communiceren, wordt er vanuit
de identiteit van Jofke van Loon gehandeld.
Wanneer deze ethische vraagstukken met begrip,
betrokkenheid en enthousiasme gecommuniceerd wordt, zal
het concept ‘APPart’ ethisch haalbaar zijn.

BMC-model

Het BMC-model maakt overzichtelijk welke bedrijfsonderdelen essentieel van belang zijn
en eventueel aangescherpt moeten worden.

Kernpartners
•

•

•
•
•

De AppStore is een
partner, omdat zij betaalt
krijgen om de applicatie
via hun te verkopen.
De
appontwikkelaar
zorgt voor de concrete
uitwerking
van
het
concept.
Locatiebeheerders
Amateurgroepen
De geldschieters

Kernactiviteit
•

Door een applicatie aan te bieden,
die zowel zienden als mensen
“ De kunst van bewuste aanmet een visuele beperking
dacht”.
kunnen gebruiken, wordt een
Je reist door een wereld vol
subjectieve ervaring aangeboden
prikkels, gezamenlijk of alleen.
met een 2D-kunstwerk, zonder
Ontdek jezelf door te ontsnapdaar een intermediair voor nodig
pen in ontspanning.
te hebben.
Ieder kwartaal zal er een
evenement
georganiseerd
worden, waar een 2D-kunstwerk
centraal staat. De wijze van
behandeling of beschrijven van
het kunstwerk blijft hetzelfde
als met de applicatie, omdat
mensen dit gewend zijn, maar op
het evenement wordt de tactiele
beleving van het kunstwerk
aangeboden.
Geld inzamelen vanuit subsidies
of crowdfunding
Aanbieden AppStore

•

•
•

Kernresources
•
•

Kostenstructuur
•

Startkapitaal

Waardenpropositie Klantenrelaties
•
•

•

•

Voor een eenmalige verkoop van
de applicatie is er contact met de
gebruikers.
Bij het openen van de applicatie, zal
er gevraagd worden om het account
te koppelen aan Facebook of een
mailadres. Op deze manier wordt er
een community gecreëerd.
Het evenement zal ervoor zorgen dat
de gebruikers van de applicatie en
eventueel hun partners met elkaar in
contact komen.
Tevens zal in de toekomst mogelijk
intensiever contact met deze
gebruikers gelegd worden voor het
verder ontwikkelen van de applicatie.

Klantsegmenten
•

Zowel mensen met een
visuele beperking als
zienden. Het concept is
ontworpen zodat visueel
beperkten kunst subjectief
kunnen ervaren. Voor
zienden is het concept
‘APPart’ ook interessant,
omdat het concept hun
2D-kunst op een andere
manier laat ervaren.

Kanalen
•
•

Ontwikkelingskosten
Ontwerp/Designkosten

Een kanaal is de AppStore van Apple,
waar de applicatie vanaf gedownload
kan worden.
Tevens wordt er via de websites,
netwerk en andere ondernemingen
van Jofke van Loon gecommuniceerd
over de ontworpen applicatie.

Inkomsten
•

Verkoop van het concept ‘APPart’ door middel van applicatie, website en de
evenementen
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Realiseren
Draagvlak creëren

Jofke van Loon zal haar visie, ervaring en
enthousiasme inzetten om kennis over
kunst in combinatie met visueel beperkte
kunstliefhebber met elkaar in contact te
brengen. Bij het openen van de applicatie zal een
Facebook-account of een mailadres gevraagd
worden, door deze gegevens te koppelen, zal
Jofke van Loon haar netwerk vergroten.
Dit concept is de brug tussen fysieke en
technologische innovatie, daar er een balans is
met het technologische aspect van de applicatie
en het fysieke aspect van de evenementen.
Met dit concept is rekening gehouden met de
hedendaagse stroom van technologie, waarbij
het fysieke element niet uit het oog verloren
is. Tijdens de georganiseerde evenementen
is er een mogelijkheid voor Jofke van Loon
om mensen in contact te laten komen met de
Taktila methode®.

Met dit concept zal Jofke van Loon niet alleen
onderscheidend zijn als onderneemster,
doordat dit concept innovatief en vernieuwend
is voor mensen met een visuele beperking.
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Partners

De betrokken partners zijn diverse, kleine,
onafhankelijke groepen. Deze samenwerkingen
kunnen alleen waargemaakt worden als ieder
achter het gedachtengoed van het concept staat.
Zij werken onder leiding van Jofke van Loon,
waar nauw contact mee onderhouden wordt.
Deze evenementen geven de partners een kans
om hun netwerk te vergroten en zich in te
zetten voor een nieuwe kunstbeleving. Voor de
technologische aspecten is contact gelegd met
E-Sites. Voor diverse locaties in de grote steden
zijn er mensen die geinteresseerd zijn.
Wat betreft amateurgroepen zijn er met drie
groepen bijeenkomsten geweest, tot dus ver
zijn dit groepen gevestigd in Tilburg.
Allen zouden ze klaar staan, wanneer het
concept gerealiseerd zou worden.

Conceptbewaking

Het uitgangspunt moet ten alle tijden
het subjectief ervaren van kunst door
mensen met een visuele beperking zijn. De
conceptbewaking ligt in handen van Jofke van
Loon. Het gedachtengoed van het concept
dient als brede basis, waar alle keuzes in de

toekomst aan getoetst kunnen worden. Deze
achterliggende visie sluit aan op de werkwijze
van Jofke van Loon.
Om het concept ‘APPart’ te bewaken is ervoor
gekozen om een betaalde applicatie en website
te realiseren. Op deze manier kan ervoor
gezorgd worden dat ‘APPart’ in de toekomst
up to date blijft. Uit onderzoek is gebleken dat
veel applicaties eenmalig worden ontwikkeld
en dit wordt als storend ervaren door mensen
met een visuele beperking. Het is dan ook
belangrijk dat er regelmatig met de doelgroep
gesproken wordt. Alleen dan zal de relatie
tussen het concept en de gebruiker goed
blijven. Alle eventuele doorontwikkelingen en/
of conceptuitbreidingen horen gebaseerd te
zijn op het eerder vermelde conceptstatement.
Wanneer de applicatie niet (meer) voldoet aan
de wensen van de doelgroep, zal dit negatief
effect hebben op het imago van het concept en
Jofke van Loon. De kwaliteit van het concept zal
dan afnemen.
Met de conceptbewaking moet er rekening
gehouden dat de applicatie en website
regelmatig, consistent en kwalitatief in orde is.

Advies
Door het concept ‘APPart’ zal Jofke van
Loon inspelen op de veranderingen en
ontwikkelingen in de maatschappij. Het
is interessant om op deze veranderingen
en ontwikkelingen in te spelen, omdat het
belangrijk is om producten en diensten te
realiseren die innoverend zijn voor deze
maatschappij. Uit het onderzoek blijkt dat de
groep visueel beperkte mensen veel groter is
dan menig medemens weet. De ziende mens
ervaart zijn zintuigen als vanzelfsprekend
en is zich niet bewust van de drempels die
ontstaan als er een van de zintuigen uitvalt.
Echter kunst is onderdeel van ons cultureel
erfgoed en zou toegankelijk moeten zijn voor
elke burger.
Het concept ‘APPart’ verlaagt de drempels die
door de slechtziende kunstliefhebber ervaren
worden. Tevens is dit concept een aanvulling
op elke ziende kunstliefhebber, omdat de
applicatie ook voor hen heel toegankelijk is
‘APPart’ zal een positieve bijdrage leveren aan
de kwaliteit van leven van visueel beperkte
kunstliefhebbers, doordat het concept binnen
alle vormen van welzijn een bijdrage levert.
Wanneer er gekeken wordt naar bijvoorbeeld

het materieel welzijn dan vergroot ‘APPart’ dit
welzijn, doordat de applicatie laag in kosten
is, er geen extra middelen voor nodig zijn en
het in een zelf gekozen omgeving gebruikt kan
worden.
De evenementen en het forum die in de
applicatie verwerkt zijn, vergroten het sociaal
welzijn, omdat het mensen stimuleert in
hun sociale betrokkenheid. Er vind contact
plaats tussen mensen met dezelfde interesse,
nieuwsgierigheid en eventuele beperking.
Deze sociale cohesie kan zowel online als
offline gevormd worden.
Het gebruik van de applicatie in combinatie
met de Taktila methode® zorgt voor een
compleet subjectief beeld van het kunstwerk.
Organisaties, bedrijven en consumenten
leren tijdens de georganiseerde evenementen
op een andere manier de Taktila methode®
kennen, doordat de methode laagdrempelig
aangeboden wordt. In de nabije toekomst
zullen de technologische innovaties het
concept ‘APPart’ verrijken, door bijvoorbeeld
de tactiele waarneming met technologische
middelen.

Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen
om de opgedane informatie mee te nemen
in de toekomst om een sterker draagvlak
te creëren voor verdere onderzoeken. Een
eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen
richten op een manier om de leeroverdracht
van tactiele waarneming makkelijker over te
brengen.

65

66

Sophie Pattinama | 2223844 | TOETSCODE 25L3MEESTO | Studio XPLO, Jofke van Loon | Tessa Petrusa en Danielle Naafs| 4 september 2017

E
H
UF

C
BE MS
N
O H
OJ

RZ

E

Z C
R

OJ

E

T

Bijlagen

V

BIJLaGEn

67

1. Symposium TaktilaGastspreker
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2. SectorGezondheidssector
Gezondheidzorg (gericht op mensen met een visuele
beperking)

menseigen. De meesten willen zelf op onderzoek uit en hun
(dagelijkse) problemen zelf oplossen.

Demografie

“Alles tegelijk ervaren is moeilijk, dus

Er zijn in Nederland 320.000 mensen met een visuele
beperking, waarvan 223.000 slechtzienden en 76.000
blinden (Vision2020). De zorg voor mensen met een visuele
beperking is groot, doordat het een kleine doelgroep is met
speciale behoeften. Deze speciale behoeften zijn vaak te zien
in de vorm van een hulpverlener.
Het is belangrijk dat deze visueel beperkte mensen, zoals elk
mens op de aarde, volwaardig deel kunnen nemen aan de
samenleving. Echter elke persoon met gedeelde interesses
zullen elkaar opzoeken om ervaringen te delen. Niet alleen
interesses zullen elkaar aantrekken, maar ook mentaliteiten.
Zo zullen er mentaliteitsgroepen zijn die ziende mensen
opzoeken of juist helemaal niet, dit wisselt enorm per
mentaliteit.

Psychologie

Wanneer iemand blind raakt, start er een proces, dat
overeenkomt met een rouwproces (Diepveen, 2000). Tijdens
dit proces zijn er zes verschillende fases, wat uiteindelijk
zal resulteren in acceptatie. Alleen wanneer men heeft
geaccepteerd heeft dat hun situatie niet zal verbeteren, is
er ruimte voor nieuwe vaardigheden, zoals het leren van
brailleschrift en stoklopen. Door het accepteren van de
handicap wordt ontspannen aan handelingen begonnen
en kunnen de handelingen met aandacht worden verricht.
Op deze manier kan er gerichter met de energie worden
omgegaan.
Voor mensen die heel hun leven blind zijn, is het gemis van
zien minder groot, doordat zij niet anders gewend zijn.
Iedereen gaat anders om met zijn of haar beperking.
Gaandeweg het acceptatieproces wordt de beperking
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daarom breek ik het op in stukken”.
In de periode tussen maart en juni 2017 heb ik Mirjam
Damstra begeleid bij de schildercursus op vrijdagmiddag.
Het is heel bijzonder om te zien dat Jofke van Loon de cursist
heel zelfstandig te werk laat gaan. De begeleiding is er alleen
om kleine handelingen te verrichten, mee te denken en
vooral om samen plezier te hebben in het creëren.

Sociologie

De mensen die vanaf hun geboorte blind zijn, vinden het
moeilijk om de visuele wereld te snappen, doordat zij van
sommige situaties geen besef hebben. Evenzo kunnen de
meeste mensen met een non-visuele beperking zich geen
wereld voorstellen, waar zij niet kunnen zien. Om die reden
is er een kloof voelbaar in de maatschappij tussen visueel
beperkten en non-visueel beperkten.
Niet alleen deze culturele instelling speelt in op mensen
met een visuele beperking, maar ook andere kunstvormen
zien in dat er verbeteringen gemaakt kunnen worden in de
cultuursector. Zo wordt film, theater en fotografie steeds
bereikbaarder voor deze doelgroep. Stichting Komt Het Zien!
maakt theaterbeleving mogelijk, dankzij de live audioscriptie,
waarbij een blindentolk alles mondeling beschrijft. Het
theater wordt daardoor toegankelijk voor iedereen, ook als je
niet alles kunt ervaren (Kom Het Zien, 2017).
Voor blinden en slechtzienden is het lastiger om zich zelfstandig
te verplaatsen, hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen als
de blindenstok en/of een blindengeleidehond een uitkomst.
De blindenstok heeft verschillende functies, bijvoorbeeld om

het verkeer en anderen erop te wijzen dat de stokloper blind
of zeer slechtziend is. Dit internationale hulpmiddel heeft
een erkende waarde als symbool van onafhankelijkheid van
visueel gehandicapten (Gezondheidsnet, 2016). Toch geven
verschillende mensen aan dat zij zich geïsoleerd voelen,
wanneer zij met een stok over straat lopen. Zij hebben dit
gevoel doordat mensen op straat met een boog om hun
heen hopen. Tevens is het gebruiken van een blindenstok,
een acceptatieproces waar iemand doorheen moet. Wat
voor sommigen een reden kan zijn om te stoppen met het
lopen met een stok. De blindengeleidehond wordt daarnaast
ervaren als een sociale factor.

Technologie

Waar eerst veel slechtzienden bang waren dat door de
opkomst van touchscreen hun vrijheid werd afgenomen,
blijkt het tegendeel bewezen te zijn. Tjarda Struik, sinds haar
zesde jaar slechtziend, vertelt aan Vodafone:

“Met mijn oude telefoon moest ik
alles onthouden wat ik had getypt, een
touchscreen leek me nog veel lastiger.
Maar door mijn iPhone en iPad kan ik
veel meer dan eerst” (Youtube, 2015).
De iPhone was de eerste en lange tijd de enige smartphone met
ingebouwde spraaktechnologie. Apple is, volgens Vincent
van der Does, adviseur voor ondersteunende technologie
bij Visio, een uitkomst als het gaat om het gebruikersgemak
voor mensen met een visuele beperking. Het Amerikaanse
elektronicabedrijf heeft zijn apparaten ingebouwd met onder
andere VoiceOver, Siri en brailleondersteuning, hierdoor

3. SectorKunst
zijn ingewikkelde dure software niet perse nodig.
De smartwatches zijn nu al een uitkomst, doordat de navigatie
om de pols zit, waardoor zij twee handen vrij hebben voor
een blindenstok en hond.

“Het

belangrijkste

is

dat

ik

onafhankelijker ben en daardoor meer
op pad durf te gaan”,

geeft geïnterviewde aan.
Hij is sinds zijn geboorte blind, maar ziet wel het verschil
tussen licht en donker. Henk ontwikkelt computersoftware
voor visueel beperkten.
Henk gebruikt een paar apps, die speciaal voor de mensen
met een visuele beperking zijn gemaakt, zoals Penfriend en
Daisylezer, maar geeft de voorkeur aan gewone apps. Dit
komt doordat ontwikkelaars van deze ‘speciale’ applicaties
vaak subsidie krijgen, maar deze apps worden vaak niet meer
bijgewerkt (ICulture, z.d).
Dedicon is een stichting die er voor strijd dat alle informatie,
die nodig is om volwaardig te participeren in de samenleving,
toegankelijk is. Om die reden bieden zij aangepast
leesmateriaal voor onder andere blinden en slechtzienden.
Dankzij deze technologische hulpmiddelen wordt ervoor
gezorgd dat visueel beperkten steeds minder afhankelijk
zijn van anderen. De tendens laat voorspellen dat deze
persoonlijke hulp in de toekomst alleen nog maar minder
nodig zal zijn.

Economie

Één op de vijf mensen met een visuele beperking heeft
een betaalde baan, dit betekent dat de overigen leven van
een uitkering. Zij die een betaald baan hebben, doen vaak
vrijwilligerswerk bij blindenorganisaties.
Het Koninklijke Visio ondersteunt blinde en slechtziende
mensen bij het verwezenlijken van hun wens om zo

zelfstandig mogelijk te kunnen leven, leren, wonen en
werken (Koninklijke Visio, 2009).
Bartiméus is een instelling die zorg, onderwijs en
ondersteuning biedt voor mensen met een visuele beperking.
Deze mensgerichte organisatie probeert door kennis en
ervaring bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van
leven voor mensen met een visuele beperking.
Toch zijn de kosten van preventie en behandeling van
pathologie aan de ogen, lager dan de zorgkosten voor blinden
en slechtzienden (VISION2020, 2016). Op deze manier
proberen organisaties vanuit hun specifieke expertise,
mensen met een visuele beperking zo compleet mogelijk te
laten deelnemen in en aan de maatschappij.

Psychologie

Het communiceren door middel van beeld neemt toe,
waarbij woorden steeds minder worden (Peeters, 2008).
Beelden zijn een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de
maatschappij, doordat het een makkelijke manier biedt om
snel en overzichtelijk te informeren. Beelden zijn in de loop
der jaren dominanter geworden. In de snelheid van het zien,
wordt vaak gekeken naar de details. Het gevaar ontstaat dan,
dat het overzicht door de vele details gemist wordt.
In het dagelijkse leven zijn we gefocust op de taken en
doelen, die we voor ogen hebben, dit wordt gerichte
aandacht genoemd. Wanneer men even niets hoeft te doen,
is er ruimte voor andere gedachten. Deze vrijwillige aandacht
wordt geprikkeld in musea bij een kunstwerk. Er ontstaat
een fascinatie, waardoor we worden losgetrokken uit onze
wereld.
Waarom wordt het ene kunstwerk wel en het andere niet
onthouden? De reden kan van alles zijn, want de oorzaak
c.q. oorsprong daarvan ligt in ieders waarden en normen.
Het kunstwerk raakt! Wat de reden ook is: het kunstwerk had
voor een moment jouw complete aandacht.
Het verhaal achter, of letterlijk gezegd naast het kunstwerk,
is een bonus.

Sociologie

Dat kunst alle leeftijden laat samen komen wat altijd al zo
geweest is, laat The Art of the Brick” nogmaals zien. Deze
tentoonstelling in Amsterdam stond geheel in het teken
van LEGO. Met duizenden steentjes waren wereldwijd
bekende 2D-kunstwerken, zoals Da Vinci, Rembrandt en
Vermeer, vertaald naar 3D-werken. Daarnaast was er een
Play Zone toegevoegd, waar alle (kleine en grote) bezoekers
creatief aan de slag konden met het bekende speelgoed
(Cultuur Werkt, 2016).Tevens is opmerkzaam dat gemeentes,
woningbouwcorporaties en stadsbesturen steeds vaker kunst
in zetten om wijken kleurrijker te maken. Op deze manier
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wordt er een positieve sfeer gecreëerd en komt de
identiteit van een stad nog meer tot uiting. In 2014 hebben
graffitikunstenaars van Straatexpo in Den Haag lege
woningblokken ‘gepimpt’. De Amerikaanse cultureel
sociologe Diane Grams van de Universiteit van Yale meent
dat kunst de sociale samenhang in een wijk versterkt (Bol,
M., 2017).
De stichting Make It ART Worthy (MIAW) wil de
maatschappij, kunst en kunstenaars op een laagdrempelige
manier met elkaar verbinden. Kunstenaars ontdekken dat
hun kunst anderen inspireert, maar ook door zichzelf te
zijn helpt hen om te creëren. “Kunst hoort midden in de
maatschappij te staan om zo te laten zien hoe mooi, bijzonder
en divers de wereld is” (MAEX, 2017).

Technologie

Het eerste virtual reality museum ter wereld is in Nederland
geopend (Dutch Cowboys, 2017). De app ‘Nationaal VRMuseum’ is een initiatief van de Museumvereniging,
die hiermee wil laten zien wat er allemaal te zien is in de
Nederlandse musea. Op deze manier wordt er geprobeerd om
musea toegankelijker te maken voor jongeren. Deze virtual
reality ontwikkeling is het bewijs dat de techniek ingezet kan
worden in de meest uiteenlopende vakgebieden met ieder
een ander doel zoals: educatie, wetenschap, vrijetijd en in de
makelaardij.
Kunst wordt steeds laagdrempeliger mede door
technologische ontwikkelingen. Zo maakt het Anne
Frankhuis in Amsterdam het mogelijk om aan mindervalide
bezoekers een rondleiding in het achterhuis te geven door
middel van virtual reality (Nemokennislink, 2015).
Een andere interessante app is ‘Smartify’, waarbij een
beeldherkenningssoftware een schilderij herkent. Wanneer
het schilderij bekent is, kan er meer (basis)informatie
verkregen worden zoals de kunstenaar, titel en gebruikte
materialen. Een fantastische bijkomstigheid is dat het hele
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achtergrondverhaal van een schilderij beschreven kan
worden en dat de audio-info door een expert met kennis van
zaken ingesproken is (Spotting the Cool, 2017).

Economie

In een verkenning van de Raad voor Cultuur en de
Sociaal-Economische Raad wordt geconcludeerd dat wie
in de cultuursector werkt, vaak een zwakke positie op de
arbeidsmarkt heeft. In de periode van 2009 tot en met 2013
daalde het aantal vaste banen met 12,3 procent (MEST, 2017).
Werknemers zijn genoodzaakt om zelfstandig te worden,
waardoor zij in onzekerheid leven. Door de afname van
betaalde arbeid is de concurrentie in de cultuursector groot
en zorgt ervoor dat werkenden voor een lager tarief werken.
Toch nemen zij dat werk aan, omdat zij op die manier hun
beroep kunnen uitoefenen, een portofolio kunnen opbouwen
en in de toekomst hopen op beter betaalde opdrachten (SER,
2016).
De kunst- en cultuursector is goed geraakt door de
economische crisis, zowel op nationaal, regionaal als lokaal
niveau, zijn er de laatste jaren flinke bezuinigingen geweest
(SER, 2016)
Toch blijkt uit een onderzoek van VBCN, Vereniging
Bedrijfcollecties Nederland, dat in 2015 bedrijven voor 2,7
miljoen euro aan kunst aankochten. Veel bedrijven kopen
werken van kunstenaars die op een vroeg moment in hun
carrière zijn. Op deze manier kunnen deze opkomende
kunstenaars garanderen op een succes in hun toekomst
(NRC, 2017).

Politiek

Kunst is onafhankelijk van machthebbers, oftewel het is
autonoom. Met de beroemde woorden van Emanuel Kant
‘L’art pour l’art’ uit de 18de eeuw wordt perfect het doel van
kunst geformuleerd, namelijk dat kunst geen ander doel hoeft

te hebben dan kunst te zijn. Toch heeft kunst de overheid als
een van de grootste financiers, waardoor de Nederlandse
overheid bepaalt welke kunst gesteund wordt. Door de
grote cultuurbezuinigingen in 2011 wordt er van culturele
instellingen verwacht dat zij financieel zelfstandiger worden.
Een ontwikkeling die alleen gerealiseerd kan worden
wanneer de instellingen gehoor geven aan de wensen van
hun publiek. Deze beweging is momenteel nog steeds
gaande.
Tevens is de onrust, die heerst door politieke bewegingen,
goed voelbaar in de kunstsector. Kunst is nooit vrij van
politieke invloed, want de politiek heeft de kunst visa versa
nodig. Jarenlang is kunst ingezet als propagandamiddel voor
machthebbers om hun macht te onderstrepen.
Jaren later wordt kunst nog steeds gebruikt om idealen of een
bewustwording te creëren in de vorm van bijvoorbeeld guerilla
kunst. Guerilla Girls is een activistische kunstenaarsgroep,
die door middel van humor hun boodschap proberen over
te brengen.
In maart 2015 werd het rapport ‘Cultuur herwaarderen’
gepresenteerd door de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, hierin werd gepleit voor een herwaardering
van de culturele waarden binnen de culturele sector. Er
wordt nu namelijk vanuit een sociale en/of economische
waarde gekeken naar kunst.
Kunst die werkelijk iets wil veranderen, moet de regels van de
maatschappij omzeilen, vind Den Hartog Jager (Bibliotheek,
2015). Maar kunnen deze regels omzeild worden, wanneer
kunst zich afspeelt in de maatschappij en de overheid zoveel
(financiële) invloed blijft hebben?

4. SectorMusea fieldresearch
In het kader van dit onderzoek is er fieldresearch gedaan
door veel musea te bezoeken, waarover uitgebreid verslag is
uitgebracht in de bijlagen.

Expositie Slow Food in Mauritshuis

Tijdens de expositie van het Mauritshuis over Slow Food is er
een lezing bijgewoond. In de lezing sprak expert Zoran Kwak
over stillevens uit de Gouden Eeuw. Aan het einde van de
zestiende eeuw begonnen de schilders voedsel op rijkelijke,
gedekte tafels te schilderen. Deze schilderijen representeren
rijkdom en overdaad en kennis van een nieuwe wereld met
onbekende smaken.
Wat tijdens deze lezing en expositie is opgevallen, is dat er geen
rekening gehouden werd met mensen met een (zintuigelijke)
beperking. Afbeeldingen van de schilderijen met stillevens
zijn niet uitgelegd. Tevens was er geen vervanging gevonden
voor de kapotte microfoon, waardoor oudere mensen moeite
hadden om het verhaal te volgen.
In de schemerige expositieruimte stonden de lichtspotjes
fel op de stillevens. Het is vaker door visueel beperkten
aangegeven, dat zij door de lichtspotjes nog meer beperkt
worden. Door de terugkaatsing van het licht op het glas of
de vernis van de verf, verblindt het. Daarnaast moeten zij
heel dicht bij het schilderij staan om maar iets te kunnen
zien en hebben vervolgens geen besef van de verdere ruimte
of worden door de suppoost teruggefloten. Tevens was
het lettertype van de aantekeningen naast de schilderijen
bijna niet leesbaar door mij, zowel door lettertype als door
kleurgebruik, laat staan voor visueel beperkten.

Beelden aan Zee in Scheveningen

Het museum heeft in 2016 de RAAK Stimuleringsprijs
gekregen. Deze prijs wordt uitgereikt aan musea die zich
inzetten om hun collectie toegankelijker te maken voor
mensen met een visuele beperking. Een deel van de collectie
kan aangeraakt worden, maar dit geldt alleen voor visueel
beperkten en moet in overleg met het museum.

Bij een bezoek aan dit museum was het extreem druk door
de expositie over Picasso, waardoor er veel mensen in een
ruimte waren. Om die reden waren er veel prikkels, die
mogelijk als storend ervaren kunnen worden door mensen
met een zintuigelijke beperking. Deze mensen zijn namelijk
gevoeliger met hun andere zintuigen.
Tevens was het die dag slecht weer, waardoor de beelden
buiten, die altijd aangeraakt mogen worden, alleen in de
regen gevoeld konden worden.

De Pont in Tilburg

De Pont in Tilburg wordt regelmatig door mij bezocht, maar
nu is er gelet op de toegankelijkheid voor visueel beperkten.
Tijdens een gesprek met een van de medewerkers werd
aangegeven dat zij bewust geen rekening houden met deze
mensen, omdat zij vinden dat er genoeg andere kunstvormen
zijn die wel door visueel beperkten ervaren kunnen worden.
Deze duidelijke boodschap is voelbaar in het bezoek.
Desondanks zijn er meerdere geïnterviewden vaker naar het
museum geweest. Zij gaan met mensen uit hun directe kring,
die helder uitgeleggen wat er te zien is en waarom het ene
kunstwerk mooi is. Hier ligt precies de kern van het ontstaan
van dit onderzoek.

Gemeentemuseum in Den Haag

In het Gemeentemuseum was een expositie over de kleding
van Audrey Hepburn. De paspoppen die de kleren aanhadden,
stonden op grote plateaus. Deze konden niet aangeraakt
worden, maar de ondersteunende tekst gaf duidelijk aan wat
er precies te zien was. Bij sommige kledingstukken werd de
film met commentaar van mode experts afgespeeld. Er werd
een fragment per ruimte afgespeeld, waardoor er verder geen
storende prikkels waren. Toch was in dit gedeelte van het
museum de belichting ook gedempt, waardoor de tekst niet
goed leesbaar was. In de rest van het museum was veel direct
zonlicht en zou het minder als last ervaren worden.

Van Abbemuseum in Eindhoven

Dit museum is geblinddoekt bezocht samen met een ziende.
In dit museum is meteen opgevallen, dat zij veel inspelen
op zintuigen en rekening houden met een zintuigelijke
beperking. Aan het begin van het museumbezoek kon er voor
diverse elementen gekozen worden om de andere zintuigen
te prikkelen, bijvoorbeeld een koffiegeur om de geur uit de
geurcapsules te neutraliseren. Door het museum stonden
verschillende capsules die geuren verspreidden in het thema
van het schilderij dat er naast hing.
Op de website wordt expliciet aangegeven dat er met alle
beperkingen rekening gehouden kan worden, zoals een
ringleidingversterker voor de extra ondersteuning van
geluid, hulphonden en mensen met Alzheimer.
De beleving om geblinddoekt door een museum te lopen,
zorgde ervoor dat andere zintuigen bewuster gebruikt
werden en sterker voelden. De geuren roken sterker en de
geluiden klonken harder.

Het MHKA in Antwerpen

Dit museum voor hedendaagse kunst is gericht op moderne
en hedendaagse kunst. Alle ruimtes waren verlicht met veel
natuurlijk licht, waardoor de kunstwerken tot zijn recht
kwamen. Er kon heel dichtbij de kunstwerken gekomen
worden, wat heel erg fijn was om de details te kunnen
waarnemen. Er stond niet bij alle kunstwerken een uitleg
naast. Sommige kunstwerken waren zo abstract dat het
moeilijk was er een voorstelling van te maken.
Wat een opsteker was, dat bij sommige kunstwerken het
hele proces was gefilmd en die werd afgespeeld naast het
desbetreffende kunstwerk. Bij het ene kunstwerk wist je
bijna niks en bij de andere werd alles tot in details verteld.
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Noordbrabants Museum en Stedelijk
Museum in Den Bosch
In deze musea was het heel fijn dat er informatiekaarten bij
de ingang gepakt konden worden. Hierdoor kan er op het
gemak gekeken worden naar de kunst in combinatie met de
tekst in de hand.

Het Noordbrabants museum heeft meerdere ruimtes waar
veel natuurlijk licht komt. In die ruimtes ging de expositie over
de dood. Het licht was een onderdeel van de beleving. Wel
stonden er veel dingen op de grond, waardoor er voorzichtig
omheen gelopen moest worden. Dit is voor iemand met een
visuele beperking hoogstwaarschijnlijk lastig.
In het Stedelijk museum was een expositie over de
verandering van design. Hier stonden de items op grote
pallets en kon er langs de buitenmuren omheen gelopen
worden. De ondersteunende tekst was groot uitgeprint en
lag ernaast. Het was extreem donker in de ruimte met enkel
spotjes op de tekst en items. Door de grote pallets kon er
niet dicht bij de items gekeken worden, hierdoor moesten de
ogen veel moeite doen om de details te kunnen waarnemen.

Kruller Muller in Otterlo

Het museum is erg toegankelijk voor mensen met een
lichamelijke handicap, maar minder voor mensen met een
zintuigelijke beperking. Er stonden veel beelden midden in
ruimtes, die visueel beperkte mensen niet zouden kunnen
ontdekken, zonder daar met hun stok tegenaan te slaan. Wel
kon er dichtbij de schilderijen gekomen worden en stond de
uitleg vaak groot op de muur.

MuZIEum in Nijmegen

Het MuZIEum wil zienden de beleving laten ervaren
van iemand met een visuele beperking. Ze hebben drie
verschillende belevingspakketten: het dagelijkse leven, een
vakantiebestemming of de stadswandeling.
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Bij het dagelijkse leven werd er een route door verschillende
kamers gelopen, waarbij er door een woonkamer, park,
supermarkt en een plein gelopen werd.
Er is opgemerkt dat het gevoel heerst dat alles in de ruimte
waargenomen moet worden, of te wel alles aangeraakt moet
worden. Tevens gaven de muren een gevoel van veiligheid en
was het spannend om deze los te laten. Het was heel spannend
en een avontuur om op onderzoek uit te gaan in de ruimte. Je
raakte totaal gedesoriënteerd en kon afstanden niet inschatten.
Een rare gewaarwording was dat je op dat moment was
overgeleverd aan de blinde suppoost die de bezoeker door het
museum leidde.

Kunsthal in Rotterdam

In de Kunsthal was een expositie over Hyperrealisme. Deze
schilderijen zijn erg groot en er mocht dichtbij het schilderij
gestaan worden. De teksten op de muur waren heel klein
geschreven en zelfs voor zienden slecht leesbaar. De hallen
werden duidelijk aangegeven, maar welke route er gelopen
kon worden was niet duidelijk.

5. Doelgroep Interviews
Persoon 1

Deze persoon is slechtziend vanaf de geboorte en blind
vanaf dat zij 17 is. Zij heeft de behoefte om beeldende kunst
te ervaren. Toch geeft ze aan ,dat naar het museum gaan als
een drempel ervaren wordt. Dit komt doordat bij de ingang al
niet duidelijk is waar naartoe gegaan moet, hoe het museum
in elkaar zit en wat er allemaal te doen is. Een voorbeeld die
zij aangaf was dat er geen voelbare plattegrond bij de ingang
gegeven wordt. Op deze manier heeft ze geen besef van de
ruimtes in het museum.
Door de cursus en de Taktila methode® komt de kleurbeleving
weer terug, dit komt mede, doordat er met de schildergroep
over wordt gesproken. Het geeft letterlijk kleur aan haar
leven!
Kunst in haar leefomgeving moet voor iedereen mooi zijn,
want ze woont samen met haar man en dochter. Vroeger kon
ze meer zien dan nu, dus ze weet wat ze er in huis qua kunst
is opgehangen, maar als iemand het nu zou veranderen, zou
ze het niet weten.
Ze zou het leuk vinden als zij zelf onderdeel van de
kunstbeleving is. Nu is ze al veel bezig met maken van kunst
zoals schilderen, boetseren en vilten.
Tevens gaat ze sowieso één keer in de maand naar het Van
Abbemuseum, omdat dan het special-guest programma
is. Op die zondag zijn er verschillende kunstwerken die
aangeraakt mogen worden.
Ze vertelde dat ze laatst naar de Pont geweest was en dat ze
juist aan haar dochter vroeg wat zij mooi vond en waarom.
Door het doorvragen kreeg ze veel te weten over het schilderij
dat iemand anders al mooi vond.

Persoon 2

De tweede geïnterviewde is slechtziend vanaf haar geboorte.
Zij houdt van felle kleuren en zou willen leren hoe ze deze
het best kan combineren. Van die felle kleuren wordt zij heel
vrolijk, wat met zwart en wit juist bij haar het omgekeerde
gevoel geeft.
Hoe de ruimtes eruit zien en het ruimtelijke perspectief snapt
ze door logisch te denken, te onthouden en veel doet ze op de
automatische piloot. Bij haar thuis hangen er tl-buizen. De
felle stralen in haar interieur zorgen ervoor dat zij iets meer
kan zien.
Ze is veel met kunst maken bezig, doordat haar moeder
veel schildert. Haar moeder heeft haar veel technieken
aangeleerd.
In museums vind ze het jammer dat er bijna overal lichtspotjes
op de kunstwerken staan. Vooral bij de schilderijen waar glas
overeen zit, want het licht kaatst hierop terug en waardoor ze
helemaal niks ziet. Daardoor moeten vaak anderen vertellen
wat er te zien is, hierdoor krijgt ze geen eigen beeld.
Ze geeft aan dat haar andere zintuigen beter ontwikkeld zijn
door haar visuele beperking, waar ze soms last van heeft
bijvoorbeeld in een winkel.
Daarnaast wordt aangegeven dat ze het leuk vind dat er
steeds meer ontwikkelingen zijn en dat zij het heel leuk
vind om hierover na te denken, maar dat veel producten of
diensten duur zijn. Ze heeft een uitkering waar ze van leeft,
dus ze vind het jammer dat ze aan sommige dingen niet mee
kan doen.

Persoon 3

Deze vrouw is vanaf haar eerste jaar volledig blind. Ze zou
de praktische toepassingen van kleur willen leren, zodat ze
met de maatschappij mee kan praten. In haar hoofd zijn
beelden moeilijk om te snappen. Doordat ze maar een x
aantal dingen kan opnemen in haar geheugen, is het op een
gegeven moment vol. Op een gegeven moment van de dag
kan ze geen informatie meer opslaan.
De geïnterviewde is heel nieuwsgierig naar de visuele wereld,
dit blijkt uit heel het gesprek, doordat ze veel vragen terug
stelde over hoe de maatschappij in elkaar zit.
Kunst heeft voor haar veel emotionele waarde, doordat
haar ex-man een kunstenaar is. Hierdoor heeft ze veel
kunsttechnieken en informatie van hem geleerd. Van hem
heeft ze een beeldje gekregen dat op haar bureau staat.
Het beeldje wordt gevisualiseerd door geluiden, lijnen en
structuren. Deze prikkelingen zorgen voor een emotie en die
zorgen voor een beleving, geeft ze aan. Toch geeft ze aan dat ze
niet teveel prikkels wil, dus dat alleen een structuur of geluid
al genoeg is. Het kan al snel teveel zijn, overprikkeld. Ze wil
zelf kunnen kiezen, zonder dat iemand haar iets oplegt.
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Persoon 4

Deze geïnterviewde oudere man, hij wil zijn leeftijd niet
verklappen, maar ziet er naar eigen zeggen beter uit dan
zijn leeftijd zou doen vermoeden, is erg bezig met kunst.
Hij is vanaf zijn 35 jaar blind geworden na een ongeluk. In
arbeidsverleden was zijn beroep timmerman en praat daar
vol passie over.
Hij heeft zijn verleden als timmerman gebruikt om zijn
tijd te vullen met het maken van houten beeldjes. De
gereedschappen kent hij uit zijn verleden en weet precies
waar ze liggen in een zeer geordende schuur. Hij raakt hier de
tijd kwijt. Op de tast bewerkt hij het hout, schuurt en schaaft
en heeft nog al zijn vingers , aldus dhr.
Kleur is een onderwerp wat minder belangrijk voor hem is,
het gaat deze man vooral om de beeldende kunst. Hij geeft
aan in het verleden de kleuren minder belangrijk te hebben
gevonden. In zijn huwelijk koos hij altijd al de verkeerde
kleuren bij elkaar, nu mag zijn vrouw bepalen was er bij
elkaar past.
Kunst is voor hem een vorm van tijdsbesteding. In zijn
eigen vertrouwde omgeving creëren van vormen. Hij geniet
hiervan, maar zou graag zijn kennis willen uitbreiden. Hij
ervaart het museum als een obstakel, omdat hij dan hulp
nodig heeft van een ander om daar te geraken.
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Persoon 5

Het interview werd gehouden met een 21 jarige, die al vanaf
haar geboorte blind is. Naast het blind zijn heeft ze nog
andere somatische ziekten die haar veel tijd kosten door
bezoeken aan het ziekenhuis en specialisten. Ze wordt daarin
vaak bijgestaan door haar moeder.
Ze ervaart kunst als een vlucht uit de werkelijkheid. Haar
moeder is een kunstliefhebster en heeft al enkele cursussen
kunstgeschiedenis gedaan. Door het overbrengen van haar
moeders enthousiasme is zij ook geïnteresseerd geraakt. Haar
moeder kent haar heel goed en beschrijft de schilderijen
voor haar. Met name de vormen worden beschreven, want
kleur heeft geen betekenis voor haar. Dit zou ze graag willen
ervaren.
Daar veel geld en tijd in de ziekenhuisbezoeken gaan zitten
en er dus een financiële belemmering is, komt kunst vaak
in het gedrang. Het vervoer is vaak duur, daar komen de
entreeprijzen bij en dan heb je nog niks gegeten of gedronken.
Uit haar verhaal blijkt een soort kinderlijke nieuwsgierigheid.
Ze is blij, dat ze door de kunst een nog hechtere band met
haar moeder heeft gekregen.

Persoon 6

Persoon nummer zes is een man van 31 jaar die een heel
bevlogen leven heeft geleefd. Hij is slechtziend geworden op
25 jarige leeftijd. Hij is heel open in zijn verhaal en zegt in 25
jaar zijn ogen opgebruikt te hebben door veelvuldig gebruik
van drugs. Na zijn afkicken, is hij langzaam slechtziend
geworden door ontstekingen. Hij heeft zich gerealiseerd dat
als hij wilde blijven leven, dat zonder zicht en zonder drugs
zal moeten.
Hij wil kunst en de explosie van kleuren , die hij uit de
drugstrips herkent , opnieuw ervaren maar dan in zijn hoofd
zonder medicatie. Hij is zoekende naar een manier om dat
binnen zijn beperking te kunnen doen. Hij geeft aan dat
hij nog niet zo lang slechtziend is en dus de mogelijkheden
nog niet goed kan beoordelen. Toch wil hij geen tijd gaan
verliezen, want de kans bestaat dat hij volledig blind wordt.
Braille is een van de dingen die hij onder de knie wil krijgen.

6. OpdrachtgeverOndernemingen
Studio XPLO

Stichting KIVI

Jofke van Loon heeft gekozen voor bepaalde waarden in haar
bedrijf en deze zullen om geld mee te kunnen verdienen ,
herkenbaar moeten zijn voor het publiek. Echter op de Ziezo
beurs staat Jofke van Loon ingeschreven met haar studio
XPLO, maar op de plattegrond van de beurs is haar methode
Taktila® aangegeven. Op deze manier ontstaat verwarring bij
de bezoeker.

Deze stichting organiseert ongeveer twee keer per jaar een
netwerkmogelijkheid, waarbij verschillende ondernemers
bij elkaar komen en elkaar kunnen helpen. Hoewel er een
hele commissie is, wordt deze stichting vooral geleid door
Jofke van Loon. De cultuur binnen een bedrijf maakt de
identiteit van een organisatie of stichting. Een onderdeel van
identiteit is samenwerking binnen een organisatie. Jofke van
Loon wil de mensen verbinden, echter niet het voortouw
blijven nemen. Om de stichting sterker te maken, zou het
een idee kunnen zijn om actieve mensen aan de basis toe
te voegen. Hierdoor zou de stichting actiever naar buiten
kunnen treden.

Onder de naam XPLO brengt Jofke van Loon haar werk
als beeldend kunstenares naar buiten. Ze organiseert
kunstevenementen en exposeert hier dan op met haar eigen
werk en het werk van de cursisten. Met haar schilder- en
tekenlessen geeft ze begeleiding op maat, want elke cursist is
anders en heeft andere handvatten nodig.

Boek ‘Je zintuigen als inspiratie’

Naast alle ondernemingen heeft Jofke van Loon in 2012 haar
boek ‘Je zintuigen als inspiratie’ uitgebracht. In dit boek komt
haar jarenlange ervaring terug en stimuleert zij de lezer om
de zoektocht naar kunstzinnige vorming en communicatie
aan te vangen. Het boek laat de lezer ontdekken welke
creatieve manieren er zijn om jezelf uit te drukken. Er is geen
specifieke doelgroep voor dit boek en is toegankelijk voor
elke geïnteresseerde.
Het boek ‘ Je zintuigen als inspiratie’ is geschreven voor
een groot publiek , waardoor het bij vele ondernemingen
als inspiratiebron gebruikt kan worden. De opdrachten die
in het boek ter verduidelijking worden gebruikt, zijn wel
overdacht gekozen en verduidelijken de tekst. Om het boek
voor een breed publiek toegankelijk te houden zou ervoor
gekozen kunnen worden om het opnieuw uit te geven, daar
de voorbeelden gedateerd zijn.

Stichting Kunst Is Voor Iedereen biedt de mogelijkheid
om verschillende ondernemers elkaar te laten helpen bij
mogelijke drempels die worden ervaren bij kunstparticipatie.
Tevens probeert de stichting mensen om op informele wijze
met elkaar kennis te laten maken, waarbij een organische
samenwerking kan ontstaan .

zouden leveren. De website zou breder opgezet mogen zijn.
Op dit moment is vooral Jofke van Loon met haar bezigheden
zichtbaar, maar het project zou sterker zijn als de aandacht
verdeeld zou zijn over alle zintuigen. Zeker nu het prikkelen
van de zintuigen in de huidige maatschappij meer aandacht
krijgt.

‘Zie je wel (?)’

Door alle ervaringen en inspiratie die Jofke opdeed
gedurende Door alle ervaringen en inspiratie die Jofke
van Loon opdeed gedurende de schilderlessen bij Visio
heeft zij creatieve mensen gemobiliseerd en ‘Zie je wel (?)’
opgericht. Het project is voor non-visuele kunstbeleving,
waar kunstenaars en visueel beperkten samenwerken om in
de wereld van de zintuigen te duiken. Deze verdieping in de
zintuigen gebeurt door middel van exposities, workshops en
interactieve presentaties.
Aan het ‘Zie je wel(?)’ project is voor een langere periode
minder aandacht besteed. Het project en de huidige website
zouden zich sterker naar buiten manifesteren als de andere
leden van het team van ervaringsdeskundigen hun bijdrage
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8. Trends Clusters
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9. Toetsing concept

Conceptueel relatieschema

Om
het
conceptueel
relatieschema
te
verduidelijken is er stapsgewijs uitleg gegeven aan
de hand van de visualisatie.
1.
Iemand, zowel een ziende als visueel
beperkte kunstliefhebber heeft behoefte aan het
ervaren van kunst.
2.
Appart kan voor Apple-gebruikers
gedownload worden of via taktila.com geopend
worden. De kunstliefhebber mag een persoonlijk
account aanmaken.
3.
De gebruiker krijgt een melding dat er
een nieuw kunstwerk bekeken kan worden. Iedere
maand wordt er een ander bekend of/en onbekend
schilderij vrijgegeven. Het schilderij kan op een
zelf gekozen moment en plaats via de website of
de applicatie geopend worden.
4.
Wanneer de applicatie geopend wordt,
is er een zwart scherm te zien. Met een toets kan
er gekozen worden of het bekende of onbekende
schilderij zichtbaar wordt.
5.
Met een swipe naar links kunnen er
verschillende toetsen gekozen worden. Deze
kunnen apart van elkaar gekozen worden. Op
deze manier kan de gebruiker zelf bepalen wat/
hoe hij of zij het schilderij wil ervaren.
1.
Als eerste kan er gekozen worden of het
schilderij zichtbaar gemaakt mag worden. Voor
mensen met een visuele beperking is dit (vaak)
niet van toepassing. Voor zienden is deze keuze
interessant, want zij zijn zich niet bewust van de
visuele wereld, waarin zij leven.
2.
Een van de toetsen is een beschrijving
van het schilderij van die week. Deze beschrijving
wordt zo objectief mogelijk verteld, door zo weinig
mogelijk interpretaties te gebruiken.

3.
De volgende toets is het verhaal achter
het schilderij, waarbij kunstaspecten zoals
compositie, perspectief en kleuren behandeld
worden. Tevens wordt er ingegaan op de schilder
in combinatie met zijn gedachtegoed achter het
schilderij.
6.
Deze voorgaande toetsen zijn gratis te
gebruiken. Wanneer de gebruiker een account
heeft, kan diegene het account upgraden tegen
een betaling. Een deel van dit bedrag gaat naar
onderzoeken gerelateerd aan mensen met een
visuele beperking.
1.
Een van de extra toetsen is een forum,
waarbij mensen met elkaar kunnen delen wat zij
van het schilderij vinden, wat hun opvalt of wat
zij aan elkaar over kunst kwijt willen. Op deze
manier kan men bevindingen delen en van elkaar
leren als zij daar behoefte aan hebben.
2.
Een andere extra toets is het schilderij
verhalend verteld, ook wel storytelling genoemd.
Door middel van dit verhaal wordt de verbeelding
van de gebruiker geprikkeld. De gebruiker creëert
zijn of haar eigen beeld, maar wel met de scene
die geschetst wordt in het schilderij.
3.
De laatste toets is de klankverbeelding,
waarbij er een groep muziekstudenten de scene
van het doek weergeeft in een muziekstuk.
7.
Door de applicatie is het mogelijk om
voor iedereen, zowel zienden als mensen met een
visuele beperking, kunst op een andere manier
dan kijken te ervaren. Op deze manier kunnen
visueel beperkten hun eigen mening vormen
over het kunstwerk, zonder daarbij beïnvloed te
zijn door mensen die zij nodig hebben om het
2D-kunstwerk te ervaren.
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10. Toetsing concept Focuspunten ILS
Conceptontwerp 1
•
•

•
•

•

Trends: Het concept sluit aan op de trends, zoals bij
‘overtuigende zintuigen’, maar staat haaks op de trend
‘de verleiding van menselijk materialisme’.
Innovatie: Het concept is tot op zekere hoogte innovatief,
omdat kunst op het raam nog niet eerder voor mensen
met een visuele beperking toegankelijk werd gemaakt.
Toch is de vorm van kunst op het raam geen nieuw
element, want dit wordt bijvoorbeeld met Tilburg Toont
ook al gedaan.
Lifestyle: Het concept speelt in op de behoeften door
kunst te ervaren alleen of met anderen.
Cross-sectoraal: Het concept is cross-sectoraal, doordat
de living- als leisuresector samen komen in dit concept.
De leefomgeving van de doelgroep en zienden wordt
door dit concept veranderd.
Quality of Life: Het concept sluit goed aan bij het
materieel en emotioneel welzijn.

Conceptontwerp 2
•

•
•
•
•

- Trends: Het concept sluit aan op de trends, doordat
er niks anders voor nodig is (dematerialiseren), de
verhalen achter het schilder proces wordt verteld en het
laat brengt mensen samen door het te delen met elkaar.
- Innovatie: Het concept is heel innoverend voor de
doelgroep en opdrachtgever, door het technologische
aspect.
- Lifestyle: Het concept sluit aan op de behoefte van
de doelgroep om toegankelijk, zelf keuzes te maken en
om subjectief een mening te vormen over kunst.
- Cross-sectoraal: Het concept is cross-sectoraal,
doordat het technologie koppelt aan de leisuresector.
- Quality of Life: Het concept verhoogt de kwaliteit
van leven, doordat het inspeelt op het emotioneel welzijn
door het verhaal achter het schilderij te vertellen. Tevens
speelt het in op de ontwikkeling/activiteiten, omdat het
concept zowel educatief als vrije tijd is.

Conceptontwerp 3
•

•

•

•

•

82

Trends: Dit concept sluit niet aan op de trends. Het
draagt bijvoorbeeld niet bij aan het ontspullen om
dichterbij onszelf te komen of de ultieme beleving door
zintuigprikkeling. Wel sluit het concept aan op de trend
‘ongrijpbare utopie’, doordat het concept mensen de
wereld in stuurt, maar dit is voor de doelgroep moeilijk
om te ervaren.
Innovatie: Het concept is leuk, maar niet vernieuwend.
Het zal de gebruiker op een andere manier kunst laten
ervaren, doordat zij het zelf maken. Toch is het concept
in de vorm van een boek niet de factor, waardoor het zal
aanslaan.
Lifestyle: Het concept sluit aan bij de behoefte op
bezig te zijn met kunst op welke manier dat is. Vele
kunstliefhebbers zijn vaak zelf ook bezig met kunst
maken.
Cross-sectoraal: Het concept geeft mensen de opdracht
om op verschillende locaties iets te ondernemen wat
kunst gerelateerd is, zoals een bos, stad of een andere
publieke omgeving. Op deze manier heeft het concept
zowel met de living- als leisuresector te maken.
Quality of Life: Het concept speelt in op het emotioneel,
sociaal en fysiek welzijn en ontwikkelingen en
activiteiten. Men is bezig met het ondernemen van
activiteiten, zijn sociaal bezig en leren verschillende
elementen in de kunst.

11. Toetsing concept Concepttest
Conceptontwerp 1: Het Kozijn

Persoon 1, slechtziend vanaf geboorte en blind vanaf 17de.
Voor mij is heeft een raam nu geen functie en ik vind het tof
dat ik met dit concept dat zou kunnen veranderen. Wel kan
het er vanuit buitenkant door voorbijgangers juist een label
aan gehangen worden, zoals ‘Oh hier woont een blinde’ en
dat zou ik niet fijn vinden.
Persoon 2
Deze persoon vind het een leuk concept, doordat zij de kunst
van andere mensen te zien krijgt. Toch weet zij dat het met de
tijd zal gaan vervelen en het dan op de zolder komt te liggen.
Persoon 3
Het eerste concept is een goed idee, maar veel mensen
hebben nog niet kennis gemaakt van de Taktila methode.
Hierdoor zal het meer moeite hebben met het aanslaan van
dit concept. Er zijn veel mensen nodig om de kunst zichtbaar
te maken.

Conceptontwerp 2: APPart

Persoon 1, slechtziend vanaf geboorte en blind vanaf 17de.
Geweldig! Deze app zou ik meteen willen hebben, dus als
je testpersonen nodig hebt! Het lijkt mij ontzettend leuk en
leerzaam om op deze manier kunst te ervaren en te leren.
Persoon 2
Een heel tof concept! Het sluit goed aan om de kansen die jij
hebt gevonden uit de analyses.
Is het misschien een idee om met een zwart scherm te
beginnen, wanneer de applicatie geopend wordt. Op deze
manier kan de ziende zelf kiezen of het schilderij gezien wilt
worden.
Persoon 3
Ik heb niet veel toe te voegen aan dit concept. Ik vind het
een verrijking in de kunsteducatie. De meeste apps die voor
mensen met een visuele beperking gemaakt worden, worden
ontwikkeld en daarna geen updates meer krijgen, omdat het
geld voor de ontwikkeling op is. Het zou bij deze applicatie
belangrijk zijn dat deze wel up to date blijft. Wel vind ik tof
dat een deel van de opbrengst naar verder onderzoek gaat.
Dan doe je ook iets voor de maatschappij. Dit gegeven zou mij
over de streep trekken om de betalen voor de extra toetsen.
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12. Creatieve sessie Uitleg model
Het model dat is ontworpen voor dit onderzoek is tot stand
gekomen door twee huidige modellen te combineren. In
dit zelfontworpen model zijn de fases van creëren, vanuit
het model van Jofke van Loon, aangehouden en hier is het
creatieve proces van ILS overheen gelegd. Er zijn fases aan
elkaar gekoppeld.
In de fase ‘Zijn’ is het conceptstatement, de situatie waarin
verkeert wordt. In deze fase is er behoefte aan groei, waarbij
inspiratie uit de omgeving gehaald kan worden.
De fase ‘Inspireren’ is het moment dat ontdekt kan worden
door middel van de Hoe Kunnen We-vragen (HKW-vragen).
Door iedere HKW-vraag te koppelen aan opdrachten uit het
boek ‘Je zintuigen als inspiratie’ van Jofke van Loon is er op
een innovatieve manier antwoord verkregen op de gestelde
vragen.
• De eerste opdracht is associaties op kleuren geven,
waarom daaraan gedacht wordt en wat ervan gevonden
wordt.
• De tweede opdracht is dat er twee situaties beschreven
worden, waarbij de mening van een individu gevormd
is door de uitleg van een ander. Bij deze opdracht is
institutie erg belangrijk.
• De derde opdracht is associaties opschrijven bij een
smaak en visa versa, zoals zoet, zuur, zout, bitter en
hartig.
• De vierde opdracht is gefocust op geurbeleving, waarbij
er vijf herinneringen die ieder bij een bepaalde geur
heeft, opgeschreven worden.
• Bij de vijfde opdracht worden er geluidsfragmenten
afgespeeld, gevraagd de associaties op te schrijven en
welk gevoel dat oproept.
• Als laatste opdracht worden de deelnemers gevraagd
om in zes zakjes te voelen en daar associaties over op
te schrijven. Deze materialen zijn steen, water, zand,
metaal, watjes en lucht.
Deze opdrachten geven door middel van zintuigen een
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andere beleving aan de antwoorden van de HKW-vragen.
Tegen de tijd dat hiermee aan de slag is gegaan, is de fase
‘Creëren’ gestart. Er wordt vorm gegeven en vooral belangrijk
in deze fase is, dat het een ontdekking is. Alles kan in deze
fase!
In de fase ‘Realiseren’ komt er orde in de chaos van het
experimenteren door middel van de COCD-box. De COCDbox is een methode die op een as gewone en originele ideeën
onderscheid en op de andere as de realiseerbare en (nog)
niet-realiseerbare ideeën. Op deze manier ontstaat er een
overzicht.
De fase ‘Presenteren’ staat in het teken van de ideeën
omvormen tot conceptontwerpen. De drie uiteindelijke
conceptontwerpen worden gereflecteerd door deze te toetsen
aan de hand van de focuspunten van ILS; trends, innovatie,
lifestyle, cross-sectoraal en quality of life.
Voor de eerste creatieve sessie is er een op een gesprekken
gevoerd met verschillende mensen, zoals de doelgroep,
Jofke van Loon en willekeurige mensen. Hier is bewust voor
gekozen, omdat hierdoor de aandacht juist verdeeld is.
• Hoe kunnen we de kloof tussen zienden en mensen
met een visuele beperking verkleinen door middel van
kunst?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geld geen belemmering
is in het hebben van kunst in de leefomgeving van
mensen met een visuele beperking?
• Hoe kunnen we de mening van mensen met een visuele
beperking, zonder invloed te hebben, stimuleren een
oordeel over kunst uit te stellen?
• Hoe kunnen we door middel van kunst de kloof vergroten
tussen zienden en mensen met een visuele beperking?
Bij de tweede creatieve sessie zijn er lifestyle professionals
en andere creatievelingen samen gebracht om andere ‘HKWvragen’ te beantwoorden. Echter is er wel het zelfontwikkelde

model aangehouden.
• Hoe kunnen we het acceptatieproces bevorderen vanuit
de maatschappij en op het individu met betrekking op
een visuele beperking?
• Hoe kunnen we verbinding en acceptatie bevorderen?

13. Creatieve sessie Proces in beeld

85

86

14. Vooronderzoek Onderzoeksplan
Aanleiding

“Sta open voor prikkels”, wordt er regelmatig gezegd op de
opleiding International Lifestyle Studies, maar wat als je niet
alle prikkels kunt ervaren, doordat een of meerdere zintuigen
niet werken?
In deze maatschappij ervaren we elke dag een overvloed aan
prikkels. Dit komt door een heel scala aan ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld de digitalisering. In deze megatrend is
duidelijk te zien dat door technologische ontwikkelingen
mensen steeds bewuster bezig zijn met prikkels, waaronder
het bedrijf oPhone dat zich bezig houdt met het bewaren,
versturen en delen van geuren (The Gardian, 2016). Echter
zijn er vanuit tegenreacties op de digitalisering eveneens
ontwikkelingen, die te maken hebben met zintuigen.
Mensen willen in alle drukte van de technologie zichzelf
terug kunnen trekken. Vanuit verschillende invalshoeken
lijken zintuigen dus als nooit te voren een rol te spelen in ons
dagelijks leven. Of speelden de zintuigen al een rol, maar zijn
we er ons meer bewust van geworden?
Sommige objecten kunnen alleen waargenomen worden
door mensen zonder enige beperking, maar hoe ervaren
mensen met een beperking deze objecten? In de entreehal
van het Van Gogh-museum hangt een 3D-print van het
bekende schilderij ‘De zonnebloemen’, waardoor mensen
met bijvoorbeeld een visuele beperking het schilderij op een
andere manier kunnen ervaren. Op deze manier kunnen zij
het schilderij zelf ervaren zonder daarbij de hulp van iemand
anders nodig te hebben. De gehele beleving wordt nog extra
geprikkeld door de geur capsules die naast het schilderij
staan, waardoor de beleving nog sterker wordt. Voor alle
kunstliefhebbers is deze 3D-techniek letterlijk een stap
dichter bij het ervaren van het echte schilderij. (Ground3d,
2013)

Probleemanalyse en vooronderzoek

Aan de invloeden van technologie is bijna niet meer aan
te ontkomen. Het speelt een steeds groter wordende rol in

ons leven en alles wat er omheen gebeurt. Of juist niet? Een
voorbeeld dat een tegenreactie geeft op alle virtual reality is
The C’artboard, wat gebaseerd is op een synopter. Dit analoge
systeem zorgt ervoor dat een schilderij veel ruimtelijker lijkt,
waardoor je intenser van het werk kan genieten. (Way Of
Viewing, 2016)
In alle vormen en uitingen is kunst een beleving op zich.
Het is een subjectieve ervaring, doordat deze beleving door
elk individu anders geïnterpreteerd wordt. Dit komt door de
normen, waarden en emoties die zich tekenen in de persoon.
In een onderzoek van Noah van Dongen (The Creators
Project, 2016) komt naar voren dat de mate van emotionele
reactie invloed heeft op de manier van waarnemen,
waardoor er bepaalde elementen van het kunstwerk positief
gewaardeerd worden en andere niet.
Kunst kan verrijkend en inspirerend zijn, maar daarnaast
ook inspelen op ‘social wellbeing’. Terugkomend op het
onderzoek van Noah van Dongen is een waarneming
theoretisch geladen en altijd afhankelijk van de
gemoedstoestand van het individu. Kunst kan dus op vele
manieren invloed hebben op de kwaliteit van leven, maar
visa versa heeft het ook invloed op elkaar. (Felce&Perry, 1995)
Vanuit verschillende invalshoeken wordt er gekeken naar
kunst en misschien is dat juist het probleem. De zintuig die
het belangrijkst blijft bij het waarnemen van kunst is zien.
Er is namelijk een wrijving voelbaar tussen mensen met een
visuele beperking en 2D-kunst. Toch zijn er concepten die
inspelen op dit probleem, maar de oplossing gaat vaak samen
met 3D-technieken. Tijdens de Dutch Design Week waren
er studenten van de TU Delft bezig met het interactieve
expositieconcept ‘SmartFrame’, waarbij tijdens de aanraking
van een reproductie, informatie over de techniek en het
achterliggende idee van de schilder wordt vertelt. Maar welke
andere manieren zijn er om de schakelketting tussen mensen
met een visuele beperking en 2D-kunst te verkleinen? Door
schakels te verwijderen, kunnen zij hun eigen beeldvorming
creëren over kunst, zonder dat deze deels gekleurd is door

een ander individu. In dit onderzoek gaan we verder in op
de kansen die er liggen voor musea om zich nog sterker te
profileren, hun doelgroep te vergroten en een complete
beleving te creëren.
Een compleet design is namelijk moeilijk om te ontwerpen
voor het gehele publiek, maar Jinsop Lee heeft daar een visie
op. In zijn TEDTalk kwam een gegeven duidelijk naar voren:
“A great design appeals to all five senses” (TEDTalk, 2013).

Doelstellingen

Ontwerpdoelstelling:
Het doel van dit ontwerpgericht onderzoek is, om een
concept te ontwikkelen, waardoor er direct contact is tussen
mensen met een visuele beperking en 2D-kunst.
Kennisdoelstelling:
Om geïnformeerde keuzes te maken in het ontwerpproces
wordt inzicht verkregen in de diverse mentaliteiten binnen
de doelgroep van mensen met een visuele beperking ten
aanzien van 2D-kunst. Tevens zal er in het uiteindelijke
concept een balans zijn tussen het onderzoek naar museum
X en de maatschappelijke trends en ontwikkelingen binnen
kunst, die van invloed kunnen zijn op de subjectieve beleving
van de doelgroep.

Contextuele afbakening
•

•

Visuele beperking: Er is sprake van een visuele beperking
als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Soms
komt dit door de gevolgen van een oogaandoening of
oogziekte, maar het kan ook dat de visuele informatie
niet goed verwerkt kan worden door de hersenen.
(Visio,z.d)
Zintuigen: Een zintuig is een orgaan dat uitwendige
prikkels opneemt. Als deze prikkels waar worden
genomen, geven ze een soort seintje door naar de
zenuwen en via deze zenuwen gaat het seintje door naar
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de hersenen. Op dat moment word je bewust van wat je
waarneemt. (Gezondheidsnet, 2016)
• - 2D- en 3D-kunst: Het verschil tussen 2D
(tweedimensionaal) en 3D (driedimensionaal) is het
perspectief. Een 2D beeld is plat, een vlak dat een hoogte
en breedte kent, waar bij 3D beeld ook diepte kent.
Echter zijn er schilders die goed zijn in 3D schilderen,
waardoor het schilderij echt tot leven komt. Terwijl een
schilderij vaak, zo ook in dit onderzoek, als 2D kunst
wordt beschouwd en bijvoorbeeld beeldhouwwerk 3D
kunst is. De dikte waarmee een schilder zijn verf op de
doek doet, net als dat Van Gogh bijvoorbeeld de verf dik
op het doek doet , wordt in dit onderzoek dat ook gezien
als 2D kunst. (Verschil,z.d)
Scope:
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het concept zal de
focus op steden in Noord- en Zuid-Holland liggen, omdat
hier de grotere musea zijn. Mogelijke partijen die hierin
benaderd worden zijn het Van Gogh Museum en Visio,
expertise centrum voor blinde en slechtziende mensen.

Onderzoeksvragen

1.
(Doelgroep) Wat zijn de pains en gains van mensen
met een visuele beperking op het gebied van 2D-kunst?
2.
(Opdrachtgever) Wat is de identiteit van museum X?
3.
(Trends) Wat zijn relevante veranderingen op
mensen met een visuele beperking met de focus op kunst?
4.
(Sector) Welke actuele ontwikkelingen spelen er op
het gebied van 2D-kunst?

Onderzoeksontwerp en verantwoording

De opgedane kennis in dit onderzoek is onderdeel van een
ontwerpgericht onderzoeksproces. Dit proces kent een
analyse-, een ontwerp-, en een realisatiefase. Toch is dit een
iteratief proces, want in het proces kan altijd terug worden
gegaan naar de eerder opgedane kennis om te valideren.
Echter geeft de eerste fase veel sturing aan de rest van het
onderzoek, waardoor er nu nog niet vastgesteld kan worden
hoe de tweede en derde fase ingevuld gaan worden.
In de analysefase wordt er verkennend kennis vergaard,
waarbij er vanuit trends en ontwikkelingen in de maatschappij
(vraag 3 en 4), een algemene context wordt gevormd. Tijdens
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dit onderzoek zullen de kansen en beperkingen naar voren
komen, die belangrijk kunnen zijn in het ontwikkelen van
een concept. Met deze algemene kennis kan er worden
onderzocht wat de houding van de doelgroep is ten aanzien
van 2D kunst.
De onderzochte kennis wordt uiteindelijk samengebracht in
een valuefit canvas. Dit canvas zorgt voor een schematische
beeldvorming en geeft richting aan een strategisch
geïnformeerd ontwerpproces. Dit houdt in dat er per
onderzoeksvraag gekeken wordt welke methoden voor
dataverzameling het meest geschikt zijn. Met als doel dat
de kennis pragmatisch valide is, oftewel vertaalbaar is naar
relevante, en haalbare oplossingen.

Dataverzameling

Om inzicht te krijgen in de pains en gains van mensen
met een visuele beperking op het gebied van 2D-kunst,
zal er een veldexperiment uitgevoerd worden (vraag 1).
Een veldexperiment houdt in dat er een verandering of
verstoring in de praktijk wordt gebracht, terwijl de overige
omstandigheden zoveel mogelijk hetzelfde blijven. Door
een verandering aan te brengen aan een museumbezoek kan
er worden geobserveerd hoe de doelgroep reageert. Deze
observatie zou kunnen worden vastgelegd door middel van
video, waardoor er op een later moment andere inzichten
verkregen kan worden, die op het eerste oog niet te zien
waren. Deze methode wordt gedaan in combinatie met
service safari. Dit houdt in dat je helemaal gaat leven zoals de
doelgroep. In dit geval door een paar dagen als slechtziende
te leven, waarbij ook een museum bezocht wordt. Op die
manier wordt er heel zorgvuldig geleerd wie de doelgroep is.
Om draagvlak te creëren en te behouden zal de doelgroep
worden betrokken bij het creatieproces en de concepttest.
Museum X zal onderzocht worden door in gesprek te
gaan met zijn werknemers. Dit zal door middel van een
focusgroep onderzoek uitgevoerd worden. Een focusgroep
onderzoek houdt in dat er een groepsinterview is, waarbij
er specifiek gefocust is op een onderwerp. Op die manier
kan er geïnventariseerd worden welke meningen er zijn.
Deze methode wordt gecombineerd met content analysis,
wat inhoudt dat er uit de vele informatie veel voorkomende

woorden (sentesizing concepts) gefilterd worden.
De inzichten die verkregen wordt in de relevante
veranderingen op mensen met een visuele beperking met de
focus kunst (vraag 3), zullen worden verkregen door desk- en
fieldresearch. Ook gaat het DART-model (Driver Analysis
Reading Trends) een rol spelen bij het in kaart brengen van
signalen in de vorm van een dartbord. In de bullseye staan
signalen zoals blogs, films en artikelen. In de tweede cirkel
staan teksten, foto’s, interviews en producten. In de derde
cirkel wordt er ingegaan op media, straatbeeld, de industrie
en de gemeenschap. In de laatste cirkel staat cultuur, theorie
en geschiedenis centraal. Om een compleet trendonderzoek
te doen, worden er vervolgens met enkele experts gesprekken
gevoerd om zo tot de belangrijkste waarden te komen.
De inzichten uit het trendonderzoek zullen handvatten
bieden in het onderzoek van de ontwikkelingen binnen
de 2D kunstsector (vraag 4). Tevens zullen de kansen die
op de (middel)lange termijn liggen kunnen in spelen in
het ontwerpproces. Deze ontwikkelingen zullen worden
opgedaan door deskresearch.

Tijdpad

De duur van het onderzoeksproces zal begin januari af zijn.
Een concretere planning volgt in week 48.
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