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In deze scriptie beschrijf ik mijn visie op het ontwerpvak. Grafi sch ontwerpen 
gaat niet alleen over ontwerpen, maar om communicatie. De vraag hoe ik 
als ontwerper het publiek kan bereiken, is voor mij tijdens mijn studie steeds 
belangrijker geworden. Deze vraag vormt dan ook de aanleiding van deze 
scriptie. 

Mijn dank gaat uit naar Annemarie Quispel, Ewan Lentjes, Paul Hamers en 
Toon Lauwen voor het mede tot stand brengen van deze scriptie. 

VOORWOORD
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De wereld verandert met de dag. In deze drukke wereld leven wij ons hectische 
leven. Onze agenda’s staan bomvol om zoveel mogelijk uit de toch al zo korte 
dag te halen. Alles om ons heen is ontworpen om ons hierin te sturen. Het 
straatbeeld is gevuld met grafi sche uitingen. Dominant hierin is de reclame 
met zijn immens grote billboards, posters en verloren fl yers die over de grond 
slingeren. Ook buiten het straatbeeld wordt de burger overladen met dergelijke 
prikkels. We leven in een consumptie maatschappij, wat betekent dat iets moet 
verkopen, wil het blijven bestaan. De reclamemakers doen er dan ook alles aan 
om het publiek te verleiden tot de aankoop van hun producten. In welke mate 
ze hierin ook slagen, uiteindelijk ligt de beslissing bij het publiek. De macht 
van het publiek moet daarom niet onderschat worden. 

Hoe past de grafi sch ontwerper in deze maatschappij? De tijd dat de grafi sch 
ontwerper eff ectief communiceerde via het straatbeeld lijkt voorbij te zijn. De 
affi  ches hebben nog maar zelden het gewenste eff ect tussen de vele adverten-
ties. De toename van beelden en media zorgen voor concurrentie. Ik ben 
daardoor van mening dat de grafi sch ontwerper het contact met zijn publiek 
aan het verliezen is. Op welke manier kan hij dit tegengaan? 

De ontwerper moet beginnen met een nieuwe strategieën te bedenken om zijn 
publiek te bereiken. Maar wat wil het publiek? Voorop staat dat ze behoeft e 
heeft  aan een individuele benadering. Een opkomende nieuwe techniek om 
dit te bereiken is interactie. Hoewel dit slechts één mogelijke oplossing is, vind 
ik het interessant hiernaar onderzoek te doen. Interactie is namelijk vooral 
binnen de digitale toepassing bekend, minder in andere ontwerptoepassingen. 
Als grafi sch ontwerper ben ik dan ook vooral geïnteres-seerd in hoe interactie 
kan worden toegepast in non-digitale uitingen. In deze scriptie ga ik daarna 
op zoek. Ik wil verheldering geven over de betekenis, kracht en toepassing van 
interactie.  

Mijn onderzoek begint met het verklaren van het begrip interactie. Dit koppel 
ik aan een stukje geschiedenis over de herkomst van het begrip. Het tweede 
hoofdstuk geeft  een schets van de maatschappij en enkele belangrijke veran-
deringen hierin. Centraal staat de opkomst van het individualisme wat de 
behoeft e aan interactie verklaart. In het daarop volgende hoofdstuk licht ik 
dat verder toe aan de hand van enkele voorbeelden. Daarna kijk ik naar hoe 
interactie wordt toegepast binnen reclame. Dit omdat reclame op het moment 
dominant in het leven van de burger is. Het grote verschil tussen reclame en 
andere grafi sche uitingen is dat reclame zich volledig richt tot de hebzucht van 
de consument doordat het gereduceerd is tot het wekken van het verlangen 
van de burger. Vervolgens ga ik binnen het grafi sch ontwerp op zoek naar in-
teractiviteit. Ook probeer ik mijn bevindingen in eerdere hoofdstukken toe te 
passen op grafi sch ontwerp. Ten slotte zet ik de belangrijkste bevindingen nog 
eenmaal op een rijtje in mijn conclusie. 

INLEIDING
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1  WAT IS INTERACTIE? 

1.1 Betekenis
In het woordenboek Dikke Van Dale Nederlands zijn onderstaande begrippen 
en betekenissen te vinden met betrekking tot ‘interactie’:

Inter: tussen, te midden van, tussen…door
Interactie: wederzijdse werking op elkaar, wisselwerking; de interactie tussen 
twee disciplines
Interactief: elkaar wederzijds beïnvloedend, op elkaar inwerkendInteractief: elkaar wederzijds beïnvloedend, op elkaar inwerkendInteractief
Interactiviteit: wederzijdse beïnvloedingInteractiviteit: wederzijdse beïnvloedingInteractiviteit

Na deze verklaringen volgens het traditionele Nederlandse woordenboek, werd 
ik erg nieuwsgierig naar wat er over interactiviteit op de internetencyclopedie 
Wikipedia te vinden was. Doordat dit zelf een voorbeeld is van een interactie-
programma, vermoedde ik hier een uitgebreidere toelichting te vinden. 

Interaction design is een ontwerpdiscipline die zich bezighoudt met het gebied 
waarin mens en systeem elkaar tegenkomen; elkaar ontmoeten. Over de ontmoe-
ting, oft ewel de interactie (dus de mens doet iets met een apparaat en andersom), 
wordt goed nagedacht en vervolgens tot stand gebracht door het ontwerpen van 
de interface en de achterliggende inhoud en structuur van een systeem.

Een interface is een intermediair waarmee twee systemen met elkaar com-interface is een intermediair waarmee twee systemen met elkaar com-interface
municeren. Mens en machine kunnen (nog) niet zonder problemen met elkaar 
communiceren. Zo is de informatie die voor een mens begrijpelijk is (bijvoorbeeld 
woorden en beelden) niet hetzelfde als de informatie van bijvoorbeeld een compu-
ter (enen en nullen). Hier hebben ze een interface voor nodig. Een interface zet 
informatie van het ene systeem om in begrijpelijke en herkenbare informatie van 
een ander systeem. De keuze van het woord ‘systeem’ laat al zien dat interface 
niet alleen geldt voor mens-computer communicatie. Zo is er ook een interface 
nodig voor communicatie tussen twee computeronderdelen. Maar ook soms 
tussen twee mensen. Mensen die niet dezelfde taal spreken maken bijvoorbeeld 
gebruik van een tolk. Ook buiten de computerwereld zijn interfaces overal te 
vinden. Zo zijn afstandbediening van je tv of de knoppen op je mp3 speler ook 
voorbeelden van interfaces. Een interface is dus een intermediaire schakel tussen 
twee systemen.

Opvallend is dat Wikipedia praat over een ‘systeem’ en ‘apparaat’ in combina-
tie met de mens, wil er sprake zijn van interactiviteit. Deze encyclopedie legt 
duidelijk de link met de digitale wereld. De toevoeging van ‘interface’ in de 
toelichting geeft  je nog sterker het gevoel dat het vooral digitaal toepasbaar 
is. Dit vind ik jammer, want dit hoeft  totaal niet zo te zijn. Ik geef daarom de 
voorkeur aan de vertaling van de Dikke Van Dale. De woorden ‘wederzijdse 
beïnvloeding’ spreken veel meer tot de verbeelding en laten zien hoe breed het 
begrip interactie gezien kan worden. 

1.2 Geschiedenis
Waar komt de term interactie vandaan? Vanuit het verleden heeft  het begrip 
altijd een wetenschappelijke benadering gehad. Het woord interactie is afgeleid 
van het Engelstalige ‘Interaction’. De vertaling naar het Nederlands luidt: wis-
selwerking. 

Vannevar Bush(1890-1974), de eerste Human Computer Interaction theore-
ticus, gebruikte in 1945 het woord ‘interaction’ met betrekking tot de com-
putertechnologie. Hij streefde naar een gebruiksvriendelijker en toegankelijker 
gebruik van de computer. De computer had in deze tijd een heel andere functie 
dan deze nu heeft . Er was nog geen sprake van de personal computer. In de 
jaren ’50 werden ze voornamelijk gebruikt door specialisten. Bush wilde de 
computer voor een breder publiek interessant maken. Dit onderzocht hij als 
wetenschapper bij de Massachusets Institute of Technology, waar hij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werkte.  

Het onderzoek van Bush heeft  een grote invloed gehad op de computer die 
wij nu kennen. Zo was hij de inspiratiebron voor het onderzoekscentrum Palo 
Alto Research Centre(PARC) voor verder onderzoek naar de verhouding com-
puter gebruiker. PARC stelde, onder leiding van het internationale elektronica-
concern Rank Xerox California, midden jaren ’70 een team samen bestaande 
uit programmeurs en computerwetenschappers om technologisch onderzoek 
te doen naar de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van computersys-
temen. Hun streven was een computer die door iedereen te gebruiken was, 
i.p.v. alleen door specialisten. Net als Vannevar Bush, richtten zij zich op het 
ontwikkelen van functies en systemen waarin de gebruiker centraal staat. Een 
cruciale verandering van de kijk op de computer! De uitkomst van desbetref-
fend onderzoek was het eerste prototype van de personal computer. 

Hierna volgde in razend tempo de evolutie van de personal computer. Apple 
nam het idee van deze gebruiksvriendelijke computer over en bracht in 1984 
de Apple Personal Computer op de markt. In de jaren ’90 verspreidt ook 
internet zich onder de burgers. Dit zorgde ervoor dat de computer nog meer 
‘personal’ werd. De taken van de computer werden uitgebreid, naast adminis-
tratief en vermaak werd het vooral gebruikt als informatiebron en communi-
catiekanaal. Het chatten en mailen werden ontdekt door het grotere publiek en 
zijn in deze tijd niet meer weg te denken uit ons leven. 
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herinneren welke affi  ches, billboards, reclame-uitingen etc. hij/zij de afgelo-
pen tien minuten gepasseerd heeft ? Misschien moeten we het antwoord op de 
visuele vervuiling dan ook meer in de vorm an sich en beleving hiervan zoeken 
i.p.v. nog meer een eenheid te creëren. 

Zo moet ook Paul Mijksenaar gedacht hebben. Hij werd in 1977 gevraagd een 
bewegwijzering te ontwerpen voor de nieuwe Amsterdamse metrostations. Hij 
stelde voor om perronopzichters te plaatsen op de stations. Een interessante 
oplossing van interactiviteit die Mijksenaar daar aanreikte. Zeker omdat de 
perronopzichter perfect kan inspelen op elke specifi eke vraag. Een persoonlijk 
antwoord op een persoonlijke vraag. Helaas vond zijn voorstel geen gehoor. 
Achteraf gezien een revolutionair idee. Een human interface: een interactieve 
uitwisseling van informatie, ongebonden aan systemen of borden. Erg spijtig is 
dat het nu de tegenovergestelde richting in gaat. Een kaartje kopen bij het loket 
in plaats van gebruik te maken van de kaartjesautomaten op het NS-station, 
kost je vijft ig cent extra.

2.2 Individualisering
Niet alleen onze omgeving is veranderd, wij zelf des temeer. ‘Imagine that all 
knowledge of the world is available to all people’; slogan van Wikipedia is dé 
slogan van deze tijd geworden. De burger heeft  dankzij het internet toegang 
tot een onvoorstelbare grote bron van informatie. Dit heeft  uiteraard zijn 
voor- en nadelen. Zo kan je snel informatie vinden, zonder de deur uit te 
moeten. Maar het is de vraag of deze informatie net zo betrouwbaar is als 
uit een boek. Internet kan door de vele informatie die het bezit dus ook voor 
verwarring zorgen. ‘Het internet, weten we nu, gaat voornamelijk over emoties 
en contacten. De belangrijkste toepassing is e-mail en het laatste jaar is de diep 
persoonlijke blog in opkomst’,  aldus Ted de Hoog², freelance journalist voor 
o.a. de groene Amsterdammer.  Ik ben het hier niet volledig mee eens. Internet 
gaat naast emoties en contacten wel degelijk om informatie. Mensen om mij 
heen, inclusief ikzelf, gebruiken het internet namelijk intensief als informatie-
bron. Ongeveer zeventig procent van de jongeren surft  dagelijks langer dan een 
uur over het net. Ik kan me niet voorstellen dat dit alleen voor vermaak is. Juist 
jongeren gebruiken het vaak in relatie met hun studie uit mijn ervaring. Zo 
regelen scholen tegenwoordig alles via de mail met hun studenten. 

Als positief punt van deze ‘informatieoverload’ noemt Rob 
Wijnberg(opiniedirecteur van NRC Handelsblad) in zijn boek Boeiuh het 
stille protest van de jeugd, de ruimdenkendheid die we eraan over houden. 
Zo beweert hij o.a. dat we meer bewondering hebben gekregen voor andere 
rassen, doordat we hierover meer kennis hebben vergaard mede dankzij het 
internet. ‘Een vluchtige blik op onze leefwereld toont dit ondubbelzinnig: de 
hedendaagse helden zijn Afro- Amerikaanse rappers uit the hood, Surinaamse 
voetballers uit de buitenwijken van Amsterdam, rondvormige Latina’s van net 
boven de evenaar en een ‘knuff elmarokkaan’ uit Zaanstad.’³ Misschien heeft  
hij gelijk, hoewel ik denk dat de media, in het bijzonder tv hier een grotere rol 
in heeft . Je kunt geen minuut meer MTV kijken of het beeld wordt gevuld met 
rappende negers en halfnaakte vrouwen. 

²  ‘Wereldbrein of wanorde’
     De Groene Amsterdammer
     januari 2006

³  ‘Boeiuh! Het stille protest             
    van de jeugd’
    2007
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De computer is een perfect voorbeeld van een medium dat zich aanpast aan de 
tijd en zijn publiek. Tevens creëert het nieuwe mogelijkheden waar het publiek 
zich weer aan aanpast. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking van aanpassing 
tussen aanbod en publiek. Het succes van de computer hangt in ieder geval 
samen met de behoeft e aan interactiviteit. Waar komt deze behoeft e vandaan? 
Duidelijk is dat onze omgeving is veranderd en daardoor tevens onze ver-
wachtingen en wensen. 

2.1 Informatietijdperk
Wij leven in het informatietijdperk. Informatie, dat wil zeggen uit vermaak, 
afl eiding, communicatie en kennis. De enorme hoeveelheid van beelden en 
tekens om ons heen groeit met de dag. Een Amerikaans onderzoek schatte 
dat elke stadsbewoner in dat land gemiddeld 2000 mededelingen per dag te 
verwerken kreeg. Dit was in 1985 en beperkt tot alleen reclame-uitingen! 
Logo’s, mededelingen, wegwijzers, verkeersborden en reclame zijn niet meer 
weg te denken uit ons leven. We worden erdoor omgeven en geleefd. Ik betrap 
mezelf er iedere keer weer op als ik in een kroeg ben. Een van de eerste dingen 
die ik doe is zoeken naar het bordje met het welbekende mannetje en vrouwtje, 
zodat ik weet waar ik heen moet als de nood hoog is. Inderdaad, ‘het bordje’, 
niet de deur van de wc zelf. Schiphol; bewegwijzering door Mijksenaar, ook 
hier hetzelfde principe. Ga maar eens een tijdje in de aankomsthal staan: 
weinig mensen die recht vooruit kijken. Alle hoofden richten naar boven, met 
zoekende ogen naar de blauwe borden waardoor ze zich door het reusachtige 
gebouw laten leiden. Het is een voorbeeld van het feit dat de burger behoeft e 
aan systeem heeft  om hem de wijde wereld door te helpen. Schiphol is een plek 
waar dit goed werkt. Tegelijkertijd is dit niet te vergelijken met een stad. Die is 
lang niet zo overzichtelijk.

‘Het probleem heeft  tegenwoordig een naam: ‘visuele vervuiling’. Onze omge-
ving mag dan een ‘tekst’ zijn geworden, maar die valt voor onze ogen steeds 
meer uiteen in losse woorden, zonder waarneembaar grammaticaal of narratief 
verband. Een grote stad als Amsterdam of Rotterdam maakt niet bepaald een 
‘ingerichte’ indruk; het ‘meubilair’ schijnt lukraak neergezet, de dingen over-
schreeuwen elkaar, verdringen elkaar en vertonen weinig stilistische of zelfs 
maar functionele samenhang. Het lijkt erop alsof een grote verscheidenheid 
aan individuen, elk met een eigen programma, tegelijk dezelfde woonkamer 
heeft  ingericht’, aldus Max Bruinsma¹.

Wat overblijft , is een grote onleesbare brei van beelden. Max Bruinsma zegt in 
bovenstaand citaat dat er weinig samenhang is. Zijn oplossing is dan ook om 
meer een geheel te maken van de losstaande onderdelen. Gedeeltelijk ben ik 
dit met hem eens. Hierdoor kan je een bepaalde herkenning en structurering 
geven voor het publiek. Maar een probleem vind ik dat er tussen al deze beel-
den en tekens niks uitspringt. Het functioneert al te veel als een geheel, omdat 
het een ‘soep’ aan tekens zonder duidelijke hiërarchie is. Wie kan zich wel 

2 INDIVIDUALISTISCHE MAATSCHAPPIJ¹  ‘Vervuilde tekens’
    Items, nr 3 1996
    >Max Bruinsma is
    een onafh ankelijk
    criticus op het gebied
    van kunst en grafi sch
    ontwerp.



⁴  ‘Tegen de tirannie van 
   het persoonlijke’
   NRC Handelsblad
   oktober, 2002

17

Uit deze ruimdenkendheid is het begrip pimpuh(opwaarderen) geboren. Ik 
noem dit begrip omdat het aantoont in welke mate het individualisme zich al 
ontwikkeld heeft  in deze tijd. Door de ‘informatieoverload’ is de burger zich 
namelijk heel goed bewust van alles wat er om hem heen gebeurt en speelt. 
Maar als ‘alles’ evenveel respect en waardering krijgt, wat maakt jou zelf dan zo 
speciaal? Het gevolg kan onzekerheid zijn, wat leidt tot de ‘pimpbehoeft e’. De 
tv wordt overspoeld met programma’s zoals ‘You’ve offi  cially been pimped’. Alles 
wordt ‘gepimpt’: auto’s, huizen, lichamen, levens. Een opwaardering van het 
materiele om het individu beter en speciaal te laten voelen. Een samensmelting 
van materialisme, individualisme en hedonisme; pimpuh, onthoud dit woord.

Iedereen wil zijn eigen leven zo goed mogelijk geregeld hebben. Vroeger waren 
er organisaties om de burger hierbij te helpen of op te vangen als het even niet 
goed ging, zoals de kerk. Nu moet de burger voor zichzelf zorgen, het pimpuh 
is hier een extreme uiting van. Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijk-
heid voor het individu. 

2.3 Ontzuiling
De ontzuiling is de oorzaak van deze toenemende verantwoordelijkheid. Begin 
twintigste eeuw was de bevolking eenvoudig terug te brengen in vier afzonder-
lijk ideologisch gefundeerde maatschappijdelen. Namelijk de rooms-katho-
lieke, socialistische, reformatorische en een neutrale zuil. De humanistische 
zuil kwam langzaam op na de tweede wereldoorlog. Elke zuil was voorzien van 
alles wat de burger nodig had. Zo had het zijn eigen politieke partijen, verenig-
ingen, scholen, dagbladen, vakbonden etc. Het resultaat was dat de Neder-
landse burgers slechts sporadisch met andersdenkenden in aanraking kwamen. 
Binnen de zuilen heersten een sterke gezamenlijke geest. Er werd gedacht en 
geleefd in belang van de gemeenschap, niet van het individu. Sociologisch 
gezien was de Nederlandse samenleving zeer overzichtelijk. Overzichtelijk 
voor de burger en de politieke leiders, iets wat in deze tijd ontbreekt. De zuilen 
verdeelden zich in kleinere zuilen. Belangrijker nog, er ontstonden groepen 
die zich op andere manieren verenigden, door de ontkerkelijking. De zuilen 
groeiden, mede de onoverzichtelijkheid. 

De ontzuiling heeft  de burger veranderd. Hij zou geen burgerschapsmoraal 
meer hebben en minder waarde hechten aan de waarden en normen dan voor-
heen. De overheid kan niet voldoen aan de eisen van de hedendaagse burger 
doordat hij zijn eigen behoeft es boven de algemene behoeft es plaatst, aldus 
Dorien Pessers. Zij spreekt in deze context van het probleem in de medische 
sector. ‘Nergens komt de ‘tirannie van het persoonlijke’ scherper tot uiting dan 
in de medisch-ethische dilemma’s van tegenwoordig. Het verlangen naar de 
dood omdat men ‘klaar met leven’ is, of wel het verlangen naar een kind, het 
verlangen naar een gezond kind, het verdriet om onvruchtbaarheid, homo-
seksueel ouderschap, bevruchting door middel van sperma- of eiceldonatie, 
draagmoederschap, pre-implantatie diagnostiek: het zijn alle kwesties die 
het hart van de persoonlijke levenssfeer betreff en. Maar inmiddels zijn deze 
hoogstpersoonlijke kwesties in het schelle licht van de openbaarheid gebracht. 
De vraagstukken van de bio-ethiek zijn het kristallisatiepunt van de kolonise-
ring van de publieke sfeer door het persoonlijke leven van de burgers. Vanuit 

juridische optiek is het cruciale element van deze ontwikkeling de transfor-
matie van het recht op zelfb eschikking als een afweerrecht in een claimrecht. 
Het zelfb eschikkingsrecht houdt niet meer alleen het recht in om met rust te 
worden gelaten, maar omvat tegenwoordig ook het recht op hulp van wetgever 
en overheid bij het realiseren van het intieme leven. Zou de staat deze hulp niet 
bieden – zo luidt de redenering – dan zouden de persoonlijke vrijheidsrech-
ten van de burger – zoals het recht om zich voort te planten of het recht om 
een einde aan zijn leven te maken – illusoir worden. Waar het kunstmatige 
voortplanting en homoseksueel ouderschap betreft , worden deze claimrechten 
bovendien geschraagd door het beroep op het gelijkheidsbeginsel’.⁴

Persoonlijk vind ik dat Pessers het nogal negatief inziet door van ‘tiran-
nie’ te spreken. Ze heeft  een punt dat de problemen in de medische sector 
voortkomen uit persoonlijk belang. Dit is echter een logisch gevolg van deze 
tijd en heeft  in mijn ogen weinig te maken met dat de burger minder waarde 
hecht aan algemene normen en waarden. Deze kwesties mogen dan ontstaan 
vanuit persoonlijk belang, uiteindelijk gaan ze alle burgers aan. De burger is 
veeleisend geworden en komt op voor wat hij wil. Ik begrijp dat dit in confl ict 
kan komen met de politiek.  De wensen van de burger zijn subjectief en per-
soonsgebonden, daarnaast verwacht hij onmiddellijke actie. Dit gaat niet goed 
samen met waar de politiek voor staat, namelijk algemeen belang en planning 
voor de langere termijn. 

Het persoonlijk belang is belangrijk voor de burger. Zo heeft  de burger van 
nu een immense behoeft e om zijn innerlijke leven naar buiten te brengen. 
Socioloog van Stokkum spreekt hierover met de term ‘emotionele democratie’. 
Hierin willen burgers, naast respect, vooral erkenning van hun over-de-top-
persoonlijke gevoelens, problemen, identiteiten en levensstijlen. 

Het bevolkingsdeel dat de verzuiling enkel uit de geschiedenisles kent, zijn de 
echte individualisten. Dit is de jeugd; geboren en getogen in een individual-
istische maatschappij. Ze kennen niets anders en dit bevalt ze eigenlijk wel. 
Ze hebben niet de behoeft e om bij bepaalde stromingen of zuilen te horen. 
Ze behoren tot zichzelf en hun leeft ijdsgenoten. Wel is er behoeft e zich aan te 
melden bij ander soort verenigingen, zoals de sportclub, de studentenverenig-
ing en internetcommunities. Doorgaans verenigingen die weinig verplich-
tigen met zich meebrengen. De internetcommunities zijn het minst bindend. 
Je hoeft  hier namelijk nooit letterlijk aanwezig te zijn. Je logt je in als je zin 
hebt en als je er genoeg van hebt ga je offl  ine. Geen verantwoording tegenover 
iemand, vrij om te doen wat je wilt en hoe lang je wilt. Een community die zich 
aanpast aan de wensen van het individu.
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3 AANPASSING AAN 
   HET INDIVIDU 



⁵  ‘Hyves lanceert               
   Schoolbank-concurrent’
   www.planet.nl
   november, 2005
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Het inspelen op een doelgroep is passé. Afstemming op het individu is de 
toekomst. We leven tenslotte in een individualistische maatschappij. Producten 
en diensten aanpassen aan het individu is iets wat meer en meer in opkomst 
is. Dit is merkbaar in diverse ontwerpterreinen. Het lijkt me dan ook leer-
zaam om niet alleen naar grafi sch ontwerp te kijken. Hoe reageren verschil-
lende ontwerpgebieden hierop? Op welke manieren wordt het individualisme 
benaderd? Kortom hoe worden onze behoeft en door die disciplines beant-
woord? In dit hoofdstuk behandel ik drie producten vanuit totaal verschillende 
hoeken. 

3.1 Hyves
Hyves – ‘Always in touch with your friends’ heeft  een plekje veroverd op menig ‘Always in touch with your friends’ heeft  een plekje veroverd op menig ‘Always in touch with your friends’
computer. Binnen een jaar is het vrienden netwerk uitgegroeid tot een van de 
grootste sites van Nederland. Sinds 6 december telt Hyves meer dan 5 miljoen 
leden! 

Hyves ging online in oktober 2004 naar een idee van Raymond Spanjar, Koen 
Kam en Floris Rost van Tonningen. De naam is afgeleid van het engelse woord 
‘hive’ wat bijenkorf betekent. Het is voornamelijk gericht op het onderhouden 
en uitbreiden van een vriendennetwerk. Studenten en scholieren maken er het 
meeste gebruik van.

Wat maakt Hyves in vergelijking met andere profi elensites zo succesvol? 
Op Hyves ben je zelf de baas. Jij bepaalt wat je laat zien en hoe jouw ‘hyves’ 
eruit ziet. Zo kan je een achtergrondje kiezen of hem zelf maken. Je kunt je 
hele ‘hyves’ zo pimpuh qua grafi sche vormgeving zodat het je eigen ontwerp 
lijkt. Raymond Spanjar: ‘Van de leukste designs maken we weer skins, zodat 
de hyvers van elkaars creativiteit gebruik kunnen maken.’⁵ Daarnaast heb jij 
inspraak over de inhoud. Welke foto’s zet je erop? Wat wil je van jezelf laten 
zien? Je kunt jezelf een nieuwe identiteit geven via Hyves die je laat zien aan 
je ‘vrienden’. Vrienden die je uiteraard ook zelf toelaat of weigert. Dat is een 
van de grote verschillen met anderen gelijksoortige sites, je kunt de vrienden 
van je vrienden zien. Via de hyvespagina van iemand anders kan je namelijk 
doorlinken op zijn vrienden en weer op hun pagina’s kijken. Via die vrienden 
kan je weer hun vrienden kijken etc. etc. Zo kan je alle mensen zoeken die je 
uit het oog verloren bent. Of even een stiekem kijkje in het leven nemen wie 
je maar wilt, voyeurisme speelt hier tevens mee. Het is te vergelijken met het 
ouderwetse klassenboek.

Een tegenstelling met de populaire profi elensite Cu2 is dat Hyves eenvoudiger 
is in gebruik. Je hebt totaal geen kennis van programmeren nodig wil je een 
hyvesprofi el aanmaken. Raymond Spanjar: ‘We hebben geprobeerd de energie 
en creativiteit van Amerikaanse communities te combineren met een eenvou-
dige interface, die zonder kennis van HTML te gebruiken is.’ Alles wijst zich 
vanzelf. Je bouwt je profi el snel en eenvoudig op door het invullen van een vra-

3. AANPASSING AAN HET INDIVIDU genlijst. Daarnaast upload je wat afb eeldingen en je bent er al. Een kind kan de 
was doen. Dat moet ook premier Balkenende gedacht hebben. Ja, ook hij heeft  
zijn eigen hyvespagina sinds 6 mei 2006. Met zijn 50e verjaardag kreeg hij er 
meer dan 64.000 vrienden en felicitaties bij. Het is inmiddels een rage aan het 
worden in het politieke circuit, Wouter Bos, Geert Wilders, André Rouvoet, 
Bert Bakker, Femke Halsema en Laetitia Griffi  th zijn ook offi  ciële ‘hyvers’. 

Het hyvesvirus is sinds kort naast de politiek overgeslagen naar de muziek-
wereld. Sinds enige tijd is er de mogelijkheid voor artiesten om een speciaal 
profi el aan te maken met een mediaplayer; Hyves Music. Enkele artiesten die 
er gebruik van maken zijn: Ilse de Lange, Opgezwolle, Krezip en Do. De Par-
tysquad heeft  zelfs een nummer opgenomen over de site. 

Sinds november 2005 is Hyves ook inhoudelijk uitgebreid. Nieuw is onder 
andere de mogelijkheid voor de hyver om bekenden te zoeken aan de hand van 
waar ze studeren of werken. Raymond Spanjar: ‘We hoorden vaak dat Hyvers 
het zo leuk vonden om oud-klasgenoten terug te vinden, vandaar. Je kunt hier 
nu ook zien hoe het met ze gaat dankzij hun foto’s, krabbels en weblogs. En een 
nationale primeur: iedereen kan elkaar berichten sturen.’ Het gerucht gaat dat 
dit is afgekeken van Schoolbank.nl. Hyves reageert hierop met het volgende: 
‘We willen het accent meer op het heden leggen dan als naslagwerk voor het 
verleden. En: iedereen kan elkaar gratis berichten sturen.’ Dit laatste is niet 
het geval bij Schoolbank.nl-gebruikers. Zij moeten betalen om berichtjes te 
sturen. Uiteindelijk is Spanjar van plan dit idee uit te bouwen tot complete sites 
voor scholen, universiteiten en bedrijven. Een tweede nieuwe mogelijkheid is 
te zoeken naar bekenden aan de hand van interesses. De profi elen worden nu 
gelinkt op basis van o.a. fi lms en boeken. ‘Dat is iets wat we natuurlijk al veel 
eerder hadden moeten doen. Met 1 klik zie je nu wie óók gek is op Star Wars, 
fi erljeppen en All marketeers are liars!’, aldus Spanjar. De derde verandering 
brengt de grootste mogelijkheden met zich mee; adverteren in het netwerk. 
Dit was tot begin jaren ’90 zelfs taboe op het hele internet. Vanaf oktober 2005 
hebben adverteerders toegang tot het sociale netwerk van Nederland. Dit is 
een belangrijke ontwikkeling in de reclamewereld. Waarom? Dit opent nieuwe 
wegen binnen het aanbod van adverteerders om hun merken op de kaart te 
zetten. Merken krijgen hierdoor een scala aan mogelijkheden voor concepten, 
targeting en interactie met een zeer interessante doelgroep in een unieke 
sociale context, aldus Hyves. Adverteren werd hiervoor op Hyves verboden. 
Hyves wilde zich in eerste instantie concentreren op de hoofdfunctie: een 
sociaal gericht forum. Deze unieke sfeer wilden ze niet verloren laten gaan aan 
reclame. Uiteindelijk heeft  Hyves Gijs van de Klei van Mediaedge:cia benaderd 
om een hier een balans in te vinden. ‘Wij zochten iemand met een achtergrond 
als adviseur in plaats van sales. Met meer dan 5 jaar ervaring met waarde cre-
atie voor adverteerders bij o.a. Mediaedge:cia en @breakaway brengt Gijs een 
schat aan ervaring binnen’, aldus Raymond Spanjar. 

Daarnaast gaat Hyves samenwerken met WebAds. Tjeerd Kooij, directeur 
van WebAds: ‘Hyves is een fenomeen. Honderdduizenden bezoekers sluiten 
zich aan bij het vriendennetwerk dat bruist van de sociale activiteiten, zoals 
foto’s en berichten uitwisselen, weblogs, afspraken maken, oude vrienden 
terugvinden en nieuwe vrienden ontmoeten. Vooral scholieren, studenten en 



⁶  ‘Ik ben geen koppige 
      kunstenaar’
      Robert Visscher
      www.delta.tudelft .nl
      nr. 32,  jaargang 38
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jonge professionals zijn actief op Hyves. Voor WebAds is deze community heel 
interessant, niet alleen door de grote omvang en de snelle groei van 30 procent 
per maand, maar vooral door de gedetailleerde kennis die Hyves over haar 
leden heeft . WebAds maakt het mogelijk voor adverteerders om heel specifi eke 
doelgroepen binnen deze community te bereiken. Bovendien biedt Hyves zeer 
veel mogelijkheden voor adverteerders om de dialoog aan te gaan met hun 
doelgroep. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld zelf ‘hyves’ starten waarbinnen 
zij met hun doelgroep kunnen interacteren.’ Hieruit blijkt dat Hyves op alle 
gebieden blijft  groeien en vernieuwen. 

3.2 Senseo
Als tweede heb ik onderzoek gedaan naar de Senseo. De Senseo is een pro-
ductontwerp. Producten worden specifi ek voor de consument gemaakt. Het 
aantal producten neemt afgelopen jaren sterk toe. Dit om jou als consument 
meer keuze te bieden in de hoop de verschillende individuele behoeft en van de 
consumenten te bevredigen en zo meer te verkopen. Zo is er onder andere een 
enorme opkomst van eenpersoonsverpakkingen in de schappen van de Albert 
Heijn. Verschillende gerechten geschikt voor een persoon, zodat jij vanavond 
een kipmaaltijdsalade kan eten en je voor je vriend een pastastoom maaltijd 
kan meenemen. Samen eten, maar beide naar eigen keus.

Het Senseokoffi  ezetapparaat is een zeer geslaagde productvertaling van het in-
dividualisme. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Senseo de designprijs 
van 2006 veroverde. Philips zag dat er nieuwe behoeft en waren en speelde daar 
op in. In samenwerking met Douwe Egberts bracht het de Senseo op de markt.

Het ontwerp is bedacht door Joost Alferink, industrieel ontwerper. Douwe 
Egberts startte midden jaren negentig een onderzoek naar koffi  edrinkers, 
want de verkoop van het merk daalde. ‘Uit dat onderzoek kwam dat mensen 
tevreden waren over de koffi  e, maar dat ze thuis ook graag een crèmelaagje 
wilden’, legt Alferink uit. Daarnaast is één of twee kopjes koffi  e zetten wel zo 
makkelijk. Senseo werd ontwikkeld om hier gehoor aan te geven. Het speelt in 
op de nieuwe consumentenbehoeft en, zoals een drukkere levensstijl, verschui-
vingen in smaakprofi elen en de groei van een- en tweepersoonshuishoudens. 
De consument was vooral op zoek naar een optimale smaak, gebruiksgemak 
en individuele keuze. Met deze informatie stapte Douwe Egberts naar Alferink 
met de toevoeging; ‘Het maakt ons niet uit hoe het eruit komt te zien, want 
het gaat ons om de koffi  e’. Alferink reageert: ‘Daarom bedacht ik het boogje 
in de Senseo, zo kwam de koffi  e het snelste in het kopje terecht. De Senseo is 
dus helemaal niet krom voor de vorm, maar om de functie. Het is geboren uit 
eenvoud. Ik ben geen koppige kunstenaar, maar een serviceverlener’.⁶

Alferink heeft  wel een klein commentaar toe te voegen met betrekking tot de 
Senseo. Hij vindt dat het apparaat al lang vernieuwd had moet worden. ‘Ik vind 
het ook jammer dat Philips en Douwe Egberts geen goedkoop en toegankelijk 
espressoapparaat hebben ontwikkeld. Ze brengen alleen een paar nieuwe 
smaakjes op de markt. Maar ze zouden verder moeten vernieuwen.’
Vernieuwing is waar Joost Alferink voor staat. Dat is voor hem het belangrijk-
ste binnen het ontwerpen. 

Joost Alferink heeft  gelijk. Vernieuwing is in deze tijd van snelle ontwikkeling 
belangrijk. De Senseo is daarin zeker geslaagd. Het speelt in op de individualis-
tische behoeft e, door keuzemogelijkheid van de pads, het gebruiksgemak, snel-
heid en het uiterlijk van de Senseo. In de vormgeving is Senseo namelijk ook 
een stapje verder gegaan. Tegenwoordig kan je een identieke, ‘gepimpte’ Senseo 
kopen, ontworpen door kunstenaars speciaal voor jou. Hoewel de interactie, 
afgezien van het gebruik van het apparaat, hier achterwege is gelaten, heeft  het 
de individualistische wens van de gebruiker goed begrepen. Het heeft  dan ook 
terecht de designerprijs gewonnen.

3.3 Nrc.next
Een derde product dat inspeelt op de individuele burger is nrc.next . ‘Meer 
weten in minder tijd’ is de slagzin van deze nieuwe hippe krant. Op de website weten in minder tijd’ is de slagzin van deze nieuwe hippe krant. Op de website weten in minder tijd’
www.nrcnext.nl staat de volgende omschrijving: www.nrcnext.nl staat de volgende omschrijving: www.nrcnext.nl ‘De nieuwsconsument van nu 
zapt, bladert en scrolt door traditionele en nieuwe media op zoek naar nieuws 
dat pákt. nrc.next biedt houvast, selecteert en gidst door de overvloed aan nieuws 
en informatie. Hét antwoord op vandaag voor de generatie hoogopgeleide nieu-
wsconsumenten met een brede onafh ankelijke kijk op de wereld, een kosmopoli-
tische instelling en een meer dan gemiddelde nieuwsinteresse. Voor wie alles wil 
weten, niets wil missen, máár weinig tijd heeft .’ 

Deze tabloidformaat krant verscheen voor het eerst op 15 maart, 2006. De 
krant richt zich op de jonge hoogopgeleide lezers, met een leeft ijd van 29 jaar 
als gemiddelde lezer. Er bestond voor deze doelgroep nog geen krant. De 
meeste zijn niet geabonneerd op een krant, omdat het te duur is en vaak meer 
wordt gezien als een blad voor de wat oudere mensen. De krant was meer een 
blad dat je vond bij je ouders op de keukentafel. Het probleem zit hem niet 
alleen in het feit dat het deze status heeft . Meer het probleem is het moeilijke 
taalgebruik dat niet lekker leest. Ook word je weinig geprikkeld door het beeld 
bij de artikelen. Deze voegen weinig toe en spreken minder tot de verbeel-
ding. De kranten die wel wat bereikbaarder waren, zijn de gratis tabloids 
Metro, Spits. Ik ben niet bepaald fan van deze twee. Ik heb ze altijd binnen 3 
minuten uit, zonder het idee te hebben ook echt nieuws in me op te hebben 
genomen. Ze hebben een groot amusement gehalte en een goedkope uitstral-
ing. Er staat ook een hoop onzin nieuws in. Het is een mix tussen ‘Hart van 
Nederland’ en de Telegraaf. Niet bepaalt wat de gemiddelde HBO student wil. Nederland’ en de Telegraaf. Niet bepaalt wat de gemiddelde HBO student wil. Nederland’
Die wil snel een overzicht krijgen van wat er speelt en het gevoel hebben dat hij 
serieus genomen wordt. 

NRC Handelsblad antwoordde op deze behoeft e met nrc.next. ‘Nrc.next is 
bestemd voor de nieuwe generatie geïnteresseerde mediagebruikers die anders 
omgaat met nieuws en informatie’, aldus voormalig NRC-hoofdredacteur 
Folkert Jensma. Het nieuws wordt kort en krachtig gepresenteerd, zonder 
verlies aan inhoud. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de lezers dit al via 
andere kanalen oppikken, zoals bv. internet, radio, tv etc. Centraal staat opinie, 
duiding en achtergrond. Nrc.next heeft  de klant goed begrepen. Daar waar de 
klant last had van een informatieoverdosis, kwam nrc.next met selectie. Deze 
selectie zorgt voor overzicht. Het nieuws van vandaag wordt in de context van 
morgen gezet en schept daardoor orde en overzicht in alles wat er om ons heen 
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gebeurt in ons moderne, drukke leven. Er is al voor ons gefi lterd, waardoor 
we nog sneller grip hebben op het nieuws dat er op dit moment voor ons toe 
doet. Weg met alle ruis! De duidelijke indeling en vormgeving versterken dit. 
Wat overblijft , is een heldere krant met een sterk accent op beeld, kleur een in-
fographics. Verder zorgen de columns, strips en puzzels voor het totaalplaatje. 
Het grootste kenmerk is wel dat de voorpagina enkel met een artikel gevuld is. 
Dit is uniek in de krantenwereld, echter zeer eff ectief. 

Nrc.next is het kindje van NRC Handelsblad wat een nauwe samenwerking 
als gevolg heeft . Toch heeft  nrc.next ook een eigen redactie. Ongeveer zestig 
procent, geschreven door de NRC-redactie,  van de inhoud wordt van de 
avondkrant overgenomen. Een team van dertig nieuwe werknemers verzorgt 
de vertaling naar het jonge publiek.

In plaats van te kiezen voor letterlijke interactiviteit is bij nrc.next hier wel 
degelijk over nagedacht. De krant wordt namelijk gemaakt aan de hand van de 
wensen van het publiek en behandelt als een site. Je scrolt als het ware door de 
krant heen, alleen hebben zij al veel ‘weggeklikt’. 

Letterlijke interactiviteit is te vinden op ‘Mijn next’. Dit is een functie waar je 
via de algemene website van nrc.next gebruik van kan maken. Via dit pro-
gramma kan je de artikelen die jij interessant vindt in een persoonlijke leeslijst 
zetten als je snel even door de krant heen scrolt. Later kan je ze dan rustig 
(na)lezen op een voor jouw geschikt moment. 

Naast ‘Mijn next’, heeft  nrc.next in de tastbare krant een onderdeel 
‘Briefgeheimen’(Afb . 1, 2). Dit vind ik interessant, omdat hier de interactiv-
iteit zowel digitaal als in print plaats vindt. Briefgeheimen is een project in 
samenwerking met Nieuw Amsterdam uitgevers en De Standaard. Ik citeer de 
omschrijving van de site www.briefgeheimen.nl

Hoe werkt het?
1. Maak je eigen briefk aart (10x15 cm); gebruik één kant van de kaart om je 
geheim te vertellen. Neem voor elk geheim een nieuwe kaart. 
2. Vertel je geheim in woord en beeld, of typ het in maximaal 300 woorden. Ge-
bruik alleen rechtenvrije beelden; maak je eigen creatie i.v.m. de auteurswet. 
3. Je kan de kaart/het getypte verhaal sturen naar: Briefgeheimen, Antwoord-
nummer 11903, 1000 VM Amsterdam 
4.    Je geheim kan op de website worden geplaatst. Ook komt er elke dag een 
geheim in nrc.next, De Standaard en het Antilliaans Dagblad.
Wees creatief – de kaart is je kunstwerk

Wat hier gebeurt, is dat er een soort ‘grid’ ontworpen wordt, waarvan de 
invulling volledig wordt opengelaten voor het publiek. Het publiek wordt mede 
ontwerper wanneer zijn/haar kaart in de krant verschijnt. Het idee komt van 
de Amerikaan Frank Warren. Hij runt de site PostSecret. Geheel losstaand van 
de ethische vragen die je hierover kan stellen, werkt het idee boven verwach-
ting. Er komen vele inzendingen binnen en ik kan het niet laten om toch altijd 
even de ‘Briefgeheimen’ te checken als de nrc.next mijn pad kruist.

Afb eelding 1

Afb eelding 2

Afb eelding 1 & 2
Briefgeheimen
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Briefgeheimen is succesvol omdat het de voyeuristische behoeft e bevredigt die 
we allemaal hebben. De reden waarop ons dit aanspreekt verschilt uiteraard 
per persoon. Misschien is het herkenbaar, zorgt het even voor ontspanning of 
doet het je inzien dat je eigen problemen wel meevallen. Feit is dat we blijkbaar 
de behoeft e hebben om ons sociaal leven naar buiten te brengen, in dit geval 
anoniem. 

Nrc.next is een voorbeeld waar individualisme als uitgangspunt is genomen 
en verder is getrokken tot interactie. De indeling van de krant en de artikelen 
roepen interactiviteit op door middel van navigatie. Hoewel nrc.next de regie 
in handen heeft , voelt het niet helemaal zo. Doordat zij voor jou inzoomen op 
bepaalde  nieuwszaken, lijkt het of je zelf aan het selecteren bent. Structuur 
geven kan dus ook een manier zijn van interactie. Geen letterlijke interactie, 
meer het oproepen van. Als het ware wordt er hier een grid aangeboden waar 
je als gebruiker je eigen weg in kan volgen. Deze manier van interactie vind ik 
erg interessant, omdat deze makkelijk toepasbaar is binnen alle media, waar-
onder grafi sch ontwerpen. 

Bij het onderdeel Briefgeheimen heb je nog meer zelf de regie in handen. Zij 
bepalen het grid, jij de inhoud. Het idee van Briefgeheimen zet aan tot actie. 
Het prikkelt en zorgt voor een handeling bij de lezer, namelijk het ontwerpen 
van een briefgeheim. Doordat deze ook nog geplaatst kan worden in de nrc.
next, zorgt het ervoor dat de lezer dichterbij de krant komt te staan. Er ontstaat 
een bepaalde band tussen de krant en de lezer. De krant krijgt naast een infor-
mationele tevens een emotionele waarde. Nieuws staat vaak ver van de lezer af, 
briefgeheimen maakt het persoonlijker wat leidt tot een kleinere afstand. 

3.4 Producten voor de moderne burger
Hyves, Senseo en nrc.next zijn drie totaal verschillende producten met een 
belangrijke overeenkomst: speciaal ontworpen voor de moderne, individuele 
burger van nu. Waarom zijn ze succesvol? Ze beantwoorden onze individuele 
behoeft en. Dit is wat we nodig hebben. De Senseo biedt keus waardoor het kof-
fi edrinken minder algemeen wordt. Jij kiest jouw koffi  e, gezet door jouw uniek 
beschilderd apparaat. Het is snel, effi  ciënt, praktisch en makkelijk in gebruik. 
Een mooie uitkomst in deze hectische tijd. Nrc.next is tevens makkelijk in 
gebruik. Het biedt overzicht, selectie en duidelijkheid. Tot slot maakt Hyves 
jou regisseur in plaats van toeschouwer. 
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4 RECLAME 
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Een verschuiving van doelgroep naar individu is in de reclamesector het 
meest merkbaar vergeleken met andere ontwerpgebieden. Daarom wijd ik dit 
hoofdstuk volledig aan reclame. Reclame en grafi sch ontwerp liggen erg dicht 
bij elkaar. Beide willen de kijker bereiken met een boodschap over een bepaald 
product of dienst. Hoewel reclame in de grafi sche wereld vaak wordt gezien als 
het lelijke eendje, denk ik dat we er veel van kunnen leren. 

Reclame is een uiting die misschien wel het dichtst bij het publiek staat van alle 
grafi sche uitingen. Bovendien heeft  reclame een grote invloed op de burger. 
Hoe probeert reclame zijn publiek te bereiken? Welke techniek gebruiken ze? 
Waarom zijn bepaalde reclames succesvol en andere niet? 

4.1 Commercials
De meest voorkomende vorm van de individualisering in commercials is het 
persoonlijk aanspreken van de consument. Een bekend voorbeeld hiervan 
zijn de reclame s van het bedrijf L’Oreal dat cosmetische producten verkoopt. 
Elk van deze commercials eindigt met de bekende woorden: ‘Because you are 
worth it’, uitgesproken door bekende Amerikaanse modellen en fi lmactrices. 

Een ander voorbeeld van deze benadering is de nieuwe reclame van Th e Phone 
House. Th e Phone House is de grootste onafh ankelijke retailketen van Europa 
in mobiele telefonie. Momenteel bestaat de keten uit ruim 2000 winkels. Het 
is een vrolijke reclame ondersteund door een pakkend melodietje dat lekker 
blijft  hangen. De mowbli‘s(Afb . 3) dansen soepel over het tv scherm. Na enkele 
seconden is je hele scherm gevuld met deze mowbli’s in alle soorten en maten 
en eindigt de commercial met de slogan: ‘Th e Phone House, your phone, your 
way.’  De verschillende mowbli’s verbeelden de verschillende mensen in onze 
samenleving. Er zit er altijd wel een tussen waar je jezelf mee zou kunnen iden-
tifi ceren. Daarnaast laten ze zien hoe persoonlijk jouw telefoon zou kunnen 
zijn als je voor Th e Phone House kiest. 

4. RECLAME Er wordt in deze commercial ingespeeld op herkenning. Hoewel het nog steeds 
veel verbeelding nodig heeft  om jezelf te herkennen als een van de mowbli’s 
is de boodschap kraakhelder. De slogan zegt het al, voor ieder wat wils. Deze 
reclame vind ik ook meer geslaagd dan die van L ’Oreal. De keuze voor fi lmac-
trices en modellen creëert juist afstand, omdat de consument hen niet ziet als 
een van hen. De zin ‘because you are worth it’, versterkt dit alleen nog maar. 
Het roept de vraag op: Moet je een succesvolle actrice of model zijn om L’Oreal 
te gebruiken? Voldoen aan het ideaalbeeld is altijd al iets waar veel vrouwen 
mee worstelen, wat dit nog meer versterkt. Ik begrijp dat het juist andersom 
bedoeld is. De commercial wil zeggen dat je net zo mooi kan worden als de 
bekende personen als je de producten van L’Oreal gebruikt. Voor beide com-
mercials geldt dat ‘because your worth it’ en ‘because your worth it’ en ‘because your worth it’ ‘your way’ op iedereen toepasbaar ‘your way’ op iedereen toepasbaar ‘your way’
is. Hiermee creëren ze niet het gevoel bij de klant om speciaal en uniek te 
worden gevonden. Ik moet toegeven dat de Th e Phone House hier wel nog een 
poging toe doet door de verschillende mowbli’ s. 

Tot slot wil ik dit rijtje van commercials afsluiten met de campagne van com-
municatiebureau KesselsKramer voor mobiele netwerk aanbieder Ben. Er zijn 
maar weinig mensen die deze commercials ontgaan kunnen zijn. Het waren 
bijna korte documentaires waarin diverse mensen de hoofdrol hadden en 
zich voorstelde als ‘Ben’.(Afb . 4) De merknaam werd hierdoor een roepnaam, 
daarnaast werd het gebruikt als een werkwoord. Zoals in de zin ‘Ben thuis 
in Goes’(Afb . 5). De man en vrouw zien er gelukkig uit, met het vredige aan 
zee liggende dorpje op de achtergrond. Ben sloot niemand buiten, iedereen 
was welkom. De fi lmpjes vielen op tussen de andere commercials door hun 
heldere, realistische beelden. 

Wat maakt Ben zo’n groot commercieel succes ten overstaande van L’Oreal en 
Th e Phone house?  Afgezien van dat alle drie de merken goed verkopen, sloeg 
alleen de reclame van Ben in als een bom bij het publiek. Dit ligt ten eerste 
aan de manier waarop Ben zich opstelde. In de tijd van deze campagne, 1999 
tot en met 2002, probeerden de meeste Telecom bedrijven zich groter voor te 
doen dan dat ze feitelijk waren. Ben stelde zich daarentegen wat kleiner op. De 
personen in de commercials stonden centraal in plaats van Ben zelf. De com-
mercials pretendeerden dat Ben een stapje opzij deed voor deze personen. Er 
werd aandacht besteed aan het individu. Tevens de helderheid en simpelheid 
van de beelden zorgen voor een bepaalde schoonheid die warm overkomt. Dit 
maakt het kijken ernaar prettig. Het succesvolste element is wederom herken-
baarheid. Hier niet verpakt in een mooi jasje, maar realiteit. Realiteit bestaande 
uit straatbeelden en mensen uit onze omgeving. Wij zijn vertrouwd met deze 
omgeving. We kunnen ons hierin makkelijk navigeren doordat we deze struc-
tuur al kennen. Je zou jezelf bij wijze van spreken zo in de commercial voorbij 
zien kunnen komen. Persoonlijk heeft  Ben mijn voorkeur omdat het geen 
opgedirkte situaties, gladde praat, dansende mowbli’s of fotomodellen laat zien, 
maar enkel een kleine glimp uit ons dagelijkse leven. Afb eelding 3

‘Mowbli’s’
Th e Phone House
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4.2 Kesselskramer
De Nederlandse studio Kesselskramer is naast Ben het brein achter talloze 
opvallende campagnes. Het Amsterdamse reclamebureau is in 1996 opgericht 
door Johan Kramer en Erik Kessels. Ze hebben in de tussentijd een grote naam 
opgebouwd dankzij hun eigenwijze en tegendraadse reclamecampagnes. Waar 
heeft  KesselsKramer haar succes aan te danken?

Ik denk dat de kracht van hun campagnes zit in de manier waarop ze de kijker 
prikkelen. Dit doen ze door hem op het verkeerde been te zetten en te ver-
rassen met onverwachte boodschappen. Ze bevinden zich vaak op het randje 
met hun boodschappen, waarvan andere ontwerpers zouden zeggen ‘dat het 
echt niet kan’. Ze gaan hierin vaak net iets verder. Centraal staat het ontwikke-
len van een uniek, krachtig concept en daarvoor het geschikte medium te 
vinden. Daarnaast gebruiken ze vaak een fl inke dosis humor en zijn niet bang 
om te experimenteren. Vernieuwingsdrift  is iets wat hen beiden drijft  binnen 
het ontwerpen. Ze brengen de boodschap over door middel van verschillende 
media en disciplines, zoals fotografi e, fi lm, design en tentoonstellingen. Toch 
is volgens mij het belangrijkste middel voor hun succes de manier waarop ze 
weten in te spelen op de behoeft en van de consument. In plaats van deze alleen 
te zien als een van de vele potentiële kopers, wordt hij tevens behandeld als een 
individu. Dit wordt bereikt doordat het werk van de studio bestaat uit een mix 
tussen commercieel werk en autonoom werk met een kunstzinnige uitstral-
ing. Hierdoor krijgen de campagnes meerwaarde. Een interessante mix tussen 
kunst, design en reclame met de commerciële doelstelling in het oog houdend. 

Inmiddels kent KesselsKramer roem in binnen- en buitenland. Ze verzorgden 
campagne s voor o.a. Nike, Diesel, Bavaria en Het Parool. Ook zet het bureau 
kleine opdrachtgevers wereldwijd op de kaart, zoals het Hans Brinker Budget 
Hotel.

4.3 Hans Brinker Budget Hotel
‘It Can’t Get Any Worse. But We’ll Do Our Best’ is de slogan van de Hans ‘It Can’t Get Any Worse. But We’ll Do Our Best’ is de slogan van de Hans ‘It Can’t Get Any Worse. But We’ll Do Our Best’
Brinker Hotel campagne, waarvoor KesselsKramer fl ink heeft  uitgepakt. 
Onderdeel van de campagne zijn onder meer posters(Afb . 9), die in Londen, 
Keulen, Parijs en Berlijn werden opgehangen, wallpapers, t-shirts, commercial 
voor MTV Europe en hondendrollen.

De drollenactie was onderdeel in het begin van de campagne om het Amster-
damse low budget hotel op de kaart te zetten. Op drukke toeristenplekken 
werden vlaggetjes met de tekst: ‘Now even more of this at our main entrance’ in 
de daar aanwezige drollen gestoken. De foto’s hiervan werden gepubliceerd in 
vele Europese kranten en verscheen op CNN.

Hans Brinker Hotel kwam met de vraag om reclame naar KesselsKramer. Deze 
bezochten het hotel en waren zwaar onder de indruk. Weinig positiefs was 
er te vinden in het hotel dat ze konden gebruiken voor een ‘mooie’ reclame. 
Dus besloten ze om juist dat te gebruiken wat ze wel vonden en dat wat aan te 
dikken. Dit sloeg boven verwachting aan. Waarom? Het is gedurfd, uitdagend, 
grappig en spiegelt je het niet mooier voor dan dat het is. De toeristische 

Afb eelding 9
Hans Brinker Hotel
Kesselskramer
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jongeren vinden het prachtig. Ze worden al genoeg lastig gevallen door re-
clames die het paradijs beloven. Dit is haast een protest daartegen, dus op naar 
het Hans Brinker Budget Hotel! 

KesselsKramer denkt verder na deze drollenactie. Nu ze de klanten naar bin-
nen hebben gekregen, lijkt het ze interessant dit idee door te zetten in het hotel 
zelf. Gelukkig niet met hondendrollen maar met uitknipbare attributen. Op 
elke kamer ligt een groot oranje vel papier dat bedrukt is met verschillende 
afb eeldingen van ‘luxe’ hotelattributen, zoals een föhn en shampoo omgeven 
met de welbekende knip stippellijn. Dit nodigt uit tot actie, de shampoofl es uit 
te knippen en bij de douche te leggen. Wederom dit slaat aan bij de hotelgas-
ten. Het geeft  een grappig gezicht en ze hebben er lol in. De attributen zullen 
dan ook op menig vakantiefoto’s terug te vinden zijn.

Boven alles staat dat KesselsKramer een uitstekende campagne bedacht heeft  
voor Hans Brink Budget Hotel. Waarom? Er is gekeken naar de doelgroep en 
wat die wil. De uitknipattributen vind ik persoonlijk een perfecte toevoeging. 
Het uitknippen maakt de hotelgast deel van de campagne. Dit betrekken van 
het publiek is ook een manier van interactie. Misschien nog belangrijker, is de 
herinnering aan het Hans Brink Hotel die op deze manier geschept wordt.

4.4 Iedereen is designer
Op een zaterdagochtend in oktober 2007 baant zich en grote groep bebrilde 
demonstranten een weg door het drukke centrum van Amsterdam als aft rap 
van de ‘Iedereen = designer’ campagne van IKEA. Deze campagne is bedacht 
door reclamebureaus Mediaedge:cia(MEC) en LEMZ.

IKEA hoort bij Nederland. Het is het bekendste woonwarenhuis van Neder-
land. Slechts 2 procent van de Nederlandse bevolking heeft  nog nooit van 
IKEA gehoord. In zowat elk huis staat minimaal een product van dit Zweedse 
woonwarenhuis.

Uit onderzoek van IKEA blijkt dat iedereen zich laat beïnvloeden door anderen 
bij aankoop van producten. Vaak lijkt men zich ook te verontschuldigen voor 
die ‘goedkope IKEA kast’ waarvoor ze liever een designerskast in de plaats 
wilden. Waarom deze misplaatste schaamte? , vroeg IKEA zich af. Designer-
producten zijn gewoonweg te duur voor de gemiddelde Nederlander. Waarom 
laten we ons beïnvloeden door wat anderen hebben? Eigenlijk hechten we te 
veel waarde aan wat anderen over ons denken. 

Om deze schaamte weg te nemen, is IKEA de campagne ‘Design your own 
life’ begonnen. Jijzelf bepaalt wat je doet! Daar mag je bovendien trots op zijn. life’ begonnen. Jijzelf bepaalt wat je doet! Daar mag je bovendien trots op zijn. life’
Iedereen is in staat zijn eigen leven te ‘designen’. De campagne had als doel om 
de Nederlander na te laten denken over hun interieur en ze actief aan de slag te 
laten gaan met IKEA. Het merk IKEA zou hierdoor op een uitdagende manier 
onder de aandacht gebracht worden. 

Het woord ‘design’ in de slogan  ‘design’ in de slogan  ‘design’ ‘Design your own life’ is bij de invulling van het ‘Design your own life’ is bij de invulling van het ‘Design your own life’
concept als uitgangspunt gebruikt. De campagne zegt in andere woorden dat 
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iedereen in de huid van de designer kan kruipen, ook bij het inrichten van je 
huis. Om dit gevoel op te roepen gingen bureaus MEC en LEMZ op zoek naar 
een typisch kenmerk van designers. Wat hebben veel designers gemeen? De 
zwarte, strakke designbril! Kijk maar naar Victor&Rolf, Jan des Bouvrie en 
Karl Lagerfeld. Deze designbril werd de vertaling van het concept. Miljoenen 
kartonnen ‘designerbrillen’ werden verspreid via post, boomerangkaarten 
en digitaal via de site. IKEA riep mensen op om deze bril op te zetten en 
met een frisse designers blik naar hun interieur te kijken. Wellicht raken ze 
geïnspireerd en komen tot leuke nieuwe interieurideeën. Deze ideeën konden 
geplaatst worden op de site www.iedereenisdesigner.nl door middel van een www.iedereenisdesigner.nl door middel van een www.iedereenisdesigner.nl
foto van zichzelf, inclusief designerbril, in hun eigen IKEA interieur. Hoewel er 
geen ‘goed of ‘fout’ design bestaat, omdat iedereen zijn eigen designer is, kreeg 
de beste inzending een IKEA waardebon van duizend euro.

De vele foto’s op desbetreff ende site maken voor mij deze campagne bijzonder. 
Meer dan 7000 mensen hebben tijd besteed aan een leuke setting in hun huis 
te creëren, de bril op te zetten, een foto te maken en deze op de site te plaatsen. 
Als je dit doet, ben je minimaal een kwartier bezig op een creatieve, actieve en 
positieve manier. Bezig met jezelf en jouw interieur gestimuleerd door IKEA. 

De vorm van deze campagne laat ruimte voor het publiek om te reageren. 
Er wordt gevraagd om een reactie. De interactie vindt plaats doordat deze 
(re)actie zorgt voor invulling van de campagne. De campagne zou zonder de 
foto’s niet meer dan een idee gebleven zijn. De reacties zorgen ervoor dat de 
campagne ‘af ’ is. 

4.5 ADIDAS
Het stimuleren van een creatieve actie zoals bij IKEA, is tevens gebruikt in 
maart 2006 door een Duitse campagne van ADIDAS. Adicolor zette het pu-
bliek aan om deel uit te maken van de billboards die veelvuldig verschenen in 
het Duitse straatbeeld.

ADIDAS pakte dit als volgt aan. Om te beginnen plaatste het een serie van 
witte grote posters, waar enkel het logo van ADIDAS op stond met het onder-
schrift : ‘For those colours which you wish to be beautiful, always fi rst prepare a 
pure white ground’, een quote van Leonardo Da Vinci(Afb . 12 & 13). Deze tekst 
moest uitnodigen tot het onderkladden van de poster. Als snel waren de vele 
billboards ondergespoten met graffi  ti(Afb . 14).

Deze billboards hebben nog een korte tijd in deze staat in Duitsland gehangen. 
Maar als snel werden ze vervangen door nieuwe billboards. Deze waren geba-
seerd op de oude posters. Het principe was hetzelfde, alleen was de graffi  ti nu 
verwerkt in de schoen: ADIDAS COLOR(Afb . 15).  

Dit is niet de eerste campagne die streetart probeert te combineren met re-streetart probeert te combineren met re-streetart
clame. Interessant blijft  dit gegeven wel, helemaal als het aansluit bij het merk. 
ADIDAS is ‘urban’, een merk van de straat. Het wordt gedragen door hippe 
jongeren en veel designers. Het maakt gebruik van dat wat de straat hen biedt, 
ontwerpt hiermee en zet het vervolgens terug in de straat. Daarnaast zorgt het 
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voor een expressief en indrukwekkend straatbeeld door de prachtige, kleur-
rijke billboards die ontstaan.

De enige groep die hierop antwoordde was die van de graffi  tiartiesten. Dit 
was ook duidelijk de doelgroep van ADIDAS. Dit blijkt uit de quote ‘For those 
colours which you wish to be beautiful, always fi rst prepare a pure white ground’. 
Deze is de speciaal gericht op mensen uit de graffi  ti wereld. Alleen zij weten 
dat je bij graffi  ti eerst altijd een witte ondergrond moet verven voordat je daad-
werkelijk met je spuitbussen aan de slag kan. Bovendien zijn zij het gewend 
om openbare gebouwen en bezittingen onder te kliederen. Voor de rest van de 
burgers zou dit een te grote stap zijn. 

Zoals uit voorgaande voorbeelden blijkt is de reclamewereld zich zeer bewust 
van de veranderingen die de burger heeft  ondergaan afgelopen jaren. In de 
reclame zelf vindt een grote ontwikkeling plaats in de manier van commu-
niceren. Hoewel niet alles even geslaagd is, moet ik benadrukken dat er wel 
degelijk gezocht wordt naar vernieuwing. Waar het begon met de consument 
persoonlijk aanspreken, hebben ze laten blijken dat ze deze ook actief kunnen 
laten deelnemen aan hun campagnes. Wat opvalt, is dat reclame zich steeds 
meer richt op individuen dan op groepen. Hierdoor voelt het individu zich er 
meer bij betrokken. Een forse vooruitgang die niet onderschat mag worden. 

Afb eelding 14
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5  INTERACTIE BINNEN                         
    GRAFISCH ONTWERP  
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Voorgaande twee hoofdstukken geven aan dat interactiviteit op verschillende 
manieren toepasbaar is. Ze gebruiken hiervoor verschillende strategieën. Wel-
ke kunnen we toepassen binnen grafi sch ontwerp? En hoe? Om hier antwoord 
op te geven is het noodzakelijk het begrip interactie opnieuw te defi niëren, nu 
met zicht op de rol binnen grafi sch ontwerp. Dit zal tevens mijn visie van inter-
actie binnen grafi sch ontwerp weergeven. 

5.1 Herdefi niëring interactie
Het grootste raakvlak tussen interactie en grafi sch ontwerp zit in het geven van 
structuur en navigatie. Anders gezegd: het aanbieden van een systeem. Dit is 
van oudsher al de basis van het ontwerpen. Het ontwerpvak is namelijk ooit als 
aparte discipline ontstaan uit de behoeft e om het creëren van de dingen los te 
maken van de productie. De ontwerper richtte zich op het communiceren, met 
als hoofdzaak overzicht te geven. Structuur geven is dus een strategie die naast 
reclame ook toepasbaar is binnen grafi sch ontwerpen. De verschuiving van 
doelgroep naar individuele communicatie is een tweede belangrijke strategie 
die tevens toepasbaar is. Het individu moet altijd centraal staan. Ook moet er 
keuze geboden worden aan het individu. Tot slot moet er voor het individu 
ruimte gecreëerd worden om te reageren. De structuur kan hiervoor zorgen. 
Als er sprake van interactie wil zijn, moet de ontwerper inbreng van het pub-
liek toelaten.

5.2 Toepassing autonome ontwerpers
De positie van de huidige grafi sch ontwerper is veranderd. Je kunt vast stellen 
dat de ontwerper zijn aandacht verschuift  van een visuele benadering naar 
een functionele benadering. Grafi sch ontwerpers neigen naar de methodes 
die een interactie ontwerper gebruikt. Dit is in het bijzonder zichtbaar bij de 
nieuwe generatie autonome grafi sch ontwerpers. Deze is hard bezig een positie 
te creëren in de maatschappij. Ik heb hierboven mijn defi nitie van interactie 
binnen grafi sch ontwerp gegeven. Het lijkt me interessant deze te vergelijken 
met die van enkele autonome ontwerpers. Wat is hun visie op interactie? Hoe 
vertalen ze dit in hun ontwerpen? 

5.2.1 Daniël van der Velden & Maureen Mooren
Daniël van der Velden(1971) en Maureen Mooren(1969) is een ontwerpduo 
dat de grenzen van visuele communicatie opzoekt. Ze maken experimentele 
ontwerpen voor diverse binnen- en buitenlandse opdrachtgevers. Daarnaast 
schrijven en publiceren ze teksten over design, de rol van visuele communica-
tie in de moderne cultuur en de rol van de gebruiker hierin. Het experiment is 
datgene wat hen drijft  binnen het ontwerpen. 

Deze nieuwe manier van ontwerpen wordt gezocht in het toepassen van 
de suggestie tot interactie in een gedrukt medium. De nadruk ligt op de 

5. INTERACTIE BINNEN GRAFISCH ONTWERP gedachte en beleving, niet op de daadwerkelijke handeling. Het vragen 
om een handeling(interactie) is vervangen door het aanbieden van een 
avontuur(potentie tot interactie). Daniël en Maureen zeggen hierover het 
volgende: ‘Interactiviteit in drukwerk is onderdeel van de ‘onoffi  ciële’ ge-
schiedenis van het grafi sch ontwerpen. Blocnotes, enveloppen, consumptie-
bonnen, briefpapieren, formulieren, kladbloks, kalenders, fl ip-overs, agenda’s 
en aanverwanten zijn allemaal grafi sch ontworpen objecten waarmee iets 
moet gebeuren. Het zijn objecten die hun betekenis en rol ontlenen aan een 
handeling. Dat geeft  deze objecten schoonheid en maakt ze spannend. Tegelijk 
is de communicatieve mededeling van deze objecten niet relevant, want ze zijn 
geen onderdeel van het grafi sch ontwerpen als massacommunicatie. Ze bee-
lden niets af, maar bieden scenario’s voor gebruik. Dat gebruik kan per geval 
volkomen uniek zijn. Bij ons weten is gebruiksdrukwerk nooit offi  cieel onder-
deel geworden van grafi sch ontwerpen. Onze fascinatie ermee hangt samen 
met onze onwil - of ons onvermogen, zo je wilt - om een puur visueel ontwerp 
te maken. Toen we in 1998 begonnen samen te werken, waren we gefascineerd 
door zaken als agenda’s, notitieblokken en confetti. De uitnodigingskaarten 
voor het kunstenaarsinitiatief De Vaalserberg, toen een interessante tentoon-De Vaalserberg, toen een interessante tentoon-De Vaalserberg
stellingsruimte in Rotterdam, waren lege agenda’s van de hele maand van 
de expositie. In dit verder witte vel waren hier en daar krabbels en notities 
aangebracht en stippen. In een aantal andere ontwerpen van ons hebben we 
dit voortgezet, waarbij onze interesse voor leegte en witte vellen steeds minder 
geworden is en we steeds verder zijn gegaan in het aangeven van een inhoud.’⁷

Een voorbeeld van dergelijk ontwerp is het architectuur tijdschrift  Archis, 
uitgebracht in 2001. De gebruiker heeft  hier de vrijheid om op meerdere mani-
eren de informatie tot zich te nemen en te verzamelen. Zo bezit het tijdschrift  
o.a. geperforeerde bladzijden die uitnodigen tot uitscheuren, commentaarstro-
ken onderaan pagina’s en berichten die teruggestuurd kunnen worden naar de 
redactie. Verder kon je faxen met deze redactie. Daniël en Maureen spelen op 
deze manier in Archis met interactie. Uiteindelijk bleek dat ze te veel ver-
trouwen hadden in de gebruiker. Er werd enkel sporadisch gereageerd op het 
tijdschrift . ‘We hebben daarna besloten ons niets meer aan te trekken van de 
kans van slagen en concepten en pagina’s te maken die uitgaan van interactie 
op een mentaal niveau, de potentie tot interactie. Daarmee is de dwangmatige 
toon ‘ik wil communiceren’ uit het blad verdwenen en is de inhoudelijkheid 
van de ingrepen zeker toegenomen’, reageren Daniël en Maureen. 

Archis bleek dus verre van geslaagd. Ten eerste verwachtten ze te veel ineens 
van de gebruiker. Ik denk dat het beter had gewerkt als ze het interactieve 
aspect hadden opgebouwd. Het is nogal veel gevraagd om bladzijden uit een 
mooi vormgegeven tijdschrift  te scheuren waar je ook nog eens voor betaald 
hebt. In principe vragen ze een eigendom te verwoesten. Een oplossing hier-
voor had bijvoorbeeld kunnen zijn door deze al los in het tijdschrift  te stoppen. 
De mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op het tijdschrift  door middel 
van het faxen, gaat in mijn ogen erg ver. Als je dit wil laten slagen, moet je de 
gebruiker hiertoe meer prikkelen in plaats van alleen deze mogelijkheid aan te 
bieden. Een alternatief zou een kans op een prijs kunnen zijn. Als je er wat teg-
enover stelt, beloon je de gebruiker voor het anticiperen. Dit is een trucje dat al 
van oudsher gebruikt wordt door diverse media. Ten tweede staat de zoektocht 

⁷ ‘Beste ontwerpers…
bedankt, de gebruikers’
Casco, nr. 7, 2004
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naar een nieuw soort ontwerpen té centraal binnen elk ontwerp. De abonnees 
werden overladen met deze doordachte ontwerptrucjes, waardoor de archi-
tectuurartikelen naar de achtergrond verdwenen. Terwijl het de abonnees juist 
om deze artikelen ging! Door deze manier van ontwerpen zetten ze in principe 
zichzelf centraal. Het gevaar is dat ze hierdoor het product en de gebruiker uit 
het oog dreigen te verliezen. Zo lopen ze het gevaar zichzelf tegen te werken. 
Hier zit dan ook het grote verschil tussen hun visie van interactiviteit en die 
van mij. Ik wil nogmaals benadrukken dat het individu centraal moet staan, 
wat hier niet het geval is. De behoeft es van de ontwerpers staan bij Archis 
duidelijk boven die van het publiek. Een marginale fout, is wel gebleken.

5.2.2 Martijn Engelbrecht
In 1994 heeft  Martijn Engelbrecht het registratiebureau EGBG(Engelbrechts 
Gegevens Beheer Groep) opgezet. Martijn maakt in zijn projecten gebruik van 
een systeem bestaande uit enquêtes en formulieren. Een voorbeeld hiervan is 
het Illegalenformulier. 

Dit Illegalenformulier werd in december 2003 onder 200.608 Amsterdammers 
verspreid onder de naam REGONED. Speciaal voor dit project heeft  Martijn 
het fi ctieve bedrijf REGONED(Registratie Orgaan Nederland) opgezet. De 
vraag die in deze enquête werd gesteld was of de ontvanger illegaal was, of 
hij illegalen kende en of hij bereid was deze aan te geven. Er werd verder niet 
naar namen en adressen gevraagd. Deze vraag maakte behoorlijk impact op 
de ontvangers. De enquête oogde zo offi  cieel dat mensen het geloofden met 
gevolg dat ze bang werden. 

Ondanks deze reacties heeft  Martijn vele van zijn enquêtes teruggekregen. 
Waarvan 32 netjes ingevuld, 6 blanco, 31 verscheurd of beklad. De 32 die het 
volledig hebben ingevuld, kennen ruim 700 vermoedelijk illegalen. Daarnaast 
heeft  het de landelijke media gehaald. Dit is precies waar Martijn op hoopte. 
Hij heeft  dit project opgezet om mensen wakker te schudden. De medewerking 
aan deze enquête staat voor hem in een lijn met de huidige wetgeving van de 
Tweede Kamer. In plaats van stilzwijgend in te stemmen, wordt de burger door 
deze enquête geconfronteerd met dat wat er gaande is. Deze confrontatie van 
actief meewerken, laat hem nadenken over de gevolgen van het beleid. 

Het volk komt in ieder project op nummer een bij Martijn. Hij is nieuwsgierig 
naar wat ze denken, willen en interesseert. De lege vlakken in zijn enquêtes 
en formulieren creëren hier ruimte voor. Mensen zijn geneigd om dergelijk 
lege vlakken in te vullen. Daarnaast zorgt deze vorm ervoor dat de mensen de 
vragen op zichzelf betrekken. De vragen mogen dan wat provocerend zijn, de 
vorm is erg vertrouwd voor de burger. Deze combinatie maakt politiek behap-
baar. Het geeft  de burger de kans om zijn ideeën uit te wisselen met de rest van 
de wereld. 

Interactie wordt hier opgeroepen door een vraag. Deze vraag geeft  ruimte om 
te reageren. Het gaat er Martijn in eerste instantie niet om dat het publiek een 
reactie terug stuurt. Hij wil dat ze nadenken, een eigen stelling innemen. Dit 
bereikt hij door zijn systeem van enquêtes en formulieren. 

Afb eelding 16Afb eelding 16
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5.3 Toepassing in opdrachtvorm
Martijn Engelbrecht, Maureen Mooren en Daniël van der Velden zijn slechts 
een kleine greep uit vele. Dit zijn alle drie vrije, autonome ontwerpers die niet 
altijd in opdracht werken. Het is misschien ook geen toeval dat juist zij zich 
profi leren op het gebied van interactie binnen grafi sch ontwerp. Zij hebben de 
vrijheid om hiermee te experimenteren. Niet elke opdracht is hiervoor geschikt 
natuurlijk. Feit blijft  dan ook dat zij zich vooral richten op het bevredigen 
van hun eigen communicatiebehoeft en. Interessanter is het misschien om te 
kijken naar hoe interactie kan worden toegepast in oplossingen voor com-
municatievragen van opdrachtgevers die hiervoor wel geschikt kunnen zijn. Ik 
zal enkele praktijkvoorbeelden geven die een vertaling zijn van mijn visie op 
interactie.

5.3.1 Integrated2007
Dat de zoektocht verder reikt dan autonome ontwerpers, werd mij duidelijk 
tijdens mijn bezoek aan Integrated2007 in Antwerpen. Deze twee dagen 
durende conferentie was gevuld met lezingen en performances van jonge, 
bekende en minder bekende grafi sch ontwerpers. Allen op zoek naar de plek 
van de grafi sch ontwerper in deze maatschappij. Opvallend vaak kwamen de 
woorden ‘systeem’ en ‘interactie’ naar voren. 

De uiterlijke kenmerken van de Integrated2007 sloten hier perfect op aan. Het 
codewoord was ‘WARNING’, wat terug kwam in de posters, fi lms, banners en 
programmaboekjes. Iedereen kreeg bij binnenkomst een badge met de uitda-
gende tekst ‘f*ck integration’ met daaronder een soort van enquête vraag die je 
aan kon kruisen. Deze badge zorgde voor een betrokkenheid en samenhorig-
heidsgevoel. De badges zaten in enveloppen met ieders naam erop, wat het een 
persoonlijk cadeautje maakte. Dit bedoel ik met richten op het individu. De 
enquêtevraag kan gezien worden als een klein systeem, waarin de gebruiker 
de ruimte heeft  om te reageren. Uit deze badge blijkt tevens dat het oproepen 
van interactiviteit niet altijd groot hoeft  te worden aangepakt, wil het succesvol 
zijn.  Het programmaboekje vind ik ook nog steeds erg grappig. ‘Warning! Th is 
ink isn’t dry yet’, knalt van de gele voorkant af(Afb . 17), knalt van de gele voorkant af(Afb . 17), knalt van de gele voorkant af . De achterkant sugger-
eert dat dit inderdaad zo is door de gespiegelde titel nogmaals in lichtere inkt 
erop te drukken. 

5.3.2 De Tulp
Een van de lezingen die ik bijgewoond heb op Integrated2007 is die van 
ontwerpbureau Janenrandoald. Het is een jong bureau, bestaande uit Jan 
Hespeel en Randoald Sabbe. Dit ontwerpduo is me bijgebleven omdat ze ver-
nieuwend werken en de behoeft es van de klant en publiek voorop stellen. 

De Tulp is een project dat tijdens hun lezing indruk op me maakte. De Tulp 
was een wandelparcours door de tuinen en musea van Antwerpen in april/mei 
2006.  In deze maanden stond Antwerpen in teken van de tulp. Deze wande-
ling was bedoeld om het publiek een verhaal te vertellen over deze bloem. Jan 
en Randoald hebben hiervoor de wandelgids ontworpen(Afb . 18). 

Afb eelding 17Afb eelding 17
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Het opvallende aan deze wandelgids is de rode kaft  van vloeipapier met daarop 
de namen van de diverse musea die men tijdens de wandeltocht kon bezoeken. 
Jan en Randoald vonden het belangrijk een herinnering mee te geven aan de 
wandelaars van deze tocht. Daarom hebben ze, naast het boekje, tevens twaalf 
stempels ontworpen. Een voor elk museum. Bij aankomst bij een museum kon 
de wandelaar deze stempel over de naam op de kaft  van zijn wandelgids laten 
zetten. Zo kon hij alle stempels sparen om een ‘volledige’ kaft  te krijgen. Daar-
naast gaven de stempels overzicht van welke musea hij bezocht had. 

Het geven van een herinnering door het sparen van de stempels is een 
opvallende manier om het publiek te betrekken bij project De Tulp. Er vindt 
interactie plaats, maar dit keer door een handeling van meerdere partijen. De 
wandelaars hebben alleen het ‘systeem’ in de vorm van de kaft . De invulling is 
in handen bij de musea, namelijk de stempels. Hierdoor worden beide partijen 
deel van het concept! Alleen samenwerking tussen beide partijen kan namelijk 
leiden tot interactie. 

5.3.3 Hot Stuff!
Voor het boek GreyTones 2004, vroeg ontwerpbureau Volle Kracht aan elf 
andere bureaus/ontwerpers ieder zestien pagina’s te ontwerpen over de stad 
Eindhoven. Mariëlle Mijs, ontwerper bij studio Made in Holland, was een van 
hen en koos voor een promotiecampagne van Eindhoven als uitgangspunt 
voor het vullen van haar pagina’s.

Hot Stuff ! is de naam van deze campagne. Het bestaat uit diverse producten, Hot Stuff ! is de naam van deze campagne. Het bestaat uit diverse producten, Hot Stuff !
zoals posters, bedrukte t-shirts, kledingpatronen etc. De skylineposters(Afb .  
19) vind ik persoonlijk erg leuk, omdat het publiek hiermee lekker aan de 
slag kan. Om te beginnen kiest de gebruiker een achtergrond. Dit zijn cliché 
vakantiebeelden. Daarna begint het leuke gedeelte. Hij kan deze achtergrond 
namelijk naar eigen wens op vullen met diverse typische symbolen van Eind-
hoven. Wie wil er nou niet zijn eigen poster maken? Enkele van deze skylines 
zijn overigens weer op t-shirts gedrukt en te koop aangeboden. Dit is natuurl-
ijk wel pas echt leuk als het publiek uit Eindhoven komt of goed bekend mee is.  

Ook deze toepassing van interactie gaat uit van een systeem. De achtergrond, 
symbolen en ‘spelregels’ vormen dit systeem. Het geeft  duidelijkheid, keuze-
vrijheid en ruimte voor eigen inbreng. 

5.4 Interactie als systeem
Deze drie voorbeelden tonen aan dat interactie past binnen grafi sch ontwerp 
in opdrachtvorm. Wat opvalt, is dat er altijd uitgegaan wordt van een systeem. 
Als de grafi sch ontwerper interactie wil toepassen in zijn opdrachten, moet hij 
dus beginnen met het bedenken van een systeem. Dit geeft  richtlijnen aan de 
gebruiker en maakt het overzichtelijk. Het systeem bevat altijd twee onderde-
len, namelijk het ‘grid’ en de ‘invulling’ hiervan. Belangrijk bij de invulling is 
dat er sprake van keuze moet zijn, waardoor je de gebruiker vrijheid geeft  om 
het grid naar eigen wens in te vullen. 

Afb eelding 19
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Ik heb in deze scriptie interactiviteit vanuit verschillende invalshoeken belicht. 
Aan de hand van het tweede hoofdstuk is duidelijk geworden dat de behoeft e 
aan interactiviteit niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar nauw samen-
hangt met het individualisme. Hierdoor is de burger niet langer een passieve 
volgeling, maar een met een eigen wil, mening, behoeft en en wensen. Hij wil 
gerespecteerd worden en zijn mening uiten. Alles staat tegenwoordig in het 
teken om deze behoeft en en wensen te beantwoorden. 

Deze verandering van de burger kan niet onopgemerkt blijven binnen de 
diverse ontwerpterreinen. Zij zullen mee moeten gaan met deze ontwikkeling, 
willen ze in contact blijven met dit publiek. De burger is tenslotte degene waar-
voor er ontworpen wordt. Het individualisme en interactie zullen dan ook een 
grotere rol binnen het hedendaagse ontwerpen moeten krijgen.

Ik was van mening dat dit nog niet het geval was binnen het ontwerpen. 
Maar na mijn onderzoek kan ik stellen dat het ontwerpen voor het individu, 
in het bijzonder door gebruik van interactiviteit, wel degelijk in opkomst 
is. Helaas moet ik wel vaststellen dat dit sterker aanwezig is bij reclame en 
productontwerp is, dan binnen de grafi sch ontwerpsector. Dit komt doordat 
de grafi sche sector zich minder richt op het eff ect en meer op vorm en inhoud. 
Wellicht is het binnen deze sector ook lastiger om een op een communicatie 
toe te passen. 

De producten bieden keus, waardoor de individuele behoeft en van de burger 
sneller vervult kunnen worden. Binnen de reclame zie je een grote verschui-
ving binnen de communicatie. Deze wordt persoonlijker en helderder. Daar-
naast richt het zich vaker op het individu. Ook wordt er veel geëxperimenteerd 
met interactieve campagnes, die het publiek er letterlijk bij betrekken. Dit geeft  
ze het gevoel dat ze meetellen, gerespecteerd worden. Ze worden gezien als 
individu in plaats van de zoveelste potentiële koper. Ze kijken niet alleen toe, 
maar hebben inspraak. Bovendien wordt er zo een band gecreëerd tussen het 
aangeboden product en de ‘klant’. Dit is van cruciaal belang in onze consump-
tiemaatschappij, aangezien de grote concurrentie van andere producten. 

Interactie is een middel dat zich binnen het grafi sch ontwerpen nog niet 
volledig ontwikkeld heeft . Aan de ene kant vind ik dit als grafi sch ontwerper 
jammer. Het lijkt wel of het grafi sch ontwerpen wat dat betreft  een beetje 
achter blijft  doordat het zich te veel vast blijft  houden aan de bekende uitingen. 
Dit heb ik tevens bij mijn opleiding grafi sch ontwerpen aan Avans/Academie 
St. Joost gemerkt afgelopen jaren. De opdrachtvorm staat in de meeste gevallen 
vast, waardoor je als student voornamelijk boeken en affi  ches produceert. Ui-
teraard ben je vrij om hierin verder te denken, maar het werd nooit aangereikt 
vanuit de opleiding zelf. Gelukkig komt daar komend jaar verandering in. De 
academie is zich bewust dat de grenzen tussen de ontwerpdisciplines ruimte-
lijke vormgeving, interactie ontwerp, webdesign en grafi sch ontwerp aan het 

6. CONCLUSIE vervagen zijn. De samenwerking tussen deze disciplines wil ze intenser maken 
en vrijheid in mediumgebruik stimuleren. 

Maar aan de andere kant stimuleert deze ‘achterstand’ mij alleen maar meer 
om interactie binnen grafi sch ontwerpen toe te passen. Uit deze scriptie is 
duidelijk gebleken dat interactiviteit ook in print kan! De grafi sch ontwerper 
kan dit toepassen door interactie naar een systeem te vertalen. Na mijn bezoek 
aan Integrated2007 weet ik zeker dat het niet lang meer zal duren voordat het 
binnen het grafi sch ontwerpen een grotere rol krijgt. Veel jonge ontwerpers 
weten dat het tijd is voor een nieuwe benadering en richten zich al op interac-
tiviteit. Hierdoor creëert de ontwerper ruimte voor het publiek, wat nood-
zakelijk is als grafi sch ontwerpen haar plek wil behouden in de hedendaagse 
maatschappij. 



57

  
Adicolor Berlin
Being Hunted
www.beinghunted.com

Alles woelt om interactie
Marianne van den Boomen
I&I 
nr. 2, 2002

Beste ontwerpers…bedankt, de gebruikers
Lisette Smits
Casco 
nr. 7, 2004

Boeiuh! Het stille protest van de jeugd
Rob Wijnberg
2007

De ontwerper verdwijnt
Kees Dorst
Items 
nr. 3, 2006

GreyTones
Volle-Kracht
2004

Guerrillamarketing Alternatief voor tv-spotjes 
Remco Tomesen
www.depers.nl

Hans Brinker goed met Kesselskramer
www.adformatie.nl
oktober 2002

Hyves is groter dan Google
Wieland van Dijk
www.nu.nl
augustus 2007

Hyves lanceert Schoolbank-concurrent
www.planet.nl
november, 2005

BRONNENLIJST



59

Iedereen=designer
Bram de Vries
MEC-a-zine
nr. 4, jaargang 3 

Ik ben geen koppige kunstenaar
Robert Visscher
www.delta.tudelft .nl
nr. 32,  jaargang 38

Interactie in een gedrukt medium
Vera Bekema
Scriptie
2005

Interaction Design
Jennifer Preece
2002

Naakt op de roltrap 
Henk van Gelder
www.nrc.nl
juli 2000

Ontwerpen in de informatiemaatschappij
Ilja van der Laan en Koosje Sierman
1997

Tegen de tirannie van het persoonlijke
Dorien Pessers
NRC Handelsblad
oktober, 2002

Vervuilde tekens
Max Bruinsma
Items
nr. 3, 1996

Vormnormen: Visuele communicatie in Nederland
Martijn Maas
Scriptie
2007

Wereldbrein of wanorde
Ted de Hoog
De Groene Amsterdammer
januari 2006

www.egbg.nl

www.hans-brinker.com

www.iedereenisdesigner.nl

www.ikea.nl

www.janenrandoald.be

www.kesselskramer.com

www.kunst-nu.nl

www.nrcnext.nl

www.senseo.nl

www.thephonehouse.nl



61




