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Samenvatting
In dit verslag is te lezen hoe het ontwerp van de ‘Look & Light’ tot stand gekomen
is. De Look & Light is een hulpmiddel dat is bedoeld om handelingen op de commode eenvoudiger te maken. Onder deze handelingen vallen het verschonen en
aankleden van kinderen. De opdracht voor dit ontwerp is gekomen vanuit het
bedrijf Miyali BV.
Eerst wordt er gekeken naar vergelijkbare producten. Vervolgens zullen de eisen
en wensen voor het nieuwe product gedefinieerd worden. Aan de hand hiervan
worden concepten gegenereerd waarvan er één uitgewerkt wordt tot een ontwerp dat in principe klaar is voor productie.
De gebruiker speelt een grote rol tijdens dit project. In een vroeg stadium zullen
interviews afgenomen worden en later zal er een gebruiksonderzoek gedaan worden onder personen die representatief zijn voor de doelgroep.
Het product zal uitgebreid beschreven worden, met aandacht voor alle afzonderlijke onderdelen. Ook zal duidelijk worden hoe het product er in totaal uitziet en
hoe het in een mogelijke toekomstige omgeving geplaatst wordt.
Lees alles over de Look & Light in dit verslag.
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1. Inleiding
Voor u ligt het eindrapport van mijn bacheloropdracht Industrieel Ontwerpen. Via
de Universiteit Twente ben ik in aanraking gekomen met het bedrijf Miyali BV.
Miyali brengt producten op de markt voor een specifieke doelgroep, namelijk
ouders en verzorgers met baby’s/ jonge kinderen. Deze producten stimuleren de
ontwikkeling van het kind, het contact en de communicatie tussen kind en ouder/
verzorger, ze dragen bij aan de veiligheid van het kind of ze stimuleren het authentieke spel van het kind.
Een uitgangspunt van Miyali is dat de producten altijd zullen vragen om actie en
interactie. Het speelgoed of materiaal moet een ondersteunende functie hebben
wanneer het kind aan het spelen en ontdekken is.1
Miyali wil het probleem dat omschreven staat in de onderstaande opdrachtomschrijving oplossen met een product dat tegelijk ook de ontwikkeling van het kind
stimuleert, namelijk de motoriek. Ze wil een product dat de goede trend van de
eerder op de markt uitgebrachte ‘Luca’ voortzet en wil zo haar product portfolio
uitbreiden.

Opdrachtomschrijving

Eerst zal gekeken worden welke vergelijkbare producten er al op de markt zijn.
Daarna kan het nieuwe product ontworpen worden. De bedoeling is om aan het
eind een prototype klaar te hebben. De nadruk zal liggen op veiligheid en de hoge
compatibiliteit van het product. De product moet namelijk op minimaal 90% van
de commodes gebruikt kunnen worden. Materiaal, techniek en vormgeving zullen
aan bod komen. Het product moet in principe klaar zijn om geproduceerd te gaan
worden.

Doelstelling
Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van een hulpmiddel dat universeel
ingezet kan worden bij het verschonen van luiers en aankleden van kinderen op
een commode. Het hulpmiddel vergemakkelijkt deze taken omdat het zorgt voor
afleiding en stimuleert bovendien de motoriek van het kind. Het ontwerp zal
gepresenteerd worden aan de hand van een prototype. Met dit prototype zal een
gebruiksonderzoek onder toekomstige gebruikers gedaan worden. Het ontwerp
zal ondersteund worden met promotiemateriaal.
Dit zal gedaan worden door onderzoek te doen naar vergelijkbare producten en
de verschillende soorten commodes. Aan de hand hiervan zal een product ontworpen worden met een aantrekkelijke vormgeving, dat bruikbaar is op minimaal
90% van de commodes.

Een probleem dat gesignaleerd wordt bij ouders met baby’s is dat de baby tijdens
het verschonen van de luier erg beweeglijk is. Als de baby ergens door afgeleid zou
worden of zich ergens mee bezig zou kunnen houden en daardoor rustiger wordt,
dan wordt deze taak eenvoudiger.
De opdracht is om een hulpmiddel voor boven de commode te ontwerpen. Dit
hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de baby tijdens het verschonen of tijdens het
aan- en uitkleden afgeleid is. Het is de bedoeling dat dit hulpmiddel in ieder geval
een spiegel bevat. De spiegel moet zo gepositioneerd kunnen worden dat de baby
zichzelf erin kan zien. De vormgeving van het hulpmiddel is nog geheel vrij. Het is
wenselijk dat het hulpmiddel ook gebruikt kan worden wanneer het kind rechtop
zit. De baby kan tevens zijn motoriek ontwikkelen in de spiegel. Een spiegel is
bruikbaar voor kinderen vanaf enkele maanden oud tot en met ongeveer 2,5 jaar.
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2. Vooronderzoek
Kenmerken van vergelijkbare producten
Hieronder zijn een aantal vergelijkbare babyproducten beschreven. Deze producten hebben de gezamenlijke eigenschap dat ze een kind met beeld en/ of geluid
prikkelen. Hierdoor wordt de aandacht van het kind getrokken en de ontwikkeling
van de motoriek en zintuigen gestimuleerd. Van deze producten wordt de veiligheid, de vormgeving en het materiaal geanalyseerd. Ook wordt er gekeken naar de
prijs en de functionaliteit, waarbij gelet wordt op het doel van het product en de
eventuele problemen die opgelost worden.
De ‘Magic Mirror’ van Philips (afbeelding 1) is een spiegel die verschillende geluiden produceert wanneer er op de knoppen gedrukt wordt. Daarnaast neemt hij
automatisch geluiden op om ze vervolgens twee keer af te spelen. Dit stimuleert
de baby om de geluiden en woordjes te herhalen. Door de spiegel worden motorische handelingen gestimuleerd en wordt de coördinatie tussen hand en oog verbeterd. De spiegel is vrolijk vormgegeven met opvallende kleuren voor de knoppen. De spiegel is bol voor een breder zicht. Alle hoeken zijn afgerond zodat het
product geen gevaarlijke scherpe randen heeft. Het riempje is niet te lang, dit is
omdat het niet om de nek van een baby mag passen. Het hele product is gemaakt
van kunststof, inclusief de spiegel, zodat het zo goed als onbreekbaar is.
Prijs: € 27,95

Afbeelding 1: Magic Mirror

‘Luca’ van Miyali (afbeelding 2) is een spiegel voor in de auto om het kind dat in
een Maxi-Cosi of vergelijkbare kinderstoel zit in de gaten te kunnen houden. De
bolle spiegel wordt aan een hoofdsteun bevestigd. De bestuurder van de auto kan
vervolgens via de achteruitkijkspiegel het kind zien. Luca kan ook worden opgehangen in de box waar het een stimulans is voor de motoriek van het kind. Er zijn
verschillende varianten van Luca. De meesten hebben felle kleuren en een stellen een dier voor. De spiegel is van onbreekbaar kunststof en het omhulsel is van
pluche.
Prijs: € 24,95

Afbeelding 2: Luca

7

De babyspiegel te zien op afbeelding 3 is omlijst met applicaties waarvan sommige
een knisperend geluid maken. De functionaliteit omvat wederom het stimuleren
van de motoriek. De knisperende onderdelen zullen de baby extra nieuwsgierig
maken. De spiegel is kleurrijk vormgegeven en is gemaakt van zacht materiaal
(katoen en polyester). Hij wordt bevestigd in een box door linten vast te knopen.
De lijst bevat kleine onderdelen, mochten deze losraken dan zouden ze een gevaar
voor het kind kunnen vormen.
Prijs: € 16,50

Afbeelding 4: Peter Pauw

Afbeelding 3: Babyspiegel

‘Peter Pauw’ (afbeelding 4) heeft verschillende onderdelen die het zien, horen en
voelen van het kind helpen ontwikkelen. Het kleurgebruik is contrasterend om het
verschil tussen de onderdelen duidelijk te maken. Het product bevat naast een
spiegel piepende en krakende onderdelen en een bijtring. Het is op de bijtring na
van zacht pluche en is dus zeer veilig voor baby’s.
Prijs: € 12,95
Muziekmobile ‘Bonte vrienden’ (afbeelding 5) is een mobile voor in de box of
boven het kinderbed. Het bestaat uit herkenbare figuren die ronddraaien terwijl er
een muziekje afgespeeld wordt. De bedoeling is dat het kind hier rustig van wordt
en in slaap valt. Het materiaal is polyester voor de beestjes en kunststof voor de 		
hengel. Ook hier worden weer felle kleuren gebruikt. De onderdelen zijn zo groot
dat ze geen gevaar vormen voor het kind. Prijs: € 22,50
Afbeelding 5: Muziekmobile Bonte vrienden
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De ‘Miracles & Milestone’ wipstoel van Fisher Price (afbeelding 6) geeft de mogelijkheid om te kiezen welke zintuigen van het kind gestimuleerd worden. Het zicht
kan gestimuleerd worden door de mobile met bolle spiegel te activeren, het gehoor door de speakers naar de baby toe te draaien en de tast door de ‘armen’ met
speelgoed binnen het bereik van de baby te plaatsen. Ook kan alles uit het zicht
van de baby gehaald worden. Het zitje heeft tevens een kalmerende trilfunctie.
Het zitje is van polyester en de stimulerende onderdelen van kunststof.
Prijs: € 89,-

Afbeelding 7: Reismobile van Nattou

Afbeelding 6: Miracles & Milestone

De reismobile voor in de auto van Nattou (afbeelding 7) bestaat uit een zuignap
met een hengel met daaraan knuffeltjes en een spiegel. Door de kracht van de
zuignap kan de baby de mobile niet van het raam trekken. Het materiaal heeft
een omhulsel van zacht pluche. De mobile kan bijvoorbeeld boven een Maxi-Cosi
geplaatst worden en geeft het kind afleiding tijdens de reis.
Prijs: € 18,95
De ‘Rainforest’ babygym van Fisher Price (afbeelding 8) heeft een mobiel van
ronddraaiende bladeren met knuffeldieren. Daarnaast worden er junglegeluiden afgespeeld en gaat er verlichting aan. De baby ligt op een zacht kleed en kan
vanuit daar alle ontdekkingen doen. Er is gebruik gemaakt van felle kleuren in een
junglethema. Prijs: € 99,95
Afbeelding 8: Rainforest
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Conclusie
Er zijn een aantal punten die opvallen bij deze producten. Allereerst het kleurgebruik. Er wordt erg veel gebruik gemaakt van felle contrasterende kleuren. Voor
de baby’s wordt het hierdoor eenvoudiger om de verschillende onderdelen en
vormen van elkaar te onderscheiden. De materiaalkeuze beperkt zich tot kunststof
en pluche (polyester). Vaak wordt er gebruik gemaakt van een combinatie, waarbij
kunststof een omhulsel van pluche heeft. Vooral de onderdelen die de baby kan
vastpakken zijn van pluche. De kunststofsoort is meestal ‘onbreekbaar’. De vormen
die gebruikt worden zijn erg herkenbaar, meestal in de vorm van een dier. Naast
spiegels worden ook andere ‘aandachtstrekkers’ gebruikt zoals knisperende of
piepende onderdelen. Bij het product voor de commode kan deze extra afleiding
ook nuttig zijn.
Met betrekking tot de veiligheid kunnen de volgende punten meegenomen worden in het ontwerp. Als het product onderdelen van kunststof zonder omhulsel
heeft dan moeten alle hoeken afgerond zijn. Riempjes en bandjes mogen niet te
lang zijn, anders zouden ze om de nek van de baby passen. Mochten er kleine applicaties op het product zitten dan zullen deze erg goed bevestigd moeten worden.
Ieder genoemd product draagt bij aan de ontwikkeling van de motoriek en de
zintuigen van de baby. Dit positieve effect treedt al vrij snel op wanneer er onderdelen aanwezig zijn die de zintuigen prikkelen, zoals een spiegel en geluid producerende onderdelen. Bij het product voor de commode moet dit effect dus ook
zeker haalbaar zijn.
De prijzen van de producten lopen zeer uiteen. De meest dure producten bevatten dan ook veel gecompliceerde elementen met elektronica. Het product voor op
de commode zal niet veel elektronica bevatten. Een verkoopprijs tussen 30 en 50
euro is daarom een realistische schatting.

Kenmerken van commodes
Afbeelding 9 toont een selectie van commodes die zich bevinden in Kids Factory
te Amsterdam. Elke commode bestaat uit een groot werkoppervlak met daaronder opbergmogelijkheden. Hierin worden bijvoorbeeld luiers opgeborgen. In deze
ruimte zou de spiegel eventueel opgeborgen kunnen worden. De afmetingen van
de commodes liggen over het algemeen rond de 100 x 50 x 90 cm. Een belangrijke
variabele is dat sommige commodes opstaande randen aan beide zijkanten en de
achterkant hebben. Bovendien zijn lang niet alle randen geschikt om er bijvoor-

Afbeelding 9: Selectie van commodes

beeld iets op te klemmen. De spiegel met een klem aan de commode bevestigen
zou dus een probleem kunnen worden.
De commodes zijn over het algemeen niet voorzien van een spiegel. Wanneer
deze wel aanwezig is dan staat hij loodrecht op het werkoppervlak tegen de wand
aan. Baby’s kunnen hier tijdens het verschonen niet in kijken, maar eventueel wel
tijdens het aankleden.
Een belangrijke overeenkomst is dat op elke commode een kussen ligt. Op dit kussen wordt de baby neergelegd tijdens het verschonen en rechtop gezet tijdens het
aankleden. Bij het ontwerp van de spiegel zou hiervan gebruik gemaakt kunnen
worden.
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Hulpmiddelen bij handelingen op de commode
Om een beter beeld te krijgen van alle handelingen die op een commode verricht
worden heb ik een kort interview gehouden met een kraamverzorgster. Mensen
met dit beroep hebben dagelijks te maken met deze handelingen. Over het algemeen zijn de baby’s waarmee ze werken te jong om tot de doelgroep te horen,
maar vaak zijn er ook nog andere kinderen in het gezin die verschoond of aangekleed moeten worden.
Op de vraag hoeveel ruimte er is voor een hulpmiddel op een commode werd
geantwoord dat de commode over het algemeen zo leeg mogelijk gehouden
wordt. Meestal staat er babyzalf en een pak doekjes. Verder ligt er een kussen. De
overige benodigdheden liggen op een plank en in de lades en kastjes. Het is wel
erg belangrijk dat alle benodigdheden binnen handbereik liggen, omdat de baby
niet alleen gelaten kan worden.
Op de vraag of er verder nog bijzondere hulpmiddelen worden gebruikt kreeg ik
het antwoord dat dit momenteel eigenlijk niet het geval is. Een spiegel zal waarschijnlijk wel een waardevolle toevoeging zijn, omdat ervaren wordt dat baby’s
rustig worden van spiegels en er door gestimuleerd worden in de motoriek.
Na een aantal van de eerste ideeën in de vorm van schetsen voor te leggen (zie
afbeelding 10) vroeg ik om tips voor het ontwerp. Over de manier waarop de spiegel wordt gefixeerd is ze van mening dat een klem aan de rand van de commode
wel eens een probleem kan worden, aangezien commodes er te divers uitzien.
Wel valt gelijk de compactheid van dit ontwerp op. Het zou een pre zijn als de
spiegel zo compact en eventueel opvouwbaar is dat hij meegenomen kan worden
op vakantie. De manier van fixeren waarbij gebruik gemaakt wordt van het kussen
lijkt op het eerste gezicht het meest ideaal, zeker als gelet wordt op het eventuele
meenemen van de spiegel.
Een andere tip ging over de eventuele verstelbaarheid in hoogte. Baby’s groeien in
de eerste maanden natuurlijk het hardst. Daarom zou het handig zijn als de spiegel
verstelbaar is, zodat hij altijd vlak boven het hoofdje gepositioneerd kan worden.
Tijdens het aankleden moet het eenvoudig zijn om de spiegel verticaal te plaatsen.

Afbeelding 10: Eerste ideeschetsen
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3. Ontwerp

afleiding biedt voor hun kinderen, waardoor ze rustiger zullen zijn tijdens de handelingen op de commode. Daarnaast moet het product gemakkelijk te positioneren zijn boven het kind. De baby’s zullen het product op een geheel andere wijze
gebruiken. Het product moet interessante onderdelen bevatten en opvallen door
de vormgeving. Veiligheid is daarnaast het belangrijkste voor het kind.

Doelgroepspecificatie
Om een beter inzicht in de doelgroep te krijgen is een analyse gemaakt. Deze is te
vinden in onderstaande tabel.
Gebruikers
Primair
Kinderen van 6 weken tot 2,5 jaar

Secundair
Ouders/ verzorgers, verkoper, producent, distributeur

Extreem
Gehandicapte kinderen van 6 weken
tot 2,5 jaar

Eigenschappen
Ze zijn zeer gevoelig voor prikkels en
zijn intensief bezig om de omgeving
in zich op te nemen. Ze zitten in een
belangrijke ontwikkelingsfase voor de
motoriek en zintuigen.
De ouders en verzorgers besteden veel
aandacht aan (de verzorging van) hun
kind. Ze willen dat de verzorging goed
en zo eenvoudig mogelijk gebeurt.
Daarom staan ze open voor hulpmiddelen. Ze zijn in het bezit van een
commode.
De verkoper, producent en distributeur
gebruiken het product voor commerciële doeleinden.
Door beperking(en) zal het kind mogelijk minder vatbaar zijn voor prikkels en
dus lastiger af te leiden zijn gedurende
de handelingen op de commode.

De ouders/ verzorgers beslissen over de aanschaf van het product. Daarom moet
het product er ook voor hen aantrekkelijk uitzien.
Andere secundaire belanghebbenden zijn de producent, distributeur en verkoper.
Voor de producent is het belangrijk dat het product eenvoudig te assembleren is.
Voor de distributeur is het van belang dat het product goed stapelbaar en hanteerbaar is. De verkoper zal er voornamelijk waarde aan hechten dat het product
leuk in de winkel staat en goed verkoopt.
De volgende stap naar het programma van eisen is het opstellen van een lijst
met functies. De primaire functies hebben betrekking op de primaire belanghebbenden, net zoals de secundaire functies betrekking hebben op de secundaire
belanghebbenden. De ondersteuningsfuncties zijn van belang voor de productie,
distributie en het onderhoud van het product.
Primaire functies
Kind afleiden
Aandacht trekken
Veiligheid waarborgen
Motoriek stimuleren

Secundaire functies
Product bevestigen
Positie bepalen
Hoogte verstellen
Functionaliteit uitstralen
Degelijkheid uitstralen
Speelsheid uitstralen
Product schoonmaken
Product verplaatsen

Ondersteuningsfuncties
Product assembleren
Product vervoeren
Product demonteren
Materiaal recyclen

Productfunctieanalyse
Om tot een goed programma van eisen te komen moet eerst worden vastgesteld
wie de belanghebbenden zijn. De primaire belanghebbenden zijn kinderen van 6
weken tot 2,5 jaar. De belangrijkste secundaire belanghebbenden zijn natuurlijk de
ouders/ verzorgers. Voor de ouders is het belangrijk dat het product genoeg
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Programma van Eisen

Vormgeving

Aan de hand van voorgaande analyses kan het programma van eisen opgesteld
worden.

•
•
•
•
•

Eisen
Gebruik
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning
Het product moet het kind gedurende een periode van 5-10 minuten afleiden waardoor het kind deze periode rustiger is. Vooral bij het verschonen
van een luier (2-5 minuten), maar ook bij het aan- en verkleden.
Het product moet bruikbaar zijn op minimaal 90% van de commodes. Het
moet dus op een universele wijze gefixeerd kunnen worden boven het 		
kind op de commode.
Het product moet binnen 3 minuten geïnstalleerd kunnen worden door de
gebruiker
De ouder/ verzorger moet met één hand binnen 10 seconden het product
in het gezichtsveld van het kind kunnen positioneren
De ouder/ verzorger moet binnen 10 seconden de hoogte van het product
kunnen verstellen
Het product moet prikkels geven aan het kind in de vorm van beeld en/ of
geluid
He product mag in de verpakking uit maximaal 5 onderdelen bestaan

Veiligheid
•
•

De vormgeving van het product moet de functie representeren
Het product moet een veilige uitstraling hebben
Het product moet een degelijke uitstraling hebben
Het product moet voor het kind de uitstraling hebben van speelgoed
Het product moet opvallen door contrasterende kleuren

Het product mag geen scherpe, kleine en loszittende onderdelen bevatten
Het product moet voldoen aan de geldende CE normering

•
•
•
•
•

De productiekosten mogen niet meer dan 10 euro per product bedragen
De verkoopprijs mag niet meer dan 50 euro bedragen
De verpakking van meerdere producten samen moet stapelbaar zijn voor
eenvoudig transport
Het product mag een maximale massa van 2 kg hebben
Het product moet minimaal vijf jaar meegaan

Wensen
•
•
•
•
•
•

Het product moet inklapbaar zijn waardoor het meegenomen kan worden
op vakantie
Het product moet een bijdrage geven aan de ontwikkeling van de moto-		
riek en de hand-oog coördinatie van het kind
De verkoopprijs mag niet meer dan 30 euro bedragen
Het product mag uit maximaal 10 onderdelen bestaan voor de producent
Het materiaal van het product moet voor 30% recyclebaar zijn
Het product is uit de verpakking direct gebruiksklaar en hoeft dus niet 		
door de gebruiker geassembleerd te worden

Onderhoud
•
•
•

Het product moet van reinigbaar, waterdicht materiaal gemaakt zijn, dan
wel een omhulsel bevatten dat in de wasmachine gereinigd kan worden
Het product mag uit maximaal 15 onderdelen bestaan voor de producent
Het product moet binnen 5 minuten demonteerbaar zijn
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Concepten
Basisidee
Afbeelding 10 (voor een grotere versie zie pagina 11) toont de eerste drie basisideeën voor de positionering van het product. Deze ideeën zijn getoond tijdens
het interview en besproken met de opdrachtgever. Al snel werd duidelijk dat het
concept met de klem (rechtsonder) het minst universeel is, aangezien niet elke
commode een geschikte rand heeft om de klem aan te bevestigen. Het concept
van de wandbevestiging (rechtsboven) zou bij veel commodes geschikt zijn, maar
ook hier is de eis van bruikbaar bij minimaal 90% van de commodes waarschijnlijk
niet haalbaar. Niet iedere commode staat tegen een muur met nog voldoende
ruimte om het product te bevestigen. Bovendien kost het de gebruiker relatief veel
tijd om het product te installeren, omdat er gaten geboord moeten worden. Het
concept met de steunplaat (links) maakt gebruik van het aankleedkussen dat bij
alle commodes aanwezig is. Het product kan zelfstandig blijven staan doordat het
steun krijgt van een plaat. Deze plaat is niet zichtbaar onder het kussen en kan verschillende vormen hebben. Het concept is iets ingewikkelder dan de andere twee,
maar is bruikbaar op alle commodes. Dit is één van de belangrijkste eisen. Daarom
is dit idee de basis geworden voor de verder conceptvorming. Daarbij is als criterium gesteld dat het concept zelfstandig moet kunnen staan door een steunplaat
of wel op een andere manier.

Afbeelding 10: Drie basisideeën

Collage
Tijdens een bezoek aan de Negenmaandenbeurs in Utrecht op 15 februari heb ik
foto’s gemaakt van producten die mogelijk inspiratie kunnen bieden tijdens de
conceptvorming. Hierbij is vooral gelet op kleurgebruik en vormgeving. De meeste
producten hebben een vriendelijke uitstraling door bijvoorbeeld gebruik te maken
van herkenbare figuurtjes.
Een selectie van deze foto’s heb ik samengevoegd in een collage (afbeelding 11).

Afbeelding 11: Collage
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Conceptvorming
De eerste concepten die vanuit het basisidee zijn gevormd zijn te zien op afbeelding 12. Het concept linksboven bestaat uit een spiegel in de vorm van een bloem.
De bladeren dienen als steunvlakken en komen uitgeklapt onder het aankleedkussen. De spiegel is draaibaar en verstelbaar in alle richtingen, waardoor de positionering zeer eenvoudig wordt. Rechtsonder is een concept geschetst dat op een
andere manier zelfstandig boven het kussen kan staan. De buizen zijn in lengte en
breedte verstelbaar en zitten vast met een zuignap aan weerszijden van het kussen. In het midden hangen figuurtjes die de aandacht van het kind trekken. Ze zijn
gevuld met knisperend materiaal en er kan bijvoorbeeld ook een figuurtje met een
spiegeltje opgehangen worden. De concepten linksonder en rechtsboven zijn een
soort overkappingen met daarin (getekende) figuurtjes en spiegels. De een kan
als een soort kinderwagen opgeklapt worden, de ander is een kunststof kap die zo
neergezet kan worden.

Om oplossingen in andere richtingen te zoeken is gedacht aan een mobile die onder het aankleedkussen geschoven kan worden met een steunplaat, een bril met
spiegels en figuurtjes aan de binnenkant en een dierlijk figuur dat over het kussen
heen reikt. Deze zijn te zien op afbeelding 13. In de kop of de buik van het dierlijke
figuur zit ook een spiegel.

Afbeelding 13: Concepten

Afbeelding 12: Eerste concepten
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De drie beste concepten zijn verder uitgewerkt. Concept 1, de “zuignap”, is hieronder afgebeeld (afbeelding 14). De buis kan zowel een halve cirkelvorm als een
halve vierkantvorm hebben. De vierkantvorm zou dan verstelbaar moeten zijn en
de cirkelvorm buigbaar. Het materiaal van de buis is kunststof, met eventueel een
pluche omhulsel. In het midden kunnen verschillende diertjes en andere vormpjes van pluche opgehangen worden. Getoond zijn dieren en een bloem met een
spiegel in het midden.

Afbeelding 15: Concept 2, Spiegelbuik

Afbeelding 14: Concept 1, Zuignap

Concept 2, de “spiegelbuik”, is te zien in afbeelding 15. Het heeft een steunplaat
die onder het aankleedkussen geschoven kan worden. De bovenkant kan behalve
een dolfijn ook andere vormen hebben. In het gezichtsveld van de baby bevindt
zich een spiegel, in dit geval in de buik van de dolfijn. De voet is van kunststof en
het dier is van pluche. Uitstekende delen zoals vinnen zijn gevuld met knisperend
materiaal. Dit kan door de ouders gebruikt worden om de aandacht te trekken,
maar ook het kind zelf kan hierin knijpen.

Concept 3, de “staande spiegel” (afbeelding 16), bestaat uit een opklapbare
spiegel en een steunvlak. Over het steunvlak wordt het aankleedkussen geplaatst.
Het concept kan in verschillende variaties vormgegeven worden. Zowel boven als
onder bevindt zich een kogelgewricht waardoor de spiegel in iedere gewenste
positie gezet kan worden. Het steunvlak, de buis en de spiegel plus achterzijde zijn
van kunststof. Het omhulsel, in dit geval de bloemblaadjes, is van pluche. Deze
kan met een band van elastiek om de spiegel geklemd worden. In het omhulsel
zit knisperend materiaal, waarmee ouders extra aandacht van het kind kunnen
trekken.
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3 Staande
spiegel
		
		
		
		
		

Afbeelding 16: Concept 3, Staande spiegel

Conceptkeuze
Deze concepten zijn voorgelegd aan de opdrachtgever om samen tot een conceptkeuze te komen. Per concept zijn de voor- en nadelen besproken. Ook is er gelet
op de maakbaarheid en eventuele toevoegingen die het concept extra interessant
kunnen maken.
		
		
Voordelen				
Nadelen
1 Zuignap
Eenvoudig				
Niet innovatief
		
Simpele productie			
Geen unieke vorm
		
Vele variaties ‘ophang’ figuurtjes
Zuignappen relatief veel
		
Vorm geeft duidelijk functie weer
ruimte nodig
		
Goedkoop
		
2 SpiegelEenvoudig				
Niet compact
buik		
Unieke vorm				
Moeilijk verstelbaar te 		
		
Vele vormvariaties mogelijk 		
maken
		
Simpele productie			
Positie spiegel boven kind
		
Goedkoop 				
lastig te bepalen
							
Functie niet direct duidelijk
		

Unieke vorm				
Vele vormvariaties mogelijk		
Zeer eenvoudig verstelbaar		
Spiegel eenvoudig boven hoofd te
positioneren
Compact
Innovatief

Ingewikkelder
Duurder
Functie niet direct duidelijk

De maakbaarheid van alle concepten ligt ongeveer gelijk, aangezien ze alle drie uit
zowel kunststof en pluche bestaan. De opdrachtgever heeft al contacten met een
fabriek in China, waar ook het vorige product wordt geproduceerd. In het meest
gunstige geval kan deze fabriek alle onderdelen van het nieuwe product produceren. De maakbaarheid heeft in dit geval dus geen invloed op de conceptkeuze.
Wel belangrijk zijn eventuele toevoegingen die het concept nog interessanter te
maken. Met de opdrachtgever is overeengekomen dat multifunctionaliteit een
duidelijke pre kan zijn. Daarom kwam het idee om een lampje in het product te
integreren, waardoor het ook als nachtlampje kan dienen. Dit is bij alle concepten
mogelijk, echter bij concept 3 kwam het idee om de achterkant licht transparant te
maken, waardoor het concept ingeklapt een gedimd nachtlampje vormt. Daarnaast zou er een ring van licht in de spiegel kunnen komen, wat de ouder/ verzorger extra werklicht verschaft.
Ieder concept heeft duidelijk zijn voor en nadelen. Op basis hiervan springt er nog
niet heel duidelijk één concept naar voren. Daarom is er een overleg geweest met
de opdrachtgever, waarin duidelijk werd dat bepaalde aspecten doorslaggevend
zijn. Vanuit het perspectief van de opdrachtgever is het belangrijk dat het product
compact blijft, zodat het bijvoorbeeld ook mee te nemen is op reis. Goedkope
productie is een pre, maar een uniek en innovatief product heeft nog een veel
grotere waarde. Na het bespreken van de mogelijke multifunctionaliteit bleek ook
dit een erg belangrijk punt, omdat daarmee het verschil met andere producten
groter wordt.
Concept 1 valt af met de reden dat de vorm niet origineel genoeg is, en het
concept niet erg innovatief is. Concept 2 valt af omdat het niet makkelijk mee te
nemen is. Bovendien is het lastig te verstellen. Concept 3 heeft de juiste sterke
punten. Het is compact, mobiel en de vorm is origineel. Bovendien is de multifunctionaliteit op een zeer aansprekende manier te implementeren. Dat de productie
van het concept waarschijnlijk duurder wordt is van minder belang. Daarom
is gekozen voor concept 3, de staande spiegel.
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4. Detaillering

Om een duidelijker beeld te geven hoe dit er in 3D uitziet zijn de schetsen van
afbeelding 18 gemaakt.

Vormvariaties
Om te beginnen heb ik een aantal mogelijke vormvariaties van het concept geschetst (afbeelding 17). Ook het idee van de lichtgevende ring is geïllustreerd.

Afbeelding 17: Vormvariaties

Afbeelding 18: 3D schetsen
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Na overleg met de opdrachtgever is besloten om één vormvariant uit te werken
tot een prototype. De keuze is gevallen op de bloem. De eerste aandachtspunten
bij de verdere uitwerking zijn de technische onderdelen. Hoe worden de verschillende onderdelen aan elkaar bevestigd, hoe zien de scharnierende onderdelen
eruit en hoe kan de elektronica worden geïmplementeerd?

De batterijen die het nachtlampje van stroom zullen voorzien worden onderin de
buis geplaatst. Het gewicht van de batterijen zit dan zo veel mogelijk onder het
zwaartepunt, wat de stabiliteit van het product ten goede komt. De kogel van het
scharnier wordt in de buis geschroefd waardoor de batterijen klem komen te zitten, en kan eventueel als contactpunt fungeren.

Vormgeving en technische uitwerking

Afbeelding 20 toont het Solidworks model van het steunvlak en de wijziging van
de scharnierkom. Ook is de laatste verandering te zien, namelijk dat de buis en
het steunvlak als twee losse onderdelen zijn gemodelleerd. Dit is gedaan om de
vorm eenvoudig te houden voor goedkopere productie. Ook kan op deze manier
het steunvlak van een ander (zwaarder) materiaal gemaakt worden, zodat het
meer steun zal bieden. Afbeelding 21 toont de buis en de scharnierkogel die erin
geschroefd zal worden. In de buis zitten sledes om de batterijen te geleiden. Aan
het eind van deze slede moet ook weer een contactpunt zitten om de stroomkring
rond te krijgen.

Om te beginnen heb ik me bezig gehouden met de scharnieren. Afbeelding 19
toont de onderkant van het concept. Tijdens overleg met de opdrachtgever werd
duidelijk dat het de bedoeling is dat het product zo veel mogelijk op dezelfde
plaats staat, ook als het als nachtlamp wordt gebruikt. Daarom ben ik er vanuit gegaan dat het product altijd met het steunvlak onder het aankleedkussen gepositioneerd is. Het is dus van minder belang dat het steunvlak, in dit geval de bladeren
van de bloem, opgeklapt kan worden. In eerste instantie heb ik nog een uitsparing
gemaakt, waardoor geheel opklappen mogelijk is (zie schetsen linksboven). Dit is
ook doorgevoerd in de eerste SolidWorks modellen en renders. Later ben ik hierop
teruggekomen, omdat het eigenlijk geen noodzakelijke functie is. Ook bedacht ik
me later dat het scharnierende punt beter iets boven het steunvlak geplaatst kan
worden, omdat de buis anders tegen het aankleedkussen aankomt op het moment dat deze naar voren wordt verplaatst. Er is gekozen voor een kogelscharnier,
omdat de buis in alle richtingen bewegingsvrijheid moet hebben. Zo kan de spiegel
in elke gewenste positie worden gezet.

Afbeelding 20: SolidWorks model steunvlak

Afbeelding 19: Steunvlak en buis

Afbeelding 21: SolidWorks model buis
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Afbeelding 22 laat het scharnier aan de bovenkant van het concept zien. In eerste
instantie koos ik ook hier voor een kogelscharnier voor optimale bewegingsvrijheid. In dit geval zijn uitsparingen wel belangrijk, omdat het spiegelgedeelte van
het concept geheel naar boven of onder geklapt moet kunnen worden. De bedrading voor het nachtlampje zal op de een of andere manier door de buis en het
scharnier richting het spiegelgedeelte moeten gaan. In het kogelscharnier kunnen gaten en uitsparingen zitten waardoor dit mogelijk is. Het is echter lastig om
met een oplossing te komen waarbij de bedrading nooit klem komt te zitten of de
bewegingsvrijheid beperkt wordt. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere
oplossing voor het scharnier. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat de beweging
naar links en rechts ook achterwege gelaten kan worden, omdat dit al mogelijk is
door het andere scharnier aan de onderkant van het concept. Een scharnier dat
naar onder en boven kan bewegen en rotatie mogelijk maakt volstaat dus in dit
geval. Door een dergelijk scharnier kan de bedrading ook veel eenvoudiger geleid
worden. Afbeelding 23 toont de schetsen van het ontwerp van het nieuwe scharnier.

Afbeelding 23: Scharnier boven, versie 2

Op afbeelding 24 is het SolidWorks model van de eerste versie van het scharnier
te zien. Het gedeelte met de kom wordt in de buis geschroefd. Aan de steel van
de kogel wordt het spiegelgedeelte van het concept gemonteerd. De kom van het
scharnier is net iets groter dan een halve bol, zodat de kogel er ingeklemd wordt.
Hoe de bedrading zal moeten gaan lopen is bij dit scharnier niet verder uitgewerkt.
Bij de tweede versie van het scharnier is dit wel het geval, zoals te zien is op
afbeelding 25. De bedrading loopt door de getoonde gaten. Door de uitsparingen
zullen de draden niet klem komen te zitten.
Afbeelding 22: Scharnier boven
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In het spiegel gedeelte van het concept moet een lampje bevestigd worden.
Vanwege het lage stroomverbruik en een lange levensduur valt de keus hierbij op
een LED lampje. Er is besloten om van de lichtgevende ring af te zien. Het licht
komt enkel door de transparante achterkant. Deze kan eenvoudig bijgedraaid
worden zodat er voor zowel direct als indirect licht gekozen kan worden tijdens
het verschonen. De voornaamste reden hiervan is dat de productiekosten op deze
manier lager blijven. Dit gedeelte van het concept moet eenvoudig gemonteerd
kunnen worden, en eventueel ook weer gedemonteerd als het lampje vervangen
moet worden. Zoals afbeelding 26 laat zien valt de spiegel in een ander kunststof
gedeelte. In dit gedeelte zit een gat waar de as van het scharnier met de bedrading door loopt. Hierdoor kan dit gedeelte roteren. Binnenin wordt het lampje
gefixeerd aan de as, en niet aan de spiegel of het andere kunststof deel. Dit is om
beschadiging van de bedrading te voorkomen tijdens het roteren. De twee delen
moeten bij elkaar gehouden worden. In eerste instantie was hier een pluche omhulsel voor bedacht, dat met elastieken banden geheel om de delen heen klemt.
Later is hier een variant op bedacht, namelijk twee kunststof delen die het geheel
omklemmen, en op elkaar geschroefd of geklemd worden. De tweede oplossing
is hygiënischer, aangezien kunststof eenvoudig te reinigen is. Daarom is gekozen
deze oplossing uit te werken. Afbeelding 27 toont de uitwerking in SolidWorks.
Afbeelding 24: SolidWorks model scharnier

Afbeelding 25: SolidWorks model scharnier, versie 2
Afbeelding 26: Bovenste deel
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Stabiliteit

Afbeelding 27: SolidWorks model bovenste deel

Een kritiek punt bij het ontwerp is de stabiliteit. Om evenwicht te behouden
moet het zwaartepunt van het totale product altijd boven het steunvlak blijven,
in dit geval dus boven de bloembladeren. Zou het daarbuiten komen, dan valt het
product om. Het is een pré als het totaalgewicht van het product zo laag mogelijk
blijft. Daarom is het logisch om voor zo veel mogelijk onderdelen kunststof als
materiaal te kiezen.
Afbeelding 29 laat zien waar het zwaartepunt ligt in een uiterste positie, wanneer het product geheel van kunststof zou zijn. Dit zwaartepunt is berekend met
behulp van SolidWorks. In het vooraanzicht (links) is te zien dat het zwaartepunt
nog net binnen het steunvlak valt. Aan het zijaanzicht (rechts) is te zien dat het
product naar voren zal vallen, aangezien het zwaartepunt buiten het steunvlak
komt.

Op afbeelding 28 is te zien hoe alle onderdelen in elkaar geassembleerd worden.

Afbeelding 29: Zwaartepunt met kunstof steunplaat

Afbeelding 28: Exploded view
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Afbeelding 30 toont het resultaat met dezelfde berekening, alleen zijn in dit geval
de bloembladeren (het steunvlak) van staal. Nu blijft het zwaartepunt ruim boven
het steunvlak en het product zal dus blijven staan. Er zit nog een voordeel aan de
bloembladeren van staal maken. De grotere massa levert namelijk meer tegendruk
op het moment dat het product versteld wordt. Met het juiste gewicht en de juiste
wrijvingskrachten in de scharnieren zal het hierdoor mogelijk zijn het product met
één hand te verstellen.

Over de meeste van de genoemde punten was al een idee gevormd voor de
oplossing. Veel vergelijkbare kunststof producten worden van PS (polystyreen)
gemaakt. De kunststofdelen zouden hier ook van gemaakt kunnen worden. De
steunplaat moet een grote massa hebben, daarom zou roestvrij staal een logische
keuze zijn. Voor de bevestiging van de bloem- en scharnierdelen lijkt schroeven
het meest voor de hand liggend. Het lampje zou aan het eind van het kleine buisje
bevestigd kunnen worden en er zou een dimmerwieltje aan de achterkant van het
bovenste scharnier geplaatst kunnen worden.
Toch is er in overleg met de opdrachtgever besloten om deze punten (voorlopig)
niet verder uit te werken. De reden daarvoor is dat het ons verstandig leek eerst
de fabriek waar het uiteindelijk geproduceerd gaat worden er naar te laten kijken.
Zij weten precies wat wel en niet mogelijk is, en ze weten met de huidige uitwerking wat hun beperking is met betrekking tot de vormgeving. Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat hier sterk van afgeweken wordt. Ze zullen ook kijken naar
de overige punten die al wel uitgewerkt zijn en hier eventueel aanpassingen op
maken.
Om dit te realiseren zijn van alle onderdelen technische tekeningen gemaakt.
Deze zijn met een bijbehorende beschrijving naar de fabriek gestuurd. Deze tekeningen zijn te vinden in bijlage E.

Afbeelding 30: Zwaartepunt met stalen steunplaat

Op dit moment van de uitwerking zijn er een aantal punten die nog onduidelijk
zijn op papier gezet. Deze punten zijn:

•
•
•
•
•
•
•

van welk metaal wordt het steunvlak gemaakt?
van welk kunststof wordt de rest van de onderdelen gemaakt?
hoe worden de bloemdelen aan elkaar bevestigd?
hoe worden de scharnierdelen boven aan elkaar bevestigd?
hoe wordt het lampje bevestigd?
hoe wordt het lampje aan en uit gezet (en eventueel gedimd)?
hoe ziet de batterijhouder er exact uit?
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Eindontwerp
Afbeelding 31 toont verschillende renders van het eindontwerp met de gekozen
kleurcombinatie. Grotere afbeeldingen zijn te vinden in bijlage A. Deze kleurkeuze
is tot stand gekomen aan de hand van de collage en door het bestuderen van vele
vergelijkbare producten. Daarin was al naar voren gekomen dat er voor baby’s
veelal gebruik wordt gemaakt van felle contrasterende kleuren. Voor een bloem
lag de kleurkeuze daarom voor een groot deel voor de hand: groen voor de steel
en bladeren en geel voor de ‘stamper’. Voor de bloembladeren zijn er natuurlijk
veel mogelijkheden. Een belangrijk criterium hierbij is dat de kleur moet bijdragen
aan de herkenbaarheid van het product. Ook moeten de ouders van mening zijn
dat het zowel voor een jongen als een meisje geschikt is.
Groen en geel worden in de schilderkunst gezien als primaire kleuren. Daarom lijkt
de keuze voor rood logisch, aangezien dit de derde primaire kleur is. Deze kleur
is zeer herkenbaar als bloemkleur, en heeft ook geen typisch jongens of meisjes
stempel zoals blauw en roze.
Ook voor de kleurkeuze is er overleg geweest met de opdrachtgever. Deze was het
eens met de keuze en bijbehorende argumentatie. Er werd nog wel genoemd dat
er uiteindelijk eventueel meerdere kleuren geproduceerd kunnen worden. Voor
alternatieve kleuren zou naar aanleiding van interviews (zie bijlage B) de keuze vallen op lichte pastelkleuren met veel wit. Hier blijkt namelijk vraag voor te bestaan
onder ouders die willen dat het product perfect aansluit bij de babykamer. De
kans dat dit het geval is wordt groter bij een dergelijke kleurkeuze dan bij de felle
kleuren. De gekozen kleuren zijn ook voorgelegd in de interviews en kregen over
het algemeen een goede waardering.

Afbeelding 31: Eindontwerp
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5. Prototype
Eén van de gestelde doelen van deze bacheloropdracht is het vervaardigen van
een prototype. Hoewel het ontwerp in het huidige stadium ook naar de fabriek in
China wordt gestuurd om de genoemde redenen, is het nog steeds erg nuttig om
een prototype te maken. Ten eerste zullen er mogelijk punten van het ontwerp
naar boven komen die verbeterd kunnen worden, of waar nog helemaal niet aan
gedacht is. Ten tweede kan het prototype gebruikt worden in een gebruiksonderzoek, waaruit ook weer nuttige informatie kan voortkomen.
Ook voor persoonlijke doeleinden is het maken van een prototype erg nuttig. Het
is alweer enkele jaren geleden dat ik voor het laatst in de werkplaats bezig ben
geweest. Deze kennis kan ik weer opfrissen en mijn vaardigheden in de werkplaats
kunnen natuurlijk ook nog sterk verbeterd worden. Tevens zal ik waarschijnlijk ook
weer ontdekken dat niet alles wat je in de ontwerpfase bedenkt ook het beste
op die manier gemaakt kan worden. De werkplaats op de Universiteit Twente
heeft uiteraard nog wat meer beperkingen dan bijvoorbeeld een fabriek in China.
Daarom ben ik eerst naar een van de werkplaats medewerkers gegaan om advies
te krijgen. We hebben de productietechnieken besproken en kleine aanpassingen
gemaakt zodat het prototype zo snel en eenvoudig mogelijk gemaakt kon worden.
Er volgt nu per onderdeel een korte beschrijving van de productietechniek, samen
met de technische tekening die in de werkplaats gebruikt is. Ook zal aangegeven
worden van welk materiaal het gemaakt wordt en waarin het onderdeel afwijkt
van het oorspronkelijke ontwerp.

Steunplaat
De steunplaat zal worden gemaakt
door middel van lasersnijden.
Hierdoor wordt de gewenste vorm
exact gehaald. De bemating is hierdoor verder ook niet van belang,
deze wordt automatisch overgenomen vanuit het SolidWorks model.
Het gebruikte materiaal is staal.

Dit onderdeel heeft ten opzichte van het originele ontwerp één aanpassing. Het
gat heeft geen uitsparing waar de korte buis in zal vallen, deze wordt er namelijk
op vast gelast. Er zal is dus enkel een gat van 30 mm in zitten.

Korte buis
Het onderste scharnier van het prototype heeft
de meeste aanpassing nodig. Het is namelijk
niet mogelijk om de holling waar de kogel in
klikt te maken in de werkplaats. Daarom is
het onderdeel opgesplitst in een buis en twee
klemstukken die de kogel vast moeten houden.
De korte buis zal gemaakt worden van een standaard stalen buis met een diameter van 30 mm.
Deze buis wordt zoals gezegd vast gelast op de
steunplaat.

Klemstuk
Aan de bovenkant van de korte buis worden
twee klemstukken vast gelast. Deze worden gemaakt van staal door middel van lasersnijden.
Het grote gat is bedoeld om de
kogel vast te klemmen. Door de
kleine gaten komen schroeven,
waardoor de kogel vastgezet
kan worden. In SolidWorks is
bepaald hoe groot de gaten
moeten zijn om de kogel goed
in te klemmen.

Afbeelding 33: Korte buis

Afbeelding 34: Klemstuk
Afbeelding 32: Steunplaat
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Kogel

Scharnier kom (boven)

Het is van groot belang dat de kogel
heel erg nauwkeurig wordt gemaakt.
Als hij niet helemaal rond is, zal het
scharnier niet goed bewegen. Dit
is te complex om met de hand te
realiseren. Daarom is dit onderdeel
op een computergestuurde draaitafel
gemaakt. Het materiaal is wederom
staal. Het cilindervormige stuk is
langer dan in het oorspronkelijke
ontwerp en zal geen schroefdraad
bevatten. De kogel wordt namelijk in
de lange buis geklemd door hem er
subtiel in te slaan met een hamer.

De scharnier kom aan de
bovenkant van het prototype zal uit één deel
bestaan. Er komt een
gat doorheen zodat de
as van het scharnier erin
geschoven kan worden.
Dit onderdeel zal worden
gemaakt van sybatool. Het
zal deels op een draaibank
en een freesbank gemaakt
worden. De rest van de
vorm wordt er handmatig
in geschuurd.
Afbeelding 35: Kogel

Afbeelding 37: Scharnier kom (boven)

Lange buis

Scharnier as (boven)

De lange buis kan ook eenvoudig van een standaard stalen buis gemaakt worden. Deze standaard buizen worden ook nog eens met het
gewenste gat geleverd. Er komt dus onderaan ook
geen schroefdraad aan de binnenkant, en aan de
bovenkant zal er geen klemsysteem zijn om het
bovenste scharnier in te klemmen. Deze zal er ook
gewoon ingedrukt worden. Via deze kant kunnen
de batterijen later ook nog eenvoudig in de buis
gestopt worden.

De as van het scharnier aan de bovenkant van het prototype zal worden opgesplitst in twee delen. Ze worden beide van staal gemaakt, met behulp van een
draai- en freesbank. De dikke as wordt in de scharnier kom geschoven, vervolgens
wordt het dunne asje erin geschroefd. Dit asje is hol, zodat de elektrische bedrading er later doorheen kan lopen.

Afbeelding 36: Lange buis

Afbeelding 38: Scharnier as (boven)
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Bloemdelen

Dit is natuurlijk anders dan het originele ontwerp, waarbij het gehele deel van
kunststof gemaakt zal worden met behulp van spuitgieten.

Het bloemdeel zal net als in het originele ontwerp bestaan uit twee delen. Het zal
worden gemaakt uit hout. De gaten worden erin gedraaid, de rest wordt handmatig gezaagd en geschuurd. Als alles klaar is zullen ze op elkaar worden gelijmd,
met de spiegelhouder en de spiegel ertussen. Het gat waarin de dunne as van het
scharnier geplaatst wordt, zal krap worden geboord. Hierdoor zal het geheel vast
klemmen.

Afbeelding 40: Spiegelhouder

Afbeelding 39: Bloemdeel

Spiegelhouder
De spiegelhouder moet licht doorlaten. Het is dus logisch om dit onderdeel van
kunststof te maken met behulp van vacuüm vormen. De binnenste ring moet
echter ook de spiegel op zijn plaats houden. Daarom is ervoor gekozen eerst een
houten mal te maken en deze te gebruiken bij het vacuüm vormen. Vervolgens is
er een gat uit gedraaid. De overgebleven houten ring is weer in het kunststof deel
geplaatst. Hierdoor laat dit onderdeel in het midden licht door, en kan het ook de
spiegel fixeren.

Spiegel
Voor de spiegel wordt gebruik gemaakt van een standaard ronde spiegel, die door
de opdrachtgever verstrekt is. Deze zal ook in het originele ontwerp gebruikt worden. De bemating is daarom ook aangepast aan deze spiegel.
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Assemblage
Afbeelding 41 toont hoe het
geheel geassembleerd wordt.
Niet getoond zijn de drie bouten
en moeren die de kogel vastklemmen.

Elektronica
Het prototype zal ook de licht
functie van het product demonstreren. Daarom worden er in
de buis vier batterijen geplaatst.
Deze staan in contact met een
lampje in het bloemdeel. In de
spiegelhouder zal een klein gat
geboord worden waar een schakelaartje in geplaatst wordt.

Resultaat
De afbeeldingen 42 t/m 45 laten
het eindresultaat van het prototype zien. Alle onderdelen zijn in
de gekozen kleuren gespoten en
vervolgens in elkaar gezet. Door
de schroefverbinding bij het
kogelgewricht kan het prototype
nog redelijk eenvoudig in twee
delen opgesplitst worden. Bij
het gebruiksonderzoek kwam
dit goed van pas, aangezien
het naar verschillende plaatsen
vervoerd moest worden.

Afbeelding 42: Prototype

Afbeelding 43: Prototype

Afbeelding 44: Prototype

Afbeelding 45: Prototype

Afbeelding 41: Assemblage
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6. Gebruiksonderzoek
Opzet
Naast het vervaardigen van een prototype behoort ook het doen van een gebruiksonderzoek tot de doelstelling. Voor dit onderzoek is het van groot belang
dat er daadwerkelijk onder de doelgroep getest word. Daarom is er contact gelegd
met een aantal gezinnen met kinderen van nul tot ongeveer twee jaar en met een
kinderdagverblijf waar kinderen verbleven met een leeftijd variërend van enkele
maanden tot anderhalf jaar. Voordat de proefpersonen het prototype in gebruik
namen kregen ze de volgende toelichting over het product te lezen:
Wat is het?
•
Een spiegel voor boven de commode.
•
Een nachtlampje.
Voor wie?
•
kinderen tussen de 0-2 jaar
Waarom?
•
Het is ter afleiding van het kind. Tijdens het verschonen blijft het kind op
de rug liggen.
•
Ter stimulering van de interactie tussen ouder en kind. Kind kan zien wat
de ouder doet bij het verschonen.
•
De nachtlamp kan ook gebruikt worden bij het ’s nachts verschonen van 		
het kind.
Wat zijn de kenmerken?
•
Het product is makkelijk in elkaar te zetten op de commode, zonder 		
schroeven.
•
De spiegel is makkelijk wendbaar en is met één hand gemakkelijk te ver-		
stellen.
•
De spiegel heeft een lichte bolling, zodat het kind veel van de omgeving 		
rondom de commode kan zien.
•
De spiegel is weg te klappen, zodat het nachtlampje zichtbaar wordt.

•
•

Voor het nachtlampje wordt gebruik gemaakt van standaard batterijen die
ongeveer 3 maanden meegaan, als ze elke nacht 12 uur branden.
Het product is ook mee te nemen op vakantie of uit logeren.

Vervolgens kregen de proefpersonen de gelegenheid om het prototype te testen.
De kinderen werden op het aankleedkussen gelegd en de spiegel werd boven het
hoofd gepositioneerd. De meeste ouders/ verzorgers lieten het kind eerst enkele
minuten liggen en gingen vervolgens over tot het verschonen van de luier. Tijdens dit proces heb ik op een aantal belangrijke punten gelet, gebaseerd op het
programma van eisen. Deze staan hieronder uitgewerkt. Hierbij is het van belang
rekening te houden met de verschillen tussen het prototype en het uiteindelijke
product. Deze verschillen zijn:
•
•
•
•
•

Het kogelgewricht heeft minder bewegingsvrijheid.
Het kogelgewricht loopt minder soepel
Het kogelgewricht ziet er anders uit
Het prototype is zwaarder door gebruik van zwaardere materialen
Alle onderdelen zitten al (vast) in elkaar, de gebruiker kan niets assembleren

Uitwerking
Heeft de gebruiker direct door hoe het product gebruikt dient te worden, of is er
uitleg nodig?
Bij het zien van het prototype werden er in alle gevallen vragen gesteld. Bijvoorbeeld wat het precies voorstelt en hoe het functioneert. Daarom kreeg de
proefpersoon de mogelijkheid eerst de korte uitleg te lezen. Hier maakten alle
proefpersonen gebruik van. Na het lezen hiervan was duidelijk hoe het prototype
gebruikt dient te worden. Er is dus uitleg nodig, maar dit was ook te verwachten
aangezien het een geheel nieuw product betreft en niet een herontwerp van een
bestaand product.
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Binnen hoeveel tijd heeft de gebruiker het product geïnstalleerd op de commode?
Deze vraag is niet exact te beantwoorden op basis van het onderzoek. De proefpersonen konden namelijk niets assembleren. Het prototype moest simpelweg
op de commode geplaatst worden en vervolgens moest het aankleedkussen er
overheen geplaatst worden. Voor deze handelingen was dan ook niet meer dan 30
seconden nodig. Bij het uiteindelijke product moet de gebruiker drie onderdelen
in elkaar klikken en vervolgens dezelfde handelingen verrichten. De schatting is dat
dit gemakkelijk binnen twee minuten moet lukken. De eis is gesteld op drie minuten. De verwachting is dan ook dat hier aan voldaan wordt.
Binnen hoeveel tijd kan de gebruiker met één hand de spiegel boven het gezicht
van het kind positioneren?
Afbeelding 46: Gebruiksonderzoek

Bij deze vraag moet rekening gehouden worden met het feit dat het kogelgewricht
minder soepel beweegt dan in het uiteindelijke product. Daarom was het in sommige gevallen nodig dat de proefpersoon twee handen gebruikte. Ondanks deze
beperking hadden de proefpersonen maar enkele seconden nodig om de spiegel
boven het hoofd van het kind te positioneren. Wat opviel was dat ze ook tussendoor de positie nog wel eens veranderden, om de spiegel bijvoorbeeld dichterbij
te krijgen. Ook werd de kop van het prototype wel eens omgedraaid, zodat het
kind het lampje kon zien.
Past het product ruimschoots op de commode?

Afbeelding 47: Gebruiksonderzoek

Het prototype paste bij de verschillende testen op elke commode. Er was niet veel
ruimte over, maar wel voldoende om de handelingen normaal te kunnen verrichten. De proefpersonen ondervonden geen hinder van het prototype.
Hoe lang blijft het kind geboeid door de spiegel?
De meeste ouders/ verzorgers lieten het kind eerst enkele minuten kijken naar
de spiegel, en gingen vervolgens pas over op het verschonen van de luier of het
aankleden. Hierdoor lag het kind dus langer dan nodig op de commode, waardoor
deze eis goed getest kon worden. Wat opviel was dat kinderen die gelijk geboeid
waren door de spiegel ook geboeid bleven. Zelfs na 10 tot 15 minuten vonden ze
Afbeelding 48: Gebruiksonderzoek
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het nog steeds interessant. Kinderen die er direct al weinig aandacht voor hadden, werden ook na enkele minuten niet of nauwelijks geboeid. Leeftijd speelde
hierbij een grote rol. De kinderen die nog jonger dan 6 maanden waren hadden
nog niet goed in de gaten wat er gebeurde. Deze kinderen waren ook al het meest
rustig tijdens het verschonen. De ouders/ verzorgers hebben in dat geval ook geen
afleidend product nodig.
Heeft het gedrag van de ouder/ verzorger hier invloed op? (bijvoorbeeld door te
wijzen, praten, etc)
Alle proefpersonen probeerden extra aandacht op het prototype te vestigen door
te wijzen of het vast te pakken. Ook werd er veel gepraat tegen het kind. Vooral
het wijzen en vastpakken leidde er duidelijk toe dat het kind er meer aandacht
voor had.
Welke problemen ondervindt de gebruiker tijdens de handelingen?
Er kwam één probleem naar voren, namelijk dat de baby met zijn handen of voeten aan de buis van het prototype kwam. In principe hebben ze niet genoeg kracht
om de stand van het prototype te veranderen, maar het is de vraag of dat bij het
uiteindelijke product ook het geval is. De stroefheid van het kogelgewricht is moeilijk te testen. Mocht het niet voldoende weerstand bieden dan moet het op de
een of andere manier stroever gemaakt worden, door bijvoorbeeld de binnenkant
met rubber af te werken. Een andere mogelijkheid is een soort schroef of klem die
het product in elke positie vast kan zetten.

Afbeelding 49: Gebruiksonderzoek

Afbeelding 50: Gebruiksonderzoek

Wat valt er verder op bij het gebruik van het product?
Wat verder opviel was dat de meeste ouders/ verzorgers en ook de baby’s erg
veel plezier hadden tijdens het gebruik van het prototype. De ouders/ verzorgers
waren veel bezig om contact te zoeken met het kind, sommige ook via de spiegel.
Dit is goed mogelijk omdat de spiegel bol is.

Afbeelding 51: Gebruiksonderzoek

31

Aan de proefpersonen zijn ook een aantal vragen gesteld. Deze zijn opgesteld door
opdrachtgever Miyali en zijn vooral bedoeld om te evalueren of het product aanspreekt, wat er eventueel nog aan zou moeten veranderen en om het potentiële
verkoopsucces in te schatten. Deze vragen met uitwerking zijn te vinden in bijlage
B. De conclusie van de vragenlijst en het gebruiksonderzoek volgt hieronder.

Conclusie
Gebruiksonderzoek
Zoals gezegd moest er tijdens het gebruiksonderzoek rekening gehouden worden
met de beperkingen van het prototype ten opzichte van het uiteindelijke product.
Ondanks dat zijn er een aantal belangrijke punten uit het programma van eisen
getest met positief resultaat. De verwachting is dan ook dat aan alle eisen die te
maken hebben met het gebruik voldaan wordt.
Het voornaamste doel van een gebruiksonderzoek is het vinden van de ‘zwakke’
punten van het ontwerp. In dit geval kwam naar voren dat het product zeker voorzien moet worden van een duidelijke beschrijving en gebruiksaanwijzing, aangezien het voor de testpersonen niet direct duidelijk was waar het voor dient.
Verder is het kogelscharnier het grootste struikelblok in het ontwerp. Bij de productie zal moeten blijken of het met kunststof stroef genoeg zal gaan, zodat de
baby’s de positie van de spiegel niet kunnen veranderen. Om een goed resultaat
te bereiken zal eerst met de fabriek in China overlegd worden. Wellicht kunnen zij
van tevoren al goede suggesties doen. Vervolgens zullen samples gemaakt worden
waarmee weer getest kan worden.

een maximale verkoopprijs van 50 euro. Vanaf het begin hebben de opdrachtgever en ik ingezet op een verkoopprijs van 30 euro. De ondervraagden geven aan
dat ze een prijs van 40 tot 50 euro reëel vinden. Er kan dus geconcludeerd worden
dat als 30 euro niet zou lukken, dat 40 euro ook nog een prima verkoopprijs is.
Het is lastiger te verklaren waarom de ondervraagden bij mij liever een universeel model zouden willen hebben, terwijl de ondervraagden bij de opdrachtgever
juist suggesties deden voor jongens en meisjes modellen. Dit is mogelijk gewoon
een smaak kwestie. Er is door de opdrachtgever besloten om voorlopig eerst één
model op de markt te brengen. Daarom is het logisch om bij het universele bloem
model te blijven. Ook voor de kleursuggesties geldt dat hier mogelijk later wat
mee gedaan wordt, zodra er andere modellen geproduceerd gaan worden. De
huidige kleuren werden goed ontvangen, er is daarom geen reden deze te wijzigen.
Wat verder naar voren kwam in de interviews is dat de ondervraagden over het
algemeen zeer enthousiast waren over het product. De meesten zouden het wel
zien zitten om het te kopen. Dit geeft veel vertrouwen voor de opdrachtgever om
het product op de markt te zetten. Ook is de doelgroep mogelijk groter dan verwacht. Eén van de ondervraagden merkte namelijk op dat het product ook door
haar oudere dochter gebruikt kon worden als ‘tutspiegeltje’. Ook hebben veel wat
oudere kinderen graag een nachtlampje aan tijdens het slapen.
De overige punten die naar voren kwamen zijn ook tijdens het gebruiksonderzoek
naar voren gekomen, en behandeld in voorgaande conclusie.

Vragenlijst
Als de vragenlijsten bekeken worden zijn er verschillen te zien tussen de antwoorden die de opdrachtgever kreeg en die ik kreeg. De opdrachtgever kreeg suggesties voor andere modellen in jongens en meisjes variant, terwijl ik juist te horen
kreeg dat een universeel model beter zou zijn. Verder verwachtten degenen die ik
ondervraagd heb een hogere prijs. Het verschil in prijs is goed te verklaren, aangezien de opdrachtgever in een veel eerder stadium het interview afnam. Op dat
moment was het prototype er nog niet en was er ook nog geen lichtfunctie geïntegreerd. Vooral door het prototype konden de ondervraagden een betere schatting
doen van wat het ongeveer zou moeten kosten. Het programma van eisen stelt
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7. Promotie
Tijdens deze bacheloropdracht is er veel aandacht besteed aan promotie. De opdrachtgever wil het product over enkele maanden op de markt zetten en kan hier
natuurlijk veel reclamemateriaal zoals mooie renders voor gebruiken. Daarnaast is
er nog een extra stimulans, namelijk dat het product op de Kind und Jugend beurs
gepresenteerd gaat worden in September 2008. Op deze beurs is er een prijs te
verdienen voor het meest innovatieve nieuwe product. Om hier een kans op te
maken is het natuurlijk van groot belang dat er mooie renders beschikbaar zijn
waarmee het product zo goed mogelijk gepresenteerd kan worden.
Tijdens de drie maanden waarin de opdracht is uitgevoerd was er niet genoeg tijd
om ook nog een promotiefilmpje te maken. Na de opdracht is hier echter wel mee
verder gegaan. Het resultaat is een filmpje waarin de functies van het product
duidelijk worden gemaakt. Ook is te zien hoe het product in elkaar gezet dient te
worden. Dit filmpje zal in de toekomst gebruikt gaan worden op beurzen en op de
website van de opdrachtgever.

Afbeelding 53: Close up

De volgende afbeeldingen tonen een aantal van de uiteindelijke renders die gebruikt zijn om mee te dingen in de prijs voor het meest innovatieve product. In bijlage C is de ontwikkeling van de renders te zien. Bijlage D laat de overige promotie
renders en de onderstaande afbeelding in het groot zien.

Afbeelding 54: Close up 2

Afbeelding 52: Overzicht
Afbeelding 55: ‘s Nachts verschonen
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8. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Aan het einde van het ontwerpproces is het belangrijk om te kijken of de gestelde
eisen en wensen gehaald zijn. Alle eisen zijn zeer concreet opgesteld en waar mogelijk met getallen gedefinieerd. Daarom is het goed mogelijk om te stellen of een
eis gehaald is. Er moeten echter wel aannames bij gemaakt worden, aangezien
niet alle eisen getest konden worden.
Het deel van deze eisen dat valt onder het ‘gebruik’ is getest tijdens het gebruiksonderzoek. Hieruit bleek dat het product doet wat het zou moeten doen. De
baby’s werden over het algemeen geboeid door de spiegel, en waren daardoor
merkbaar rustiger. De proefpersonen konden goed met het product omgaan en
konden alle handelingen verrichten binnen de gestelde tijdslimiet. Het is te verwachten dat het product op vrijwel alle commodes gebruikt kan worden, aangezien het nauwelijks uitsteekt ten opzichte van het aankleedkussen.
In het huidige ontwerp bestaat het product uit 11 onderdelen voor de producent
(exclusief elektronica). De gebruiker zal vanuit de verpakking 5 onderdelen in
elkaar moeten zetten. Alle onderdelen zijn waterdicht en eenvoudig reinigbaar. De
totale massa is volgens een berekening in SolidWorks 1,2 kg. Ook deze eisen zijn
dus gehaald.
Het product zal gekeurd moeten worden om een CE keurmerk te krijgen. Dan zal
blijken of het product veilig is volgens deze norm.
Of de productiekosten onder de 10 euro blijven is moeilijk te zeggen. Het is wel
zeker dat de verkoopprijs onder de 50 euro zal blijven.
Voor de overige eisen is het lastiger om te stellen of ze gehaald zijn. De eisen met
betrekking tot de vormgeving lijken ook gehaald. De vorm sprak alle testpersonen erg aan en geeft ook het idee dat het speelgoed is. Het product heeft geen
scherpe randen, wat bijdraagt aan een veilig gevoel. Of het product minimaal 5
jaar meegaat zal ook moeten blijken. Het bevat in ieder geval geen onderdelen die
zeer slijtage gevoelig zijn.

assembleren uit de verpakking en er is geen aandacht besteed aan recycling van
het materiaal. Tegenwoordig is er op dat gebied steeds meer mogelijk. Wat dat
betreft zal bijvoorbeeld het kunststof recyclebaar kunnen zijn. Zoals gezegd is hier
echter geen aandacht aan besteed, dit omdat dit niet de prioriteit had.
Er kan wel aangenomen worden dat het product een bijdrage zal leveren aan de
motoriek van het kind. In veel babyproducten zit om deze reden een spiegel. De
spiegel van de Look & Light zal hier daarom ook zeker een bijdrage aan kunnen
leveren. Als de eventuele toename van de massa van het product gering blijft bij
de verdere ontwikkeling, dan is het goed mogelijk om het mee te nemen op reis
of uit logeren. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het product een vaste plaats
op de commode gaat veroveren. Daarom heeft ook de mobiliteit niet de hoogste
prioriteit gehad.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling is dat er bij de verdere ontwikkeling goed gelet moet
worden op de veiligheid. Zoals bij het gebruiksonderzoek naar voren kwam is
het belangrijk dat de baby’s het product zelf niet kunnen verstellen. Daarom zal
het kogelgewricht vrij stroef moeten gaan. Mocht dit niet zo zijn dan zal er zoals
gezegd een andere oplossing moeten komen om het product in een bepaalde
positie vast te kunnen klemmen. Verder is het belangrijk om ervoor te zorgen dat
de massa van het product niet te groot wordt, om zo aan de mobiliteitswens te
blijven voldoen.
De verdere ontwikkeling van het product is inmiddels in volle gang. Er is met de
opdrachtgever afgesproken dat ik hierin een rol blijf spelen, zowel in het verdere
ontwerpproces als de promotie. Het lijkt erop dat het product zeer binnenkort
geproduceerd kan worden. Alle onderdelen zijn inmiddels volledig gespecificeerd.
Ook is het duidelijk hoe de elektronica geplaatst wordt. Zowel de opdrachtgever
als ik hebben er veel vertrouwen in dat er een mooi en goed werkend product uit
gaat komen, dat wellicht succesvol op de markt gezet zal worden.

Als er gekeken wordt naar de wensen dan zijn de meeste hiervan niet gehaald. De
verkoopprijs zal waarschijnlijk boven de 30 euro liggen, het product bestaat uit
meer dan 10 onderdelen voor de producent, de gebruiker moet nog wel wat
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Bijlage A
Eindontwerp

Exploded views
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Bijlage B
Interviews

Meisjes: bloem
Anders: klok, paddestoel, ster
In ieder geval moesten het eenvoudige vormen hebben (zoals Nijntje en IKEA)
Losse ‘kapjes’, om later als ze wat groter zijn te kunnen wisselen.
Zelf een versiering erop laten maken, vergelijkbaar met de Crocs.

Tijdens de bacheloropdracht zijn er verschillende interviews gehouden. Door de
opdrachtgever is een vragenlijst opgesteld, waarmee in een vroeg stadium het
onderstaande interview is gehouden. Zelf heb ik deze vragenlijst (met enkele aanpassingen) voorgelegd aan een aantal personen tijdens het gebruiksonderzoek. De
uitwerking daarvan is te vinden op de volgende pagina.

3. Welke kleuren spreken jou aan?

Onderzoeksgroep

Geen kleurcombinaties. Eenvoudig en simpel houden.

•
•
•
•

5. Zou je het voor jezelf kopen, als je een kindje hebt in de leeftijdscategorie?

7 moeders
1 zwanger
2-3 kinderen, waarvan de jongste 3-5 jaar is
Verschillende inkomensgroepen

Wit, zwart/wit, primaire kleuren, roze, blauw, lime groen.
4. Welke kleurcombinaties?

Dit hing sterk af van hoe het product eruit zou zien en hoe duur het zou zijn. Na
het zien van de tekeningen, waren er velen wel enthousiast.

1. Wat vind je van het product?

6. Zou je het als kraamcadeau kopen?

3 moeders hadden geen mening erover. 2 moeders waren direct enthousiast. 2
moeders vonden het erg afhangen van hoe het product eruit zou zien. Het eerste
wat ze noemden was dat het kind het product zou vastgrijpen en naar zich toe zou
trekken. Dus het product moet wel veilig zijn en makkelijk schoon te houden/te
maken. Pluche werd even genoemd, maar werd om de laatste reden afgekeurd.

Snel te duur, maar om met elkaar te doen wel leuk om te geven.

Na het zien van de tekeningen waren de moeders enthousiast over het product.
Het model vonden ze erg leuk. Eén vond de bloem lijken op een muziekdoosje dat
ze had. Een ander gaf aan dat haar dochters van 5 jaar de bloem nu ook nog wel
heel leuk zouden vinden, omdat ze nog met een nachtlampje slapen en overdag
graag voor de spiegel willen tutten.

7. Voor welke prijs zou je het kopen?
De meesten noemden € 20,00
1 moeder noemde € 20,00 - € 30,00
1 moeder noemde € 30,00 - € 40,00
8. Ben je bereid om eventueel een sample te testen?
Enthousiaste reacties om bij bekenden te laten testen (zus, vriendin, enzovoort)

2. Wat voor model vind jij leuk?
Dieren: beer, vlinder, zeedieren, libelles
Jongens: auto’s, treintje
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Onderzoeksgroep

5. Zou je het voor jezelf kopen, als je een kindje hebt in de leeftijdscategorie?

•
•
•

Op deze vraag zeiden de meesten direct ja. Anderen zouden alleen overwegen om
het te kopen als ze een onrustige baby zouden hebben.

4 moeders, 2 medewerkers van het kinderdagverblijf
De moeders hebben jonge kinderen (0-2 jaar)
Verschillende inkomensgroepen

6. Zou je het als kraamcadeau kopen?
1. Wat vind je van het product?
De ondervraagden konden direct het product zien. Vervolgens lazen ze de beschrijving. De reacties waren over het algemeen zeer enthousiast. Eén moeder
was aanvankelijk wat sceptisch, omdat ze over het algemeen alleen noodzakelijke
producten voor haar kinderen kocht. Ze was bang dat de interactie tussen ouder
en kind juist verstoord zou worden. Na het testen was ze echter een stuk enthousiaster.

Dit hing sterk van de prijs af. De meesten zagen dit alleen zitten voor familie of
hele goede vrienden.
7. Voor welke prijs zou je het kopen?
Alle antwoorden lagen tussen de 40 en 50 euro.
Overige opmerkingen

2. Spreekt het model je aan? Welk andere vorm zou je aanspreken?
Iedere ondervraagde vond het een leuk model. Voor eventuele andere vormen
werden voornamelijk diervormen genoemd. Op de vraag wat ze voor een jongen
en voor een meisje geschikt zouden vinden kwam van iedereen hetzelfde antwoord: hou het universeel. De voornaamste reden hiervoor is dat je het ook graag
voor je tweede kind wil kunnen gebruiken. Dit kind kan natuurlijk van het andere
geslacht zijn. De universele modellen die genoemd werden waren dan ook een
bloem of diervormen.
3. Spreken de kleuren je aan? Welke andere kleuren zouden je aanspreken?
Alle ondervraagden vonden deze kleuren geslaagd en begrepen waarom voor
primaire kleuren was gekozen. Ze vonden het een vrolijke en frisse uitstraling
hebben. Suggesties voor andere kleuren zijn wit en paars, blauw, geel en groen en
lichte pastel kleuren.

Een aantal van de ondervraagden begon direct suggesties te doen over het ontwerp. Er werd begonnen over een andere bevestiging, bijvoorbeeld met een klem
of een muurbevestiging. Na uitleg waarom ik voor deze oplossing heb gekozen
zagen ze de voordelen wel in. Er werden er geen dingen genoemd die voor mij
nieuw waren.
Wel werd er over het kogelscharnier getwijfeld. Een aantal baby’s wilde graag
aan het product zitten en het naar zich toe trekken. Het scharnier moest dus zeer
stroef gaan. Als dit niet het geval was dan zouden ze het graag vast willen klemmen of schroeven, zodat het voor de baby’s onmogelijk is om de positie van de
spiegel te veranderen.

4. Welke kleurcombinaties?
Zoals hierboven vermeld werden de combinaties wit met paars en blauw met geel
en groen genoemd.
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Bijlage C
Ontwikkeling van de renders
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Bijlage D
Promotie renders
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Bijlage E
Technische tekeningen
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