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Voorwoord
Dit document dient als ondersteuning voor mijn afstudeerproduct
in de vorm van een concept met bijbehorend klikbaar prototype. Dit
samen vormt mijn afstudeerproject voor de opleiding Communicatie &
Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam.

Alle afbeeldingen en foto’s in dit document zijn gemaakt door mijzelf,
tenzij er een bronvermelding bij staat.
- Joëlla Munster

In dit document laat ik mijn proces zien hoe ik van een
probleemsituatie, naar een concept, naar een werkend prototype ben
gegaan.
Dit afstudeerproject heeft mij laten inzien dat concepting een
struikelblok voor mij kan zijn, maar niet onmogelijk. Dat hulp vragen
heel normaal is en ik juist niet alles alleen hoef te doen. Het heeft
ook mijn sterke kanten naar voren gebracht, het visuele aspect. Het
bezig zijn met het design programma Adobe Illustrator blijft één van
mij favoriete bezigheden. Ook heb ik het animatie programma Adobe
Animate leren kennen door dit project, wat nu ook behoort tot een
favoriete ontwerp programma’s.
Het heeft een lange tijd geduurd voordat ik bij een juist afstudeerproject
ben gekomen en dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Graag wil ik
iedereen bedanken die mij een hart onder de riem heeft gestoken en
geholpen heeft bij het realiseren van dit project.
Maarten Terpstra van de Knowledge Mile die mij in contact heeft
gebracht met Irene Poortinga.
Irene Poortinga die een probleemsituatie voor dit afstudeerproject
voorstelde.
Mijn begeleider Charlie Mulholland die altijd het positieve inzag en
andere docenten die mij gesteund hebben. Mijn lieve familie en
vrienden die het soms zwaar te verduren hadden of juist niets van mij
hoorden, omdat ik al mijn vrije tijd stak in dit project.

Joella Munster . Einddocument . CMD

3

Management samenvatting
Door met Irene Poortinga, Community manager van Rainproof te
praten ben ik bij dit onderwerp als mijn afstudeerproject gekomen.
De klimaatverandering in Nederland zorgt ervoor dat het steeds vaker
en harder regent in Nederland en soms zijn deze regenbuien zo hevig
dat de stad Amsterdam dit niet aan kan. Doordat nieuwbouwprojecten
vaak bestaan uit asfaltering en tegels kan het regenwater niet snel een
uitweg vinden.
De gemeente Amsterdam investeert 500 miljoen euro om haar riolering
aan te passen en te vernieuwen en draagt zo haar steentje bij.
De inwoners van Amsterdam zijn vaak niet bewust van deze
problematiek. Zij kunnen zelf ook maatregelen nemen in hun omgeving
om het regenbestendig te maken en dit wilt Amsterdam Rainproof
duidelijk maken. Op het online Platform van Amsterdam Rainproof
worden deze maatregelen getoond.
Om mijn project af te bakenen ligt mijn focus op het Kohnstammhof.
Een plein van de Hogeschool van Amsterdam gelegen tussen
het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis. Hier onder ligt een
Parkeergarage wat vaak onder water komt te staan tijdens een
regenbui, omdat het Kohnstammhof helemaal betegeld is.
Mijn doelgroep betreft de studenten die gebruik maken van het
Kohnstammhof. Uit interviews en gesprekken is gebleken dat zij het
plein onaantrekkelijk vinden en geen uitstraling heeft.
Daarbij is het een grote doelgroep die gebruik maakt van het plein en
kijkend naar de toekomst kunnen zij een groot verschil maken.

De design challenge die ik ga beantwoorden tijdens dit
afstudeerproject luidt:
“Hoe kan ik met een interactieve toepassing ervoor zorgen
dat Kohnstammhof bezoekers bewust worden van de vele
regenoverlast en dat zij overgaan tot actie?”
Door middel van interviews, korte gesprekken en peer reviews ben ik
achter de wensen en behoeften van de doelgroep gekomen, waardoor
ik een goed concept en klikbaar prototype heb kunnen ontwerpen die
antwoord geeft op mijn design challenge.
Verschillende brainstormsessies, peer reviews, expert reviews en
paper prototyping heeft mij tot mijn uiteindelijk concept en ontwerp van
een klikbaar prototoype gebracht.
Het concept
Hydrochromatische verf of regenreclame op het Kohnstammhof zorgt
ervoor dat het plein een andere uitstraling krijgt tijdens de regen. Zodra
deze verf nat wordt is het pas zichtbaar. Hierdoor wordt de doelgroep
nieuwsgierig waarom het er ligt en verwijst hun naar de interactieve
schermen binnen het Theo Thijssenhuis en Kohnstammhuis. Op
deze schermen ziet de gebruiker een animatie film die hun bewust
maakt van de vele regenoverlast. Hierna toont een ander animatie
filmpje de maatregelen die zij thuis of in hun buurt kunnen treffen.
Na deze animatie kan de gebruiker een game spelen waarbij hij het
Kohnstammhof regenbestendig moet maken. Binnen een bepaalde
tijd moet het spel positief voltooid worden om vervolgens actie te
ondernemen. Actie ondernemen doet de gebruiker door te stemmen
op een herontwerp van het Kohnstammhof. Dit herontwerp zorgt voor
een meer regenbestendig plein. Daarbij krijgt het plein een andere
uitstraling en moet het “gezelliger” worden.
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Het klikbaar prototype
De animaties heb ik geïllustreerd in Adobe Illustrator en gemaakt in
Adobe Animate CC.
De game is in het klikbaar prototype ook geanimeerd. Voor het
uiteindelijke product zou dit werkend gemaakt moeten worden. Helaas
was dit voor de aangegeven project periode niet haalbaar voor mij om
het te realiseren.
Ook het inloggen met een HvA account en het stemmen op een
favoriet herontwerp door de gebruiker is geanimeerd.
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1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe het project tot stand is gekomen. Welk probleem ik aan wil pakken en wat ik heb opgeleverd. Ook heb ik de
stakeholders in kaart gebracht.

1.1. Aanleiding
Om tot een project te komen ben ik gaan kijken wat ik interessant vind en
heb ik zoveel mogelijk onderwerpen opgeschreven (zie bijlage 11.1). Zo
kwam al snel naar voren dat het onderwerp welzijn van de mensen en de
stad Amsterdam centraal stond. Mijn afstudeeropdracht zou iets te maken
moeten hebben met dit thema.
Daarom heb ik gemaild met Maarten Terpstra, Community manager van de
Knowledge Mile. Via hem ben ik bij Irene Poortinga, Community manager
van Amsterdam Rainproof terecht gekomen. Tijdens de meeting met Irene
hebben wij gesproken over het regenprobleem in Nederland, met in het
bijzonder de regenoverlast in Amsterdam.

1.2. Het probleem
De hoeveelheid neerslag in Nederland neemt jaarlijks toe (Rijksoverheid,
2016). Zoveel zelfs dat Amsterdam dit soms niet aan kan. Dit komt mede
doordat de stad verhardt door asfaltering, gebouwen en betegelde tuinen.
Hierdoor kan het regenwater niet weg en ontstaan er overstromingen in
de laaggelegen gebieden in Amsterdam. Veel mensen nemen deze trend
voor lief en zijn zich er niet bewust van dat dit een probleem is en daarbij
steeds groter wordt.
Het probleem doet zich ook voor bij de nieuwe pleinen rondom de gebouwen
van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Deze bestaan voornamelijk uit
steen waardoor het regenwater niet snel weg kan. Om het project af te
bakenen heb ik met Irene Poortinga besloten om de focus te leggen op het
Kohnstammhof en haar bezoekers. Dit is het plein gelegen tussen de HvA
gebouwen het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis.

Het Kohnstammhof is een voorbeeld van een betegeld plein. Daarbij komt
dat onder het plein zich een parkeergarage bevindt die bij elke regenbui
onder water komt te staan. Kohnstammhof bezoekers weten dit niet en is
daarom een goed toonbeeld voor dit probleem.

1.3. Design challenge
Voor dit probleem heb ik een passende hoofdvraag ofwel design challenge
bedacht. Door middel van verschillende onderzoekstechnieken toe te
passen ben ik opzoek gegaan naar het antwoord op de volgende vraag:
“Hoe kan ik met een interactieve toepassing ervoor zorgen dat
Kohnstammhof bezoekers bewust worden van de vele regenoverlast
en dat zij overgaan tot actie?”

1.4. Opleveren
Voor dit project heb ik binnen de aangegeven periode een concept en
bijbehorend product opgeleverd. Dit product is in de vorm van een klikbaar
prototype. Dit alles is het antwoord op mijn design challenge. Het klikbaar
prototype is gemaakt met Adobe Animate CC en de illustraties ontworpen
in Adobe Illustrator.
Het klikbaar prototype is terug te vinden in het bijgeleverde .swf bestand.
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1.5. Stakeholders

1.5.3. Hogeschool Van Amsterdam

In dit project zijn meerdere stakeholders betrokken. Ik zal de belangrijkste
belanghebbenden beschrijven.

Het Kohnstammhof is eigendom van de HvA. Daarom kan er niet
zomaar van alles op geplaatst of georganiseerd worden. Hiervoor moet
er toestemming gegeven worden of bepaalde plannen mogelijk zijn.
Doordat er mogelijke aanpassingen komen op het plein, zorgt dit voor een
aantrekkelijk beeld waar bezoekers zich thuis voelen.

1.5.1. Amsterdam Rainproof
Als Amsterdams programma willen zij samen met burgers, ondernemers
en ambtenaren een beweging vormen die de stad beter bestand maakt
tegen extreme regenbuien. Zij willen regenwater gebruiken om de stad
slimmer en mooier te maken en willen werken naar een regenbestendig
Amsterdam in 2050:
•
•

Hemelwater moet nuttig worden gebruikt om een aantrekkelijke
en leefbare stad te creëren;
Schade, wateroverlast of negatieve invloeden op de
volksgezondheid door hevige regenbuien wordt tegengegaan of
beperkt.

Dit betreft de regenbestendige inrichting van de publieke ruimte als de
ruimtes die door particuliere burgers wordt gecreëerd (Goedbloed &
Claassen, 2014).

1.5.2. Bezoekers Kohnstammhof
Tijdens de gesprekken met Kohnstammhof bezoekers ben ik erachter
gekomen dat velen niet beseffen dat er een regen probleem is. Zij kunnen
zich wel beelden herinneren met overstromingen in Amsterdam en foto’s
van mensen die op luchtbedjes door de straten dobberen, maar staan er
niet bij stil waardoor dit komt.
Deze bezoekers maken dagelijks gebruik van het plein en zijn daarom een
essentieel onderdeel hiervan.

1.6. Conclusie
Het regent vaker in Nederland en daarbij valt er soms zoveel regen dat
Amsterdam dit niet meer aankan. Door met Irene Poortinga van Amsterdam
Rainproof over dit onderwerp te praten ben ik bij mijn design challenge
gekomen en heb ik mijn project afgebakend tot het Kohnstammhof, het
plein tussen het Theo Thijssenhuis en Kohnstammhuis van de HvA en
haar bezoekers.
“Hoe kan ik met een interactieve toepassing ervoor zorgen dat
Kohnstammhof bezoekers bewust worden van de vele regenoverlast en
dat zij overgaan tot actie?”
Ik heb een concept en klikbaar prototype ontworpen die antwoord geeft
op de design challenge waarbij de verschillende stakeholders belang bij
hebben om het te gebruiken.
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Amsterdam rainproof

Afbeelding 1. Logo van Amsterdam Rainproof. Aangepast overgenomen van “Amsterdam Rainproof logo” van Medialab Amsterdam, 2016
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2. Amsterdam Rainproof

Hieronder zal ik beschrijven wat Amsterdam Rainproof inhoudt en wat hun doelstellingen zijn.

2.1. Achtergrond informatie
De gemeente Amsterdam heeft Waternet aangesteld om de gemeentelijke
zorgplicht voor het doelmatig en doeltreffend afvoeren van het regenwater
te regelen. Hierdoor heeft Waternet in 2014 het tijdelijke Amsterdams
programma Rainproof opgezet.
Het team van Amsterdam Rainproof is gehuisvest in Pakhuis de Zwijger
in Amsterdam en gaat zelfstandig te werk onder leiding van Daniël
Goedbloed. Waternet ondersteunt het team waar nodig en stelt de nodige
middelen beschikbaar om hun doel te bereiken.

4. Wordt het regenbestendig denken en doen opgenomen in het gedrag
van bewoners en binnen de werkstuctuur van Amsterdamse publieke
organisaties.
(Goedbloed & Claassen, 2014)

2.2. Doelstellingen

2.3. Het platform

Als lange termijn doelstelling heeft Amsterdam Rainproof de stad in
2050 regenbestendig te laten zijn. Om een regenbestendig Amsterdam
te creëren moet er verandering doorgevoerd worden op vier vlakken: het
mentale (1), het economische (2), het fysieke (3) en het organisatorisch
(4) vlak.

Er is een openbaar, online platform ontwikkeld zodat alle ideeën, initiatieven
en informatie erop gedeeld kunnen worden omtrent het regenprobleem.
Dit platform moet er mede voor zorgen dat alle Amsterdammers
regenbestendig gaan denken en ernaar gaan handelen. Zo staan er
handige tips op die elke Amsterdammer kan bekijken en kan uitvoeren om
zijn huis, tuin, straat en buurt regenbestendig te maken.

1. Moet er onder de Amsterdammers meer bewustwording gecreëerd
worden van de regenoverlast en de wijze waarop iedereen kan
bijdragen aan een oplossing;
2. Wordt er meer waarde verwezelijkt door slim te investeren,
regenwater beter te benutten en daarmee wordt de stad groener
en leefbaarder;
3. Wordt in de stad op een slimme manier omgegaan met regenwater,
waardoor minder schade optreedt bij heftige regenbuien en kan
de stad meer water tot zich nemen (sponswerking). Regenwater
problemen zijn opgelost en waardevolle dingen zijn beter
beschermd;
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2.4. Projecten
Op het online platform worden veel mooie projecten weergegeven die
ervoor moeten zorgen dat het regenwater een goede weg krijgt in de stad
of het hemelwater voor een ander doeleinde wordt gebruikt. Een aantal
effectieve Amsterdam Rainproof projecten die met de HvA en omgeving
Weesperplein te maken hebben zal ik hieronder beschrijven.

2.4.1. Daklab - Hogeschool van Amsterdam
Op een gedeelte van het dak van het Benno Premselahuis van de HvA
is in juni 2016 een “Daklab” gemaakt. Hier wordt geëxperimenteerd met
verschillende groenvoorzieningen en innovaties om daken regenbestendig
te maken. Zo hebben studenten van de minor Intelligent Environments
sensoren geplaatst om onder andere data over zonlicht, temperatuur en
grondvochtigheid te kunnen meten.
Een deel van het daklab bestaat uit het rooffood systeem. Dit is een
kweeksysteem op daken die zichzelf voorziet van water door middel
van kratjes op een ingebouwde waterbuffer. Hierdoor kan je zonder al te
veel moeite gewassen houden op een dak. Op dit moment worden op
het daklab alleen een paar theesoorten en kruiden verbouwd die geoogst
worden door medewerkers van de HvA.

Afbeelding 2. Daklab HvA. Aangepast overgenomen van “Daklab Hogeschool van
Amsterdam”
van Rainproof, 2016

Daklab

Ook is er in de aarde op het dak het mineraal Olivijn gemengd. Dit zorgt
voor de opname van het CO2 en daardoor een schonere lucht in de directe
omgeving (Terpstra, 2016).

2.4.2. Verkeerspunt weesperplein
Uit een analyse van Amsterdam Rainproof naar het Weesperplein is
gebleken dat dit plein een echt “waterknelpunt” was. Regen verzamelde
zich hier na hevige regenbuien en er ontstonden grote waterplassen.
Hierdoor heeft het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam
onderzoek gedaan naar het plein met een zogenoemde rainproof toets.
Hieruit is gebleken dat het probleem verder ging dan het plein, het water
hoopte zich voornamelijk op in een zijstraat ervan.
De resultaten van dit onderzoek werden meegenomen in de
verbouwplannen van het plein en zo werd de focus van het ontwerp
veranderd. Het oorspronkelijk plan uit 2014 om het Weesperplein van gevel
tot gevel aan te pakken veranderde in 2016 naar het plan: Het verbeteren
van de verkeersveiligheid en doorstroming op het Weesperplein. Hierdoor
werden de fysieke projectgrenzen verschoven en werden maatregelen om
waterlast te voorkomen meegenomen (Passtoors, 2016).

Afbeelding 3. Weesperplein. Aangepast overgenomen van
“Inspraak Weesperplein”
van HvA, 2014
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2.4.3. Nest / Casa 400
Net als bij het Daklab, beschreven onder kopje 2.4.1. worden op het dak
van Casa 400 genaamd NEST ook moestuinen verbouwd: Rooffood. Het
is een dakpark van 400m² met een waanzinnig uitzicht over Amsterdam
waar iedereen naar toe kan gaan om te relaxen en te genieten van een
hapje en/of een drankje.
In de moestuinen worden verschillende groenten en kruiden gekweekt die
vervolgens worden verwerkt in de aangeboden drankjes en gerechten.
Ook wordt hier gebruik gemaakt van een Polderdak. Dit is de onderste laag
van het dak dat bestaat uit een systeem van kratten waarin regenwater
wordt opgevangen en opgeslagen. Dit water wordt automatisch gebruikt
voor de bewatering van de planten en het overtollig water wordt vertraagd
afgevoerd (De dakdokters, 2016).

Afbeelding 4. Nest/Casa 400. Aangepast overgenomen
van “Nest / Casa 400”
van Rainproof, 2016

Nest / Casa 400
Joella Munster . Einddocument . CMD

14

Studenten van het Kohnstammhof

Afbeelding 5. Studenten. Aangepast overgenomen van “Studenten in collegezaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam” van K. Suyk
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3. Doelgroep

Dagelijks wordt het Kohnstammhof gebruikt door verschillende mensen met een ander doel. Door vooronderzoek naar deze bezoekers middels
gesprekken op het plein, ben ik tot de conclussie gekomen dat ik voor dit project mij ga richten op de studenten rondom het Kohnstammhof. Dit is
een grote doelgroep die niet bewust is dat de regenoverlast een probleem is en steeds groter wordt. Ook gericht op de toekomst is dit een doelgroep
die een groot verschil kan maken.

3.1. Interviews

Uikomsten

Met een aantal studenten heb ik interviews gehouden (zie Bijlage 11.2)
zodat ik inzicht kon krijgen in de volgende onderwerpen:

De belangrijkste uitkomsten van de interviews zijn:

•
•
•
•
•

Gebruik van het Kohnstammhof en hun bevindingen;
De bekendheid van Amsterdam Rainproof;
Het wel of niet bewust zijn van het regenprobleem;
Het wel of niet bewust zijn dat ze zelf ook iets kunnen doen;
Of en wat zij over hebben om het probleem aan te pakken.

“Het is echt tijdgebrek.
Planning is denk ik echt wel een dingetje. Vooral voor
jongeren. Iedereen wilt iets doen, maar omdat ze zo veel
tijd besteden aan school komt het er gewoon niet van.”

•
•
•
•
•
•
•

Het Kohnstammhof is “saai” en heeft geen uitstraling;
Het programma Amsterdam Rainproof is niet bekend;
De onbekendheid van het steeds groter probleem:
regenoverlast;
Ze zien het als een probleem wat door de gemeente of
overheid moet worden opgelost en weten niet dat zij er iets
aan kunnen doen;
“Ik alleen maak geen verschil”;
De link tussen Kohnstammhof en regenproblematiek wordt
niet gezien;
Ze zijn bereid actie te ondernemen, maar het moet niet te
veel tijd en moeite kosten.

“Ik heb Groen Links gestemd.
Ik doe verder niks. Ik rij geen auto, maar niet uit principe
van meer groen zijn. Deels ook geld. Als ik een auto heb
geef ik ook flink gas, dan ga ik niet zuinig rijden.”
“Oh heet dat het Kohnstammhof? Wist ik niet. Voor pauze
gebruik ik het. Om even te zitten en te eten. Vriendin van
mij rookt dus dan zitten we daar altijd.”
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3.2. Persona
Op basis van de interviews en korte gesprekken op het Kohnstammhof met bezoekers heb ik een persona ontworpen (figuur 3.2.1). Deze persona zal
mijn uitgangspunt zijn bij het bedenken van een passend concept en product die antwoord geeft op mijn design challenge.

Anneloes Kuypers
“Ik wist niet dat wij in Amsterdam te maken hebben met veel regenoverlast.
Hier zou ik best iets aan willen doen als het mij niet te veel tijd kost, alhoewel
ik denk dat dit meer iets is voor de gemeente.”

Doelen

Social media gebruik

• HBO diploma halen binnen 2 jaar
• Milieubewust leven zonder iets te hoeven
inleveren

3 tot 5 uur per dag
Uit verveling
In contact blijven met vrienden

• Genieten van het leven

Vooral Facebook en Instagram

• Oplossingsgericht te werk gaan

Likes

Leeftijd: 22 jaar
Beroep: HBO student
PT serveerster
Woonplaats: Amsterdam
Burgelijke staat: Ongehuwd
Inkomen: ± € 1.050,per maand

Gedragingen
Spar

Netflix

Apple

Amsterdam open air

Relaxen in de zon

Zara

Chicago Social Club

DWDD

• Is niet zo goed in plannen
• Wil snel resultaat zien

Persoonlijkheid
Introvert

Extravert

Doener

Denker

• Samen kunnen we iets veranderen

Naïef

Kritisch

• Onderneemt actie als het persoonlijk is

Behoudend

• Probeert sociaal bewust te zijn

Innovatief

Figuur 3.2.1
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3.3. Conclusie
Opmerkelijk is dat de meeste studenten wel bewust zijn van de vele
regenplassen die in de stad te vinden zijn nadat er een hevige regenbui
over Amsterdam is getrokken, maar zij dit als “normaal” aanzien. Zij staan
niet stil bij het feit dat dit een probleem is wat groter wordt door asfaltering
en betegeling van de stad.
Zij vinden dat de gemeente of de overheid dit moet oplossen en weten niet
dat je er zelf als individu ook iets tegen kan doen.
Ze zijn bereid om actie te ondernemen, maar dit moet niet te veel tijd en
inspanning kosten. Planning is een struikelblok, omdat ze naast school
ook tijd over willen houden voor hun sociale leven.
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Van idee tot concept
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4. Van idee tot concept

Voordat ik bij mijn definitieve concept ben gekomen zijn er verschillende brainstormsessies, schetsen en peer reviews aan vooraf gegaan.In dit
hoofdstuk beschrijf ik de weg van 2 concepten die mij hebben geleid tot mijn uiteindelijk concept en product die antwoord geven op mijn design
challenge.

4.1. programma van eisen

4.2. Concept 1

Op basis van de interviews en onderzoeken heb ik een programma
van eisen (PvE) opgesteld. Deze zijn onderverdeeld in de eisen
van Amsterdam Rainproof en de eisen van de bezoeker van het
Kohnstammhof. Hiermee kan ik mijn concept ontwerpen en valideren.

1. Amsterdam Rainproof
1.1 Amsterdam Rainproof wil de stad Amsterdam bestand maken tegen
de steeds meer voorkomende regenbuien, zo ook de pleinen rondom de
Hogenschool van Amsterdam.
1.2 Amsterdam Rainproof wil iedereen die in Amsterdam woont, werkt,
studeert of komt bewust maken van de steeds groter wordend regenoverlast
probleem.
1.3 Amsterdam Rainproof wil dat iedereen een bijdrage levert om de stad
regenbestendig te maken.

Een essentieel onderdeel van mijn design challenge is bewustwording
van de regenproblematiek en overgaan tot actie.
Hoe kan ik deze awareness creëren onder de doelgroep studenten en ze
aanzetten tot actie?
Om antwoord op die vraag te krijgen heb ik met mede studenten en
tevens de doelgroep een co-creation georganiseerd (zie bijlage 11.3).
Daarna ben ik met die uitkomsten en met de zin “Ik alleen maak geen
verschil” gaan brainstormen. Deze zin heb ik als middelpunt genomen,
omdat dit een belangrijke uitkomst was tijdens interviews met de
doelgroep. Bijlage 11.4 toont mijn brainstormsessie. Hieruit is een
concept gekomen.
Figuur 4.1.1 op pagina 22, toont de flow van het concept. In bijlage
11.5 was ik begonnen met een storyboard te schetsen, maar door een
peer review te houden ben ik erachter gekomen dat dit concept niet zal
werken. Ze zouden te veel stappen moeten ondernemen. Te veel tijd en
moeite moesten ze hier in steken en dat was juist iets wat zij niet wilden.
Wel zal ik uitleggen wat dit concept inhoudt, omdat dit een belangrijke
stap was in mijn proces.

2. De Kohnstammhof bezoeker
2.1 De bezoeker wil een aantrekkelijk en leefbaar plein om te zitten, elkaar
te ontmoeten en te relaxen.
2.2 De bezoeker is nieuwsgierig aangelegd en wil meer informatie over
het regenprobleem.
2.3 De bezoeker wil graag zijn steentje bijdragen, maar het moet niet te
veel tijd of moeite kosten.
2.4 De bezoeker wil het gevoel hebben dat hij met meerderen het doel
kan bereiken. “Ik alleen maak geen verschil.”
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Hydrochromatische verf

Er moet iets duidelijk gemaakt worden en dit ga ik doen door in eerste
instantie door de nieuwsgierigheid van de doelgroep op te wekken. In de
brainstormsessie die te zien is in bijlage 11.3 werd “kleuren op de grond
waar te veel wat is” geopperd. Hier wilde ik meer van weten, omdat dit
goed aansluit bij mijn thema en kwam bij hydrochromatische verf uit.
Door middel van een illustratie met deze verf op het Kohnstammhof
te schilderen wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld om uit te zoeken
waarom dit op het plein ligt zodra het regent. De kleuren van deze verf
worden alleen zichtbaar zodra het nat wordt, daarom zal dit meer effect
hebben dan dat de verf er al standaart zou liggen. Er verschijnt plotseling
een andere situatie op het plein dan dat de student gewend is en zorgt
voor een verrassingseffect.
Een andere reden om deze verf te gebruiken is zodat het plein opfleurt
tijdens een regenbui, omdat de doelgroep aangaf dat het Kohnstammhof
“saai” is en geen uitstraling heeft.

Er is nog een andere mogelijkheid: Regen reclame. Deze vorm van
“straatreclame” wordt wel al in Nederland gebruikt door bedrijven om
zichzelf op de kaart te zetten. Het is milieuvriendelijk, houdt 1 tot 12 weken
aan en net als hydrochromatische verf is het alleen zichtbaar zodra het
regent. Hierbij is de illustratie alleen in 1 kleur die wordt bepaald door de
ondergrond (Graffitinetwerk, z.d.), maar laat alsnog de ruimte veranderen.
Ook hiervoor moet toestemming aan de HvA gevraagd worden.

Een groep kunstenaars van School of the Art Institute of Chicago willen
met hun Project Monsoon de straten van Seoul in Zuid-Korea er kleurrijk
uit laten zien tijdens het 3 weken durende regenseizoen (Koolhof, 2015).
In samenwerking met Pantone Color Institute, New Jersey is deze verf
ontwikkeld.
In Nederland is er helaas niks over te vinden of deze verf daadwerkelijk te
krijgen is. Wel is er iets soortgelijk te verkrijgen in de UK bij SFXC. Alleen
hierbij kleurt de inkt wit bij droog matriaal en wordt het transarant zodra
het nat wordt. Hierbij zou je een schildering op de grond moeten hebben in
kleur met daaroverheen deze inkt en zal er altijd een witte illustratie te zien
zijn (SFXC, z.d.). Er moet toestemming verkregen worden van de HvA om
deze verf te gebruiken op het plein.

Afbeelding 6. Hydrochromatische verf.
Aangepast overgenomen van
“D&AD Pantone: Project Monsoon”
van SAIC, 2015
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Interactief scherm

Community

De illustratie op het Kohnstammhof verwijst de student naar de
interactieve schermen die zich in het Theo Thijssenhuis en het
Kohnstammhuis bevinden. Op deze schermen:
• Wordt door middel van een animatie de probleemsituatie getoont;
• Worden regenbestendige maatregelen weergegeven die Amsterdam
Rainproof op hun online platform beschrijven;
• Wordt een wedstrijd beschreven;
• Laat een community zien.

Doordat er een community wordt gecreëerd, weet de student dat hij niet
als enige ermee bezig is. Hij ziet de inzet van andere studenten, daardoor
wordt de gedachte “ik alleen maak geen verschil” ontkracht.

4.2.1. Co-Creatie
Ik heb dit concept voorgelegd bij de doelgroep om te kijken wat zij ervan
vonden.
De belangrijkste punten waren:
•

Wedstrijd
Een wedstrijd zorgt ervoor dat de deelnemer gaat nadenken over wat hij
kan doen tegen de regenproblematiek en actie onderneemt, omdat hij er
iets mee kan winnen.
De wedstrijd luidt als volgt:
“De gemeente Amsterdam investeert tot het jaar 2022 € 500.000.000,om de riolering te vervangen en uit te breiden, wat doe jij?”
Ik heb gekozen om te laten zien wat de gemeente Amsterdam doet
aan het probleem, omdat één uitkomst van de interviews was dat men
vond en dacht dat het regenprobleem opgelost moest worden door de
gemeente of de overheid (Redactie Rainproof, 2015).
Doordat ook regenbestendige maatregelen op het scherm getoont
worden die je zelf kan ondernemen, kan de student aan de slag in zijn
eigen omgeving. Hij maakt een foto van zijn genomen regenbestendige
maatregel en upload deze in de community op het scherm.
Tegelijkertijd kan hij foto’s van maatregelen liken en valideren die andere
studenten hebben geüpload. De foto met de meeste likes wint.

•
•
•
•

Er zijn te veel stappen die genomen moeten worden door de
student om het doel te bereiken;
“Ik zie het niet voor me dat ik iets in mijn buurt ga ondernemen
om het regenbestendig te maken.”
De hydrochromatische verf is een goed middel om
nieuwsgierigheid te wekken;
Wedstrijd is leuk, omdat het een spel element is;
Het kost te veel tijd en moeite;

4.2.2. Conclusie
Dit concept kost te veel tijd en moeite voor de student. Dit was een
belangrijk punt wat naar voren kwam in de interviews. Ik kreeg wel
positieve reacties op de hydrochromatische verf op het Kohnstammhof,
omdat dit voor hun vernieuwend was en het plein doet opfleuren.
Hierdoor heb ik besloten om dit concept te laten liggen en door te gaan
met een nieuw concept. Wel met het behoud om nieuwsgierigheid op te
wekken door de verf.

De prijs moest nog bepaald worden, maar aangezien ik niet verder ben
gegaan met dit concept, hoef ik dit niet meer te onderzoeken.
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Brainstorm
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4.3. Concept 2
Omdat ik positieve reacties vanuit de doelgroep kreeg op de
hydrochromatsiche verf, wil ik dit blijven behouden in een volgend
concept.
Ik ben opnieuw gaan brainstormen en schetsen voor een passende
oplossing. Hiervan heb ik 5 ideeën uitgewerkt (zie bijlage 11.6).
• Waterinstallatie
Guerrilla marketing, waarbij de gebruiker water op een muur kan
spuiten met led lampjes. De lampjes die nat worden geven licht.
• Flood Sim
Een andere versie van deze serious game waarbij er zeggenschap
komt over het Kohnstammhof zodat het gezelliger en meer
regenbestendig wordt gemaakt.
• Plants vs zombies
Een game die geïnspireerd is op een bestaande game “Plants vs.
zombies”. Bescherm het Kohnstammhof door regenbestendige
objecten te plaatsen.
• Pokémon
Een andere versie van de smartphone game “Pokémon”. Hierin
verzamel je alleen gras- en waterpokémon.
• Kwartet
Maak foto’s van bestaande regenbestendige maatregelen. Van elke
maatregel heb je 4 verschillende foto’s nodig.

Afbeelding 7.Plants vs. zombies.
Aangepast overgenomen van
“Plants vs. Zombies”
van Google play, 2017

Door een peer review ben ik verder gegaan met één van deze concepten
die gebasseerd is op Plants vs. Zombies. Ik kreeg hierop de meeste
positieve reacties en het betreft een game waardoor het leuk wordt
voor de doelgroep om ermee aan de slag te gaan. Het idee van een
waterinstallatie werd ook goed ontvangen, alleen geld technisch zou dit
waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

Plants vs zombies
In de game Plants vs. zombies moet je je huis beschermen tegen
zombies. Aan de linkerkant van het scherm staat jouw huis en vanuit het
rechterkant van het scherm naderen zombies. Op willekeurige volgorde
vallen er zonnetjes uit de lucht die je moet verzamelen. Dit is je valuta
waarmee je planten kan betalen.
Deze planten hebben verschillende zombie-afweersystemen en hebben
daarom ieder een andere prijs op basis van sterkte. Je plaatst deze op
het speelveld. Doordat je ziet dat zombies dichterbij komen of op afstand
blijven kan je zien of je de game goed of slecht speelt.

Plants vs zombies
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4.3.1. Conclusie

Kohnstammhof vs rain
In tegenstelling tot Plants vs. zombies met verschillende levels bestaat
mijn uitgewerkte game uit 1 level. Het speelveld toont het Kohnstammhof
die geteistert wordt door een hevige regenbui die boven
amsterdam hangt. Omdat het plein bestaat uit tegels, kan dit water
niet weg en het speelveld vult zich met regenwater. Door de regenbui
heen probeert de zon te schijnen en daarom vallen ook hier willekeurig
zonnetjes uit de lucht die verzameld moeten worden. Hiermee kan je de
regenbestendige objecten betalen en plaatsen op het speelveld zodat het
plein regenbestendig wordt en het niet overstroomt. Ik heb gekozen voor
het Kohnstammhof, omdat dit voor de gebruiker een bekend plein is. Zo
maak ik het ook persoonlijk.

bewustwording
Voordat het spel begint krijgt de student tekst te zien waarin de
regenproblematiek wordt uitgelegd.
Doordat de student bezig is om het Kohnstammhof regenbestendig te
maken worden zij bewust van de regenoverlast. De regen in de game
blijft liggen, kan niet weg en als zij niets doen overstroomt het plein. De
verschillende objecten die ze kunnen plaatsen zijn regenbestendige
maatregelen. Deze worden ook uitgelegd alvorens zij aan het spel
beginnen.

Een illustratie wat met hydrochromatische verf op het Kohnstammhof
wordt geschilderd moet zorgen voor een vrolijke kijk op het plein wanneer
het regent. Deze verf wekt tegelijkertijd de nieuwsgierigheid van de
doelgroep, als zijnde guerrilla reclame voor de game Kohnstammhof vs.
Rain (PvE punt 2.2).
De game kost niet veel moeite en tijd waardoor studenten het
daadwerkelijk gaan spelen.
Het heeft een funfactor wat ervoor zorgt dat studenten op een leuke wijze
bewust worden gemaakt van de regenproblematiek (PvE punt 2.2)
Het gedeelte actie ondernemen zoals het stemmen op een herontwerp
van het Kohnstammhof zorgt ervoor dat zij meebepalen hoe het plein
eruit komt te zien en regenbestendig wordt. Hierdoor wordt het plein
aantrekkelijker en leefbaarder voor de bezoeker (PvE punt 2.1 & 2.3).
Doordat meerderen stemmen op hun favoriete ontwerp doen zij dit
samen. Hierdoor kunnen ze hun mede student aansporen om het ook te
doen (PvE punt 2.4).
De game zal ik middels paper prototype testen en beschrijven in het
volgende hoofdstuk.

Actie ondernemen
Als het spel positief is voltooid, krijgt de student een keuze tussen twee
herontwerpen van het Kohnstammhof. Deze nieuwe designs zijn meer
bestand tegen hevige hoosbuien en maken het plein een stuk minder
saai. Ook dit kwam naar voren in de interviews. De student vindt het
Kohnstammhof “saai” en volgens hun heeft het geen uitstraling.
De actie die zij ondernemen is het mee beslissen over hoe het
Kohnstammhof eruit komt te zien en daarmee meer regenbestendig
wordt gemaakt.
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Kohnstammhof vs Rain
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5. Iteratie 1: Paper Prototype
Ik heb een paper prototype gemaakt van de game. Ook heb ik uitleg over Amsterdam Rainproof en de regenproblematiek meegenomen zodat het
stukje bewustwording getest kan worden. Hiermee kan ik valideren of de game aanspreekt bij de doelgroep en het probleem over is gekomen.
De beginschermen over de uitleg van de game en de regenproblematiek zijn weergegeven in figuur 5.1.1 op pagina 29.

5.1. Schermen
1. Intro
Het regent steeds vaker en harder in Nederland en dat kan Amsterdam
niet meer aan. De stad verhardt doordat aarde en groen plaats moeten
maken voor asfalt, gebouwen en betegelde pleinen. Zo ook het
Kohnstammhof van de HvA. Help jij mee om jouw plein weer rainproof te
maken?
Button: Ja, leg mij uit hoe!
Ik wil het zo persoonlijk mogelijk maken en de gebruiker te betrekken bij
het project door het zijn of haar plein te maken, omdat zij gebruik maken
van het Kohnstammhof.
2.
De HvA heeft in samenwerking met Amsterdam Rainproof 2 verschillende
ontwerpen klaar liggen om het Kohnstammhof daadwerkelijk aan te
passen en regenbestendig te maken.
Speel de game en bepaal mee hoe jouw plein eruit komt te zien door op
jouw favoriete ontwerp te stemmen.
Button: Ik wil mee bepalen.
3.
Er hangt een grote regenwolk boven de stad en het zal steeds harder
gaan regenen.
Probeer binnen deze tijd het plein rainproof te maken en een
overstroming tegen te gaan.
Button: Oke, vertel me meer!

4.
De zon probeert door de regenbui te schijnen. Verzamel de vallende
zonnetjes voordat ze verdwijnen.
Button: Yes, ik ga ze allemaal verzamelen!
5.
Dit zijn verschillende middelen om overstroming tegen te gaan en het
Kohnstammhof leefbaarder te maken.
Door middel van drag & drop plaats je het object op het plein waar mogelijk
is.
Let op: Elk object kost een x aantal zonnetjes.
- Plant een boom
- Plant bloemen
- Zaai gras
- Plaats een regenton
- Graaf een vijvertje
- Leg regentegels
6.
Het spel begint. Doordat de gebruiker de zonnetjes verzamelt die door
mij opgegooid worden kan hij de objecten links op het scherm betalen en
ze op het veld plaatsen. Ik leg het object weer links terug en plaats een
werkelijk object op de door de gebruiker aangegeven plek.

Joella Munster . Einddocument . CMD

28

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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7. Foutmelding
Sorry, het is helaas niet mogelijk om hier het object te plaatsen!
De gebruiker krijgt een foutmelding te zien als hij het object niet kan
plaatsen waar hij wil.
8. Verloren
Helaas, de tijd is om! Het is nu niet gelukt, maar je mag het altijd opnieuw
proberen!
Button: Nu opnieuw proberen
Button: Andere keer proberen
De gebruiker krijgt tijdens de test 3 minuten de tijd om de game te
voltooien en genoeg objecten op het speelveld te plaatsen.
9. Gewonnen
YES! Je hebt het Kohnstammhof regenbestendig gemaakt, gefeliciteerd!
Ga door om je stem uit te brengen op jouw favoriete ontwerp.
Button: Log in met je HvA account en stem

Visuele stijl
Links op het scherm staan de verschillende maatregelen die genomen
kunnen worden tegen regenoverlast. Ik heb dit hier geplaatst, omdat ik zo
de game Plants vs. Zombies wil nabootsen.
Ik heb gekozen voor het Kohnstammhof, om het persoonlijk te maken.
De gebruiker maakt bijna dagelijks gebruik van dit plein.

Tone of voice
Ik heb ervoor gekozen om te tutoyeren in de uitleg. De doelgroep is jong
en vlot en moet daarom in spreektaal worden aangesproken. Tijdens
de interviews is er ook gesproken met “je” en “jij”. Ze zullen zich niet
aangesproken voelen als er formeel gesproken wordt.

5.2. Usability Testing
Ik heb een aantal studenten die dagelijks gebruik maken van het
Kohnstammhof gevraagd of zij de paper prototype wilden testen. Deze
studenten hebben geen voorinformatie over het project of de game.
Het doel voor de gebruiker:
• Spel de game en doe wat je denkt wat goed is.
Mijn doel:
• Hoe reageert de gebruiker op de game?
• Begrijpt de gebruiker de tekst?
• Wat vindt hij van de gameplay?
• Wat kan beter?
• Wat vind hij van het stemmen op een herontwerp?

Uitkomsten
De belangrijkste uitkomsten die hieruit kwamen zijn:
• Laat het regenen en als de gebruiker niets doet overstroomt het
speelveld. Laat het water ook weer zakken als de gebruiker objecten
plaatst. De gebruiker krijgt feedback of hij snel genoeg is met het
plaatsen van de objecten.
• Als de gebruiker een object wilt plaatsen moet het toonbaar zijn waar
hij de objecten kan plaatsen.
• Ontwerpen van het Kohnstammhof moeten klaar liggen en binnen een
korte tijd gerealiseerd kunnen worden anders hebben de studenten er
niks aan. Stemmen voor iets wat je niet mee zal maken, heeft geen zin.
• Bewustwording moet iets beter naar voren komen in de game. Betrek
de gebruiker bij het probleem.
Ik heb de usability testen gefilmd. Screenshots hiervan zijn terug te vinden
in de bijlagen (zie bijlage 11.7). De video’s zelf zijn een apart bestand
onder de namen “Usability test PP 1, 2, 3, 4 en 5”.
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Programma van eisen
Naast het programma van eisen van Amsterdam Rainproof en de
bezoeker van het Kohnstammhof is nog een ander PvE ontstaan:

3. De gebruiker
3.1 De gebruiker wil niet te veel lezen.
3.2 De gebruiker wil op een leuke manier geÏnformeerd worden.
3.3 De gebruiker wil voldoende feedback tijdens de game zodat hij weet
of hij goed bezig is.
3.4 De gebruiker wil weten wat de verschillende rainproof middelen
inhouden.
3.5 De gebruiker wil de uitdaging aangaan om binnen de tijd de game te
spelen met een positieve uitslag.
3.6 De gebruiker wil dat fysieke veranderingen van het Kohnstammhof
zichtbaar worden terwijl zij nog gebruik maken van het plein.
3.7 De gebruiker wil dat hij betrokken wordt bij het probleem.

5.3. Conclusie
De paper prototype is positief ontvangen door de doelgroep ondanks
je minder kan laten zien dan in een digitale game. De gameplay sprak
aan net als het stemmen op een herontwerp, aangezien de doelgroep
hier niet veel tijd aan kwijt is of veel moeite kost. Daarbij wordt hun plein
aantrekkelijker gemaakt. Wel moet dit herontwerp binnen een korte tijd
gerealiseerd worden, anders heeft de student het gevoel dat hij iets voor
niets doet.
Het moet aangepast worden om het persoonlijk te maken. Zo ook de uitleg
over de game moet kort en krachtig.

Usability Test
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Digitaliseren
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6. Het ontwerp
De paperprototype heb ik gedigitaliseerd in Adobe Illustrator. Ik heb 3 schermen ontworpen die ik zal uitleggen in dit hoofdstuk. Tijdens mijn groenlicht
presentatie heb ik het concept gepresenteerd en er feedback op gekregen. Ook dit zal ik beschrijven.

6.1. Visuele stijl
Voor de visuele stijl heb ik gekeken naar de illustraties op de website van
Amsterdam Rainproof. Bijlage 11.8 toont zo’n illustratie. Hiermee wordt
uitgelegd wat er allemaal gedaan kan worden aan o.a. een buurt, huis of
tuin om het regenbestendig te maken.
Ik gebruik deze stijl zodat het ontwerp beter past bij Amsterdam Rainproof
en ze aan elkaar gelinkt worden.

Menu

750
50

75

125

150

200

300

Figuur 6.1.2
Figuur 6.1.2 is het beginscherm met de regenbestendige objecten links
op het scherm. Deze objecten met verschillende eigenschappen kunnen
tegen een bepaalde prijs op het speelveld geplaatst worden. Boven
de objecten ziet de gebruiker de verzamelde valuta, zonnetjes. Deze
zonnetjes vallen willekeurig uit de lucht op het speelveld.
Rechtsboven is een “menu” button. Hiermee kan de gebruiker uit het spel
gaan en terug naar de speluitleg.

Figuur 6.1.1
Figuur 6.1.1 is een ontwerp zoals het Kohnstammhof er op dit moment
uitziet. Dit is het ontwerp waarmee de gebruiker begint.
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6.2. Expert review
Tijdens mijn groenlicht presentatie heb ik het concept en de game
gepresenteerd. Als feedback werd verteld dat er misschien toch te weinig
gedaan wordt met het creëren van bewustwording en dat de doelgroep
zelf ook actie kan ondernemen.
Dit is een belangrijk onderdeel van mijn design challenge, dus zal hier
opnieuw naar moeten kijken.
Het maken van de game hoeft niet.
In plaats van de game daadwerkelijk te realiseren, kan dit getoond worden
in een animatie.

6.3. Conclusie
Figuur 6.1.3
Figuur 6.1.3 laat een positieve uitkomst zien van de game. Het spel is
voltooid.

De game hoeft niet te werken. Dit kan getoond worden door middel van
een animatie.
Wat de game betreft:
• Speluitleg moet kort en bondig worden toegevoegd;
• Een aantal belangrijke elementen moeten zichtbaar worden zoals de
zonnetjes die vallen, de tijd waarin de game moet worden voltooid en
de regen als feedback of de gebruiker op de goede weg zit met het
spel;
• De game moet geïntegreerd worden in een klikbaar prototype.
De visuele stijl die past bij Amsterdam Rainproof moet aangehouden
worden.
Er moet gekeken worden naar een andere vorm van bewustwording.
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Klikbaar prototype
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7. Het product
Alle voorafgaande ideeën en concepten hebben mij gebracht tot een uiteindelijk concept met bijbehorend product in de vorm van een klikbaar
prototype.
Ook het AIDA model van E.K. Strong (1925): Attention, Interest, Desire en Action, hebben mij hierbij geholpen. Dit is een model wat vooral gebruikt
wordt voor commerciële, marketings uitingen. Voor dit project vond ik het erg bruikbaar om te kijken of mijn product zich kan meten met dit model.
Attention: In eerste instantie moet ik de aandacht van de bezoeker van het Kohnstammhof trekken zodat hij de gebruiker wordt van het product.
Interest: Daarna moet ik ervoor zorgen dat de gebruiker geïnsteresseerd raakt in het onderwerp.
Desire: De derde stap van dit model is dat ik moet proberen dat de gebruiker zijn interesse omzet naar een verlangen.
Action: Als laatste stap binnen dit model moet ik ervoor zorgen dat de gebruiker actie onderneemt.
De illustratie op het Kohnstammhof met hydrochromatische verf zal de nieuwsgierigheid opwekken van de bezoeker die hun naar de interactieve
schermen binnen het Theo Thijssenhuis en het Kohnstammhuis leiden (AIDA - Attention). Wat er gebeurt op de interactieve schermen en in mijn
product zal ik in dit hoofdstuk uitleggen.
Het product heb ik gemaakt in het Adobe programma Animate CC wat nieuw voor mij was en daarom heb ik verschillende tutorials bekeken. De
belangrijke was de tutorial van Joseph Labrecque op de website van Lynda (Labrecque, 2016). Hierin worden de basis van het animatie programma
uitgelegd, waardoor ik het product, mijn klikbaar prototype kon realiseren.

7.1. Bewustwording

Animatie

Het creëren van bewustwording over de regenoverlast is een essentieel
onderdeel van mijn design challenge. Dit moet op een leuke en snelle
manier naar voren komen. Ook moet ik het product persoonlijk maken,
zodat hij zich meer aangesproken voelt om actie te ondernemen.
Ik ben gaan kijken hoe Amsterdam Rainproof dit heeft gedaan. Zij hebben
door middel van een animatie gemaakt door RoboMG (z.j.) uitgelegd
aan de kijker over het regenprobleem in Nederland, met in het bijzonder
Amsterdam en wat de kijker zelf ook kan doen. Op deze duidelijke en
pakkende manier wil ik de doelgroep ook het verhaal vertellen en zo zorgen
voor een stuk bewustwording (PvE punt 3.1 en 3.2) (AIDA - Interest).

Visuele stijl

Voor de visuele stijl van de animatie heb ik de stijl aangehouden van de
animatie video van RoboMG, gecombineerd met de stijl die Amsterdam
Rainproof gebruikt voor hun illustraties.
Hierdoor wordt de link gelegd tussen dit project en Amsterdam Rainproof.

Tone of voice

De gebruiker wordt direct aangesproken en wordt als het ware meegenomen
in het verhaal. De toon is informeel, omdat de gebruiker jong is en zo was
de toon ook van de gehouden interviews.
In de animatie is een voice-over van de tekst zodat de animatie krachtiger
wordt. Op deze manier hoeft de gebruiker niet per se de tekst te lezen en
kan hij meer focus leggen op de beelden.
Omdat er een voice-over wordt gebruikt, moeten de interactieve schermen
boxen hebben zodat het geluid te horen is of een hoofdtelefoon.
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Screenflow
In figuur 7.1.1 op pagina 38 is de screenflow te zien van de animatie die
moet zorgen voor bewustwording.
1. Heerlijk ontspannen dobberen op het water..
In eerste instantie lijkt er niks aan de hand. Iemand ligt te dobberen op een
opblaas luchtbed in het water. Dat is natuurlijk genieten.
2. Zo zou je vast wel elke dag kunnen doorbrengen.
De gebruiker wordt aangesproken alsof hij daar ligt (PvE punt 3.7).
3. Nou dat kan!
4. Als we niks doen kan dit zomaar alledaagse realiteit worden.
Nu gaat de gebruiker vraagtekens zetten wat het filmpje inhoudt en dat het
een andere draai krijgt dan hij had verwacht.
5. Het gaat steeds vaker en daarbij harder regenen in Nederland…
Vanaf hier wordt het regenprobleem uitgelgd.
6. ..en Amsterdam kan dat niet meer aan.
7. De stad verhardt doordat aarde en groen plaats moeten maken voor
asfalt, gebouwen en betegelde pleinen.
8. Zo ook jouw Kohnstammhof.
Ik heb gekozen voor “jouw” Kohnstammhof zodat het persoonlijk wordt
voor de gebruiker. Het is zijn plein. Hij maakt hier bijna dagelijks gebruik
van (PvE punt 3.7).
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7.2. Wat kan ik doen?
Na het animatie filmpje over het regenprobleem komt een scherm
die vertelt wat de gemeente doet aan het probleem, figuur 7.2.1. “De
gemeente Amsterdam investeert tot het jaar 2022 € 500 miljoen euro in
het vernieuwen en uitbreiden van de riolering. En jij kan ook wat doen!”.
Dit was een belangrijk punt wat naar voren kwam in de interviews. De
doelgroep vond dat het een probleem van de gemeente is om op te
lossen en de riolering moet uitbreiden. De redactie van Rainproof (2015)
concludeert dat de gemeente Amsterdam al bezig is met verandering van
de riolering.
In dit scherm kan de gebruiker kiezen om door te gaan en ziet wat hij kan
doen aan het probleem of het vorig filmpje opnieuw bekijken.

Screenflow
Figuur 7.2.2 op pagina 40 laat de screenflow zien van het animatiefilmpje
die nu volgt.
Hier ziet de gebruiker dat ook hij iets kan doen tegen het regenprobleem.
1. Stel je een betegeld plein voor in jouw buurt.
Hier maak ik het persoonlijk voor de gebruiker en betrek ik hem bij het
probleem (PvE punt 3.7).
2. Vervang de tegels voor gras, bomen en bloemen. Het water kan nu veel
makkelijker de grond in.
De verschillende rainproof maatregelen worden uitgelgd (PvE punt 3.4).
3. Thuis kan je ook maatregelen treffen, bijvoorbeeld in je tuin.
Ook hier betrek ik de gebruiker persoonlijk bij het probleem (PvE punt 3.7).
4. Tegels eruit, groen erin. Maar ook op daken kan je groen plaatsen.
Plaats een regenton. Het hierin opgevangen water kan je benutten om je
tuin- of balkonplanten te begieten.
Plaats regentegels. Deze speciale tegels zorgen ervoor dat water geleidelijk
de grond in gaat en jij geen natte voeten krijgt.
Ook een regenwatervijver is een oplossing. Het water kan hierin stijgen
en vertraagd afgevoerd worden. En zeg nou zelf, zo’n tuin ziet er toch ook
veel gezelliger uit?
En ook hier worden de verschillende rainproof maatregelen uitgelgd (PvE
punt 3.4).
Deze tekst wordt getoond in het filmpje en er is een voice-over zodat de
gebruiker zich kan focussen op wat er gebeurt. Elke verandering gaat stap
voor stap, anders zou het filmpje te snel gaan en komt de boodschap niet
goed over.

Figuur 7.2.1
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7.3. De Game
Na het filmpje waarin de gebruiker kan zien wat hij kan doen, volgt het
scherm van figuur 7.3.1. Deze legt uit dat de gebruiker kan meebepalen
hoe zijn Kohnstammhof eruit komt te zien en meer regenbestendig wordt
gemaakt (AIDA - Desire). Hij moet een game spelen en positief voltooien,
waarna een scherm volgt waar hij zijn stem kan uitbrengen.
Voor het product in dit project heb ik de game geanimeerd, maar uiteindelijk
zou deze game gerealiseerd moeten worden zodat het daadwerkelijk
gespeeld kan worden.

Figuur 7.3.2
Zodra de gebruiker klikt op “De game” button komt hij bij de uitleg van de
game, zie figuur 7.3.2. Alles is uitgelegd op 1 scherm, zodat hij er niet veel
tijd aan kwijt is en gelijk kan spelen (PvE punt 3.1). Rechts onder in beeld
kan de gebruiker de game spelen zodra hij de uitleg begrepen heeft.

Figuur 7.3.1
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Screenflow
Figuur 7.3.3 op pagina 42 laat de screenflow zien van de geanimeerde
game.
1. De gebruiker krijgt 3 minuten de tijd om de game positief te voltooien.
De regen druppelt langzaam in de emmer die steeds voller raakt. Hij moet
ervoor zorgen dat deze emmer niet overstroomt, anders heeft de gebruiker
verloren.
De emmer zorgt in dit geval voor feedback (PvE punt 3.3). Het water in
de emmer zakt zodra hij de objecten links in het scherm op het speelveld
plaatst.

7. De gebruiker plaatst een regentegel op een beschrikbare plek.
8. De gebruiker plaatst een nieuwe boom op een beschikbare plek.
9. Dit is een voorbeeld hoe de game positief is voltooid. Alle objecten zijn
geplaatst op het speelveld en het Kohnstammhof is meer regenbestendig
dan voorheen.

2. Zonnetjes vallen willekeurig op het speelveld en de gebruiker moet
deze verzamelen door ze met de vinger te tappen. In de animatie wordt
gebruik gemaakt van een hand die de hand van de gebruiker voorstelt. De
aangeraakte zonnetjes verdwijnen richting de puntenteller rechts bovenin
het scherm. Hier kan de gebruiker zien hoeveel punten hij heeft en de
objecten betalen. Deze objecten links op het scherm worden zichtbaar
zodra hij genoeg punten heeft om ze te “betalen”.
3. De gebruiker wilt een boom plaatsen. Hij tapt op het object en de
plekken waar hij de boom kan plaatsen worden zichtbaar. Hierdoor krijgt
hij feedback (PvE punt 3.3).
4. De gebruiker plaatst door middel van drag & drop het object op het
speelveld.
5. Het object is succesvol op het speelveld geplaatst. Ondertussen blijven
de zonnetjes vallen die hij moet verzamelen.
6. De gebruiker heeft voldoende punten verzameld om gras te plaatsen.
Door middel van drag & drop verplaatst hij het gras op een aangegeven
plek.
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Figuur 7.3.5 geeft het bericht dat de gebruiker de game positief heeft
voltooid. Hij kan inloggen met zijn HvA gebruikersnaam en wachtwoord.
om vervolgens te stemmen op zijn favoriete herontwerp.
Door in te loggen met zijn HvA account, kan de gebruiker eenmalig
stemmen.
Het invullen van de gebruikersnaam en wachtwoord zijn in het product
geanimeerd.
Er kan geklikt worden op de “login” button.

Figuur 7.3.4
In figuur 7.3.4 is te zien dat er op 2 min. 40 van de game een button
verschijnt waarmee de gebruiker van het product door kan gaan naar het
eindresultaat van de game. Hierdoor hoeft de gebruiker het filmpje niet
helemaal af te kijken. Overigens heb ik de game niet de hele 3 minuten
geanimeerd, omdat het voornamelijk duidelijk moet zijn wat de game
inhoudt. De animatie stopt op 2 min. 17.

Figuur 7.3.5
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7.4. Actie ondernemen
Na het inloggen kan de gebruiker actie ondernemen in de vorm van
stemmen op zijn favoriete herontwerp van het Kohnstammhof (AIDA Action). Hiermee bepaalt hij hoe het plein eruit komt te zien met meer
regenbestendige maatregelen. Dit kost hem niet veel tijd en moeite om iets
te veranderen in zijn omgeving (PvE punt 2.3). Het plein wordt daarbij ook
een stuk aantrekkelijker en leefbaarder (PvE punt 2.1).

Figuur 7.4.1 laat het scherm zien waarin de gebruiker zijn stem kan
uitbrengen. Het vertelt dat het ontwerp binnen een korte tijd gerealiseerd
wordt zodat hij er ook nog van kan genieten tijdens zijn studie (PvE punt
3.6).
Ook kan hij aankruisen dat hij via e-mail op de hoogte gehouden wilt worden
van de resultaten welk ontwerp bovenaan staat. Met een tussentijdse
resultaten e-mail kan hij zien of zijn favoriete ontwerp bovenaan staat. Zo
niet, zou hij medestudenten kunnen aansporen om ook de game te spelen
(PvE punt 2.4).
Het aanklikken van het favoriete ontwerp en dat hij op de hoogte wilt blijven
van de resultaten via e-mail is in het klikbaar prototype geanimeerd.
Het uitbrengen van je stem kan wel daadwerkelijk in het product door te
klikken op de “stem” button.

Figuur 7.4.1
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7.5. Verwijzing AMsterdam Rainproof

7.6. Conclusie

Als de gebruiker zijn stem heeft uitgebracht komt hij bij het laatste scherm,
zie figuur 7.5.1. Deze laat de naam en het logo van Amsterdam Rainproof
zien. Dit is tevens een link naar de website van Amsterdam Rainproof.
Onder het logo een sterke slogan van Amsterdam Rainproof wat aangeeft
dat iedereen iets kan betekenen om een regenbestendig Amsterdam te
creëren.

Ik heb het stukje bewustwording en wat de doelgroep kan doen laten zien
in animatie filmpjes. Deze zorgen ervoor dat de gebruiker op een leuke,
effectieve manier kennis krijgt van het probleem en mogelijke oplossingen.
Ze zijn in de stijl die past bij de animatie van Amsterdam Rainproof, zodat
die link gelegd kan worden tussen het product en Amsterdam Rainproof
(PvE punt 1.2, 3.1, 3.2, 3.4 en 3.7).
De game is in het product geanimeerd, omdat voor nu duidelijk moet zijn
wat de game inhoudt. Deze moet uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerd
worden zodat de gebruiker het kan spelen en op een leuke manier het
Kohnstammhof regenbestendig kan maken (PvE punt 3.3 en 3.5).
De gebruiker kan actie ondernemen door middel van te stemmen op zijn
favoriete herontwerp van het Kohnstammhof. Dit kost niet te veel moeite en
tijd wat een belangrijk punt was die naar voren kwam tijdens de interviews
(PvE punt 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 en 3.6).
Daarna is een scherm die linkt naar Amsterdam Rainproof. Hier kan de
gebruiker een kijkje nemen als hij meer wil weten over het onderwerp en
wat hij kan doen.

Figuur 7.5.1
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Prototype testen
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8. Iteratie 2: Klikbaar prototype
Het klikbaar prototype heb ik getest bij de doelgroep, studenten. De uitgebreidere tekst van de uitkomsten is terug te vinden in bijlage 11.8. Waar ik op
gelet heb tijdens het testen en wat de uitkomsten zijn beschrijf ik in dit hoofdstuk.

8.1. usability Testing

Uitkomsten

Voordat ik de testpersoon aan de slag liet gaan met het prototype heb ik
een 0-meting gedaan.
• Wat weet de persoon al over het onderwerp?
• Weet de persoon of hij/zij ook iets kan doen?
De studenten die niet bekend zijn met het Kohnstammhof heb ik foto’s
laten zien hoe het er op dit moment uitziet. Omdat de HvA gebouwen
op dit moment zijn gesloten, heb ik andere studenten gevraagd om mijn
prototype te testen.
Ik heb verteld over het idee van een illustratie op het plein met
hydrochromatische verf.
Ook heb ik verteld dat in de prototype een geanimeerde game zit. Deze
zou in het uiteindelijke product werkend gemaakt moeten worden.
Nadat ze het klikbaar prototype hebben doorlopen heb ik ook een aantal
vragen gesteld om te kunnen valideren of het zou werken.
• Wat weet je nu over het onderwerp?
• Wat vind je van de animaties?
• Wat vind je van de game? Zou je het spelen?
• Wat vind je van het idee om te stemmen op een herontwerp?
• Zou je zelf ook actie ondernemen in je eigen omgeving? Tuin, balkon,
dak of buurt?
• Zou je door de illustratie naar een interactief scherm getrokken worden
en het uiteindelijke product gaan gebruiken?

De belangrijkste uitkomsten:
•
•
•
•

Alle vier de testpersonen waren niet bekend met het onderwerp, de
regenoverlast of waren zich er niet van bewust.
Dat de game niet gespeeld kon worden, was lastig om te kunnen
gebrijpen wat het precies inhield, ondanks de uitleg. Waarschijnlijk
werd de gameplay duidelijk naar mate je zou gaan spelen.
De illustratie in de hydrochromatische verf moet je leiden naar het
interactief scherm, dus een belangrijk onderdeel.
Ze zullen geen fysieke actie ondernemen, omdat ze geen beschikking
hebben over een tuin, balkon of dak(terras). Daarbij kost het hun te
veel tijd en moeite.

Wat was positief
•
•
•
•

De animaties zijn duidelijk. Visueel en tekstueel of voice-over zijn
aantrekkelijk.
De boodschap is overgekomen. De testpersoon is zich (meer) bewust
van het regenprobleem.
De gedachtes over de game zijn positief. Ze zouden het gaan spelen.
Jammer dat het nu niet kan.
Het stemmen op een herontwerp is snel en makkelijk. Die vorm van
actie ondernemen zouden ze doen.
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8.2. Conclusie
Wat moet aangepast worden
•
•
•
•
•

•

Er moet meer nadruk komen op dat de herontwerp snel gerealiseerd
gaan worden.
Er moet meer nadruk komen op dat ze kunnen bepalen hoe hun plein
eruit komt te zien. Dan worden ze nog meer erbij betrokken.
De uitleg van de game moet in stappen verteld worden, maar nog
steeds op een snelle manier.
Objecten die niet alledaags zijn zoals regentegels beter uitleggen.
Ik zou zelf graag willen zien dat het regent op het Kohnstammhof
tijdens de game. Doordat de regen omhoog komt en omlaag gaat met
het plaatsen van objecten geeft dit feedback over de vooruitgang van
het spel. Dit in plaats van de emmer die vol druppelt.
De gebruiker die kan kiezen voor een man of vrouw die centraal staat
binnen de filmpjes. Op dit moment is het een man, waardoor vrouwen
zich misschien minder binden met de animatie.

Het prototype werd positief ontvangen.
De animatie filmpjes waren duidelijk. Jammer dat de game niet gespeeld
kan worden. De testpersonen waren vooraf niet bekend met het
regenprobleem, maar na het doorlopen van het prototype zijn zij zich er
meer van bewust. Dit is een belangrijk deel van mijn design challenge die
positief is gebleken.
Het stemmen op een herontwerp is snel en makkelijk. Dit zouden de
testpersonen doen. Ook dit was een belangrijk deel van mijn design
challenge: Actie ondernemen.

“Tekst gaat snel, maar door de voice-over is het makkelijk te
volgen. Dat is zeker een plus. Hierdoor kan ik gewoon naar de
animatie zelf kijken en krijg ik voldoende mee.”
“Ik vind dat we nu echt allemaal onze tuin moeten verbouwen en
moeten veranderen!”

“Leuke game, lijkt me wel cool om het meteen te spelen.”
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Conclusie & Aanbeveling
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9. conclusie & Aanbeveling
Het doel van dit afstudeerproject was om antwoord te krijgen op de desing challenge:
“Hoe kan ik met een interactieve toepassing ervoor zorgen dat Kohnstammhof bezoekers bewust worden van de vele regenoverlast en dat
zij overgaan tot actie?”
Mijn algehele conclusie over het project en aanbeveling hoe nu verder leg ik uit in dit hoodstuk.

9.1. Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat ik een passende oplossing heb
ontworpen binnen de periode van het project. Het doel om de bezoeker
van het Kohnstammhof te informeren en bewust te maken van de
regenproblematiek in Nederland (met in het bijzonder Amsterdam) wordt
opgelost door animaties. In deze animaties betrek ik de gebruiker van
het product op een persoonlijk vlak. Ik laat ze zien wat de gemeente
Amsterdam aan het probleem doet en dat zij er zelf ook iets aan kunnen
doen.

Doordat er een passende illustratie wordt gemaakt op het Kohnstammhof
door middel van Hydrochromatische verf wordt de Kohnstammhof bezoeker
geleid naar de interactieve schermen. Deze illustratie is alleen zichtbaar bij
regenval, waardoor het plein verandert van uitstraling. Het is een positief
effect voor het plein en de bezoeker wordt nieuwsgierig waarom het er is.

Door het spelen van de game “Kohnstammhof vs. Rain” kunnen
ze aan de slag om op een leuke manier het Kohnstammhof meer
regenbestendig te maken met de gegeven objecten.
Doordat ze na het behalen van een positief eindresultaat van de
game kunnen stemmen op een herontwerp van het Kohnstrammhof
ondernemen ze actie. Het plein wordt beter bestand gemaakt tegen de
regenval. Een mooie bijkomstigheid hierdoor is dat de onderliggende
parkeergarage minder last heeft van plassen water tijdens hevige
regenbuien. Het plein krijgt door de verandering ook een betere
uitstraling en wordt het een prettiger plein om als bezoeker te verblijven.
Als de gebruiker geïnteresseerd is geraakt in het onderwerp wordt hij
doorverwezen naar de website van Amsterdam Rainproof. Hier kan
hij meer lezen en zien wat hij kan doen. Ook staan er projecten op die
voltooid of gaande zijn.
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9.2. Aanbeveling

Illustratie Kohnstammhof

Voor verdere ontwikkeling van het concept en product moet er gepraat
worden met het management van de HvA om te kijken wat de mogelijkheden
zijn om binnen een korte tijd om het Kohnstammhof aan te passen.
Ook moet er toestemming gevraagd worden om hydrochromatische verf of
regenreclame te gebruiken op het plein.
Er moet gekeken worden of hydrochromatische verf in Nederland te
verkrijgen of te ontwikkelen is.
Het is mij helaas niet gelukt om binnen de periode van het afstudeerproject
te praten met Irene Poortinga van Amsterdam Rainproof. Wel heb ik
volgende week een afspraak met haar om te kijken wat haar feedback is
over de oplossing en of Amsterdam Rainproof het product wil verwezelijken.

Ik heb een voorbeeld gemaakt wat er als illustratie op het Kohnstammhof
geschilderd kan worden, zie figuur 9.2.1. Deze wordt zichtbaar als het
regent door hydrochromatische verf of regenreclame.
Je ziet het logo van Amsterdam Rainproof, omdat dit erg kleurrijk is en
betrekking heeft op het onderwerp. Met een tekst erbij “nieuwsgierig
waarom je dit ziet? Ga nu naar een interactief scherm binnen het gebouw”.
Deze tekst leidt de bezoeker naar een interactief scherm binnen het
Kohnstammhuis of Theo Thijssenhuis.

De game “Kohnstammhof vs. Rain” moet daadwerkelijk gerealiseerd
worden zodat de gebruiker deze kan spelen.

Figuur 9.2.1
Afbeelding 8.Illustratie op het Kohnstammhof.
Aangepast overgenomen van
“Amsterdam, Kohnstammhof”
van Grijsen, z.j.
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11. Bijlagen
11.1. Brainstormsessie #1
Dit was mijn eerste brainstomsessie om te kijken
waar mijn interesses liggen. De periode van een
afstudeerproject is vrij lang dus moet het onderwerp
voor mij boeiend en interessant genoeg zijn om hier
dagelijks mee bezig te zijn.
Eruit is gekomen dat het thema “welzijn van de mensen
en de stad Amsterdam” naar voren kwa
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11.2. Interviews
Uitkomsten interviews – 3 maart 2017
Persoon vrouw #1 wonend in Amsterdam – 4de jaar CMD
Waarvoor gebruikte je het Kohnstammhof?
In de eerste jaren gebruikte ik het plein om te zitten in de zon. Nu ben ik aan het afstuderen dus minder tijd om buiten te zitten.
Wat vind je van het plein?
Prima, veel zitruimte. Niks bijzonders.
Heb je kennis van de problematiek regenoverlast in Nederland en zeker in Amsterdam?
Nee niet specifiek heel veel. Wel door de opwarming van de aarde dat er veel regenoverlast is in Nederland, maar niet in Amsterdam specifiek.
Hoe kom je aan je informatie?
Tijdje terug was er iets gaande in Limburg, dat heb ik op het journaal gezien. En er was iets gaand in Apeldoorn waar mijn ouders wonen, dus dan hou je dat
automatisch meer in de gaten.
Nu noem je klimaatverandering, maar heb je ook een idee dat het door andere omstandigheden komt?
Nee, niet dat ik zo kan opnoemen.
En als je kijkt naar het Kohnstammof, dat is ook een kwestie, wat zeg je dan?
Dan denk ik dat het te maken heeft dat er te weinig afvoeren zijn op het plein. Dat het water geen kant op kan en daarom overstroomt.
Heb je wel eens van Amsterdam Rainproof gehoord?
Nee.
Wat zegt de naam jou?
Het lijkt mij een organisatie die ervoor zorgt dat plekken regenproof maken. Dat er dingen worden aangepast waardoor het water wel weg kan en dus tegen
regen kan.
Wat denk je zelf dat je zelf kan doen hier tegen?
Dan zit ik zelf te denken dat je iets kan veranderen in je gedrag waardoor water wel weg kan. Maar ik kan me eigenlijk niks bedenken wat door menselijk
gedrag veroorzaakt wordt waardoor regen weg kan. Ik denk dan meteen aan afval wat mensen weggooien op straat waardoor het regen niet weg kan,
verstoppingen veroorzaakt of misschien dat je bepaalde dingen, vetten niet door de gootsteen mag wegspoelen. Afvoeren die verstopt raken.
Zou je iets kunnen/willen doen tegen het regenprobleem?
Ligt eraan. Laatst was er iets bij mij voor de deur iets aan de hand met de riolering waardoor de putten overstroomden. Dat stonk gigantisch en was heel naar
en als had gebleken dat dat kwam doordat de bewoners in mijn omgeving iets deden, dan zou ik wel iets willen doen, want dat heeft direct invloed op mijn
leven daar en heb ik zelf last van. Maar ik zie het niet als een doel waar ik anderen mee zou kunnen helpen.
Als het jou betreft, dan zou je er wel iets aan willen doen?
Ja, dat klopt.
Ik vind het wel belangrijk om milieubewust bezig te zijn en afval te scheiden, maar ik zie de link niet met het regenprobleem.
Heb je zelf iets meegemaakt met overstromingen?
Nee alleen die overstromingen in de straat door de riolering.
En als je fietst, de grote plassen water bijvoorbeeld?
Ja daar heb ik wel mee te maken gehad, maar dat link ik niet direct aan het regenprobleem. Dat ik dat heel bewust opsla. Daar ligt gewoon een hele grote
plas water.
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Persoon vrouw #2 wonend in Amsterdam – 2de jaar CMD
Waarvoor gebruik je het Kohnstammhof?
Om te roken en als het lekker weer is, buiten te zitten.
Wat vind je van het plein?
Beetje kaal, maar opzich wel te doen. Misschien iets meer zitplekken.
Ben je bekend met het regenprobleem in Nederland en specifiek in Amsterdam?
Nee, helemaal niks. Ik weet wel dat wij onder de zeespiegel leven.
Weet je dat het meer regent in Nederland door de klimaatverandering?
Ehm, ja dat zal best. Dat weet ik niet. Ik weet dat het klimaat achteruit gaat, maar niet dat het effect heeft gehad op Nederland.
Hoe klinkt dat als ik zeg dat door de betegeling van dit plein iets te maken heeft met het regenprobleem?
Oh dat wist ik niet. Dat is nieuw voor mij.
Heb je wel eens van Amsterdam Rainproof gehoord?
Nee, nooit.
Wat zegt deze naam jou?
Regen tegengaan, ofja niet tegengaan, maar.. Nee ik weet het niet.
Ik zou niet weten wat ze zouden doen.
Amsterdam Rainproof wilt mensen meer bewust maken van de regenoverlast en overstromingen en zij willen dat mensen actie ondernemen hiertegen. Zou jij
dit interessant vinden en waarom?
Ik interesseer me altijd wel in klimaatverandering, maar ik wist niet dat het zo heftig was hier. Als ik er meer over zou weten, dan zou ik wel iets meer bewust
zijn van sommige dingen.
Denk je dat je zelf iets kan doen tegen overstromingen?
Ik in mijn eentje, ja, maar dat zou niet veel effect hebben. Ik denk dat het meer richting de overheid moet gaan. Ik zou zelf minder auto rijden of een
elektrische auto rijden als ik daar geld voor had. Maar ik denk dat het meer een overheid dingetje is. Meer geld investeren hiertegen of ons erover bewust
maken.
Stel je kan er zelf iets aan doen, zou je dat doen?
Ja.
Bijvoorbeeld een moestuin in je tuin?
Dat zou ik wel doen, maar ik woon op 9 hoog.
Heb je een balkonnetje?
Ja dat heb ik wel.
Dan zou je eventueel plantenbakken kunnen plaatsen.
Dat zou ik wel doen, kan ik zelf mijn moestuintje daar maken.
Stel dat studenten en docenten iets kunnen doen aan de problematiek hier rondom de HvA, zou je daaraan mee werken?
Ja daar zou ik wel aan mee doen.
Wat voor soort acties zou je aan meewerken? Handtekenactie?
Ja.
Zelf een tuintje hier maken?
Ja.
Maar denk je dat het veel nut heeft?
Niet zoveel, maar ik denk dat alle kleine beetje helpen. In je eentje lost het niet veel op, maar met z’n allen kunnen we een verandering maken.
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Ik vind dit soort problemen wel belangrijk om aan te pakken.
Wat voor actie onderneem je nu?
Op dit moment niet, maar ik wil wel altijd iets doen.
Wat is de drempel tussen willen en doen?
Ik ben een persoon die heel slecht haar tijd inplant dus ik kom altijd in de knoop met school of ander werk waardoor ik minder tijd heb voor andere dingen
waar ik graag voor op wil komen en het is niet alleen het milieu, maar het is ook mensenrechten en daar kom ik nooit aan toe.
Het is echt tijdgebrek.
Planning is denk ik echt wel een dingetje. Vooral voor jongeren. Iedereen wilt iets doen, maar omdat ze zo veel tijd besteden aan school komt het er gewoon
niet van.
Persoon man #1 wondend in Amsterdam – 2de jaar CMD
Waarvoor gebruik je het Kohnstammhof?
Oh heet dat het Kohnstammhof? Wist ik niet. Voor pauze gebruik ik het. Om even te zitten en te eten. Vriendin van mij rookt dus dan zitten we daar altijd.
En ik gebruik het best vaak, want ik ben vaak op school.
Wat vind je van het plein?
Het is best oke. Beetje kaal af en toe, maar het is bij warm weer best relaxerend. Er zijn opzich wel genoeg zitruimte, maar de laatste keer was het best wel
druk en toen zat ik op de trap, maar dan is er vaak een event bezig. Toen met het carrier event, maar toen had ik allemaal deadlines dus kon niet echt buiten
zijn.
Wat is je gevoel bij dit plein?
Ik heb niet echt een gevoel bij dit plein. Het is er gewoon. Het is gewoon een pleintje.
Weet je iets over de problematiek in Amsterdam betreft overstromingen, regenoverlast?
Nee dat weet ik niet.
Heb je zelf al eens last gehad van overstromingen door regen?
Nee ik heb er zelf geen problemen mee gehad.
En tijdens het fietsen?
Oja dan wel haha. Dan wel. Dan moet je met je benen hoog door de plassen heen gaan.
Wat denk je dat een oorzaak is van dit probleem?
De goten die er liggen, weet even de juiste naam niet. Die zijn verstopt of daar zijn er niet genoeg van? Denk dat het daar aan ligt.
Het regent steeds meer in Nederland, heb je daar weet van?
Nee, maar het verbaast me niks dat het steeds meer gaat regenen.
Weet je ook hoe dit komt?
Nee, maar misschien heeft dat te maken met de klimaatverandering?
Ja dat klopt.
Ook pleinen als het Kohnstammhof heeft te maken met regenoverstromingen. Heb je een idee hoe dit komt?
Dat verbaast mij wel, geen idee.
Dat komt door asfaltering en verstening van pleinen en tuinen.
Denk je dat je zelf hier iets aan kan doen?
Nee, ik niet? Ik denk dat de gemeente verantwoordelijk is.
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Wat denk je dat de gemeente kan doen hieraan?
Ehm, ja dat is een goede vraag. Ik betwijfel of ze al die tegels gaan veranderen door iets anders. Alternatieve oplossingen? IOT. Internet of things?
Als er een manier was om er iets aan te doen, had je het gedaan?
Ja wel handig.
Als ik zeg help met het vervangen van alle tegels en we planten groen, zou je dat doen?
Ehm, nee nee dat zou ik niet willen doen.
Doe je andere dingen rondom klimaatverandering?
Nee ik persoonlijk niet.
Wil je niks veranderen?
Jawel dat wel.
Wat is het verschil voor jou tussen willen en doen?
Luiheid, drukte en geld.
Ken je Amsterdam Rainproof?
Nee.
Wat zegt de naam je?
Dat ze problemen tegen regen oplossen op elke manier.
Persoon man #2 wonend in Amsterdam - student
Heb je wel eens overlast door regen gehad?
Ja onderweg, maar niet bij mij thuis.
Weet je iets over de oorzaak?
Bij mijn omgeving is door de verbouwing. Maar verder niet echt opgevallen. Het is niet een levend onderwerp bij mij. Ik zie alleen de plassen tijdens het
fietsen, maar dat is gewoon, normaal voor mij.
Maak je gebruik van het Kohnstammhof?
In de zomer vaker dan in de winter.
Ik zit af en toe buiten als het mooi weer is of ik ga mee met mensen die roken.
Ik probeer wat frisse lucht halen.
En ik loop vaak naar de Spar en dan loop ik heen en weer over het plein.
Wat vind je van het plein zelf?
Saai. Grijzig.
Die driehoeken vind ik wel grappig, maar je ziet een deel niet als je aankomt lopen. Niet echt gezellig. Met de barbecue twee weken geleden was het wel
gezellig. Dan zit iedereen buiten. Dan heeft het meer sfeer en kan je gezellig zitten, omdat er zitzakken aanwezig waren. En het weer was mooi.
Wist je dat het meer regent in Nederland?
Meer? Is dat zo? Dat wist ik niet.
Wat denk je dat de oorzaak is?
Dat het warmer wordt. Klimaat verandert.
Wie is verantwoordelijk hiervoor?
Wij allemaal denk ik.
Doe je zelf iets hier tegen?
Nee. Ik heb Groen Links gestemd.
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Ik doe verder niks. Ik rij geen auto, maar niet uit principe van meer groen zijn. Deels ook geld. Als ik een auto heb geef ik ook flink gas, dan ga ik niet zuinig
rijden.
Als ik zeg dat dit soort pleinen regenoverlast bevorderen, klinkt dat gek?
Nou dan wil ik wel weten waarom.
Plekken met gras en groen worden vervangen door plekken als dit, dus kan het water niet de grond intrekken.
Ah oke, ik zie alleen hier alleen nooit plassen met water, maar ik erger me er wel aan. Als ik fiets vooral.
Denk je dat je zelf iets kan betekenen voor dit probleem?
Nee denk ik niet. Ik zal me er ook niet verantwoordelijk voor voelen.
Ik zal er wel iets tegen willen doen, maar dat hangt sterk af van wat het is.
Een handtekeningenactie?
Ja dat vind ik prima.
En als je hier iets moet doen om het probleem tegen te gaan wat ongeveer 20 minuten per week?
Nee, de druk is te veel. Vraagt iets te veel van mij. Ik zou wel iets in mijn dagelijks leven willen aanpassen. Ik denk dan misschien aan een soort WF ding, dat
je elke maand geld moet geven voor een boom ofzo.
Ken je Amsterdam Rainproof?
Nee.
Waar denk je aan?
Regenproof. Iets dat de doorstroming van de regen stimuleert? Zoiets.
Persoon vrouw #3 wonend in Amsterdam – Docent CMD
Waarvoor gebruik je het plein?
Om te lunchen. Om in de zon te zitten en om even met iemand te kletsen, maar wel vooral als het een beetje lekker weer is, want als het rotweer is ga ik daar
echt niet zitten.
Wat vind je van het plein?
Ik vind het wel mooi. Ik vind het leuk dat die bomen daar uit die parkeergarage komt dat er wat groen zeg maar is. Anders had ik het een stuk minder leuk
gevonden. Opzich ligt het vrij beschut en het is ook een zonnig plein. Als de zon schijnt heb je ook altijd wel zon.
Weet je iets van de regenoverlast in Nederland en heb je er zelf mee te maken?
Ik weet er wel vanaf, maar ik heb er zelf niet mee te maken gehad.
Hoe weet je van het probleem af?
Ik weet dit doordat het overal in de media is geweest en door de klimaatverandering van de aarde dat wij meer regen krijgen.
Zou je hier iets aan kunnen en willen doen?
Als dat zou kunnen wel, tot op zekere hoogte.
Eigenlijk zou ik dan ook niet meer met een vliegtuig op vakantie moeten gaan, maar dat wil ik wel.
En het regenprobleem?
Jawel, hangt er natuurlijk vanaf wat, maar in principe wel.
Wat zou hetgeen zijn dat je iets zou doen?
Als ik heel concreet zou kunnen zien wat het resultaat is. Als ik echt zou kunnen zien dat het ertoe bijdraagt dan zou ik het eerder doen dan dat ik iets moet
doen waarvan ik vervolgens denk ja, weet niet of dit nou echt gaat helpen. Misschien helpt het dan wel, maar als ik het niet weet of niet kan zien dan zou ik
het niet doen.
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Er zijn een aantal middelen die je thuis zou kunnen doen om het probleem te verminderen. Ben je bereid om in je omgeving iets te ondernemen zodat
regenwater beter weg kan?
Ja, in mijn omgeving zou ik wel iets doen om bij te dragen aan een oplossing aan het probleem. Bijvoorbeeld tegels weghalen en groen te planten om het
regenwater weg te laten gaan ook omdat ik dat veel mooier vind dan tegels. Dus het werkt in mijn voordeel.
Ken je het programma Amsterdam Rainproof?
Nee.
Wat denk je wat het is of doet?
Het laat zien wat er gebeurt als het heel erg zal regenen?
(Uitleg Amsterdam Rainproof)
Het Kohnstammhof heeft ook te maken met regenoverlast. Waardoor denk je dat dit zo is?
Omdat het water niet de grond in kan. Het kan alleen de trap afstromen. Het kan niet ergens anders naar toe.
Stel wij doen iets hier buiten om het probleem te voorkomen. Zou je meedoen met een handtekeningactie?
Ja.
Stel je moet 20 minuutjes per week meewerken aan een moestuin, zou je dat doen?
Hmm ja..?
Wie is verantwoordelijk voor dit probleem in het algemeen?
Ik vind dat onze regering verantwoordelijk is om te zorgen dat wij goed omgaan met de regenval. Zij kunnen de bewoners vertellen hoe zij daarbij kunnen
helpen desnoods sancties opleggen als mensen niet willen helpen of als dingen echt moeten. Voorbeelden geven hoe zij dit kunnen doen.
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11.3. Co-creation
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11.4. Brainstormsessie #2
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11.5. Storyboard
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11.6 . Vijf Concepten
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11.7. Usability testing video's
Hieronder zijn een paar screenshots van de video’s. De filmpjes zelf zijn te groot om in het document te zetten. Deze zitten los bij het document
onder de naam Usability test PP 1, Usability test PP 2, Usability test PP 3, Usability test PP 4 en Usability test PP 5.
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11.8. Illustratie Amsterdam Rainproof

Afbeelding 9. Illustratie Amsterdam Rainproof. Overgenomen van
“Plein” van Amsterdam Rainproof.
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11.9. Tekst usabilyty test prototype
#1 Fabiola

- Geen kennis van de regenoverlast of maatregelen.
Na het gebruiken van het prototype:
- Duidelijk en helder het probleem beschreven. Ik vind het wel een leuke
manier om te kijken naar het probleem. Het komt voor mij duidelijk over.
- Uitleg bij de game wat je moet doen, want anders weet je niet wat je moet
doen. Nu ik de animatie zie, snap ik het, maar als het in één keer opkomt,
zou ik niet weten wat ik moet doen. (In eerste instantie had ik geen uitleg
voordat de game begon)
- Wat gebeurt er als je een zonnetje niet aantikt? Misschien moet je dat
ook laten zien. Dan wordt het rood en verdwijnt het ofzo.
- Tekst gaat snel, maar door de voice-over is het makkelijk te volgen. Dat
is zeker een plus. Hierdoor kan ik gewoon naar de animatie zelf kijken en
krijg ik voldoende mee.
- Nog steeds een bug in .swf om door te gaan naar Amsterdam Rainproof.
- Amsterdam Rainproof verduidelijken dat zij hiermee te maken hebben.
- Positief, maar kan ik kan thuis niets doen aan het probleem. Ik zal
waarschijnlijk ook niets in de buurt doen, maar zal er wel over nadenken
als ik een eigen tuin heb.

#2 Shelly (is bekend met Kohnstammhof)

- Geen kennis van de regenoverlast of maatregelen.
Na het gebruiken van het prototype:
- Duidelijk totdat de game moest beginnen. Intro en wat je kan doen is
duidelijk.
- Uitleg bij de game moet per stap. Snapt niet hoe de game werkt. Misschien
voorbeeld dat de zonnetjes vallen en dat je ze moet pakken. Zodra ik de
game/animatie zag, snapte ik het wel. Ik dacht dat alles tegelijk zou gaan
of dat ik de objecten eerst moest plaatsen.
- Het maakt het toch wel moeilijker voor de beleving, omdat je daadwerkelijk
de game niet kan spelen, maar het ziet er wel goed uit.
- Ik ben nu wel aware van de regenoverlast.

Het is er, maar niet zo zeer dat het er is op het Kohnstammhof. Dat het in
het algemeen is en dat je er iets tegen kan doen.
- Misschien laten zien waarom het Kohnstammhof een voorbeeld is voor
de regenoverlast. De reden waarom je dat plein hebt gekozen.
- Ik zal niet weten waar ik gras kan neerleggen in een flatgebouw. Ik heb
geen balkon of tuin. Als ik wel een tuin zou hebben dan zou ik er alleen
iets aan doen als ik er zelf last van heb. Zodra je er geen last van hebt ga
je er zelf niets aan doen.
- De verf op de grond/regenreclame moet je leiden naar het scherm.
- Het idee is leuk, want de studenten die met het plein te maken hebben
die spelen dan de game en kunnen beslissen over een ontwerp. Alleen
misschien meer nadruk dat ze mee kunnen bepalen en waarom ze naar
het scherm moeten.
- Benadruk dat het binnen een korte periode gerealiseerd wordt, want
anders ga ik het niet doen. Als ik het resultaat niet ga meemaken, ga ik het
niet doen.
- Je onderneemt sowieso actie als je het spel gaat spelen.
- Welk ontwerp zou het beste tegen de regenval kunnen werken? Dus
dan test je mee of de animaties voor bewustwording hebben gezorgd. ->
Persoonlijk ontwerp.

#3 Gina

- Geef kennis van de regenoverlast of maatregelen.
Na het gebruiken van het prototype:
- Het is een reminder dat er regenoverlast is in Nederland. Je weet dat het
er is, maar het valt niet meer op. Of dat het überhaupt een probleem is,
weet je niet.
- Veel maatregelen tegen regenoverlast ken je wel, maar niet die
regentegels of wat het doet. Gras en regenton weet je wat het doet en dat
je water kan recyclen weet je wel, maar regentegels kende ik nog niet.
- Ik vind het wel leuk om te weten wat het dan is. Ik vind dat wel interessant.
- Het zijn wel allemaal dingen als je een tuin hebt..
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- De game vond ik ook leuk. Alleen kon niet zo goed zien waar ik iets kon
neer zetten, maar misschien komt dat doordat het geanimeerd was.
- De uitleg vond ik wel duidelijk. Maar in eerste instantie dacht ik dat je zelf
een ontwerp mocht maken, tenminste ik dacht dat ik dat ergens gelezen
had.
- Als ik een tuin zou hebben, zou ik zeker wel dingen mee doen om het te
veranderen en regenbestendig te maken. Doordat ik deze animatie zag
kreeg ik nog meer ideeën om te kunnen doen.
- Een regenton zou ik zelf wel doen. Het is simpel, maar je vergeet dat die
dingen er zijn.
- Ik denk wel dat het zal werken, maar misschien toch andere woordkeuzes
gebruiken, omdat ik echt dacht dat ik zelf een plein kon ontwerpen door
de game.
- Ook het stemmen lijkt mij een goed iets, want wie wil nu niet een leuk
plein?
- Ik vind dat we nu echt allemaal onze tuin moeten verbouwen en moeten
veranderen!

- Stemmen is een snelle manier om te laten weten wat je wil. Denk wel dat
het zou werken als je gebruik maakt van het plein.
- Nou volgens mij heb ik wel eens iets gehoord over Rainproof, maar het
kan ook aan mij liggen.
- Ik weet alleen niet of ik zelf iets zal doen. Ik heb geen tuin ofzo en het kost
mij ook echt te veel werk anders.

#4 Wouter

- Geen kennis van de regenoverlast of maatregelen. Nouja ik let niet echt
op de regen. Ik vind het alleen vervelend als het er is.
- Dat is wel cool dat je het plein wilt veranderen als het regent. Beton is
sowieso al altijd een saaie bedoeling.
Na het gebruiken van het prototype:
- Ik snap wat je mij duidelijk probeert te maken. Vind het een leuke manier.
Ook hoe je mij aanspreekt in de animaties.
- Die voice-over moet er wel inblijven, want de tekst gaat soms te snel in
de tweede animatie.
- Kan je die tekst anders niet gewoon weg laten?
- Leuke game, lijkt me wel cool om het meteen te spelen.
- Ik snap wat je met die emmer wilde laten zien enzo, maar vind het wel
een beetje raar dat hij daar zo staat.
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