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Opdrachtgever Stevens idé partners is een ontwerpbureau uit Enschede. Het richt zich 
onder andere op de vormgeving van machines. Met behulp van future concepts wordt 
geprobeerd bij klanten interesse te wekken in ontwikkelingen en samenwerking. In 
future concepts worden trends in de markt onderzocht en toegepast op conceptont-
werpen. Door klanten is positief gereageerd op de future concepts, maar ze blijken 
moeite te hebben met het projecteren van de ontwerpen op eigen producten. Voor 
deze klanten is het nodig om de future concepts klantspecifiek te maken. Dit is echter 
volgens het huidige ontwerpproces niet haalbaar. Om deze klanten toch te kunnen 
benaderen wordt er een efficiëntere versie ontwikkeld van het huidige ontwerpproces.

Er is al een opzet gemaakt voor een model van deze ontwerpmethode. Deze bachelor-
opdracht is begonnen door dit model nader te beschrijven. De achterliggende theorie 
is hiervoor onderzocht, de belanghebbenden zijn op een rij gezet en de nieuwe con-
text van het model is onderzocht. Meteen is gebleken dat het model een belangrijk 
onderdeel mist. Dit is toegevoegd in de vorm van corporate identity, waarmee de 
klant geanalyseerd wordt. Het nieuwe model begint bij een generieke analyse van de 
bedrijfsstructuur en de stijl van de klant. Vervolgens wordt de concurrentie onderzocht 
en worden de trends in de markt geïdentificeerd. De stijl van de klant en de gevon-
den trends in de markt worden gecombineerd en toegepast op een herontwerp van 
een product van de klant. Het nieuwe ontwerpmodel is toegepast op een casestudy. 
Hieruit is onder andere gebleken dat het ontwerpmodel voor een tijdsreductie zorgt 
ten opzichte van het huidige ontwerpproces. Hiermee is de methodiek van het model 
gevalideerd. Om tot deze tijdsvermindering te komen is het echter wel eerst nodig 
geweest om de achterliggende theorie te bestuderen.

Om ervoor te zorgen dat gebruikers, die deze achtergrond kennis niet hebben, toch 
van het model kunnen profiteren is er een ontwerptool gemaakt. Deze tool is een vrij-
blijvend hulpmiddel die de gebruiker kan helpen door te fungeren als rode draad door 
het proces. Het is in feite een interactief stappenplan met een aantal ondersteunende 
bestanden en een database. Met de ontwerptool wordt gestimuleerd dat resultaten 
hergebruikt worden. Tevens worden de beoogde resultaten in de ontwerptool gespeci-
ficeerd en worden er voorbeelden gegeven. Hierdoor wordt er zo doelgericht mogelijk 
gewerkt en wordt er zo min mogelijk tijd verspild. Doordat de database steeds verder 
aangevuld wordt, kan de gebruiker steeds beter geholpen worden. Met deze ontwerp-
tool kunnen stagiairs bijna volledig autonoom het future concept traject doorlopen.

De ontwerptool is inmiddels geïmplementeerd in de structuur van Stevens idé part-
ners. In de nabije toekomst zal de ontwerptool in gebruik genomen worden. Hij is zo 
ingericht dat hij eenvoudig aanpasbaar is om ervoor te zorgen dat de ontwerptool na 
afronding nog gedurende lange tijd behulpzaam kan zijn.

SAMENVATTING
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Stevens idé partners is a design company from Enschede that focuses among other 
things on machine design. Future concepts are being used to arouse interest among 
clients in further development and cooperation. In these future concepts, trends in 
the market are being analysed and applied to conceptual design proposals. Clients 
have responded very positively to these future concepts, but have shown to struggle 
with projecting the designs onto their own products. For these clients it’s necessary to 
provide client specific future concepts. However, following the current design process, 
this is not economically feasible. To be able to approach these clients anyway, a more 
efficient version of the current design process will be developed.

A setup for a design model has already been framed. This bachelor assignment has 
started out with describing this model in detail. In order to do this, the theory behind 
the model has been researched, the stakeholders are discussed and the new context 
of the model is investigated. From this analysis it became clear that the model was mis-
sing an important element. This shortcoming has been removed by adding corporate 
identity to the model. With this, the client is analysed. The new design model starts 
with analysing the general corporate structure and identity of the client. Secondly, the 
competition is investigated and the design trends in the client’s market are identified. 
The identity of the client and the found trends are combined and applied to a redesign 
of the client’s product. The new design model has been tested with a case study. This 
has shown that the design model provides a time reduction with regard to the current 
design process. Therefore the model is validated. To realise this time reduction, howe-
ver, it was necessary to study the underlying theory of the model.

A design tool has been developed to make sure the users, which lack this knowledge 
of underlying theory, can benefit from the model as well. This tool can function as 
a guideline for the future concept process that can be used voluntarily. The design 
tool is basically an interactive roadmap with a number of supporting files and a data-
base. The design tool encourages the user to reuse previous findings. It also specifies 
the intended results and gives examples to visualize these. With these aspects the 
waste of time is minimized and all of the work is done in order to reach the target. 
The database will be complemented every time a future concept is developed. As a 
result the design tool will become increasingly helpful for the user. With the use of this 
design tool, interns at Stevens idé partners can follow a large portion of the process 
autonomously.

The design tool has been implemented into the structure of Stevens idé partners. In 
the near future they will start using it. The design tool has been constructed in a way 
that it is easily adjustable to make sure the design tool will remain useful in the future.

SUMMARY
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1

Deze bacheloropdracht is uitgevoerd in opdracht 
van Stevens idé partners (kort: idé partners). Idé 
partners is een industrieel ontwerpbureau uit 
Enschede, dat in 1990 is ontstaan als spin-off van 
de Universiteit Twente. Het bestaat uit een klein 
team van tien werktuigbouwkundigen en indus-
trieel ontwerpers. Ze initiëren en realiseren pro-
ductinnovatie voor de business-to-business (B2B) 
markt. De productinnovatie richt zich op complexe 
machines, apparaten en technische consumenten-
producten. 

Opdrachtkader
In 2013 is idé partners een partnerschap 
aangegaan met dkon, een Duits werktuig-
bouwkundig ingenieursbureau dat zich richt 
op prototypebouw van de carrosserieën van 
machines. Met dkon is het merk IDkon opge-
richt. Onder de naam van dit merk worden 
de machine carrosserieën van design tot 
prototype uitgewerkt. Sinds de oprichting 
van IDkon is men begonnen met het maken 
van future concepts als aanvulling op de 

reguliere acquisitieactiviteiten. Het idee ach-
ter deze future concept trajecten is om door 
middel van marktgerichte conceptstudies 
bij bedrijven interesse te wekken voor eigen 
ontwikkelingen. Het future concept traject 
bestaat uit een toekomststudie, waarin 
mogelijke verbeteringen van een product van 
de klant onderzocht worden, en een resulte-
rend ontwerpvoorstel. Dit ontwerpvoorstel is 
het daadwerkelijke future concept.

In de afgelopen jaren is er door klanten erg 
positief gereageerd op de future concepts, 
echter vinden potentiële klanten het moeilijk 
om de concepten op hun eigen producten te 
projecteren. Klantspecifieke future concepts 
zouden hier uitkomst bieden, maar het 
nadeel van zulke specifieke trajecten is dat 
deze budgettair minder geschikt zijn voor 
acquisitiedoeleinden. Om toch deze poten-
tiële klanten te kunnen benaderen, moet er 
een ‘economische’ versie ontwikkeld worden 
van het huidig ontwerpproces. Door dit 

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het startpunt van deze 
bacheloropdracht gegeven. Allereerst worden de opdrachtgever en de 
achtergrond van deze opdracht genoemd. Vervolgens wordt het kader van 
de opdracht uitgelegd en wordt de doelstelling gegeven. Tot slot wordt er een 
leeswijzer gegeven waarin de inhoud van elk van de komende hoofdstukken staat 
beschreven. In dit verslag worden een aantal voorbeelden van een ontwerptool 
getoond. Het geeft echter een veel beter beeld om de ontwerptool zelf uit te 
proberen. Bij dit verslag hoort een USB-stick waarop de ontwerptool staat. De 
inhoud van deze USB-stick is vertrouwelijk, en dient zo behandeld te worden.
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efficiënter t.o.v. een regulier ontwerptraject 
te kunnen aanbieden, zou het zetten van de 
eerste stap naar een samenwerking met idé 
partners voor de klant laagdrempeliger moe-
ten worden. Door Jacques Stevens, eigenaar 
van idé partners, is een opzet gemaakt voor 
een model waarin deze ontwerpmethode 
staat beschreven. Dit model is opgesteld voor 
onderwijsdoeleinden en is in het kader van 
future concepts nog niet toegepast of getest. 
In deze bacheloropdracht zal dit model als 
basis fungeren voor een ontwerpmodel 
waarmee economisch haalbare future con-
cepts gemaakt zullen worden.

Doelstelling
De hierboven omschreven future concepts 
zullen gericht zijn op grote Duitse Original 
Equipment Manufacturers (OEM’ers) met 
250+ werknemers. Het belang van de poten-
tiële klant is het bekend raken met de moge-
lijkheden voor vernieuwing in de huidige pro-
ducten. Met deze vernieuwing kan er waarde 
toegevoegd worden aan de producten van 
de klant. Idé partners is dus opdrachtgever 
en tevens belangrijkste stakeholder. Het 
belang van idé partners is het verkrijgen 
van een bewezen methode waarmee op een 
economische wijze future concepts gemaakt 
kunnen worden. Het aanbieden van goed-
kope toekomststudies kan een belangrijke rol 
gaan spelen in de acquisitie van het bedrijf. 
Het doel van deze bacheloropdracht is (a) het 
ontwikkelen en evalueren van een nieuw ont-

werpmodel voor het efficiënt genereren van 
klantgerichte future concepts op basis van 
generieke trends. De belangrijkste methode 
en tevens subdoel (b) van deze bachelorop-
dracht is het uitvoeren van een of meerdere 
casestudies, waarmee het model getest wordt 
op potentiële klanten. De namen van deze 
klanten en de exacte uren die besteed zijn, 
zijn gevoelige informatie voor idé partners. 
Daarom zijn deze gegevens in het confidenti-
ele bijlageverslag opgenomen.

Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt de achterliggende 
theorie van het ontwerpmodel uitgelegd. 
Tevens wordt de context en toepassing van 
het model binnen idé partners verklaard. 
Hieruit volgt een programma van eisen. 
Hoofdstuk drie beschrijft een toevoeging 
aan het model die ervoor zal zorgen dat het 
beter aan het programma van eisen voldoet. 
In hoofdstuk vier wordt het ontwerpmodel 
gevalideerd middels een casestudy. Dit leidt 
tot een evaluatie van het model en levert 
een aantal knelpunten op. Hoofdstuk vijf 
gaat dieper in op deze knelpunten en geeft 
hiervoor oplossingen. De combinatie van het 
model en deze oplossingen worden omgezet 
in een hulpmiddel voor de gebruiker van het 
model. In hoofdstuk zes wordt het hulpmid-
del geëvalueerd middels een tweede case-
study. De afsluiting van dit verslag, hoofdstuk 
zeven, geeft een conclusie van de opdracht 
en aanbevelingen voor de toekomst.
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2 FUTURE CONCEPT ONTWERP

In een vroeg stadium van de bacheloropdracht zal het model getest worden door 
middel van een casestudy om het functioneren te analyseren en affiniteit met het 
proces te creëren. Zo kan er een meer onderbouwde verbeterslag plaats vinden. 
Echter, voordat dit kan gebeuren is het van belang om de achtergrond van het 
future concept traject nader te onderzoeken. In dit hoofdstuk wordt in gegaan 
op stijlevolutie als theorie en trends in de vormgeving van machines. Vervolgens 
wordt de herkomst, het doel en de context van het gegeven model besproken. 
Hieruit volgt een programma van eisen waaraan het model getoetst kan worden 
en het traject verder uitgewerkt kan worden.

De gedachte achter het future concept traject is 
voor een deel gebaseerd op een belangrijke aan-
name. Deze aanname luidt dat de vormgeving in 
bepaalde verwante markten een vergelijkbare stijl-
evolutie volgt. Verschillende sectoren kunnen zich 
op een verschillend punt in deze evolutie bevinden 
en volgen elkaar.

Het volgen van dezelfde stijlevolutie
Door huidige vormgeving te vergelijken met 
vormgeving uit het verleden is het mogelijk 
om verschuivingen te zien in de vormgeving 
binnen een bepaalde markt. Een dergelijke 
verschuiving wordt een trend genoemd. Vol-
gens de aanname komen huidige trends in 
bepaalde markten soms overeen met trends 
uit het verleden van verwante markten. Als 
verschillende markten dezelfde stijlevolutie 
volgen is het dus mogelijk om toekomstige 
trends van een bepaalde markt te voorspel-
len door naar huidige trends in verder gevor-
derde markten te kijken. De trends worden 

geïdentificeerd met een stijlonderzoek. Hier 
worden vormgevingskenmerken van produc-
ten uit een markt geanalyseerd en vergeleken 
met kenmerken uit het verleden. Op twee 
verschillende manieren kan de toekomstige 
vormgeving voorspeld worden. Ten eerste 
kan er gekeken worden naar nieuwe trends in 
verder gevorderde aanpalende markten. Ten 
tweede kunnen trends in de gegeven markt 
geëxtrapoleerd worden. Als er een trend 
geconstateerd is kan aangenomen worden 
dat deze door zal zetten. Voor het ontwerpen 
van een future concept kan deze trend over-
dreven worden om een ontwerp te creëren 
wat ogenschijnlijk in de toekomst thuis hoort. 

Er is een tweede aanname nodig, wil het 
hierboven beschreven fenomeen gebruikt 
kunnen worden in het future concept traject. 
Deze aanname is dat de bedrijven waarvoor 
een future concept gemaakt gaat worden 
achter lopen op concurrenten en verwante 

2.1  DE THEORIE VAN STIJLEVOLUTIE
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.1 STIJLEVOLUTIE

markten op het gebied van vormgeving. De 
doelgroep van de future concepts is die van 
de grote Duitse OEM’ers. Deze doelgroep is 
vrij conservatief en acht de vormgeving vaak 
van ondergeschikt belang. De doelgroep 
wordt in paragraaf 2.5 nader besproken. Het 
feit dat ze conservatief zijn in hun vormgeving 
maakt ze interessant voor idé partners. De 
bedrijven die wel progressief zijn in hun 
vormgeving, zijn minder interessant voor de 
acquisitiedoeleinden. Deze bedrijven hebben 
al een sterke vormgeving en hebben dus min-
der behoefte aan een nieuw ontwerpbureau.

Een voorbeeld
Vaak is te zien dat de vormgeving van pro-
ducten gaat lijken op die van een zelfde soort 
producten in het topsegment. Dit heeft er 
waarschijnlijk mee te maken dat bedrijven 
uit lagere segmenten tegen de bedrijven uit 
het topsegment op kijken. Door eigen pro-
ducten meer te laten lijken op producten in 
het topsegment wordt de associatie gewekt 
met een duurder (hoogwaardiger) product. 
Er wordt dus geprobeerd met de vormgeving 
waarde te creëren voor het product. Om een 
voorbeeld te geven is het bekend dat ver-
schillende sectoren in de voertuigindustrie 
eenzelfde stijlevolutie volgen. Wanneer er 

naar huidige trends in het topsegment (de 
auto-industrie) gekeken wordt, kan dus in 
feite de vormgeving van de lagere segmen-
ten zoals de tractorindustrie in de toekomst 
voorspeld worden. De tractorindustrie heeft 
op zijn beurt weer een voorbeeldfunctie voor 
de vrachtwagenindustrie. Zo volgen verschil-
lende segmenten achtereenvolgens dezelfde 
trend. In figuur 2.1 zijn drie voertuigen die 
een vergelijkbare vormgeving hebben, zoals 
te zien is aan bijvoorbeeld het kleurgebruik 
en de lijnvoering. Toch verschillen de voertui-
gen telkens een decennium van elkaar. Voor 
het maken van een future concept is het dus 
belangrijk om te achterhalen wat voorbeeld-
markten zijn.

N.B.: Bij de hiervoor uitgelegde theorie moet een 
kanttekening geplaatst worden. Het is onzeker of 
de gevonden verschuiving in vormgeving daad-
werkelijk door zal zetten. Dit is echter van onder-
geschikt belang aangezien niet zozeer belangrijk is 
om de toekomst accuraat te voorspellen, maar om 
tot een onderbouwd ontwerpvoorstel te komen.
Het is tevens mogelijk dat het om een zogenaamde 
‘selffulfilling prophecy’ gaat. Dat wil zeggen dat 
door op deze manier te ontwerpen de vormgeving 
een bepaalde richting gestuurd wordt en hiermee 
de theorie in stand gehouden wordt. 

Figuur 2.1: Vergelijkbare vormgeving bij voertuigen uit verschillende tijdperken.
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2
Zoals gezegd is idé partners sinds 2013 bezig met 
marktgerichte conceptstudies in verschillende sec-
toren van de machine-industrie. Voor deze alge-
mene conceptstudies zijn de huidige trends in de 
verschillende sectoren van de markt onderzocht. 
Ondanks dat de future concepts in het kader van 
deze opdracht klantgericht moeten zijn, kunnen 
de gevonden stijlkenmerken gebruikt worden als 
generieke trends. De manier waarop deze trends 
terug te zien zijn, kan verschillen per segment. De 
gevonden trends worden in deze paragraaf toege-
licht.

Business-to-business
De machine-industrie is een wat aparte 
industrie op het gebied van vormgeving. De 
bedrijven, die idé partners aan wil trekken, 
maken machines voor de B2B markt. Dit 
betekent dat de producten, in dit geval de 
machines, niet gekocht zullen worden door 
consumenten maar door andere bedrijven. 
Dit heeft een aantal gevolgen.

Voor consumentenmerken is de koper een 
individu. Deze persoon heeft volledige zeg-
genschap over het wel of niet aanschaffen 
van een product. In de B2B markt zijn er over 
het algemeen commissies van mensen in een 
organisatie. Elk van de leden kan een verschil-
lende houding ten opzichte van design heb-
ben. Bovendien hebben verschillende leden 
elk hun eigen motivaties om beslissingen 
te nemen. Zo zal een inkoper bijvoorbeeld 
vaak sterk gefocust zijn op de prijs, terwijl 

iemand van de marketing veel meer nadruk 
zal leggen op de uitstraling. Aangezien er 
meerdere personen invloed hebben op het 
besluitvormingsproces, duurt het vaak veel 
langer voor er een besluit is genomen dan in 
de business-to-consumer (B2C) markt. Ver-
der zoeken bedrijven lange termijn relaties, 
aangezien relaties invloed hebben op het 
gehele bedrijf. Daarom is merkloyaliteit een 
stuk hoger in de B2B markt. (Temporal, 2005)

In het verleden heeft de invloed van conser-
vatieve inkopers ertoe geleid dat machines 
overwegend vanuit een functioneel oogpunt 
vormgegeven werden. De vormgeving was 
vaak een direct gevolg van de functionele 
componenten. Tegenwoordig is de trend dat 
vormgeving steeds belangrijker wordt in de 
machine-industrie. Door onderscheiding van 
de concurrentie kan ervoor gezorgd worden 
dat de machine op valt. Zonder differentiatie 
van de rest is er geen identiteit en kan het 
merk ook niet herkend worden. In een markt 
met een hoge merkloyaliteit is het hebben 
van een sterke merkidentiteit een voordeel.

Segmenten in de machine-industrie
De machine-industrie waarin idé partners 
vooral werkt is op te delen in een aantal 
verschillende segmenten. Deze segmenten 
hebben allemaal hun eigen trends. De vijf 
segmenten en hun belangrijkste trends die 
gevonden zijn in de marktgerichte concept-
studies, zijn als volgt:

2.2  TRENDS IN MACHINEDESIGN

FUTURE CONCEPT ONTWERP
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1. Productie: Aan productiemachines is te 
zien dat vormgeving er steeds futuristi-
scher uit gaat zien. Dit is voornamelijk 
terug te zien in het gebruik van veel wit en 
hoge contrasten, in combinatie met een 
grijstint een één accentkleur. Tevens wor-
den de machines steeds dynamischer.

2. Levensmiddelen: Bij machines voor de 
levensmiddelenindustrie valt op dat 
machines een geïntegreerd geheel wor-
den in plaats van bij elkaar geplaatste 
losse modules. Tevens gaan deze machi-
nes er hygiënischer uit zien.

3. Heavy duty: Heavy duty machines gaan er 
overwegend robuuster en machtiger uit 
gaan zien. Zo zijn de vormen bijvoorbeeld 
allemaal wat grover en wordt kracht 
benadrukt.

4. Medisch: Het medische segment heeft 
qua vormgeving affiniteit met de levens-
middelenindustrie. Machines gaan er 
meer clean, vriendelijk en organisch uit 

zien, waar ze er vroeger onsamenhan-
gend en koud uitzagen.

5. Landbouw: Machines in de landbouw-
industrie gaan er steeds intelligenter 
en ergonomischer uit zien, in plaats van 
primitief en conservatief.

De trendmatrix
Een manier die door idé partners gebruikt 
wordt om deze trends weer te geven is het 
plaatsen van producten uit een sector op een 
assenstelsel. De assen worden gelabeld met 
karakteristieken die als trend geïdentificeerd 
zijn in de sector. Aan de rechter- en boven-
kant staan de begrippen die van toepassing 
zijn op progressieve ontwerpen binnen de 
sector. Aan de linker- en onderkant staan 
hun antoniemen. Hierdoor worden de voor-
uitstrevende ontwerpen in het kwadrant 
rechtsboven geplaatst. De stijgende lijn van 
linksonder naar rechtsboven toont de trend. 
Hieronder is in figuur 2.2 een voorbeeld 
weergegeven van een dergelijke trendmatrix.

.2 TRENDS

Figuur 2.2: Voorbeeld van een trendmatrix van productiemachines.
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Het model waarop het economische future concept 
traject gebaseerd zal worden, staat weergegeven 
in figuur 2.3. De weergave in dit figuur is de meest 
gedetailleerde versie van het model en er bestaat 
nog nauwelijks documentatie. Een deel van deze 
bacheloropdracht is dan ook het helder krijgen 
en documenteren van wat het model precies bete-
kent voor de toepassing op future concepts. Door 
middel van gesprekken met de bedenker van het 
model en werknemers van idé partners is onder-
zocht waar het model vandaan komt en hoe het 
gebruikt moet worden. In deze paragraaf worden 
de stappen in het model verklaard.

Het model
Het originele model is een zogenaamd ‘sta-
ge-based’ model. Dit betekent dat de stadia in 
het proces worden genoemd in plaats van een 
beschrijving van de activiteiten (activity-based). 
Over het algemeen zijn stage-based modellen 
in de praktijk nuttiger dan activity-based 
modellen. (Wynn, 2005) Het volgt een proces 
volgens een zogenaamde ‘problem-oriented’ 
aanpak, waarbij de nadruk ligt op abstractie 
en grondige analyse alvorens het genereren 
van ontwerpoplossingen. Ondanks dat deze 
aanpak in theorie goed is, kan een ontwerp-
probleem in de realiteit nooit door een puur 
problem-oriented aanpak opgelost worden, 
aangezien de meeste ontwerpers in de praktijk 
een creatievere aanpak gebruiken. (Lawson, 
1990) Het model moet hier rekening mee hou-
den, door de creativiteit van de gebruiker te 
blijven stimuleren.

Het model begint bij een nieuw product of 
een nieuwe markt. Het idee is dat met het 
hanteren van dit model wordt voorkomen dat 
de ontwerper lukraak begint met ontwerpen 
en met het eerste idee verder gaat zonder de 
mogelijkheden uitgebreid te onderzoeken. 
Dit is in het model in figuur 2.3 weergegeven 
als de doorgekruiste trial & error pijl. De grijze 
kaders representeren vier stappen van het 
ontwerpproces. In elke stap is de ontwerper 
dichter bij een ontwerp. Voor elke stap staat 
aangegeven wat het resultaat is. De groene 
pijlen tussen de kaders representeren de 
benodigde activiteiten om naar een volgend 
stap te komen.

Stap 1 in het model is de overgang van het 
specifieke niveau (d.w.z. een product) naar 
een algemeen niveau. Dit wordt gedaan door 
verwante producten en markten te onder-
zoeken die als voorbeeld kunnen gelden 
voor het product waarvan een future concept 
gemaakt wordt. Deze producten of markten 
kunnen worden bepaald door te associëren 
of te door te kijken naar concurrentie. Ver-
volgens moet er gekeken worden naar waar 
de markt van het te herontwerpen product 
staat ten opzichte van de verwante markten 
in de trendevolutie. Met andere woorden: 
er moet onderzocht worden welke markten 
verwant zijn aan de doelmarkt en welk van 
deze gevonden markten voorlopen op de 
doelmarkt. Een collage van producten kan 
worden gemaakt om dit te verduidelijken.

2.3  HET OORSPRONKELIJKE MODEL

FUTURE CONCEPT ONTWERP
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Stap 2 is het zoeken naar trends in de mark-
ten. Op meerdere grofheids-niveaus worden 
de producten bestudeerd. Het grove niveau 
betreft de samenstelling van componenten, 
het medium niveau slaat op kenmerken van 
afzonderlijke elementen en het fijne niveau 
slaat op details en afwerking. Elk van de 
gevonden kenmerken wordt geanalyseerd en 
de trends worden beschreven. Met behulp 
van productcollages en moodboards wordt 
de sfeer in kaart gebracht. De kenmerken met 
betrekking tot bijvoorbeeld vorm, oppervlak, 
materiaal en details worden tekstueel onder-
bouwd. Door vanuit verschillende invalshoe-
ken trends uit te lichten en te overdrijven, 
kunnen er meerdere richtingen (scenario’s) 
onderzocht worden waar het ontwerp aan 
onderworpen kan worden. 

Stap 3 vindt plaats wanneer er meerdere ont-
werprichtingen gedefinieerd zijn. In deze stap 
worden de gevonden trends op het product 
toegepast. Door van grof naar fijn te werken 
en door middel van veel schetsen en itere-

ren worden meerdere ontwerpvoorstellen 
gedaan. Een van deze wordt uitgewerkt tot 
een future concept. Het is belangrijk om veel 
te schetsen. Het daadwerkelijk ontwerpen van 
concepten heeft tijd nodig. Het is voldoende 
om simpelweg te tekenen wat in het hoofd 
is. Het schetsproces staat de ontwerpen toe 
om te ontstaan op papier. (Tovey, 2003) Het 
is dus belangrijk dat de ontwerper tijdens het 
schetsen niet onder druk gezet wordt. Voor 
het future concept traject is het resultaat van 
deze stap gedetailleerd tot op het niveau van 
een presentatieschets.

Een belangrijk onderdeel van het proces, 
en tevens naar eigen zeggen sterk punt van 
idé partners, is elkaar scherp houden door 
tussentijdse feedback. Om deze reden is het 
belangrijk om het proces van het ontwerpen 
van het future concept inzichtelijk te houden 
voor zowel de gebruiker als zijn collega’s. 
Het model moet dus overzichtelijk zijn zodat 
duidelijk is waar de gebruiker mee bezig is en 
hoever hij zich in het proces bevindt.

.3 MODEL

C
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Relevant product
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- competing products
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market
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more than
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more than
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specific
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Figuur 2.3: Het originele model
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Het model dat in de vorige paragraaf is uitgelegd 
is een aantal jaar geleden opgesteld door Jacques 
Stevens voor onderwijsdoeleinden aan de Univer-
siteit Twente. Het is opgesteld als model voor de 
vormgeving van nieuwe innovatieve producten. 
Voor deze innovatieve producten is de functie en 
de techniek al bekend, maar is er nog geen vorm-
geving gedefinieerd. 

De toepassing
Het oorspronkelijke doel van het model is om 
ervoor te zorgen dat een product de uitstra-
ling krijgt die past bij zijn functie of waarde. 
Met een innovatie wordt een nieuw soort 
product gecreëerd. Om tot een vormgeving 
te komen kan er hier niet gekeken worden 
naar vergelijkbare producten in dezelfde 
markt, omdat deze nog niet bestaan. In plaats 
hiervan wordt het gedaan door analyse en 
abstractie van typische kenmerken uit ver-
wante en concurrerende markten.

Voor de acquisitiedoeleinden van idé part-
ners heeft het model een andere toepassing, 
namelijk het maken van future concepts. 
Hoewel deze toepassing afwijkt van het 
oorspronkelijke doel is de methodiek en 
achterliggende gedachte van het model 
grotendeels gelijk. Het future concept wordt 
ontworpen op basis van generieke trends in 
verwante en concurrerende markten die aan 
de hand van analyse en abstractie worden 
gedefinieerd. De gedachte hierachter is dat 
bepaalde markten voor-, dan wel achter 

lopen op andere markten. Door kenmerken 
te zoeken in verwante markten die voorlopen 
op de markt waarin het te ontwerpen pro-
duct valt (de doelmarkt), kunnen toekomstige 
trends voorspeld worden. Dit kan helpen bij 
de acceptatie van het ontwerp door de klan-
ten die vaak conservatief ingesteld zijn.

Waar de nieuwe toepassing van het model in 
verschilt ten opzichte van de oude toepassing 
is het klantspecifieke aspect. Uit de oude toe-
passing volgde een ontwerp voor een nieuwe 
markt, die niet hoeft aan te sluiten bij andere 
producten. Voor de nieuwe toepassing is het 
van belang dat de vormgeving enigszins aan-
sluit bij de klant. 

Het doel van het model
Het doel van het model in de bovenstaande 
toepassing is het efficiënter maken van de 
ontwerpmethode. Momenteel wordt het 
ontwerpen van een future concept vrij onge-
structureerd gedaan. Met deze ‘quick and 
dirty’ werkwijze wordt er tijd verloren en is het 
lastig om het proces te communiceren naar 
anderen. Een structurering in het ontwerp-
proces heeft enerzijds als doel om nieuwe 
ontwerpers of stagiairs binnen het bedrijf te 
instrueren en klanten inzicht te geven in het 
proces. Dit kan helpen in de communicatie 
van de achterliggende gedachte en totstand-
koming van het ontwerp. Anderzijds is een 
zeer belangrijk doel van het model om voor 
een tijdsreductie te zorgen. Wanneer dit niet 

2.4  HET DOEL VAN HET FUTURE CONCEPT TRAJECT

FUTURE CONCEPT ONTWERP
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lukt, is het voor idé partners niet rendabel om 
een klantspecifiek future concept te maken 
omdat de kosten te hoog zijn voor acquisitie.

De exacte tijdsduur van een regulier ont-
werptraject is wegens geheimhouding in dit 
verslag niet weergegeven. Met model moet er 
een (niet volledig gespecificeerde) verminde-
ring in plaatsvinden. Het is door idé partners 
aangegeven dat bij de oude aanpak ietwat 
willekeurig ontworpen werd. De tijdsreductie 
moet dan ook vooral bewerkstelligd worden 
door op een doelgerichtere wijze naar het 
resultaat te werken. Ook kan het gebruik van 
stagiairs een uitkomst bieden. Tevens kan er 
gekeken worden naar mogelijke knelpunten. 

Het future concept
Het resultaat na het doorlopen van het model 
is dus een ontwerpvoorstel, waarmee een 
indicatie wordt gegeven hoe een product er 
in de toekomst uit zou kunnen zien. Het doel 
van het future concept is het werken als een 

katalysator voor de samenwerking tussen idé 
partners en een potentiële klant. Als deze 
klant geïnteresseerd is in samenwerking met 
idé partners kan het concept later verder 
uitgewerkt worden. Om die reden hoeft het 
resultaat na het doorlopen van het model 
niet meer te zijn dan een presentatieschets. 
Wel moet het ontwerpvoorstel voldoende 
tot de verbeelding spreken, zodat de klant 
en idé partners in gesprek komen. In figuur 
2.4 is een voorbeeld gegeven van een future 
concept dat door idé partners ontworpen is.

Naast het uiteindelijke ontwerpvoorstel is 
de onderbouwing die tot het ontwerp heeft 
geleid erg belangrijk. Deze analyses en keu-
zes dragen sterk bij aan het overtuigen van 
de klant van de vaardigheden van een ont-
werpbureau. Ook dit wordt dus gezien als een 
resultaat dat uit het doorlopen van het model 
moet volgen. Het model moet de gebruiker 
er in ondersteunen dat al deze resultaten 
consistent en van voldoende kwaliteit zijn.

Figuur 2.4: Voorbeeld van een future concept van idé partners

.4 DOEL



18

Uit de voorgaande analyse over de herkomst 
van het model is gebleken dat het model binnen 
een andere context bedacht is dan waarvoor het 
binnen het kader van de opdracht gebruikt zal 
worden. Het model zal bij de toepassing van idé 
partners voor drie stakeholders belangrijk zijn. De 
eerste is de professionele ontwerper, de tweede is 
de stagiair en de derde is de mogelijke klant.

De ontwerper
De professionele ontwerper bij idé partners 
is bedreven in het ontwerpproces. Zijn ont-
werpvaardigheden zijn van een hoog niveau. 
Echter werkt deze groep, zoals aangegeven, 
bij het ontwerpen van future concepts nog 
niet gestructureerd genoeg. Voor deze groep 
speelt het model een belangrijke rol in de 
structurering van het ontwerpproces. Deze 
groep gebruikt het model op een andere 
manier dan de oorspronkelijke gebruiker. In 
tegenstelling tot deze oorspronkelijke gebrui-
ker zal de professionele ontwerper hetzelfde 
model vaker doorlopen. Dit is een belangrijk 
verschil, want door hetzelfde proces vaker 
toe te passen leert de ontwerper van het 
model. Op die manier zal het doorlopen van 
het model telkens minder tijd kosten. 

Tevens biedt het vaker gebruiken van het 
model de mogelijkheid tot het opbouwen 
van een stel ondersteunende documenten. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan een database van bekende trends of een 
of meerdere templates waarmee bepaalde 

stappen overgeslagen of verkort kunnen 
worden. Dit betekent echter niet dat het 
model de ontwerper in een vast stramien 
moet drukken waarmee de creativiteit van de 
ontwerper belemmerd wordt. De efficiëntie 
van het proces moet verbeterd worden, maar 
de kwaliteit van het future concept mag hier 
niet onder lijden. 

De stagiair
Een andere stakeholder die nog vaker gebruik 
zal gaan maken van het model is de stagiair. 
Idé partners heeft een vrij hoge bezetting 
van stagiairs. Tijdens het uitvoeren van de 
opdracht waren er negen personen aan het 
werk bij idé partners. Vier van deze personen 
waren niet in dienstverband bij het bedrijf, 
maar waren er als stagiair of afstudeerder. 
Omdat stagiairs een significant onderdeel 
zijn van idé partners en veel van het model 
gebruik zullen gaan maken, worden ze als 
belangrijke stakeholder meegenomen. 

De stagiair heeft, in tegenstelling tot de pro-
fessionele ontwerper, minder ervaring in het 
ontwerpproces. Ook zijn de vaardigheden 
van de stagiair van een lager niveau. Omdat 
de gemiddelde stageperiode nog geen 4,5 
maand duurt, zal het veel voorkomen dat 
het model door een stagiair voor het eerst 
gebruikt wordt. Voor deze gebruikers is het 
belangrijk dat het model simpel te begrijpen 
is. De afzonderlijke stappen moeten duidelijk 
omschreven worden en het proces moet bin-

2.5  DE STAKEHOLDERS VAN DE FUTURE CONCEPTS
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nen korte tijd uitgelegd kunnen worden. Voor 
deze persoon kan het handig zijn om gebruik 
te maken van bepaalde templates waarin de 
resultaten worden verwerkt. Hiermee wordt 
ervoor gezorgd dat de stagiair, die geen erva-
ring heeft met de huisstijl van idé partners, 
zijn resultaten op een representatieve wijze 
naar de klant kan communiceren. Wegens 
de lage loonkosten is het voor de stagiair van 
minder groot belang dat ze het model zeer 
snel kunnen doorlopen. Deze gebruikers 
zullen met name voor de schetsfase meer tijd 
nodig hebben.

De potentiële klant 
De laatste stakeholder is de mogelijke klant 
waarvoor het future concept ontworpen 
wordt. Deze stakeholder was in de oorspron-
kelijke context van het model nog niet van 
toepassing. Anders dan in de oorspronkelijke 
context wordt het model nu gebruikt om voor 
een specifieke klant een ontwerp te maken. 
In het oorspronkelijke ontwerp is er nog 
geen rekening gehouden met het vinden van 
aansluiting bij een specifieke klant. Het moet 
wel een belangrijk onderdeel van het nieuwe 
model worden aangezien gebleken is dat 
potentiële klanten het vaak moeilijk vinden 
om generieke ontwerpen te projecteren op 
eigen producten. 

De doelgroep is zoals gezegd de grote Duitse 
OEM’er. Deze doelgroep is vrij terughoudend. 
Het is dus van belang om ervoor te zorgen 

dat de ontwerpvoorstellen niet te extreem 
zijn, en dat er rekening gehouden wordt met 
de conservativiteit van de klant. Wel moet de 
doelgroep bij het zien van het future concept 
enthousiast raken. Om niet te ver af te wijken 
van de doelgroep zal het future concept zich 
in ‘de nabije toekomst’ af spelen. Dit komt 
neer op ongeveer 10 à 15 jaar na het heden.

Om dezelfde reden als eerder beschreven 
staat (namelijk het niet te ver afwijken van de 
doelgroep) wordt het future concept geba-
seerd op een vaststaande interne topologie 
van de machine. Dit betekent dat positione-
ring van de belangrijke functionele elementen 
niet gewijzigd zullen worden. Ook in de 
presentatietekening die als ontwerpvoorstel 
gebruikt zal worden moeten de functionele 
componenten allemaal terug te zien zijn. Dit 
vereist een zekere mate van detaillering in 
de tekening. Met het oog op het doel van het 
future concepts en het tijdbesparende doel 
van het model worden minder belangrijke 
details als onderhoudspanelen e.d. in het 
ontwerpvoorstel achterwege gelaten.

Ook is het, ondanks het feit dat het nog 
slechts om een conceptvoorstel gaat, van 
belang om goed rekening te houden met de 
haalbaarheid van het ontwerp. Dit betekent 
dat er rekening gehouden moet worden met 
het productieaantal en –methode. Wel kan 
er hierbij, omdat het zich in de toekomst af 
speelt, enige vrijheid in genomen worden.

.5 STAKEHOLDERS
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Om het functioneren van het model te kunnen 
evalueren is het nodig om een programma van 
eisen op te stellen. Dit zijn de criteria waaraan het 
model moet voldoen. Tevens is het programma 
van eisen een handige checklist bij het uitwerken 
van het model om te controleren dat het model 
zijn functie vervult.

Over de eisen
De eisen zijn opgesplitst in twee onderdelen. 
Ten eerste zijn de eisen weergegeven die be-
trekking hebben op de vorm en weergave van 
het model (formele eisen). Ten tweede zijn er 
de eisen aan de resultaten, welke gegene-
reerd worden met behulp van het model (in-
houdelijke eisen). De eisen vloeien voor het 
grootste deel voort uit de analyses in voor-
gaande paragrafen. De rest is afkomstig uit 
overige observaties tijdens gesprekken met 
werknemers en waarnemingen op de werk-
vloer.

Formele eisen:
• Het model moet duidelijk weergeven 

welke stappen doorlopen moeten 
worden.

• Het model moet duidelijk weergeven 
welke activiteiten per stap moeten 
worden uitgevoerd.

• Het model moet het future concept 
traject zodanig overzichtelijk weergeven 
dat het voor een stagiair te begrijpen is.

• Het model moet te gebruiken zijn zonder 
dat er voorkennis in het proces nodig is.

• Het model moet kunnen dienen als 

een hulpmiddel om het future concept 
traject aan een klant uit te leggen.

• Het model moet goed leesbaar zijn en er 
verzorgd uitzien.

Inhoudelijke eisen:
• Het model moet de gebruiker 

ondersteunen in het steeds sneller 
doorlopen van het future concept traject.

• Het model moet ervoor zorgen dat de 
future concepts van een voldoende en 
consistente kwaliteit zijn.

• Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van future 
concepts die aansluiten bij generieke 
trends in verder gevorderde markten.

• Met model moet de gebruiker 
ondersteunen in het creatief blijven 
ontwerpen.

• Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van future 
concepts die aansluiten bij de klant.

• Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van future 
concepts die redelijkerwijs realiseerbaar 
zijn in de nabije toekomst.

• Het model moet de gebruiker 
aansporen om het future concept traject 
overzichtelijk te documenteren.

• Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van 
representatieve weergaven van 
onderzoeksresultaten.

2.6  HET PROGRAMMA VAN EISEN:

2 FUTURE CONCEPT ONTWERP
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3 AANVULLING OP HET MODEL

Wat in het originele model uit het vorige hoofdstuk nog mist, maar wel genoemd 
wordt in het programma van eisen, is het klantgerichte aspect van het future 
concept traject. Dit aspect komt in de opdrachtomschrijving al naar voren als 
belangrijk onderdeel van het future concept traject. Om deze reden is ervoor 
gekozen om dit aspect toe te voegen aan het model, voordat het model getoetst 
wordt met de eerste casestudy. In dit hoofdstuk wordt over de achtergrond van 
deze toevoeging uitgeweid en wordt het nieuwe model beschreven.

Er wordt in het model nadrukkelijk gewezen op 
de vormgeving van concurrenten en vergelijkbare 
producten in aanpalende markten. Echter, door 
alleen deze generieke trends op de vormgeving 
van het product te projecteren bestaat de kans dat 
het ontwerp niet meer past bij de identiteit van de 
klant. Ondanks dat het ontwerp misschien voor-
uitstrevend is binnen het marktsegment, is het niet 
meer herkenbaar als product van de klant en heeft 
het niet meer de juiste uitstraling.

Corporate design
“Stevens idé partners is in 1998 begonnen met 
systematisch ontwerpen en vormgeving. Vanaf 
die tijd is er ook een systematische aanpak 
ontwikkeld voor de vormgeving van producten, 
corporate design. Deze wordt ook als training 
aan bedrijven gegeven en levert een goed onder-
bouwde (huis)stijl op voor de vormgeving van 
producten, machines en apparaten.”

Het zojuist beschreven citaat is afkomstig 
uit de handleiding voor nieuwe werknemers 
en stagiairs. Corporate design is dus naar 
eigen zeggen een van de specialismes van 
idé partners. Het is een goede tool voor het 
creëren en vastleggen van de uitstraling van 
een bedrijf. Wegens de expertise van idé 
partners in dit gebied is dit een goede toe-
voeging om het resultaat meer klantgericht 
te maken. Echter duurt een corporate design 
traject veel te lang om voor de toepassing in 
het future concept traject nog economisch 
interessant te zijn.

Het corporate design traject is onder te 
verdelen in twee fases: het bepalen van de 
corporate identity en het toepassen van het 
daadwerkelijke corporate design. Binnen het 
gehele corporate design traject beslaat de 
corporate identity ongeveer een kwart van 

3.1  CORPORATE IDENTITY
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.1 CORPORATE IDENTITY

de tijd. De corporate identity fase richt zich 
op het bepalen van de identiteit en beoogde 
uitstraling van een klant, terwijl de corporate 
design fase zich meer richt op het uitwer-
ken en vastleggen van een huisstijl voor de 
producten van de klant. Voor de toepassing 
in het future concept traject zijn vooral de 
identiteit en visuele uitstraling van de klant 
interessante aspecten. Het daadwerkelijke 
corporate design wordt dus verder groten-
deels buiten beschouwing gelaten. Zo kan 
een specialiteit van idé toegepast worden 
zonder het future concept traject veel langer 
te laten duren.

Corporate identity
De analyse van de corporate identity bestaat 
uit een aantal onderdelen. Het begint bij 
het controleren of er al een huisstijl is vast-
gelegd waaruit elementen ontleend kunnen 
worden. Wanneer dit het geval is kan er 
veel tijd bespaard worden. Door het vinden 
of opstellen van een zogenaamde ‘mission 
statement’ ontstaat er een idee over de iden-
titeit van de klant. In de mission statement 
staan de missie, visie en kernwaarden van 
het bedrijf vastgelegd. Vervolgens worden 
visuele uitingen van het bedrijf geanalyseerd, 
waarin grafische vormgeving, de website, 
reclame en het productportfolio geëvalueerd 
worden. Dit wordt eerst tekstueel uitgevoerd 

en vervolgens omgezet naar beelden. Verder 
wordt hetzelfde gedaan met concurrerende 
producten. Deze stap zit echter al ingesloten 
in het model en hoeft dus niet als uitbreiding 
opgenomen te worden.

Normaal gesproken worden er met de ana-
lyse van de corporate identity ook uitgebreide 
brainstormsessies en interviews gehouden 
met een bedrijf of merk om gezamenlijk vast 
te stellen wat de gewenste uitstraling van 
het bedrijf moet worden. Deze stap is echter 
erg tijdrovend en zorgt voor een barrière 
in het proces, aangezien er bijeenkomsten 
met internationale klanten moeten worden 
opgezet. Deze stap is vooral belangrijk bij het 
opstellen van een nieuwe huisstijl waar de 
vormgeving van toekomstige producten zich 
aan moeten gaan houden. Voor het opstellen 
van een eenmalig future concept is het niet 
noodzakelijk, dus wordt deze stap wegens 
het tijdrovende karakter niet opgenomen in 
het nieuwe model. In de volgende paragraaf 
wordt het nieuwe model met de toevoeging 
beschreven.



24

2 4

1 6

3 Relevant product
categories:

-associative products
- competing products

Corporate identity:
- mission statement
- productportfolio

Possible client with 
a current product

Brand style 
characteristics

- coarse (assembly shape)
- medium (element shape)
- fine (element structure)

Future Concept

more than
one scenario

5 Design trend
characteristics

- coarse (assembly shape)
- medium (element shape)
- fine (element structure)

trial & error

B search for relevant
categories of products

Aanalyse client mission 
and products

Dapply design trends to the 
product, while preserving 
the cilents identity

C sketch / abstract characteristics
(on different levels)

Figuur 3.1: Het hernieuwde model

3
In de vorige paragraaf is het traject van de cor-
porate identity uitvoerig besproken. In deze para-
graaf staat beschreven wat de toevoeging aan het 
model precies is en hoe dit nieuwe model er na 
deze toevoeging uit ziet. Het nieuwe model staat 
hieronder weergegeven in figuur 3.1.

De toevoeging
Er moeten twee specifieke toevoegingen 
gedaan worden aan het model, om het 
resultaat toch klantspecifiek te maken. De 
eerste toevoeging is het onderzoeken van 
de, al dan niet reeds bestaande, corporate 
identity, het achterhalen of opstellen van een 
mission statement en het analyseren van het 
productportfolio van de klant. Dit gebeurt 
parallel aan de stap waar naar concurrerende 
en verwante producten wordt gekeken. In de 
mission statement staan kernwoorden die 
iets zeggen over de mensen, de organi-

satie, de producten, de manier van naar de 
wereld kijken, kortom de opvattingen die 
de kern of de ‘ziel’ van de klant raken. Door 
de klant te onderzoeken moet er ook meer 
duidelijk worden over de toekomstplannen, 
capaciteit en doelgroep van de klant. Deze 
aspecten zijn belangrijk om in acht te houden 
bij het ontwerpen van een Future concept.
 
Vervolgens wordt het productportfolio van 
de klant geanalyseerd. Hieruit worden ele-
menten gehaald die sterk bijdragen bij de 
herkenning van de klant, zoals een bepaalde 
kleurstelling of lijnvoering. Ook wordt er 
gekeken naar het verschil tussen oudere 
en nieuwere producten. Hiermee kan er 
achterhaald worden wat de trend is binnen 

3.2 HET AANGEPASTE MODEL

AANVULLING OP HET MODEL
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de vormgeving van het bedrijf. De gevonden 
kenmerken worden op drie niveaus weerge-
geven in de stap van de ‘brand style characte-
ristics’. Dit is de tweede toevoeging.

Nieuwe rangschikking
De twee toevoegingen zijn parallel aan de 
stadia van ‘relevant product categories’ en 
‘design trend characteristics’ geplaatst. Dit 
is gedaan omdat het onderzoek naar de 
klant en het onderzoek naar de concurrentie 
en aanpalende markten onafhankelijk van 
elkaar zijn. De gebruiker kan zelf kiezen welk 
van de twee hij als eerste doorloopt. Nadat 
beide onderdelen voltooid zijn kunnen de 
kenmerken van de corporate identity en de 
generieke trends samengevoegd worden. 

Samen kunnen de trends toegepast worden 
op het ontwerp om een vooruitstrevend 
ontwerp te maken wat past bij de klant. 
Wanneer de trends en de corporate identity 
elkaar tegenspreken kan het verstandig zijn 
om de corporate identity te herzien.

Door de toevoeging van de twee parallelle 
onderdelen moeten de kaders anders wor-
den gerangschikt dan in bij het originele 
model. Er is voor gekozen om ze nu relatief 
lineair weer te geven, in tegenstelling tot de 
vierkante weergave van het oude model. 
De plaatsing van de kaders in het originele 
model kan de illusie wekken dat het om een 
herhaaldelijke cyclus gaat, terwijl dit niet het 
geval is. Het naast elkaar zetten van de ele-
menten benadrukt dat het een lineair proces 

is en wekt het tevens meer de indruk van 
een gestroomlijnd proces.

.2 AANGEPAST MODEL
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Om in de praktijk inzicht te krijgen in de ontwikkelde ontwerpmethode en het 
model te valideren wordt het model getoetst met behulp van een casestudy. Het 
onderwerp van deze case wordt op basis van strategische beslissingen door het 
management van IDkon gekozen. Het is de bedoeling dat de resultaten van de 
case daadwerkelijk gebruikt gaan worden voor promotie of acquisitie doeleinden. 
Om een onderbouwde evaluatie te kunnen doen, moet eerst besproken worden 
welke criteria van belang zijn bij het valideren van het model. Vervolgens wordt 
een samenvatting van de case gegeven. Tot slot wordt de case geëvalueerd op 
basis van de criteria. Dit dient als validatie van het model.

Voordat de case uitgevoerd gaat worden is het 
dus belangrijk om een aantal criteria te definiëren. 
Deze criteria moeten tijdens het uitvoeren van de 
casestudy in het achterhoofd gehouden worden. 
Na afloop zullen de criteria afgehandeld worden 
ter evaluatie van het model.

Proces
Om te bepalen wat de criteria zijn, moeten 
twee zaken vastgesteld worden. Allereerst 
moet bepaald worden wat er precies geëvalu-
eerd gaat worden. Aan de andere kant moet 
er bepaald worden hoe dit geëvalueerd gaat 
worden. Shah (2003) geeft aan dat een model 
waarin het genereren van ideeën centraal 
staat op twee manieren geëvalueerd kan 
worden. Er kan gekeken worden naar het 
proces zelf, maar het is ook mogelijk om puur 
het resultaat te beoordelen. Het proces kan 
door middel van waarnemingen tijdens het 
uitvoeren van de case geëvalueerd worden. 

De formele eisen uit het programma van 
eisen in paragraaf 2.6 zijn hiervoor de belang-
rijkste criteria. Tijdens het uitvoeren van de 
eerste case moet er dus op een paar dingen 
gelet worden. Ten eerste wordt er gekeken of 
het volledige future concept traject zelfstan-
dig uitgevoerd kan worden. Wanneer er hulp 
nodig is van werknemers van idé partners, 
wordt dit genoteerd. Zo kunnen deze aspec-
ten achteraf verbeterd worden zodat het 
model in het vervolg wel autonoom gebruikt 
kan worden. Verder worden bij elke stap de 
volgende criteria in acht gehouden:

• Wat is het resultaat van elke stap? 

• Welke activiteiten worden uitgevoerd om 
tot dit resultaat te komen?

• Wat zijn de gebruikte middelen?

• Hoelang duurt elke stap?

4.1  CRITERIA VOOR DE CASESTUDY

4 CASESTUDY
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• Wordt de tijd nuttig besteed?

• Is elke stap een logisch, en direct vervolg 
op de vorige stap?

• Zijn er obstakels of knelpunten die het 
proces in de weg staan?

• Is het overal duidelijk is wat er moet 
gebeuren?

Resultaat
Na afloop van de casestudy wordt er een 
evaluatie gedaan van het resultaat. Zoals in 
het vorige hoofdstuk wordt aangegeven is 
het eigenlijke resultaat van de case een com-
binatie van uitkomsten uit de analyse, wat 
leidt tot een conceptvoorstel. Dit betekent 
dat zowel deze analyses als het daadwerke-
lijke conceptvoorstel als resultaat beoordeeld 
moeten worden. Het belangrijkste doel van 
de analyses is aan de ene kant om de trend 
voor het specifieke geval van de klant in beeld 
te brengen zodat deze gecommuniceerd kan 
worden naar deze klant. Aan de andere kant 
moet de huisstijl van de klant geanalyseerd 
worden zodat de trends toegepast kunnen 
worden op een manier die past bij de klant.

Zowel de analyses als het daadwerkelijke 
conceptvoorstel kunnen worden geëvalueerd 
door middel van een klein onderzoek. Hierbij 
zullen meerdere mensen gevraagd worden 
om de uitstraling te beschrijven van het gepro-
duceerde future concept. Deze beschrijvin-

gen zullen worden vergeleken met waarden 
die volgens de analysefase het best passen 
bij de identiteit van de klant. Hiermee kan 
worden onderzocht in hoeverre het model de 
gebruiker erin ondersteunt om kenmerken te 
achterhalen van de klant en deze te vertalen 
naar een ontwerp. De proefpersonen die dit 
gaan beoordelen zijn studenten van de studie 
Industrieel Ontwerpen. Deze mensen hebben 
ervaring met het beoordelen van uitstraling 
en zijn bovendien gemakkelijk bereikbaar en 
onbevooroordeeld.

Met het bovenstaande onderzoek wordt 
echter nog niet gevalideerd in hoeverre de 
gevonden kenmerken daadwerkelijk corres-
ponderen met de manier waarop de klant 
zich wil presenteren. Om dit te valideren is 
het nodig om feedback van de klant te krij-
gen. In het kader van de bacheloropdracht zal 
het lastig blijken om deze feedback te krijgen, 
aangezien de opdracht maar een beperkte 
tijd beslaat. Voordat er vanuit de klant feed-
back op het ontwerp gegeven wordt, moet 
het vaak eerst overlegd worden. Wanneer de 
gevonden kenmerken niet helemaal overeen 
komen met hoe de klant, is dit niet onover-
komelijk. Het future concept is uiteindelijk 
slechts een hulpmiddel om met elkaar om 
tafel te komen. Het uiteindelijke doel is het 
overtuigen van een mogelijke klant dat deze 
behoefte heeft aan samenwerking met een 
ontwerpbureau, en dat idé partners hiervoor 
de geschikte partij is.

.1 CRITERIA
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4
De case is uitgevoerd voor een mogelijke klant, die 
gekozen is op basis van strategische beslissingen 
van idé partners en dkon. In deze paragraaf wordt 
een samenvatting gegeven van de eerste case-
study. De volledige case is te vinden in bijlage 01. 
Om redenen van geheimhouding wordt deze klant 
in dit hoofdstuk genoemd als Cliënt A.

De cliënt
De casestudy is begonnen met het onderzoe-
ken van het bedrijf waarvoor het future con-
cept gemaakt zal worden. Dit is Cliënt A, een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in verspanende 
bewerkingsmachines. Cliënt A huist tien 
merken. De tien merken omvatten het gehele 
technologische spectrum van frezen, draaien, 
boren en slijpen van middelgrote tot grote 
metaal en composiet werkstukken in het 
hogere kwaliteitssegment. De merken komen 
samen in een groep die zorg draagt voor de 
kwaliteit en samenwerking bevordert. Dit 
omvat bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
gedeelde modulaire platforms van waaruit 
elk merk kan profiteren binnen het kader 
van hun specifieke productontwikkeling. De 
verschillende merken vinden toepassing in 
de industrieën van transport, luchtvaart en 
energieopwekking, en precisiemachinebouw.

Figuur 4.1 toont een voorbeeld van hoe de 
verschillende segmenten en merken van een 
klant weergegeven kunnen worden. Sinds 
de samensmelting van twee grote bedrijven 
in 2011 is de structuur van Cliënt A op de 

huidige manier ingericht. Oorspronkelijk had 
elk van de afzonderlijke bedrijven een eigen 
huisstijl met elk hun eigen kenmerken. Na de 
fusie is in 2012 een algemene huisstijl voor 
Cliënt A ingevoerd en is de vormgeving van 
alle verschillende merken samengetrokken. 
Wel zijn er, wegens de verschillende toepas-
singen, verschillen te zien tussen de merken.

Uit de analyse van de mission statement van 
Cliënt A kwamen een aantal steekwoorden 
naar voren die de visie en waarden van het 
bedrijf kenmerken. Deze zijn vooral innova-
tief, professioneel, dynamisch en creatief. 
Deze begrippen zullen ook van toepassing 
moeten zijn op het future concept. Opvallend 
is dat deze kenmerken totaal niet terug te 
zien zijn in het productportfolio, zoals zal 
blijken uit paragraaf 4.3.

Het merk
Het merk waarvoor het future concept 
gemaakt zal worden is gekozen in overleg 
met Jacques Stevens en een afgevaardigde 
van dkon. Samen is uit strategisch oogpunt 
besloten om verder te gaan Merk A. Merk 
A is al ruim 125 jaar geleden begonnen als 
producent van fietsen. Enkele decennia later 
kwamen hier motorfietsen en auto’s bij. 
Weer later is Merk A verder gegaan in het 
produceren van freesmachines. De toepas-
sing van deze freesmachines is voornamelijk 
het maken van onderdelen voor heavy duty 
voertuigen, on-road voertuigen en industriële 

4.2  ANALYSE VAN DE MOGELIJKE KLANT

CASESTUDY



29

componenten. Zo worden de machines van 
Merk A onder ander gebruikt voor het maken 
van complexe componenten voor windturbi-
nes en versnellingsbakken van high-perfor-
mance tractoren. In bijlage 01 is weergegeven 
waar de producten die gemaakt zijn met het 
product van Merk A toegepast worden.

De keuze voor Merk A is gemaakt om een 
aantal redenen. Ten eerste is Merk A een van 
de grootste en oudste merken onder Cliënt A. 
Dit maakt het een belangrijk onderdeel van 
Cliënt A. Verder is het productieaantal van 
de machines van Merk A groter dan die van 
andere merken van Cliënt A. Door de enorme 
afmetingen van de machines van de andere 
merken worden slechts een paar machines 
per jaar gebouwd. De machines van Merk A 

kunnen, wegens de kleinere afmetingen van 
de machines en werkstukken en de veelzijdige 
toepassingen, in grotere aantallen worden 
geproduceerd. Dit brengt meer productiemo-
gelijkheden met zich mee zoals vacuümvor-
men, waardoor er meer ontwerpvrijheid is. In 
het programma van eisen staat beschreven 
dat er rekening gehouden moet worden met 
de productie, om de mogelijke klanten te 
overtuigen. Het gekozen product van Merk 
A is in staat tot het verspanen van een ver-
scheidenheid aan materialen in alle soorten 
van de metaalverwerkende industrie. Dit 
bewerkingscentrum kan individueel worden 
aangepast aan de specifieke productietaken, 
waardoor het product zeer breed ingezet kan 
worden. Hiermee is het dan ook geschikt als 
onderwerp van een future concept traject.

Segment 1

Merk 1
Merk 2

Segment 2

Merk 3
Merk 4
Merk 5
Merk 6
Merk 7
Merk 8

Segment 3

Merk 9
Merk 10

CLIËNT A

Figuur 4.1: Marktsegmenten van Cliënt A

.2 KLANTANALYSE
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Door de invoering van de gezamenlijke huisstijl zijn 
er veel overeenkomsten tussen de merken te vin-
den. Echter, Cliënt A heeft er voor gekozen om nog 
steeds de afzonderlijke merken te laten bestaan. 
Dit wekt de indruk dat elk merk zijn identiteit wil 
behouden. Bij het daadwerkelijke ontwerpen aan 
het eind van dit traject moet er rekening gehouden 
worden met de huisstijl van Cliënt A, maar mag er 
bewust van afgeweken worden om eigen identiteit 
te creëren. 

Stijlanalyse
In bijlage 01 is de collage weergegeven van de 
nieuwste producten van de merken binnen 
Cliënt A. In het midden is het product van Merk 
A geplaatst. Ook is hier de productevolutie 
getoond van het product van Merk A. Deze 
productevolutie toont duidelijk de eerste toe-
passing van de nieuwe huisstijl van Cliënt A. 
Deze eerste iteratieslag is slechts een nieuwe 
kleurstelling van de machine. Vervolgens is 
een herontwerp gemaakt waarbij ook de hele 
vorm is veranderd. Voordat de stijlkenmer-
ken van Merk A onderzocht kunnen worden, 
moet er bepaald worden welke aspecten van 
de vormgeving geëvalueerd moeten worden. 
Lidwell (2003) geeft een overzicht van design 
elementen, waaruit vormgeving bestaat. De 
belangrijkste elementen zijn kleur, gedaante, 
textuur, ruimte en vorm. De principes waar-
mee deze elementen beïnvloed kunnen wor-
den zijn balans, hiërarchie, proportie, nadruk 
en contrast. Elk van deze aanpassingen heb-
ben hun eigen implicaties op de uitstraling.

Wat op grof niveau opvalt aan de vorm-
geving van de nieuwe producten van Cliënt 
A, is het schaarse gebruik van kleur. Elk van 
de producten is opgebouwd uit hoofdzakelijk 
vlakken van licht- en donkergrijs. Alleen voor 
kleine grafische accenten zoals logo´s (welke 
in verband met geheimhouding zijn wegge-
werkt) wordt rood als steunkleur gebruikt. 
Verder is er redelijk veel contrast tussen de 
grijze vlakken. De vormen van de behuizingen 
zijn allemaal zeer simpel. De enige complexe 
onderdelen aan de machines zijn de functi-
onele delen. Bij veel van de producten is de 
vormgeving op grof niveau een balk met een 
afgeschuinde hoek. Het product gaat in deze 
simpele vormgeving het verst. Hier wijkt de 
hoofdvorm weinig af van een balk met een 
aanhangende Human Machine Interface 
(HMI).

Op medium niveau is de van het nieuwe pro-
duct is in tegenstelling tot de eerdere versies 
compleet opgebouwd uit ongebogen vlakken 
die nagenoeg allemaal haaks op elkaar staan. 
Dit is niet zeer verrassend omdat de behui-
zingen voornamelijk bestaan uit plaatstaal. 
Over het algemeen geldt de overtuiging dat 
complexe vormen in plaatstaal producten 
aanzienlijk duurder maken. Dit hoeft volgens 
dkon zeker niet het geval te zijn en het wordt 
gezien als kans in de markt om hier oplossin-
gen voor te bedenken. Tevens is het mogelijk 
om de platen uit kunststof te maken, wat 
door middel van vacuümvormen een dubbel 

4.3  STIJLKENMERKEN VAN MERK A
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gekromd oppervlak kan krijgen. Bij de oudere 
producten kwamen vaak rondingen met grote 
radius voor. Deze zijn met de invoering van 
de nieuwe huisstijl niet meer te zien. De blok-
kige hoofdvormen van de producten ogen 
vrij statisch. Wel is er meer hoogteverschil en 
komt de voorkant van de machine met een 
afschuining soms iets omhoog. Dit geeft al 
een dynamischer effect. In de toevoeging van 
hoogteverschil en afgeschuinde randen gaat 
het product het minst ver van alle machines. 
Hiermee is het een van de meest statische 
machines binnen het productprotfolio van 
Cliënt A. Wat verder opvalt, is dat de HMI qua 
vormgeving totaal niet aansluit bij de rest van 
de machine. De HMI is voorzien van afrondin-
gen en andere kleuren dan de machine.

Op fijn niveau zijn er ook dingen op te mer-
ken. De handgrepen zijn bij alle producten 

een stuk groter geworden. Bij het gekozen 
product zijn ze vervangen van kleine grijze 
handgrepen naar hoge, zwarte handgrepen. 
Verder gaan de deuren van dit product schar-
nierend open in plaats van te verdwijnen in 
de kromming van de behuizing. De ruiten die 
in de machines aanwezig zijn, zijn allemaal 
rechthoekig, zonder afrondingen of schuine 
hoeken. Het materiaal is hetzelfde gebleven, 
namelijk plaatstaal en glas. De afwerking is 
strakker dan bij de oudere modellen, vooral 
bij de HMI valt dit op. De bekabeling hier 
naartoe is netter weggewerkt en de knoppen 
zijn overzichtelijker gerangschikt. Over fijne 
detail elementen als bouten valt weinig te 
zeggen omdat deze in de afbeeldingen van 
de laatste versies nog niet zijn weergegeven. 
Van deze producten zijn nog geen foto´s te 
vinden. Hiermee ontstaat het vermoeden dat 
ze nog niet in productie zijn.

.3 STIJLKENMERKEN

Figuur 4.2: Het product van Merk A waarvoor het 
future concept gemaakt zal worden.
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4
De nieuwe en visueel aantrekkelijke machines in de 
hoge marktsegmenten hebben allemaal gemeen 
dat ze er dynamischer en futuristischer uit gaan 
zien. Deze trend is bekend en beslaat de volledige 
machine-industrie. De profilering hiervan is echter 
per markt en toepassing wat verschillend. In deze 
paragraaf wordt de vormgeving in de markt van 
de bewerkingsmachines geanalyseerd.

Op grof niveau zijn de machines hoofdza-
kelijk opgebouwd uit grote vlakken van wit 
of lichtgrijs in combinatie met zwart of don-
kergrijs. Dit wordt nagenoeg overal gedaan 
in combinatie met niet meer dan één steun-
kleur. De gebruikte kleuren hebben invloed 
op de mate van futurisme in de vormgeving. 
Zo worden vooral lichtere kleuren van hoge 
kleurintensiteit gebruikt in de futuristischere 
vormgeving. Ook is er bij de futuristischere 
modellen meer contrast tussen de vlakken. 
Wat alle modellen gemeen hebben is dat de 
machine op een donkere staander staat. Op 
grof niveau is de vorm van de machines nog 
steeds niet veel anders dan een balk.

Op medium niveau vallen er ook een aantal 
aspecten op in de markt van de bewerkings-
machines. De machines krijgen vaak een die-
per weggestopte staander en afgeronde of 
schuin aflopende vlakken aan de onderkant. 
Dit zorgt er samen met de donkere staander 
voor dat de machine dynamischer wordt en 
als lijkt te zweven. Verder maken de progres-
sievere modellen meer gebruik van ramen of 

een open structuur om de gebruiker beter 
zicht te geven op wat er tijdens het gebruik 
gebeurt. Ook wordt er vaker gebruik gemaakt 
van gebogen glas. Verder is steeds meer diep-
teverschil te zien in de kappen. Hiermee oogt 
het minder statisch. De HMI’s worden steeds 
meer aansluitend bij de rest vormgegeven. 

Op het fijne niveau zijn ook een aantal trends 
te ontdekken. De handvaten worden steeds 
groter. Hierbij zijn ze ook niet meer allemaal 
recht, maar vaak ook gebogen vormen. Dit 
zorgt voor een hoogwaardige uitstraling. Als 
materiaal wordt er gebruik gemaakt van ge-
spoten plaatstaal, kunststof panelen en glas/
polycarbonaat. De details zijn vaak niet over-
gespoten, en maken de indruk van chroom te 
zijn.

Concurrent A
Van de onderzochte concurrenten heeft 
Concurrent A de meest vooruitstrevende 
vormgeving. Ze voldoen namelijk als best 
aan de algemene trends in de sector van 
productiemachines. Om deze reden is ervoor 
gekozen om de vormgeving binnen dit merk 
nog afzonderlijk te analyseren. Er zijn twee 
zeer recente machines gekozen om de laat-
ste trend te zien. Deze machines tonen twee 
verschillende richtingen binnen de trend. 

De meest opvallende vernieuwingen in de 
eerste machine (links te zien in figuur 4.3) 
zijn de afrondingen, in het bijzonder aan de 

4.4  CONCURRENTIE VAN MERK A
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onderkant, waardoor de machines een stuk 
minder zwaar lijken. Verder is veel te zien 
dat er een donker kader om de ruiten zit. 
Tot slot is er een toevoeging gedaan van een 
lichtstrip die als indicatie dient van de status 
van de machine. Dit draagt sterk bij aan de 
futuristische stijl. 

De tweede machine (rechts te zien in figuur 
4.3) is het allernieuwste model Concurrent A. 
Wat te zien is aan het nieuwe model in verge-
lijking met de oude, is dat er wordt afgeweken 
van de vriendelijke vormen van het eerdere 
model en de NHX 4000. In plaats hiervan 
zijn er meer hoeken en meer diepteverschil. 
Hiermee oogt het geheel nog dynamischer 
en stoerder dan de ander. De panelen aan de 
voorkant doen denken aan de low-poly stro-
ming die momenteel veel gebruikt wordt in 
de vormgeving van conceptuele voertuigen. 

De algemene trends die volgen uit de analyse 
van de vormgeving in de markt van de bewer-
kingsanalyse zijn als volgt:

• De machines zijn voornamelijk wit met 
hoog contrast vlakken.

• Er is meer diepteverschil in de panelen.

• Feedback aan de gebruiker wordt op 
meerde manieren aangeboden in plaats 
van slechts via de HMI.

• Er wordt gebruik gemaakt van lichtge-
vende elementen.

• De machines zijn minder kubistisch 
doordat de randen van elementen 
afgewerkt zijn. Dit gebeurt aan de ene 
kant met afrondingen, die het geheel 
vriendelijk doen ogen. Als alternatief 
gebeurt het met afschuiningen, wat voor 
een dynamischere uitstraling zorgt.

Figuur 4.3: Twee van de nieuwste producten van Concurrent A
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4
Binnen de beoogde vormgeving zijn dus twee 
richtingen te onderscheiden. De richtingen worden 
onderscheiden aan de hand van de twee laatste 
modellen van Concurrent A. Voor deze twee rich-
tingen is een collage gemaakt als visuele hulp bij 
het ontwerpen. Deze collages zijn hiernaast te zien 
in figuur 4.4. De producten van DMG worden in 
de collage aangevuld door associatieve producten 
van Merk A, die passen binnen de stijl van de des-
betreffende collage. 

Associatieve producten
De associatieve producten kunnen qua 
vormkenmerken en qua uitstraling interes-
sant zijn. Zoals genoemd is heeft Merk A een 
duidelijke affiniteit met de voertuigindustrie. 
Om deze reden is er bij het zoeken naar 
associatieve producten allereerst gekeken 
naar voertuigen. Er is vooral gezocht naar 
conceptvoorstellen uit alle hoeken van de 
voertuigindustrie, van sneeuwscooters tot 
bussen. Verder is er gekeken naar computer-
muizen. Deze consumentenproducten wor-
den in zeer grote aantallen geproduceerd, 
waardoor ze veel ontwerpvrijheid genieten 
in vergelijking met machines die in kleine 
aantallen geproduceerd moeten worden. Er 
zijn dan ook veel verschillende stijlen, zoals 
futurisme, te zien in de vormgeving van com-
putermuizen. Bij beide collages is er tevens 
een robot weergegeven. Het karakter dat de 
een robot heeft door zijn lichaamshouding of 
gezichtsuitdrukking, kan geprojecteerd wor-
den op de vormgeving om bijvoorbeeld een 
agressief ogende machine te krijgen.

Soft vs. edgy
De twee richtingen worden benoemd als 
de soft en de edgy richting. In de collages is 
geprobeerd de emotionele waarde te com-
bineren met de feitelijke vormkenmerken. 
De meer softe richting correspondeert de 
onderste collage van figuur 4.4 en is wat 
vriendelijker. Hier zijn veel afgeronde hoe-
ken. De vormen zijn hier wat organischer. 
De softe richting heeft in tegenstelling tot de 
edgy richting weinig verspringende vlakken 
en is meer een glad geheel. De wat professi-
onelere, kalmere uitstraling die dit met zich 
mee brengt past goed bij de waarden profes-
sionaliteit en betrouwbaarheid uit de mission 
statement van Cliënt A. 

De meer edgy richting hoort bij de bovenste 
collage in figuur 4.4. Deze richting is stoerder, 
heeft meer hoekige vormen en oogt zeer 
dynamisch. Deze hoekige vormgeving zorgt 
voor veel diepteverschil in de oppervlakken. 
Dit doet denken aan de low-poly stroming 
die momenteel in grafisch ontwerp en con-
ceptuele voertuigen veel gebruikt wordt. 
De ronde, dubbel gekromde oppervlakken 
worden hierbij vereenvoudigd tot meerdere 
niet-gekromde vlakken. De corresponde-
rende waarden uit de mission statement van 
Cliënt A zijn creatief, innovatief, robuust. Deze 
richting past goed bij het segment van Merk 
A, namelijk dat van de Transport en industri-
ele componenten. Voorbeelden hiervan zijn 
Heavy Duty voertuigen en motoren, On-Road 
voertuigen en industriële componenten.

4.5  GENERIEKE TRENDS IN DE MARKT
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Figuur 4.4: Collages van de twee vormgevingsrichtingen.
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Merk A in vergelijking met de cuncurrentie
Om de huidige staat van de vormgeving 
van Cliënt A te tonen in vergelijking tot de 
trends in de markt is het product van Merk 
A in de trendmatrix geplaatst. In figuur 4.5 
is de trendmatrix met het product van Merk 
A getoond. De benamingen van de assen 
zijn reflecteren de generieke trends in de 
markt waaraan het product van Merk A moet 
voldoen om progressief te zijn. De andere 
producten zijn afkomstig uit de concurrentie-
analyse. In deze afbeelding is overzichtelijk te 

zien dat het product van Merk A wat betreft 
vormgeving op een aantal van zijn concurren-
ten achter loopt. De rode pijl toont aan waar 
de vormgeving van het product zich zou moe-
ten bevinden op de trendlijn om progressief 
te zijn. Het future concept dat ontworpen 
zal worden moet dan ook op de plaats van 
het rode kruis in het figuur geplaatst kunnen 
worden. Deze afbeelding is erg belangrijk, 
want het is een beknopte samenvatting 
van de gehele trendanalyse. Hij zal dan ook 
getoond worden aan de potentiële klant.

Figuur 4.5: Het product van Merk A op de trendmatrix.
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Nu er ontwerprichtingen gedefinieerd zijn, kunnen 
de gevonden stijlkenmerken uit de trendanalyse en 
de corporate identity gecombineerd worden tot een 
conceptvoorstel. De methode van werken is hierbij 
vrijwel direct overgenomen uit de methodiek die 
aangeleerd is in de studie Industrieel Ontwerpen.

Ideegeneratie
Er is veel geïtereerd en van grof naar fijn 
gewerkt. Allereerst zijn er op grof niveau 
hoofdzakelijk in zij- en vooraanzichten een 
groot aantal ideerichtingen verkend. Met dit 
zogenaamde divergent denken, wordt ervoor 

gezorgd dat de ideeën beter geëvalueerd 
kunnen worden.  Nadat er zeer breed ideeën 
gegenereerd zijn, is er een selectie gemaakt 
worden aan de hand van de collages. 

Deze richtingen zijn verder in 3D uitgewerkt 
en geïtereerd om te voorkomen dat de vorm-
geving blijft hangen in planaire evoluties. 
(Corremans, 2008) Vervolgens zijn er drie 
concepten opgesteld door de beste iteraties 
met elkaar te combineren. In figuur 4.6 is een 
greep uit de schetsen weergegeven om het 
ontwerpproces te illustreren.

4.6  UITWERKING VAN HET FUTURE CONCEPT

Figuur 4.6: Ideeschetsen op grof/medium niveau

.6 FUTURE CONCEPT 
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Figuur 4.7: De persentatieschets van het resulterende future concept voor Cliënt A

Future Concept ontwikkeling
Er is kritisch gekeken naar welk van de con-
cepten het best past bij de trends en toch de 
beoogde stijl van de klant reflecteert. Uitein-
delijk zijn er twee concepten gekozen. Deze 
concepten zijn vervolgens gecombineerd 
tot een nieuw concept. Dit eindconcept is 
in detail uitgewerkt. Voor de vorm van de 
ramen, de plaatsing van deellijnen en de 
toevoeging van LED-strips en een HMI zijn 
nog een aantal iteratieslagen op detailniveau 
gemaakt. Van het uiteindelijke future concept 
is een presentatieschets gemaakt. In figuur 
4.7 is de presentatieschets van het future 

concept weergegeven. In samenwerking met 
een stagiair is er een 3d model in het pro-
gramma SolidWorks gemaakt. Van dit model 
is een render gemaakt. Op de rechterpagina 
is in figuur 4.8 het future concept in de trend-
matrix geplaatst. De combinatie van deze 
afbeelding met de eerdere trendmatrix toont 
aan dat het ontwerp een verbetering is. In 
het figuur eronder, figuur 4.9, is het verschil 
weergegeven tussen het oude en nieuwe 
ontwerp. De volledige uitwerking van deze 
detailuitwerking, evenals de volledige uitwer-
king van de vorige stappen zijn in bijlage 01 
weergegeven.

4 CASESTUDY
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Figuur 4.9: De vergelijking tussen het oude en het nieuwe ontwepr

Figuur 4.8: Het future concept in de trendmatrix geplaatst.
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Zoals in de criteria aan het begin van dit hoofd-
stuk al uitgelegd is, wordt de case op twee vlakken 
geëvalueerd. Het eerste vlak is het proces en het 
tweede vlak is het resultaat. In deze paragraaf 
wordt het proces van de uitgevoerde casestudy 
geëvalueerd. Het proces wordt geëvalueerd op 
basis van de in paragraaf 4.1 genoemde criteria. 
Omdat precieze tijdsbesteding gevoelige informa-
tie is voor idé partners, is deze informatie terug te 
vinden in bijlage 04. Om toch een beeld te geven 
van de relatieve tijdsverdeling is voor elke stap in 
het model de tijdsbesteding gegeven als percen-
tage van de totale tijd van de casestudy.

Stap 1: Possible client (6 %)
In de eerste stap is de klant geanalyseerd 
en is de interne structuur van de kant uit-
gezocht. De interne structuur is uitgezocht 
door de website van Cliënt A te onderzoeken. 
Deze activiteit is van belang geweest om in 
een later stadium een onderbouwde keuze te 
kunnen maken over hoe strak de huisstijl van 
idé partners aangehouden moet worden. De 
gebruikte middelen zijn brochures, persbe-
richten en de website van Cliënt A. Het heeft 
relatief weinig tijd gekost om toch tot een 
nuttig inzicht te komen. 

In de beginfase is er echter te veel nadruk 
gelegd op Cliënt A als geheel, waardoor er wat 
tijd verloren is. De oorzaak was dat het nog 
niet duidelijk was welk merk het onderwerp 
zou worden. Dit is veroorzaakt door wat ver-
traging was in de besluitvorming. In de toe-

komst moet hier iets meer druk achter gezet 
worden, want hier valt nog winst te behalen. 
In het uiteindelijke gebruik hoeft dit geen 
groot probleem te zijn, omdat het project 
dan tijdelijk naar de achtergrond geschoven 
kan worden en de tijd aan een ander project 
besteed kan worden.

Het visuele resultaat van stap 1 is een sche-
matisch overzicht van de structuur van Cliënt 
A. Verder is een belangrijk deel van het resul-
taat van stap 1 niet visueel.

Stap 2: Brand identity (9 %)
In de tweede stap is de mission statement 
opgesteld en de corporate identity geana-
lyseerd. De mission statement is onderzocht 
om de kernwaarden van Cliënt A duidelijk te 
krijgen. Deze waarden hebben geholpen om 
een beter beeld van de klant te krijgen. De 
mission statement was letterlijk op de website 
van Cliënt A te vinden. Hierdoor heeft deze 
stap weinig tijd gekost. Het uitzoeken van de 
huisstijl van Cliënt A is belangrijk geweest voor 
het bepalen van ontwerprichtlijnen, ondanks 
dat er niet erg strak aan vast gehouden is. 
Het belangrijk om te weten wat de huisstijl is 
voordat er van afgeweken kan worden. Het 
productportfolio van de verschillende mer-
ken binnen Cliënt A is op een overzicht gezet. 
Hier is iets te veel tijd aan gespendeerd. Met 
name het uitzoeken van de productevolutie 
bij de niet-gebruikte merken is geen nuttige 
toevoeging geweest. Dit is wederom mede 

4.7  EVALUATIE VAN HET PROCES
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veroorzaakt door de late beslissing over 
welk merk precies onderwerp van het future 
concept moest worden. Hier kan in het ver-
volg minder tijd aan besteed worden. In de 
werkelijkheid vloeit dit stadium over in het 
opstellen van de brand style characteristics. 
Het is dan ook logischer om deze stap in het 
model de eerstvolgende stap te maken.

Het visuele resultaat van stap 2 is de mission 
statement, waarin de belangrijke waarden 
benadrukt zijn en een overzicht van de pro-
ducten van de verschillende merken onder 
Cliënt A. 

Stap 3. Relevant product categories (12 %)
In de derde stap zijn de concurrenten onder-
zocht, zijn de laatste ontwikkelingen in de 
markt in kaart gebracht en zijn de associa-
tieve producten bepaald. Dit is erg belangrijk 
om er achter te komen hoe de klant zich 
verhoudt tot zijn concurrentie. Om te zien 
wat de concurrentie van de klant is, is er bij 
verkooppunten van de producten van Merk 
A gekeken naar alternatieve merken. Van elk 
van deze merken is naar meest recente pro-
ducten gekeken. Deze worden waar mogelijk 
vergeleken met oudere versies van het pro-
duct om een trend te ontdekken. Tevens is 
er een marktleider gekozen die kan dienen 
als icoon. De bronnen, waar deze informatie 
vandaan gehaald is, zijn websites van de 
concurrentie en websites en magazines die 
zich bezig houden met innovatie in machine 

ontwerp. Deze stap is vrij tijdsintensief maar 
zeer belangrijk voor het ontdekken van de 
trends, waarop het future concept gebaseerd 
zal worden.

De associatieve producten zijn bepaald 
door middel van redeneren en zijn verder 
gebaseerd op resultaten uit de eerste stap. 
Hier was echter weinig houvast, waardoor 
het veel tijd gekost heeft voor er bruikbare 
resultaten uit kwamen. Een handige toevoe-
ging kan zijn dat er een database is waar 
eerdere projecten opgeslagen zijn, waar een 
voorbeeld aan genomen kan worden. Op die 
manier wordt bij elke keer dat het gebruikt 
wordt de database uitgebreid en duurt het 
een volgende keer minder lang. Tijdens deze 
stap is er tevens een presentatie gedaan aan 
idé partners en dkon om de voortgang in de 
case te tonen.

Het visuele resultaat van stap 3 is een aantal 
afbeeldingen van associatieve producten en 
een overzicht van de producten van de con-
currenten.

Stap 4: Brand style characteristics (9 %)
In de vierde stap zijn de kenmerken van de 
huisstijl onderzocht. De huisstijl is onderzocht 
voor de grafische- en productvormgeving van 
de klant. De grafische vormgeving is geana-
lyseerd op basis van brochures en de website 
van Cliënt A. De productvormgeving is geana-
lyseerd op basis van afbeeldingen op de web-
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site en de producten in de productcatalogus, 
die in de tweede stap zijn onderzocht. Voor 
de kenmerken van het product is eerst 
bepaald welk product precies onderwerp van 
het future concept zou worden. Ook moest 
er nog bedacht worden op welke criteria de 
vormgeving van de producten geëvalueerd 
moest worden. Een handige toevoeging zou 
zijn om een checklist van deze criteria erbij 
te geven.

Het visuele resultaat van stap 4 is een weer-
gave van de productevolutie van het pro-
duct. Tevens is er een uitgebreide tekstuele 
beschrijving gegeven van de stijlkenmerken 
binnen Cliënt A.

Stap 5: Design trend characteristics (10 %)
Net als in stap 4 zijn in deze stap de stijlele-
menten van de producten van de concur-
rentie onderzocht op de verschillende grof-
heidsniveaus. De gebruikte producten zijn 
een direct resultaat uit stap 3. Deze stap is vrij 
tijdsintensief, maar is zeer belangrijk en kan 
dus niet geschrapt worden. Ook hier geldt 
dat een checklist van de beoordelingscriteria 
voor een tijdsbesparing zou kunnen zorgen. 
Ook de associatieve producten zijn onder-
zocht. Deze activiteit kan wellicht iets minder 
tijd in beslag nemen, want het heeft minder 
duidelijke resultaten opgeleverd. Op basis 
van deze resultaten zijn twee ontwerprich-
tingen gedefinieerd. Deze zijn weergegeven 
in stijlcollages. Deze stap is niet alleen voor 

het proces zelf belangrijk, maar ook voor de 
klant. Het beeld is visueel overtuigend en 
geeft een indruk van de beoogde stijl. Deze 
stap is belangrijk en tijdsintensief. Voor het 
maken van de collages kan een template of 
een framework gegeven worden, zodat hier-
aan geen tijd besteed hoeft te worden. Het 
visuele resultaat van stap 5 is een overzicht 
van de machines in de trendmatrix, die toont 
hoe de klant zich verhoudt ten opzichte van de 
concurrentie en waar hij zich op de trendlijn 
zou moeten bevinden. Verder zijn er collages 
gemaakt van de ontwerprichtingen. Tot slot 
is er een uitgebreide tekstuele uitleg over de 
trends gemaakt bij de concurrentie. Dit zelfde 
is gedaan voor de algemenere trends.

Stap 6: Future Concepts (54 %)
Het laatste stadium is het toepassen van de 
gevonden informatie op een ontwerp. Deze 
stap is onder te verdelen in de ideevorming, 
conceptformulering en uitwerking. Aan het 
begin van het daadwerkelijke ontwerpen 
kwam er meteen een knelpunt naar voren. Er 
was namelijk nog niets onderzocht over het 
te ontwerpen product. De dimensies en func-
tionele componenten waren nog onbekend. 
Deze zaken moesten dus eerst uitgezocht 
worden, voor er aan de schetsfase begonnen 
kon worden. Deze stap hoort eigenlijk eerder 
in het model thuis (stap 1) en is erg belangrijk. 
Met de verkeerde dimensies zal het product 
niet aansluiten bij de verwachtingen van de 
klant, waarmee het doel niet behaald wordt.
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Ideevorming (18 %)
De ideevorming is op te delen in de volgende 
activiteiten. Allereest is er de ideegeneratie op 
grof niveau. Hierbij is hoofdzakelijk gewerkt 
met zijaanzichten, maar ook voor- en 3D-aan-
zichten zijn gemaakt. Vervolgens zijn er 
ideerichtingen gekozen op basis van collages. 
Deze ideerichtingen zijn verder uitgewerkt tot 
op het medium niveau. In 3D zijn de vlakken 
verder gemanipuleerd om extrusievormen te 
voorkomen. (Corremans, 2008)

Conceptformulering (15 %)
De ideerichtingen zijn geëvalueerd op basis 
van de informatie uit de analysefase. Vervol-
gens is er op medium niveau  geïtereerd om 
tot drie verschillende concepten te komen.

Uitwerking (21 %)
In overleg met werknemers van idé partners 
zijn twee concepten gekozen. De sterke 
punten van deze concepten zijn gecombi-
neerd. Vervolgens is het concept in detail 
uitgewerkt. Van het resulterende future 
concept is een presentatieschets gemaakt. 
Het visuele resultaat van stap 6 is het gehele 
ontwerpproces. De presentatieschets van 
het uiteindelijke future concept is uiteraard 
erg belangrijk, maar ook de ideeschetsen en 
dergelijken zijn erg belangrijk. Het resultaat 
voor presentatie aan de klant is een greep uit 
de ideeschetsen op grof- en medium niveau, 
de drie concepten, een aantal iteratieslagen 
en de definitieve detailuitwerking. 

Om het future concept aan de klant te pre-
senteren zijn er een aantal afbeeldingen 
gemaakt. Ten eerste is er in samenwerking 
met een stagiair een 3D model gemaakt van 
het ontwerp, waarvan een rendering gemaakt 
is. Verder is er een vergelijking gemaakt tus-
sen het oude ontwerp en het future concept. 
Zo is duidelijk te zien wat de invloed van een 
ontwerpbureau kan doen. De render van het 
future concept is tot slot in de trendmatrix 
geplaatst op de plaats waarnaar de pijl in de 
eerdere trendmatrix wees. De vergelijking 
tussen oud en nieuw en het plaatsen van het 
future concept in de trendmatrix bleken bij 
presentatie van de case aan dkon veel toege-
voegde waarde te hebben.

Naast de beschreven activiteiten is er ook 
nog tijd besteed aan het ordenen van de 
resultaten, revisie van de resultaten voor de 
verslaglegging en het maken van een presen-
tatie voor dkon. Ook dit is allemaal onderdeel 
van het traject, want dit zal elke keer moeten 
gebeuren. De totale tijdsbesteding is in bij-
lage 04 te vinden. De tijd die het gekost heeft 
om het 3d model te maken is niet in deze 
tijdsduur opgenomen omdat dit niet in het 
model in inbegrepen. Het model stopt als het 
future concept gedefinieerd is met behulp 
van een presentatieschets. Uit de evaluatie 
van het proces zijn een aantal knelpunten 
aan het model naar voren gekomen. Deze 
worden in de hoofdstuk 5 verder behandeld 
en opgelost.
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De evaluatie van het resultaat bestaat uit zowel 
een interne evaluatie als een externe evaluatie. 
De interne evaluatie is gebaseerd feedback van 
werknemers van idé partners. De externe evaluatie 
bestaat uit zowel feedback van een afgevaardigde 
van Cliënt A als een enquête onder studenten 
industrieel ontwerpen.

Interne evaluatie
De interne evaluatie is gebaseerd op ervarin-
gen en feedback van mensen die betrokken 
zijn geweest met de case. Na de presentatie 
van de case bij idé partners waren de werk-
nemers enthousiast over zowel het resultaat 
als het zien van een overzicht van het volle-
dige proces. Met name het overzicht van het 
gehele proces, vanaf corporate identity en 
concurrentieanalyse tot aan het resulterende 
future concept, bleek zeer overtuigend. Het 
gepresenteerde future concept vond men 
dermate interessant dat het door een stagiair 
is uitgewerkt in SolidWorks tot een driedi-
mensionaal zichtmodel te komen, zodat hier 
voor promotionele doeleinden een render 
van gemaakt kon worden. Ook is de case op 
verschillende manieren zoals in een nieuws-
brief en op verschillende beurzen gebruikt als 
promotiemateriaal.

Externe evaluatie
Eind oktober is het ontwerp onder de naam 
van IDkon aan een aantal inkopers van 
Cliënt A gepresenteerd. Er werd zeer positief 
gereageerd op het ontwerp, en er is aan-

gegeven dat er over zowel het ontwerp als 
een samenwerking met idé partners intern 
overlegd zal worden. Dit geeft aan dat het 
future concept traject zijn doel bereikt heeft, 
namelijk het initiëren van samenwerking met 
nieuwe klanten. Of de samenwerking er ook 
daadwerkelijk komt en het ontwerp gebruikt 
zal worden voor verdere ontwikkeling, is op 
moment van schrijven nog onbekend. Dit is 
afhankelijk van de invloed die de inkopers 
hebben op het management van Cliënt A.

Enige tijd na het afronden van de casestudy 
is de website van Cliënt A volledig hernieuwd. 
Hierbij is toevallig ontdekt dat het nieuwste 
ontwerp van het product van Merk A (het 
ontwerp dat voor het future concept als uit-
gangspunt is genomen) niet is doorgevoerd. 
In plaats hiervan is er toch weer terug gegaan 
naar een wat meer afgeronde, dynamischere 
vormgeving. Dit komt volledig overeen met 
de resultaten uit het onderzoek, namelijk dat 
de vormgeving van dit ontwerpvoorstel niet 
in lijn is met de trends. Dit bevestigt de validi-
teit van de resultaten uit de analyse van het 
future concept traject evenals het vermogen 
van het model om de ontwerper hierin te 
ondersteunen. 

Enquête onder studenten
In een onderzoek van Chang (2003) is voor 
een vergelijkbaar doeleinde een framework 
opgesteld waarmee vormgeving geana-
lyseerd wordt. Dit heeft als basis gediend 
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voor deze enquête. De enquête is gehouden 
onder twaalf studenten Industrieel Ont-
werpen. Deze studenten hebben ervaring 
met ontwerpen en het analyseren van 
verschillende stijlkenmerken. De enquête is 
gehouden om te evalueren in hoeverre de 
kenmerken uit de corporate identity terug 
te zien zijn in het uiteindelijke ontwerp. De 
proefpersonen konden de vormgeving van 
het oude ontwerp en het nieuwe ontwerp 
beoordelen door voor bepaalde begrippen 
of hun antoniemen te kiezen. De gekozen 
begrippen zijn kernwoorden uit de mission 
statement van Cliënt A. Wanneer de proefper-
sonen vaker kozen voor de kernwoorden uit 
de mission statement dan hun antoniemen, 
sluit het ontwerp aan bij de waarden van het 
bedrijf. In deze enquête is ook geëvalueerd of 
het nieuwe ontwerp beter bij de trend past 
dan het oude ontwerp. Dit is tevens gedaan 

door de proefpersonen te laten kiezen voor 
bepaalde begrippen of hun antoniemen. 
Voor deze begrippen zijn de belangrijkste 
generieke trendkenmerken in de sector van 
gekozen, namelijk dynamisch en futuristisch. 
Naast het beoordelen van de ontwerpen 
apart is de studenten ook gevraagd om de 
twee ontwerpen met elkaar te vergelijken. 

De afbeeldingen van de ontwerpen zijn zo 
bewerkt dat er geen logo op te zien is. (Zie 
figuur 4.7.) Dit is gedaan om te voorkomen 
dat de afbeeldingen onder de naam van Merk 
A op internet terug te vinden kunnen zijn. Dit 
zorgt er aan de ene kant voor dat idé partners 
geen conflict krijgt met de klant. Tevens blijft 
hierdoor de mogelijkheid bestaan dat het 
ontwerp (al dan niet in een aangepaste versie) 
voor een andere klant hergebruikt kan wor-
den. Hiermee kan enorm veel tijd bespaard 

Figuur 4.7: Het oude en nieuwe ontwerp van het product, waarvan logo’s zijn verwijderd.

.8 EVALUATIE RESULTAAT
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worden. De studenten beoordeelden het 
oude ontwerp (ontwerp 1) overwegend als 
agressief. Met een grote meerderheid werd 
het als robuust, rigide, statisch, zwaar en 
zakelijk beoordeeld. Het ontwerp is niet 
uitgesproken traditioneel, noch futuristisch. 
Bij de beoordeling van het nieuwe ontwerp 
(ontwerp 2) vonden de studenten de machine 
overwegend vriendelijk, robuust, dynamisch 
en flexibel. Met een grote meerderheid 
werd dit ontwerp futuristisch bevonden. De 
meeste ondervraagden vonden het ontwerp 
niet zeer licht of zeer zwaar ogen. Ook vond 
men het ontwerp niet speels, noch zakelijk. 
Hieronder staan in figuur 4.8 de profielen 
van de twee ontwerpen weergegeven. Uit de 

vergelijking tussen het oude en het nieuwe 
ontwerp werd het nieuwe ontwerp unaniem 
als dynamischer, futuristischer en innovatie-
ver beoordeeld. Ook vond men het nieuwe 
ontwerp overwegend professioneler. Het 
oude ontwerp werd op zijn beurt unaniem 
als het meer robuuste ontwerp beoordeeld. 
Er was geen duidelijke voorkeur voor een van 
de ontwerpen wat betreft betrouwbaarheid. 
Op de vraag welk ontwerp mooier is, hebben 
alle studenten het nieuwe ontwerp genoemd. 
In figuur 4.9 staan de resultaten van de ver-
gelijking tussen het oude en het nieuwe ont-
werp. De keuzemogelijkheid met de meeste 
stemmen is telkens aangegeven. De volledige 
enquête is in bijlage 02 te vinden.

Conclusie
De conclusie van deze kleinschalige enquête 
is dat het nieuwe ontwerp op de belang-
rijkste criteria duidelijk beter scoort. Wat 
betreft dynamiek, futurisme en innovatie 
komt het tweede ontwerp unaniem als het 
betere ontwerp naar boven. Ook op het 
gebied van professionaliteit, een andere be-
langrijke kernwaarde van Cliënt A, wordt het 
nieuwe ontwerp door een meerderheid als 
beter beoordeeld. Slechts een van de twaalf 
ondervraagden vond het oude ontwerp pro-
fessioneler ogen. Op de waarde robuustheid 
scoort het oude ontwerp wel nog beter en 
op betrouwbaarheid is het nieuwe ontwerp 
nog geen verbetering. Dit geeft aan dat er 

vriendelijk

zakelijk

licht

futuristischrigide

dynamisch

robuust

Nieuw ontwerpOud ontwerp

Figuur 4.8: De profielen van de twee ontwerpen.
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nog ruimte voor verbetering is bij een even-
tuele uitwerking van het future concept. Dit is 
echter geen probleem, aangezien het slechts 
een conceptvoorstel is en nog absoluut geen 
definitief ontwerp. Het feit dat het nieuwe 
ontwerp unaniem als het mooiere ontwerp 
beoordeeld is, geeft aan dat het een goede 
uitgang is om verder mee te gaan. Het resul-
taat van de eerste casestudy is dus geslaagd.

Model vs. ontwerper 
Het is voor de bovenstaande resultaten lastig 
te concluderen wat precies de invloed van het 
model is, en wat de invloed van de ontwerper 
is. Beide factoren zijn van belang om tot een 
goed resultaat te komen. Over de invloed 
van het model is te zeggen dat het model in 
ieder geval voldoende ondersteuning biedt 
om tot een onderbouwd future concept te 
komen, zoals gebleken uit de enquête. Dit 
zegt iets over de effectiviteit van het model, 

maar is geen beoordeling over de efficiëntie 
van het model. Deze efficiëntie is een van de 
belangrijkste aspecten van het model en is 
in de evaluatie van het proces in de vorige 
paragraaf besproken.

Tot slot moet de invloed van de ontwerper 
besproken worden. Ik ben als student qua 
ontwerpervaring min of meer te vergelijken 
met een stagiair en ben zeker minder ervaren 
dan de ontwerpers van idé partners. Er mag 
dus vanuit gegaan worden dat de uiteindelijke 
gebruikers van het model tot een resultaat 
van hetzelfde niveau kunnen komen. Wel heb 
ik veel meer voorkennis over de theorie ach-
ter het model dan een gebruiker zal hebben. 
Om ervoor te zorgen dat de gebruiker even 
goed van het model gebruikt kan maken, zal 
deze kennis aan de gebruiker overgedragen 
moeten worden. Dit moet op een efficiënte 
manier gebeuren om geen tijd te verspillen.

ONTWERP 1 GEEN VOORKEUR ONTWERP 2

Dynamischer 0 0 100%

Futuristischer 0 0 100%

Innovatiever 8% 0 92%

Professioneler 8% 33% 58%

Robuuster 100% 0 0

Betrouwbaarder 33% 42% 25%

Mooier 0 0 100%

Figuur 4.9: De vergelijking tussen de twee ontwerpen.

.8 EVALUATIE RESULTAAT
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5 DE ONTWERPTOOL

Na de uitvoering van de casestudy zijn er een 
aantal knelpunten duidelijk geworden. De gevon-
den knelpunten uit de casestudy zijn op te delen 
in inhoudelijke verbeterpunten en oppervlakkige 
verbeterpunten. De inhoudelijke verbeterpunten 
hebben betrekking op de daadwerkelijke informa-
tie of op hulp die door de ontwerptool wordt aan-
gereikt. De oppervlakkige verbeterpunten hebben 
betrekking op de manier waarop deze informatie 
of hulp wordt aangereikt aan de gebruiker van de 
ontwerptool.

Inhoudelijke punten
Allereerst zullen de inhoudelijk punten 
genoemd worden. Deze punten hebben 
veel invloed op het behalen van de eisen. 
De oppervlakkige punten worden hierna 
behandeld, aangezien deze deels afhankelijk 
zijn van de inhoud. Er zijn zeven belangrijke 
inhoudelijke punten naar voren gekomen:

1. Het wordt uit het model niet duidelijk 
wat het beoogde resultaat van elke stap 
is. Hierdoor is het lastig gebleken om 
doelgericht te werken. Het gevolg hier-
van is dat er activiteiten gedaan zijn die 
geen directe bijdrage hebben geleverd 
aan het resultaat.

2. Er is vrij veel tijd gespendeerd aan het 
opzoeken van zaken die niet zozeer 
specifiek zijn voor de klant, maar in het 
algemeen wel belangrijke informatie 
betreffen. Het is niet efficiënt als voor 
elke klant dezelfde informatie opnieuw 
opgezocht wordt.

3. Het was bij het uitvoeren van de case-
study onduidelijk hoeveel tijd er aan 
elke stap van het model besteed moest 
worden. Ook was de verdeling tussen de 
stappen onbekend.

5.1  KNELPUNTEN VAN HET MODEL

Het is tijdens de eerste casestudy gelukt om de gewenste resultaten te behalen. 
Echter, om dit resultaat te behalen is het wel eerst nodig geweest om kennis op 
te doen over de achterliggende theorie. Dit heeft vrij veel tijd gekost en het is niet 
wenselijk dat dat dit elke keer dat een nieuwe gebruiker het future concept traject 
doorloopt opnieuw moet gebeuren. Daarom is het nuttig om een hulpmiddel te 
bieden waarmee gebruikers zonder vooraf de theorie bestudeerd te hebben toch 
tot een onderbouwd future concept kunnen komen. Dit hulpmiddel wordt vanaf 
dit hoofdstuk de ‘ontwerptool’ genoemd. In dit hoofdstuk wordt de uitwerking van 
de ontwerptool beschreven. De belangrijkste details zullen worden uitgelicht en 
een aantal voorbeelden zullen worden gegeven. Zie de elektronische bijlage voor 
de volledig uitgewerkte ontwerptool.
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.1 KNELPUNTEN

4. Er is geen houvast voor het identificeren 
van stijlkenmerken. Er wordt tijd besteed 
aan het bepalen op welke vlakken de 
vormgeving precies geanalyseerd moet 
worden. Hiermee wordt tijd verspild en 
ontstaat de kans dat de stijlanalyses van 
de verschillende cases inconsistent zijn. 

5. Er wordt in vergelijking met de analyses 
vrij veel tijd besteed aan het schetsen en 
uitwerken van een future concept. Als 
er een verkeerde conceptrichting wordt 
gekozen en deze wordt uitgewerkt, is dit 
tijdsverspilling. Een conceptrichting is 
verkeerd wanneer dit in de ogen van de 
klant niet de beste keuze is.

6. Het volgen van het model maakt het 
mogelijk om het future concept traject 
grotendeels autonoom te doorlopen. 
Echter is door idé partners aangegeven 
dat samenwerking en feedback een van 
de sterke punten is. Dit sterke punt gaat 
op de huidige wijze verloren. Zeker voor 
stagiairs is het niet wenselijk om ze volle-
dig vrij te laten.

7. Het model leidt nog niet tot een volledig 
klantspecifiek resultaat. De toevoeging 
van de corporate identity zorgt ervoor 
dat de stijl van de klant meegenomen 
wordt. Echter mist er nog een stap waar-
in het te ontwerpen product onderzocht 
wordt. Dit is wel nodig om een herken-
baar product te kunnen ontwerpen.

Oppervlakkige punten
Verder zijn er nog een aantal oppervlakkige 
punten opgevallen na het uitvoeren van de 
casestudy. Deze punten zijn hieronder weer-
gegeven:

• De ‘trial & error’ pijl voegt weinig toe, en 
kan wellicht voor verwarring zorgen.

• Bij het chronologisch doorlopen van het 
model is de volgorde 1, 2, 4, 3, 5, 6. Het is 
logischer om de letters van ‘Brand style’ 
en ‘Relevant product categories’ te ver-
wisselen om verwarring te voorkomen.

• De blokken naast de kaders van 4, 5 en 
6 voegen ook weinig toe. Deze stammen 
nog uit het originele model, maar zijn in 
deze context niet relevant.

• Het laatste stadium ‘Future concept 
development’ neemt meer tijd in be-
slag dan alle andere stappen bij elkaar 
opgeteld. Dit geeft bij het doorlopen van 
het traject, vooral als er geen onderlinge 
tijdsverdeling is aangegeven, een ver-
keerde indruk van de voortgang. Ook 
wordt er zo door het model weinig hulp 
geboden aan de gebruiker voor een zeer 
groot onderdeel.

Voor elk van deze gevonden knelpunten wor-
den in de volgende paragraaf oplossingen 
beschreven. Vervolgens wordt de ontwerp-
tool uitgewerkt.
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Om tot een succesvolle ontwerptool te komen, 
moeten alle knelpunten, die in de vorige paragraaf 
zijn omschreven, worden weggewerkt. In deze 
paragraaf worden de knelpunten puntsgewijs 
aangepakt en worden er voor alle punten oplos-
singen gegeven.

1. Beoogde resultaten per stap:
Zoals in paragraaf 2.5 staat beschreven zal de 
ontwerptool gebruikt worden door verschil-
lende gebruikers. Aan de ene kant zijn er de 
stagiairs. De gemiddelde stageperiode bij idé 
partners duurt slechts krap 4,5 maand. Deze 
snelle doorloop zorgt ervoor dat een gebrui-
ker vaak de ontwerptool voor de eerste keer 
gebruikt. Er is dus weinig gelegenheid om 
de methode te leren. Voor deze gebruikers 
is het van belang dat duidelijk wordt wat de 
beoogde resultaten per stap precies zijn. De 
resultaten zijn belangrijk voor het verdere 
proces, maar kunnen tevens worden gebruikt 
als presentatiemateriaal voor de klant. Hier-
voor is het belangrijk dat er uniformiteit is 
tussen verschillende klanten. Het moet van 
een voldoende niveau zijn en een represen-
tatieve uitstraling hebben, ondanks dat het 
door verschillende stagiairs met weinig erva-
ring met de huisstijl van idé partners wordt 
gemaakt. Het is dus niet alleen belangrijk 
om per stap tekstueel weer te geven wat de 
beoogde resultaten zijn, maar ook hoe deze 
resultaten eruit moeten zien. Het geven van 
een voorbeeld van de desbetreffende stap uit 
een eerder voorbeeld moet ervoor zorgen dat 

er veel doelgerichter gewerkt kan worden. Dit 
werkt prettiger voor de stagiair en bespaart 
tijd. Aan de andere kant zijn er de werk-
nemers van idé partners. Deze zullen vaker 
van de ontwerptool gebruik maken en zijn 
al beter bekend met de huisstijl. Deze werk-
nemers hebben waarschijnlijk al een beeld 
van wat het resultaat van elke stap moet zijn. 
De tijd van deze gebruikers is echter wel zeer 
kostbaar. Het gebruik van een template voor 
presentatiemateriaal kan ervoor zorgen dat 
de resultaten van de analyse sneller omgezet 
kan worden naar presentabele afbeeldingen. 
De toevoeging aan de ontwerptool is een 
beschrijving van het beoogde resultaat voor 
elke stap, in combinatie met een voorbeeld. 
Wanneer het resultaat van een stap aan de 
klant gepresenteerd zal worden, kan er een 
template bij gegeven worden.

2. Hergebruik van resultaten:
Uit de casestudy is gebleken dat een deel 
van de tijd besteed wordt aan het zoeken 
naar generieke informatie. Er wordt door 
het herhaaldelijk uitvoeren van het future 
concept traject dubbel werk gedaan, omdat 
meerdere malen dezelfde generieke infor-
matie opgezocht wordt. Om te voorkomen 
dat er op deze manier tijd wordt verspild is 
het handig om eerder gevonden informatie 
te hergebruiken. Dit kan onder andere winst 
opleveren bij het definiëren van de ‘relevant 
product categories’. Hier wordt er tijd besteed 
aan het zoeken naar verwante producten. 

5.2  OPLOSSINGEN VOOR DE KNELPUNTEN

5 DE ONTWERPTOOL
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Verder zijn er generieke trends die min of 
meer voor de gehele sector van toepas-
sing zijn. Deze trends staan beschreven in 
paragraaf 2.2. Deze trends en de relevante 
product categorieën zijn voor een deel tijds-
afhankelijk. De database zal dus een levend 
bestand moeten worden, die bij elk gebruik 
uitgebreid en hernieuwd wordt. De ontwerp-
tool moet de gebruiker ondersteunen om te 
zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De 
resultaten moeten snel en gemakkelijk te vin-
den zijn. Momenteel komt het bij idé partners 
voor dat er onduidelijkheid is over de locatie 
waar bepaalde bestanden zijn opgeslagen. 
Om dit te voorkomen moeten alle relevante 
bestanden voor de future concepts op één 
locatie worden ondergebracht. Aangezien 
meerdere mensen in dezelfde map werken, 
kan dit onoverzichtelijk worden. Om ervoor 
te zorgen dat de informatie toch overzichte-
lijk en bruikbaar blijft moet ervoor gezorgd 
worden dat het duidelijk is hoe de data opge-
slagen moet worden.

3. Uurbesteding per stap:
Zoals eerder vermeld zal het voorkomen dat 
een gebruiker van de ontwerptool, met name 
een stagiair, het future concept traject voor 
de eerste keer volgt. Het is voor een derge-
lijke gebruiker lastig om te voorspellen hoe 
lang de stappen in het proces duren. Om 
te voorkomen dat deze gebruiker te lang in 
een bepaalde stap blijft hangen, kan er een 
richtlijn gegeven worden voor de tijd die elke 

stap in beslag mag nemen. De richtlijn voor 
deze maximale tijd zal worden gebaseerd op 
de ervaringen uit de casestudy. 

Het blijft echter lastig om voor verschillende 
gebruikers één goede richtlijn te geven. Het 
kan voorkomen dat een bepaalde gebruiker 
slechts de helft van de tijd nodig heeft om tot 
hetzelfde resultaat te komen als een andere 
gebruiker. Om die reden is het belangrijk om 
de richtlijn voor de tijd te combineren met het 
beoogde resultaat. Zo wordt geprobeerd om 
doelgericht te werken. Deze toevoeging van 
de tijdsbesteding is vooral voor de stagiairs 
belangrijk. De werknemer heeft al een beter 
idee bij het proces en zal minder geneigd zijn 
om te lang in een stap te blijven hangen. De 
ontwerper is dus ook vanzelfsprekend vrijer 
in het indelen van zijn tijd.

4. Checklist van stijlkenmerken:
Uit de casestudy is tevens gebleken dat het 
tijd kost om vast te stellen wat de criteria zijn 
waarop de vormgeving van de producten 
beoordeeld zal worden. Deze criteria kunnen 
telkens opnieuw gebruikt worden en veran-
deren niet in verloop van tijd. Wanneer deze 
criteria dus in de ontwerptool vooraf gedefi-
nieerd worden kan er tijd bespaard worden. 
Dit zorgt er tevens voor dat de resultaten 
consistent zijn en de vormgeving voldoende 
diepgaand besproken wordt. De criteria 
zullen worden gebaseerd op ervaring uit de 
casestudy en overleg met werknemers.

.2 OPLOSSINGEN
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5. Overleg met klant
Een ander belangrijk deel, wat echter in het 
tijdsbestek van de opdracht niet vervuld kon 
worden, is het overleg met de klant tijdens 
het ontwerpproces. Het betrekken van de 
klant bij een of meerdere ontwerpkeuzes 
voorkomt het uitwerken van ideerichtingen 
die geen toekomst hebben. Dit kan voor 
een significante tijdsbesparing zorgen. Een 
bijkomend voordeel is dat de klant zich meer 
betrokken zal voelen bij het ontwerpproces. 
Hiermee wordt de kans vergroot dat de klant 
het ontwerp accepteert en interesse heeft in 
samenwerking. 

Wegens de beperkte tijdsduur van het future 
concept traject is het niet handig om meer 
dan één overlegmoment met de klant te 
plannen. Het moment in het proces waar de 
meeste input geleverd kan worden is ofwel 
bij het kiezen van een ontwerprichting op 
basis van de analyses en collages, dan wel 
bij de conceptkeuze op basis van een aantal 
schetsen. Bij de conceptkeuze zijn er een 
aantal concepten opgesteld. Een verkeerde 
keuze hierin heeft een zeer grote negatieve 
invloed op het eindresultaat en kan leiden tot 
verwerping van het future concept. De klant 
kan dit voorkomen door zowel op grof- als 
detailniveau een voorkeur kan geven voor 
een of meerdere van de ontwerpen. Als het 
qua planning of wegens een andere reden 
niet mogelijk blijkt om een afspraak met de 
klant te maken, kan de feedback door colle-
ga’s of een begeleider gegeven worden.

6. Overleg met collega’s / begeleider
Werknemers van idé partners hebben aan-
gegeven dat een van de sterke punten van 
het ontwerpbureau is dat ze elkaar scherp 
houden met behulp van onderlinge feed-
back. Om dit te stimuleren en structureren 
zullen er in het future concept traject een 
aantal vaste punten zijn waarbij om feedback 
gevraagd wordt. 

Het eerste moment waar feedback van belang 
is, is bij het plaatsen van de concurrentie 
en verwante producten in de trendmatrix. 
Hiervoor is het handig om meer ervaring met 
machinedesign te hebben. Bovendien is dit 
een belangrijke afbeelding die naar de klant 
gecommuniceerd zal worden, dus is het goed 
er iets meer aandacht aan te besteden. Het 
tweede cruciale moment is aan het eind van 
de analyse fase, wanneer er een of meerdere 
ontwerprichtingen gedefinieerd zijn. Zo kan 
er samen overlegd worden hoe de juiste uit-
straling het best weergegeven wordt, voordat 
er veel tijd gestoken wordt in de schetsfase. 

Het laatste belangrijke punt is vóór het over-
legmoment met de klant. Wanneer de concep-
ten voorafgaand aan het overleg met de klant 
geëvalueerd worden, krijgt de klant beter 
uitgedachte concepten te zien. Dat maakt de 
input van de klant nuttiger. In de praktijk zal 
een stagiair na elke stap overleggen met de 
begeleider. Zo heeft de begeleider een beter 
idee van waar de stagiair mee bezig is, en kan 
de stagiair eventueel bijgestuurd worden.

5 DE ONTWERPTOOL
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7. Analyse te herontwerpen product
Verder bleek bij het uitvoeren van de case-
study dat er een gebrek was aan informatie 
over het te herontwerpen product. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat er tijd verloren ging in de 
schetsfase, doordat er geen houvast was. Om 
dit te voorkomen moet eerder in het future 
concept traject een stap toegevoegd worden 
waar het product onderzocht wordt. Hieruit 
moet duidelijk worden wat de functionaliteit 
van het product is, uit welke componenten 
het opgebouwd is en wat de afmetingen 
zijn waarop het future concept gebaseerd 
moet worden. Ook wordt hier bepaald welke 
onderdelen verplaatst kunnen worden en 
welke niet. Deze kennis vormt de blauwdruk 
voor het ontwerp. Ook moet de functionaliteit 
in acht worden gehouden. Met deze zaken 
kunnen onderleggers gemaakt worden, 
waardoor er houvast is tijdens de schetsfase. 
Dit voorkomt dat er ontwerpen gemaakt 
worden die qua afmetingen en topologie niet 
aansluiten bij de verwachtingen van de klant.

8. Formele aanpassingen.
Tot slot kunnen een aantal oppervlakkige ver-
beteringen gedaan worden aan het model. 
De ‘trial en error’ pijl kan weggehaald worden. 
Deze was wegens de herkomst van het model 
nog in het model opgenomen, maar wordt 
bij de nieuwe invulling van de ontwerptool 
overbodig. De blokken naast stappen 4, 5 en 
6 voegen ook niets meer toe. De namen van 
de verschillende stappen kunnen worden 
ingekort of aangepast om het overzichtelijker 

te maken. Verder is het in de praktijk geble-
ken dat de chronologische volgorde van het 
proces anders lag dan in het model staat. De 
volgorde van brand style characteristics (4) 
en relevant product categories (3) kan dus 
beter omgewisseld worden. Zo kan er makke-
lijker gecommuniceerd worden met collega’s 
over de voortgang van het traject. Ondanks 
dat het ervaren gebruikers vrij staat om een 
eigen volgorde te kiezen, kan dit namelijk bij 
onervaren gebruikers voor verwarring zor-
gen. 

In het model wordt er weinig nadruk gelegd 
op de laatste stap van het proces, omdat 
iedere ontwerper zijn eigen werkwijze heeft 
en de creativiteit niet onderdrukt moet 
worden. Om de gebruiker toch iets meer te 
ondersteunen in dit grote deel van het pro-
ces worden er voorbeelden gegeven om de 
beoogde kwaliteit te laten zien en worden er 
sjablonen van silhouetten gegeven om tijd te 
besparen. Verder wordt de future concepts 
fase opgedeeld. Op die manier is er een duide-
lijk verschil tussen de ideeontwikkeling en de 
uitwerking van het future concept. Dit dwingt 
de gebruiker van de ontwerptool ertoe om 
eerst de concepten te bespreken voordat het 
future concept uitgewerkt wordt. Zo wordt 
voorkomen dat er tijd verspild wordt. 

.2 OPLOSSINGEN
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De oplossingen die in de vorige paragraaf beschre-
ven zijn, zijn samengevoegd. In de inleiding van dit 
hoofdstuk is al kort genoemd dat het geheel van 
alle oplossingen de ontwerptool vormt. Dit houdt 
in dat de ontwerptool in feite een verzameling van 
hulpmiddelen en ondersteunende documenten is. 

Tekstuele beschrijving
Om ervoor te zorgen dat dit geheel voor de 
gebruiker nog bruikbaar is, moet het over-
zichtelijk weergegeven worden. Dit is opge-
lost door een interactief stappenplan op te 
stellen. Hierin kan de gebruiker stapsgewijs 
navigeren door het future concept traject. 
Voor elke stap is een tekstuele beschrijving 
gegeven. In het stappenplan wordt elke stap 
van het future concept traject uitgelegd. Zo is 
voor de gebruiker duidelijk wat het resultaat 
is en wat hij kan doen en gebruiken om dit 
resultaat te bereiken. Het volgende wordt 
voor elke stap behandeld:

• Wat is het resultaat?

• Wat moet er hiervoor gebeuren?

• Waarom moet dit gebeuren?

• Is het resultaat voor het verdere proces 
of voor presentatie aan de klant?

• Waar kan de benodigde informatie 
vandaan gehaald worden?

• Hoe lang kan dit geheel ongeveer duren?

Dit alles is zo overzichtelijk en duidelijk 
mogelijk in tekst weergegeven, zodat voor de 

gebruiker van de ontwerptool altijd duidelijk 
is wat er gedaan moet worden. Zo kan de tijd 
nuttig gebruikt worden. Voor de formulering 
is een voorbeeld genomen aan de aanwij-
zingen van Weiss (1991) over het maken van 
bruikbare gebruikersdocumentatie. De vol-
ledige uitwerking van alle stappen is te zien 
in de elektronische bijlage. Hieronder is de 
formulering van een van de stappen weerge-
geven als indicatie van de toon en inhoud van 
de formulering. In paragraaf 5.4 is gevisuali-
seerd hoe de gebruiker dit te lezen krijgt.

“Stap 5: Design Trends
In deze stap, vergelijkbaar met stap 3, worden 
trends in de vormgeving van de concurrentie 
en de algemene trends van de associatieve 
producten geanalyseerd. De producten van de 
concurrentie kunnen volgens dezelfde criteria 
als in stap 3 geëvalueerd worden. De relatie 
tussen het product van de klant en de produc-
ten van anderen kan gevisualiseerd worden met 
behulp van een trendmatrix. De trendmatrix 
toont de relevante producten op twee assen die 
generieke stijlkenmerken representeren.

De stijlkenmerken kunnen gekozen worden op 
basis van de generieke trends in de relevante 
producten, maar moeten tevens aansluiten bij 
de identiteit van de klant. De positionering van 
de producten op het de assen toont de mate 
waarin de ontwerpen voldoen aan de gekozen 
kenmerken. De trendmatrix is een zeer nuttig 
middel om met de klant te discussiëren over 

5.3  FORMULERING VAN DE STAPPEN
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zijn (vaak wat verouderde) vormgeving. Met de 
gevonden trends kunnen er een of meerdere 
ontwerprichtingen gedefinieerd worden door 
een of meer stijlcollages te maken. Deze collages 
kunnen in de volgende stap gebruikt worden als 
richtlijn bij de ideeschetsen. De collages kunnen 
de trends evenals de identiteit van de klant 
reflecteren om tot een succesvol future concept 
te kunnen komen.

Resultaat:
Het eerste resultaat van deze stap is een uitge-
breide beschrijving van de generieke trends en 
de designtrends van de relevante producten. 
Het tweede resultaat is de trendmatrix die de 
positie van de klant toont ten opzichte van de 
concurrentie. Het laatste resultaat is een of twee 
stijlcollages die de ontwerprichtingen tonen.

Bronnen:
Alle benodigde informatie kan uit de vorige stap-
pen gehaald worden. Een template voor de trend-
matrix staat in de hulpmiddelen map. Voor de 
collages kan naar voorbeelden uit eerdere future 
concept studies gekeken worden ter inspiratie.”

Voorbeelden
In de tekstuele uitleg wordt zo duidelijk moge-
lijk uitgelegd wat er precies moet gebeuren. 
Het kan echter voorkomen dat er bij de gebrui-
ker nog steeds wat onzekerheid bestaat. Om 
de gebruiker nog beter te ondersteunen 
is er daarom voor elke stap een uitgebreid 
voorbeeld gegeven van het resultaat. Hierin 

staan precies de resultaten beschreven van 
alle activiteiten per stap en zijn afbeeldingen 
te zien van schetsen, collages, illustraties e.d. 
Deze voorbeelden komen allemaal voort uit 
de casestudy van deze bacheloropdracht. Er 
is nog maar één casestudy uitgevoerd met 
deze werkwijze. Hierdoor is het niet mogelijk 
om meer dan één voorbeeld te tonen. 

Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiker 
teveel in de richting geduwd wordt van de 
voorbeeldmachine uit de casestudy. Hier-
door wordt de creativiteit van de gebruiker 
onderdrukt. Het kan er ook voor zorgen dat 
nieuwe future concepts te veel op elkaar gaan 
lijken. Met behulp van de combinatie van 
voorbeelden in de database (zie paragraaf 
5.5) en feedback van collega’s of een bege-
leider moet dit voor een groot deel ingeperkt 
kunnen worden. Een oplossing voor dit pro-
bleem kan zijn om voorbeelden uit meerdere 
cases af te wisselen wanneer de ontwerptool 
vaker gebruikt is. Dit zorgt ervoor dat er 
kleine discrepanties ontstaan tussen de ver-
schillende stappen. Hiermee kan voorkomen 
worden dat de gebruiker van de ontwerptool 
een kopie uitvoert van de casestudy. 

Tot slot is er in de ontwerptool een visualisatie 
van het model afgebeeld. Deze laat zien hoe 
ver de gebruiker in het proces is. Dit model 
kan, door op een stap te klikken, tevens 
gebruikt worden om naar een gewenste stap 
te navigeren.
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dezelfde pagina. In figuur 5.1 is een pagina 
te zien voordat op de knop is geklikt. Figuur 
5.2 toont dezelfde pagina nadat op de knop 
is geklikt. De toevoeging van hyperlinks naar 
de ondersteunende bestanden is een andere 
voor de hand liggende manier om het docu-
ment interactiever te maken. Er is echter 
voor gekozen om dit niet toe te passen. Deze 
keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat de 
ontwerptool nuttig blijft nadat de bachelor-
opdracht is afgelopen. 

De resolutie en beeldverhouding van het 
bestand is gekozen op basis van de stan-
daard apparatuur van idé partners. De af-
beeldingen die gebruikt worden ter illustratie 
van de voorbeelden zijn gecomprimeerd tot 
deze resolutie. Hiermee neemt de ontwerp-
tool minder ruimte in beslag en worden de 
laadtijden tussen verschillende pagina’s ver-
kleind, zonder zichtbaar kwaliteitsverlies.

Grafische vormgeving
Industrieel ontwerpers vinden het prettig 
om gebruik te maken van een bestand dat 
verzorgd is vormgegeven. Wanneer dit niet 
het geval is, kunnen zij zich ergeren aan de 
opmaak van het bestand. Het doel van de 
ontwerptool is juist de gebruiker te onder-
steunen in het doorlopen van het future 
concept traject. Een verzorgde opmaak zorgt 
ervoor dat het leesbaar is en het prettiger is 
om te gebruiken. Hiermee is de kans groter 
dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Nadat de inhoudelijke zaken duidelijk zijn moet het 
geheel gevisualiseerd worden. Zoals in de vorige 
paragrafen staat beschreven is de daadwerkelijke 
ontwerptool een verzameling van instructies en 
bestanden. De rode draad hier doorheen is het 
stappenplan. 

Interactief
Dit bestand is gemaakt als een interactieve 
PDF. Dit maakt het voor de gebruiker moge-
lijk om door te klikken te navigeren tussen 
de verschillende stappen, zonder langs elke 
stap te hoeven gaan. In de ontwerptool wordt 
op meerdere manieren zichtbaar gemaakt in 
welke stap van het traject de gebruiker zich 
bevindt. In het model onderaan de pagina 
worden de stappen gekleurd die tot op dat 
moment klaar zijn. De laatste gekleurde stap 
is de huidige stap. De kleur van dit accent 
is tevens rechts op de pagina te zien in een 
stopwatch. Deze toont overzichtelijk hoeveel 
tijd de huidige stap kost en hoe ver de gebrui-
ker in het traject is.

Een nog belangrijker voordeel van een inter-
actief bestand is dat het veel informatie kan 
bevatten zonder dat deze informatie in de 
weg staat. Dit betekent dat een uitgebreid 
voorbeeld tevoorschijn gehaald kan worden 
door op een knop te klikken. Hiermee blijft 
deze informatie beschikbaar wanneer het 
gewenst is, maar staat het niet in de weg 
als het niet gebruikt wordt. In figuur 5.1 en 
figuur 5.2 is het verschil weergegeven tussen 

5.4 VISUALISATIE VAN DE ONTWERPTOOL
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Figuur 5.1: Stap 5 van het future concept traject.

Figuur 5.2: Het bijbehorende voorbeeld van stap 5 van het future concept traject.
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communicatiemiddel naar de klant toe, want 
hiermee wordt de kant ervan overtuigd dat 
zijn producten achter lopen op de vormgeving 
van de concurrentie. Aan de visualisatie van 
deze template is veel aandacht besteed. De 
template is zo ingericht dat het zo duidelijk 
mogelijk is wat er bedoeld wordt. Het moet 
er speels maar wel professioneel uit zien. 
De kleurstelling en het lettertype zijn in lijn 
met de huisstijl van idé partners. Hieronder 
is in figuur 5.3 weergegeven hoe de template 
voor de trendmatrix eruit ziet. De titels van 
de assen zijn in het Engels weergegeven 
aangezien idé partners voor internationale 
klanten werkt. Het template bestand is zo 
ingericht dat het eenvoudig aan te passen is. 
Alle objecten in het bestand hebben duide-

Voor het presentatiemateriaal is het nog 
belangrijker dat het er qua grafische vorm-
geving verzorgd uit ziet. Zoals eerder is 
beschreven in paragraaf 5.2, zorgt het gebruik 
van een template voor presentatiemateriaal 
ervoor dat de resultaten van de analyse snel-
ler omgezet kan worden naar presentabele 
afbeeldingen. Dit materiaal geldt tevens als 
een visitekaartje voor idé partners dus het is 
belangrijk dat het er verzorgd uit ziet en in lijn 
is met de huisstijl. 

De belangrijkste afbeelding van de ontwerp-
tool is de trendmatrix. Hierin wordt het 
product van de klant met de producten van 
de concurrentie vergeleken op basis van de 
stijlanalyse. Deze afbeelding is een belangrijk 

Figuur 5.3: Template voor de trendmatrix
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Figuur 5.4: Het bijbehorende voorbeeld van stap 5 van het future concept traject.

lijke namen en alles is aanpasbaar. Zo kan de 
instructietekst eenvoudig verwijderd worden 
en kunnen de namen op de assen aangepast 
worden. 

Er is er voor gekozen om voor de collages 
geen template te geven. Het maken van 
een collage is een belangrijk onderdeel van 
het definiëren van de uitstraling. Niet alleen 
de afbeeldingen in de collage maar ook 
de onderlinge rangschikking, afrondingen, 
belijning en lettertypes zijn bepalend voor 
de sfeer die de collage uitstraalt. Wanneer er 
een universeel sjabloon gegeven zou worden 
voor de collages, worden de mogelijkheden 
van een collage niet volledig benut. Hiervoor 
kan beter gebruik worden gemaakt van een 
van de voorbeelden ter inspiratie. Wel wordt 
de gebruiker eraan herinnerd om het logo 
van de klant toe te voegen. Zo is het voor de 

klant duidelijk dat de collage specifiek voor 
hen gemaakt is.

Om het gebruik van de ontwerptool zo simpel 
mogelijk te maken is niet alleen het ontwerp-
proces uitgelegd, maar is ook de ontwerptool 
zelf uitgelegd. Zo is in de template van de 
trendmatrix bijvoorbeeld een extra uitleg 
gegeven over de trendmatrix en over het 
gebruik van de template. Hier is geprobeerd 
niet te dwingend te zijn, maar de gebruiker zo 
veel mogelijk te ondersteunen bij het gebruik 
van de tool. Hetzelfde is gedaan in een 
algemene introductie van de ontwerptool. 
Hierin worden de verschillende aspecten van 
de ontwerptool uitgelegd. Tevens wordt er 
nadruk op gelegd dat de ontwerptool slechts 
bedoeld is als hulpmiddel om efficiënter te 
werken. Het is dus geen enkel probleem om 
ervan af te wijken als de situatie er om vraagt.
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1.  Klant –› stappen –› informatie
 + Het is meteen te zien in welke sector de 

desbetreffende case zit.
 + De resultaten staan per klant bij elkaar, 

wat het gemakkelijk maakt om resultaten 
van het project later terug te vinden.

 
 - Er moet twee keer een stap terug 

genomen worden om naar een ander 
voorbeeld te gaan.

2. Stappen –› klant –› informatie
 + De verwante / relevante informatie staat 

dicht bij elkaar opgeslagen.
 + Voor het uitvoeren van een future 

concept traject staan de oude resultaten 
zeer overzichtelijk weergegeven.

 - De resultaten staan per klant opgeslagen 
in verschillende mappen. Dit is onhandig 
als er op een later moment informatie 
over het project terug gezocht moet 
worden.

Na deze simulatie ging de voorkeur vooral uit 
naar de tweede variant, want er zijn minder 
stappen nodig om de relevante informatie 
te bereiken. Dit is een duidelijk voordeel 
voor het future concept traject. Na overleg 
is echter besloten om beide varianten in 
gebruik te nemen. Tijdens uitvoering van 
een future concept traject worden resultaten 
opgeslagen volgens de huidige manier bij 
idé partners. Deze manier komt grotendeels 

Naast dat het geheel overzichtelijk moet worden 
weergegeven, is het ook van belang dat de resul-
taten op een goede manier worden opgeslagen. 
Het hergebruiken van resultaten uit eerdere cases 
is een van de belangrijkste elementen van de ont-
werptool, omdat het een grote tijdsbesparing kan 
opleveren. Deze resultaten moeten door de gebrui-
ker echter wel eenvoudig terug te vinden zijn. Wan-
neer dit niet het geval is, wordt er tijd verspild aan 
het terugzoeken van eerdere resultaten of kan het 
zelfs volledig achterwege gelaten worden.

Twee varianten
Er zijn, voor het documenteren van de resul-
taten, twee varianten uitgewerkt die zouden 
kunnen passen binnen de huidige structuur 
van idé partners. In de eerste variant worden 
alle resultaten per future concept studie 
opgeslagen in één map. Binnen deze map zijn 
de resultaten onderverdeeld in de verschil-
lende stappen uit het proces. In de tweede 
variant staan de stappen uit de ontwerptool 
centraal. Hierbij worden alle future concept 
studies opgedeeld en zijn de resultaten per 
stap onder gebracht. Het opslagproces is 
gesimuleerd door een denkbeeldige case ver-
sneld te doorlopen met beide varianten van 
de database. Vervolgens is overlegd met de 
werknemer van idé partners die verantwoor-
delijk is voor de datastructuur en het opslaan 
van projecten. Samen is er gekeken naar 
wat de beste variant is. Uit het overleg en de 
simulatie zijn de volgende voor- en nadelen 
opgemerkt:

5.5 DOCUMENTATIE VAN DE RESULTATEN
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overeen met voorstel 1. Hierin zal tevens alle 
overige documentatie terug te vinden zijn, 
zoals mailcontact met de klant, agenda’s van 
vergaderingen enzovoorts. Wanneer het tra-
ject is afgerond moet de relevante informatie 
voor elke stap gekopieerd worden naar een 
centrale plek. Deze map zal ingericht worden 
zoals het tweede voorstel. Dit is dus de map 
die bij het uitvoeren van het future concept 
traject gebruikt zal worden als bron voor 
inspiratie en naslag.

Het dubbel opslaan van de resultaten heeft 
ook een nadeel. Wanneer achteraf nog iets 
gewijzigd moet worden aan het project zal 
dit waarschijnlijk niet in beide locaties gebeu-
ren. Dit betekent dat de informatie op beide 
locaties niet meer overeenkomt. Dit is echter 
geen groot probleem, aangezien de infor-
matie in de map van de future concepts nog 
steeds zijn doel kan dienen.

Gebruik
Om te beginnen aan een nieuw project hoeft 
de gebruiker slechts een standaard map te 
kopiëren naar de opslaglocatie van alle pro-
jecten en de naam te veranderen naar de titel 
van de future concept studie. In deze geko-
pieerde map staat al een structuur waarin 
de resultaten per stap opgeslagen kunnen 
worden. Ook staan de relevante hulpmidde-
len bij elke stap al in de map. Verder is er een 
standaard map waar alle overige documenta-
tie opgeslagen kan worden. 

De naamgeving van de mappen is tevens 
belangrijk. In het geval van het future concept 
traject is de tijdsgeest erg belangrijk. Trends 
kunnen veranderen en markten kunnen evo-
lueren. Daarom zijn oudere projecten minder 
relevant. De naamgeving van de mappen 
moet dus beginnen met een datum van 
het project. Zo worden recentere projecten 
bovenaan weergegeven. Verder is uiteraard 
de naam van de klant belangrijk. Per klant kan 
er voor meerdere merken gewerkt worden, 
dus moet het merk ook genoemd worden. 
Tot slot is het handig om in de naam van de 
map de marktsector van de klant te noemen. 
Op die manier kan er efficiënt en doelgericht 
gezocht worden naar relevante resultaten. De 
voorgeschreven naamgeving is dus als volgt:

Jaartal .maand - Klantnaam (Merk) - Sector

Voor het nut van de ontwerptool is het erg 
belangrijk dat deze voorgestelde structuur 
ook daadwerkelijk gehanteerd wordt. Wan-
neer dit niet het geval is zal de database al 
snel onoverzichtelijk worden, wat een zeer 
negatieve invloed heeft op de ontwerptool. 
Daarom is er in het interactieve stappenplan 
een pagina toegevoegd waar de gebruiker 
eraan herinnerd wordt om de gevonden 
resultaten op een goede manier op te slaan. 
Hierin staat tevens uitgelegd waarom alles 
opgeslagen moet worden en waar dit moet 
gebeuren. Tot slot is er een instructie voor de 
naamgeving van de map.
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Nu de ontwerptool volledig uitgewerkt is kan deze nog in de praktijk getest 
worden. Dit zal wederom door middel van een casestudy gebeuren. De tweede 
casestudy is ietwat anders ingericht dan de eerste. Bij de eerste casestudy lag 
de nadruk op de validatie van het model en het vinden van knelpunten. Hierom 
was het ook belangrijk om het resultaat van de casestudy te evalueren. Bij de 
tweede casestudy wordt de ontwerptool gevalideerd. Hier wordt vooral gekeken 
of daadwerkelijk de beoogde tijdswinst behaald wordt en of het de gebruiker 
voldoende ondersteunt. Tevens zullen de resultaten uit de tweede casestudy 
gebruikt worden als uitbreiding van de database. Van deze casestudy is in dit 
hoofdstuk een beknopte samenvatting gegeven. De volledige casestudy is te 
vinden in bijlage 03.

Het onderwerp van deze casestudy is wederom 
op basis van strategische beslissingen door het 
management van IDkon gekozen. Op de eerste 
casestudy is door de klant zeer positief gerea-
geerd. Afhankelijk van beslissingen op een hoger 
managementniveau was er bovendien wellicht een 
samenwerking mogelijk. Zeker na deze positieve 
feedback van de eerste klant is het goed om een 
veelbelovende potentiële klant te kiezen. Om rede-
nen van geheimhouding wordt deze klant in dit 
hoofdstuk genoemd als Cliënt B.

Stap 1: Possible Client
Cliënt B is een technologie groep met 
hoofdzetel in Zwitserland. Het bedrijf huist 
merken met specialisatie op het gebied van 
oppervlakte oplossingen, kunstmatige vezels, 
rijsystemen en vacuüm generatie. Gebaseerd 
op deze competenties ontwikkelt Cliënt B 

productiesystemen, componenten en dien-
sten voor hoogtechnologische producten. 
Merk B is in 2014 door Cliënt B overgenomen 
van een andere firma. Merk B verbetert op-
pervlakken, wat voordelen biedt aan klanten 
door middel van een groot scala aan opper-
vlakte technologieën, gereedschap, mate-
rialen, diensten, gespecialiseerde machine 
systemen en componenten. Voornamelijk de 
machine systemen zijn interessant voor idé 
partners. 

Het product waarvoor het future concept 
gemaakt zal worden is een systeem dat de 
verschillende onderdelen die Merk B aanbiedt 
combineert in een machine. De klant heeft 
aangegeven dat er te weinig gedifferentieerd 
wordt van de concurrentie en dat er te weinig 
toegevoegde waarde is voor de kopers. Dit 

6.1 UITVOERING VAN DE TWEEDE CASESTUDY
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kan met een goed design opgelost worden. 
Merk B heeft zelf al een voorstel gedaan voor 
een ontwerp. Op gebied van vormgeving is dit 
geen goed ontwerp, maar de topologie hier-
van is gebruikt om onderleggers te maken 
voor de ideation fase.

Stap 2: Brand identity
De mission statement van Cliënt B is te vinden 
op hun website. Hierin worden de visie, mis-
sie en waarden van de cliënt genoemd. Naast 
innovatie, duurzaamheid en professionaliteit, 
wordt er ook veel nadruk gelegd op het feit 
dat Cliënt B actief is als sponsor. Zo worden 
een aantal raceteams gestimuleerd om de 
beste in hun veld te zijn. Dit is iets wat Cliënt 
B ook wil doen in hun eigen markt. 

Merk B levert onder andere aan de luchtvaart, 
energieopwekking, auto-industrie en olie- & 
gaswinning. Deze industrieën zijn allemaal vrij 
robuust en stoer. Dit zal dan ook in het future 
concept te zien moeten zijn. De belangrijkste 
kernwoorden die gevonden zijn in de analyse 
van de brand identity zijn als volgt:

• Innovatief

• Duurzaam

• Professioneel

• Dynamisch

• Betrouwbaar/robuust

Stap 3: Visual identity
Zoals gezegd is Merk B overgenomen. De 
huidige vormgeving van de meeste systemen 
is dan ook volledig overgenomen van de 
vormgeving van het oude bedrijf. De enige 
aanpassing aan de vormgeving is de kleur-
stelling. Over het algemeen zijn de producten 
van Merk B bijzonder functioneel ontworpen. 
Met het gegeven product wordt voor het 
eerst een poging gedaan om het systeem een 
eigen ontwerp te geven. Er is al een poging 
gedaan om dit te vervullen. Hierbij is te zien 
dat het product expressiever is dan de oudere 
producten.

Grof: De producten van Merk B hebben alle-
maal met elkaar gemeen dat ze voor het voor 
het grootste deel lichtgrijs zijn met een matte 
metaaluitstraling. Wat te zien valt is dat bijna 
alle producten uit haakse hoeken en vlakken 
bestaan. De nieuwere producten, hebben 
meer contrast tussen de vlakken. Alle produc-
ten hebben naast vlakken van antraciet/zwart 
en licht grijs kleine accenten in rood. Dit is de 
kleur van Cliënt B. Bij sommige producten is 
het deel waar de eigenlijke functionaliteit van 
het product plaats vindt volledig afwijkend 
vormgegeven. Hiermee wordt op overdreven 
wijze de aandacht naar het functionele deel 
getrokken. Het zou beter zijn om wel de aan-
dacht wel naar de cabine te trekken, maar de 
machine meer als een geheel vorm te geven.
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Medium: Nagenoeg alle producten hebben 
een gebrek aan variatie in hoogte en diepte. 
Alle zijden van het product blijven overwe-
gend vlak. Dit, in combinatie met het feit 
dat alle vlakken haaks op elkaar staan, zorgt 
voor een zeer statische uitstraling. Het initi-
ele voorstel voor het gegeven product heeft 
meer schuine vlakken. Dit geeft aan dat Merk 
B in een dynamischere richting wil gaan. Het 
hoge optische zwaartepunt draagt bij aan het 
dynamischere karakter van de machine.

Fijn: De ramen zijn vrijwel allemaal rechthoe-
kig met afrondingen met een kleine radius. 
Dit is vrij simpel en weinig dynamisch. De 
ramen zijn zeer bepalend voor het karakter 
van de machine. Door hier schuine lijnen in 
aan te brengen oogt het geheel al snel dyna-
mischer. De deuren zijn over het algemeen 
hoog en ogen vrij zwaar. Verder wordt gebruik 
gemaakt van simpele metalen handgrepen. 

Andere visuele uitingen zoals de website, 
een brochure, en de recente bedrijfsfilm zijn 
tevens onderzocht. Wat betreft kleurgebruik 
valt op dat er zeer veel wit en rood gebruikt 
wordt. Verder is de grafische vormgeving te 
omschrijven als clean, verzorgd en eigentijds. 
Dit komt vooral door het gebrek aan extra 
lijnen en versieringen en veel wit. Deze eigen-
schappen kunnen ook toegepast worden 
op het product van Cliënt A. De bedrijfsfilm 
past hier niet helemaal bij. Deze is namelijk 
zeer dynamisch en onrustig, terwijl de oude 

producten eerder eentonig en statisch ogen. 
Deze meest recente visuele uiting van Cliënt B 
geeft aan dat de huisstijl steeds dynamischer 
wordt.

Stap 4: Relevant products
Een aantal concurrenten zijn gezocht en 
geanalyseerd. Opvallend is dat een ander 
merk onder Cliënt B door Merk B wordt 
genoemd als concurrentie. Dit andere merk 
is duidelijk progressiever wat betreft vorm-
geving. Een bevestiging hiervan is het feit dat 
een aantal producten van deze concurrent 
een Red Dot Award hebben gewonnen. Dit 
is een hoog aangeschreven internationale 
prijs voor design. Wat verder opvalt, is dat de 
voorkant van het voorgestelde ontwerp van 
Merk B direct is overgenomen van een van 
de concurrenten. Dit is esthetisch gezien niet 
zeer sterk gedaan, bovendien strookt het niet 
met de filosofie van het zich onderscheiden 
van de concurrentie.

De machines voor oppervlaktebehandeling 
lopen achter op de bewerkingsmachines wat 
betreft vormgeving. Ze vallen echter wel in het 
zelfde segment, namelijk productiemachines. 
Hierom kunnen ze met elkaar vergeleken 
worden, ervan uitgaande dat ze eenzelfde 
trendevolutie volgen. Er kan dus inspiratie 
geput worden uit de verder gevorderde 
vormgeving van de bewerkingsmachines. 
Door uit de markt van bewerkingsmachines 
progressieve ontwerpen te analyseren kan 
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een toekomstige trend bekeken worden. 
Om producten te vinden met progressieve 
vormgeving is er gekeken naar bewerkings-
machines die genomineerd zijn voor een Red 
Dot Award. Dit geeft aan dat ze vooruitstre-
vend zijn op het gebied van vormgeving. Ver-
der is er gekeken naar de toepassingen van 
Thermal Spray systemen. De progressieve 
machines en de toepassingen van Thermal 
Spray systemen zijn te zien in bijlage 03.

Stap 5: Design trends
Zoals bekend geldt binnen de sector van 
productiemachines dat producten er dyna-
mischer en futuristischer uit gaan zien. Aan-
gezien de eerste casestudy ook in de sector 
van productiemachines zat, kunnen hier 
kenmerken uit ontleend worden. Wel moet 
gecontroleerd worden of ze ook op de markt 
van oppervlaktebewerking toepasbaar zijn.

Grof: Op grof niveau worden de machines 
weer opgebouwd uit veelal grote witte of 
lichtgrijze vlakken met een aantal accenten 
in één kleur. In de progressievere ontwerpen 
is steeds vaker de toevoeging van donkere 
delen te zien. Ook is het profiel van de machi-
nes steeds vaker een complexere vorm zoals 
een vijfhoek in plaats van een rechthoek. Ook 
dit maakt de producten minder statisch. Door 
te variëren met de hoogte vanaf de grond van 
de vijfde hoek kan het optische zwaartepunt 
beïnvloed worden, waarmee het product 
lichter of zwaarder kan gaan lijken. 

Medium: Op medium niveau hebben de pro-
gressievere ontwerpen met elkaar gemeen 
dat er nagenoeg nergens haakse hoeken 
zijn. De hoeken van de machines zijn bijna 
altijd in één of twee richtingen afgerond of 
afgeschuind. De rondingen in deze machines 
hebben allemaal een veel kleinere radius. 
Ook zijn staan de oppervlakken niet meer 
altijd met 90˚ op elkaar. Verder is het opval-
lend dat er steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van diepteverschillen in de kappen. 
Door deze diepteverschillen ook nog eens 
een afwijkende kleur te geven, wordt de 
dynamiek nog meer benadrukt. De machines 
krijgen vaak een dieper liggende staander 
en afgeronde of schuin aflopende vlakken 
aan de onderkant. Dit zorgt er voor dat de 
machine dynamischer wordt en als het ware 
lijkt te zweven. 

Fijn: Er wordt steeds meer gevarieerd met 
het gebruik van handvaten. Het gebruik 
van afwijkende vormen zorgt voor een 
hoogwaardige uitstraling. Als materiaal 
wordt er gebruik gemaakt van mat gespoten 
plaatstaal en kunststof. Voor de HMI’s geldt 
min of meer hetzelfde als bij de rest van de 
productiemachines. Ze worden steeds vaker 
afgestemd op de vormgeving van de rest van 
de machine. De statuslichten worden steeds 
meer geïntegreerd in de machine. Met deze 
trends op detailniveau wordt de machine 
meer een geheel in plaats van losse modules 
bij elkaar. Dit past bij de filosofie van de klant.
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Stap 6: Ideation
Er is weer begonnen met grove schetsen op 
basis van de onderleggers die in de eerste 
stap gecreëerd zijn. De meest veelbelovende 
schetsen zijn verder uitgewerkt. Vervolgens 
zijn een aantal ideerichtingen geëvalueerd 
en zijn de beste elementen gecombineerd 
tot concepten. Hieruit is in figuur 6.1 is de 
conceptvorming weergegeven. De drie con-
cepten waaruit gekozen kan worden zijn in 
onderstaand figuur geaccentueerd.

Stap 7: Future concept
In overleg met ontwerpers van idé partners is 
een van de concepten gekozen en vervolgens 
uitgewerkt tot future concept. Figuur 6.2 toont 
dit resulterende future concept. Het concept 
is in overleg met een stagiair uitgewerkt in 3d. 
Hiervan is een render gemaakt. In figuur 6.3 is 
de trendevolutie van het product van Merk B 
en de concurrentie weergegeven. Het future 
concept is in het kwadrant rechts boven 
geplaatst als meest progressieve ontwerp.

Figuur 6.1: Conceptvorming
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Figuur 6.2: Future Concept Cliënt B

Figuur 6.3: De trendmatrix met het product van Merk B en de concurrentie.
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Deze tweede casestudy dient een tamelijk ander 
doel dan de eerste casestudy. Waar de eerste case 
als doel had om het model te valideren, is deze 
tweede case bedoeld om het functioneren van 
de ontwerptool te toetsen. Hiermee wordt vooral 
gekeken of daadwerkelijk de beoogde tijdswinst 
behaald wordt en of het de gebruiker voldoende 
ondersteunt. Dit is gedaan door de tijdsbesteding 
te onderzoeken en te kijken in hoeverre de knel-
punten zijn opgelost.

Tijdsbesteding
Het model moet het future concept traject 
efficiënter maken door een tijdsvermindering 
teweeg te brengen in het future concept 
traject. Om die reden is de belangrijkste 
variabele van de tweede casestudy de tijds-
besteding. Voor elke stap die in de ontwerp-
tool beschreven staat, is tijdens deze tweede 
casestudy bijgehouden hoeveel tijd er aan 
besteed is. Het exacte aantal uren dat aan 
de case besteed is, wordt om redenen van 
geheimhouding in dit verslag niet genoemd. 
De tijdsbesteding van de beide casestudies 
staan in bijlage 04 weergegeven. 

In totaal heeft de tweede casestudy ongeveer 
vijf uur meer gekost dan de eerste casestudy. 
Dit lijkt een achteruitgang. Echter is na de 
analysefase in deze casestudy door het 
management besloten dat er beter een ander 
merk van de klant als onderwerp genomen 
kon worden voor een future concept traject. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat de analysefase 
voor het tweede merk opnieuw uitgevoerd 
is. Dit is vrij eenvoudig gebleken, doordat 
de analysefase op gestructureerde wijze is 
uitgevoerd en gedocumenteerd. Wanneer de 
extra tijd als gevolg van de overstap naar het 
andere merk niet meegerekend wordt, is de 
tweede casestudy met een tijdsvermindering 
van ongeveer tien uur ten opzichte van de 
eerste casestudy uitgevoerd.

Alle stappen in de analysefase zijn voor het 
nieuwe merk in een kortere tijd uitgevoerd 
dan voor het oude merk. De tijdsverminde-
ring is het grootst bij stap 1, 2 en 4. In stap 1 
(Possible client) is de structuur van de klant 
al onderzocht. De enige toevoeging is een 
analyse en onderlegger van het te ontwerpen 
product. Dit heeft slechts anderhalf uur tijd 
gekost. In stap 2 (Brand idenitity) moesten 
alleen de producten van het oude merk 
vervangen worden door die van het nieuwe 
merk. Ook dit is binnen anderhalf uur tijd 
afgerond. In stap 4 (Relevant products) zijn er 
nieuwe concurrenten opgezocht, aangezien 
het nieuwe merk in een andere markt zit. De 
associatieve producten en generieke trends 
zijn echter niet veranderd, dus hiervoor is ook 
weinig extra tijd nodig geweest. De analyse-
fase heeft voor het nieuwe merk heeft slechts 
62 % van de tijd gekost die nodig was voor de 
analysefase van het eerste merk. In paragraaf 
6.3 zal dit verschil worden besproken.

6.2  WAARNEMINGEN CASESTUDY 2
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Knelpunten
De reden dat de ontwerptool gemaakt is, is 
om ervoor te zorgen dat gebruikers zonder 
voorkennis van het model en de achterlig-
gende theorie toch autonoom het model 
kunnen volgen. Een aantal factoren die dit 
onmogelijk maakten zijn de knelpunten uit 
paragraaf 5.1. Om in de volgende paragraaf 
te kunnen evalueren of het hulpmiddel 
geslaagd is, wordt hieronder de invloed van 
de knelpunten op de tweede case besproken:

1. Alle activiteiten die er tijdens deze 
casestudy zijn uitgevoerd, zijn gedaan 
om tot de resultaten te komen die in de 
ontwerptool staan beschreven. Hierdoor 
is er doelgericht gewerkt en is er weinig 
tijd verspild.

2. Veel zaken konden hergebruikt worden, 
doordat de klanten uit beide casestudies 
in hetzelfde segment van de machine-
industrie zitten.

3. Bij de tweede casestudy was veel beter 
duidelijk hoeveel tijd er besteed kon wor-
den aan elke stap. Dit heeft niet direct 
tot een tijdsvermindering gezorgd, maar 
maakte het future concept traject wel 
prettiger.

4. De checklist voor de vlakken waarop de 
vormgeving geanalyseerd moest worden 
kon gebruikt worden. Hiermee is er tijd 
gewonnen.

5. In plaats van een daadwerkelijk overleg 
met de klant (wat in het tijdsbestek van 
de bacheloropdracht niet mogelijk is ge-
bleken) heeft er overleg plaats gevonden 
met de begeleider. Dit heeft geresulteerd 
in een nieuwe denkrichting, wat uitein-
delijk de basis voor het future concept is 
geworden.

6. Ook de tweede case is weer grotendeels 
autonoom doorlopen. Dit is een doel van 
de ontwerptool. Om te voorkomen dat er 
een gebrek ontstaat aan samenwerking 
en feedback is aan het eind van de analy-
sefase en tijdens de ideation fase overleg 
gepleegd. Dit heeft positieve resultaten 
opgeleverd.

7. Meteen in de eerste stap is ook het te 
ontwerpen product onderzocht. Hiervan 
zijn meteen onderleggers gemaakt die de 
afmetingen, verhoudingen en functionele 
componenten duidelijk hebben gemaakt. 
Door deze stap vroeg in het proces is 
er later tijd bespaard en is het resultaat 
volledig klantspecifiek.

Alle knelpunten die in paragraaf 5.1 zijn 
genoemd zijn dus door de toevoeging van de 
ontwerptool weggewerkt.
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In de vorige paragraaf zijn de waarnemingen 
genoemd die tijdens de tweede casestudy gedaan 
zijn. Deze waarnemingen vormen een belangrijk 
deel van de evaluatie van de ontwerptool. Verder 
is de ontwerptool door twee stagiairs binnen idé 
partners geëvalueerd. In deze paragraaf is de eva-
luatie van de ontwerptool beschreven.

Tijdsbesteding & knelpunten
Een belangrijke waarneming uit de vorige 
paragraaf is dat de tweede casestudy minder 
tijd heeft gekost dan de eerste casestudy. In 
de vorige paragraaf is gebleken dat er een 
tijdsvermindering van ongeveer tien uur in 
de analysefase heeft plaats gevonden. Dit is 
echter een resultaat uit één studie, en hier-
uit kunnen nog geen conclusies getrokken 
worden. Echter kan wel gezegd worden dat 
de ontwerptool een bijdrage geleverd heeft 
aan de tijdsvermindering, doordat eerdere 
resultaten hergebruikt konden worden en 
criteria niet meer opgesteld hoefden te 
worden. Er kan voorspeld worden dat dit 
voor volgende cases ook een tijdsverminde-
ring zal opleveren. Het grootste deel van de 
tijdsvermindering zat in de analysefase, het 
meest gestructureerde deel van het proces. 
De schetsfase is een creatief proces dat veel 
meer afhankelijk is van de gebruiker. Voor de 
schetsfase zijn slechts oppervlakkige hulp-
middelen aangereikt. Zo wordt met het geven 
van silhouetten tijd bespaard doordat deze 
niet zelf gemaakt moeten worden. Tevens is 
de methode van Corremans aangereikt om 
diepgang in de schetsen te houden.

Naast het verschil tussen de eerste en tweede 
casestudy is er ook een tijdsvermindering te 
zien in de analysefases na de overstap naar 
een ander merk. Dit toont een van de sterke 
punten van de ontwerptool. Zonder model 
zou dit tot gevolg hebben gehad dat de 
analysefase volledig opnieuw uitgevoerd zou 
moeten worden. Doordat er nu op gestruc-
tureerde wijze analyses zijn uitgevoerd van 
onder andere de bedrijfsstructuur van de 
klant, is het zeer eenvoudig gebleken om over 
te stappen van het ene naar het ander merk. 
Hierdoor hebben alle stappen na de overstap 
naar het andere merk minder tijd gekost.

Zoals in de vorige paragraaf benoemd is, is 
de ontwerptool gemaakt om ervoor te zorgen 
dat gebruikers zonder voorkennis het model 
autonoom kunnen volgen. Dit is gedaan door 
alle knelpunten te proberen op te lossen. Alle 
knelpunten die tijdens de eerste casestudy 
zijn opgemerkt zijn met de toevoeging van de 
ontwerptool inmiddels weggewerkt. Hieruit 
zou geconcludeerd kunnen worden dat de 
ontwerptool geslaagd is. Echter is het model 
ontwikkeld, uitgewerkt tot ontwerptool en 
geïmplementeerd door ondergetekende. Dit 
maakt het lastig om te beoordelen of de ont-
werptool ook door de uiteindelijke gebruiker 
autonoom te volgen is.

Gebruikersevaluatie
Om hier naast de casestudy toch iets over te 
kunnen zeggen is de ontwerptool door twee 
stagiairs van idé partners geëvalueerd. De 

6.3  EVALUATIE VAN DE ONTWERPTOOL
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stagiairs zijn beide derdejaars studenten, een 
werktuigbouwkundige en een industrieel ont-
werper, op het hoger beroepsonderwijs. Als 
evaluatie van de ontwerptool hebben ze ver-
sneld het future concept traject gesimuleerd. 
Beide stagiairs hebben ongeveer een uur lang 
met de ontwerptool gespeeld. De nadruk lag 
hierbij op het kijken of de ontwerptool voor 
de stagiairs begrijpelijk is en of het uit de ont-
werptool duidelijk wordt wat er precies moet 
gebeuren, zonder extra uitleg. Deze stagiairs 
vallen onder de gebruikers en hebben allebei 
niets te maken gehad met de ontwikkeling 
van het model en de ontwerptool en zijn der-
halve representatieve proefpersonen.

Beide stagiairs waren zeer positief over de 
tool en gaven ongevraagd al aan de meer-
waarde van de ontwerptool te zien. Ze dach-
ten allebei dat een nieuwe stagiair met deze 
ontwerptool zonder problemen het gehele 
future concept traject autonoom zal kunnen 
doorlopen, zonder voorkennis van de achter-
liggende theorie. De industrieel ontwerper 
gaf aan een duidelijke parallel te zien met het 
standaard ontwerpproces dat is onderwezen 
op de opleiding. Ondanks de bekendheid met 
de methode bleek dat het prettig gevonden 
werd om de resultaten gespecificeerd te zien. 
Ook de toevoeging van de voorbeelden bleek 
zeer handig en werd gewaardeerd.

Het is, wegens de bezetting van de stagiairs, 
helaas niet mogelijk om de stagiairs binnen 
het tijdsbestek van de bacheloropdracht het 

gehele future concept traject te laten door-
lopen. Bij deze evaluatie wordt dus de aan-
name gedaan dat de evaluatie op basis van 
een relatief kort onderzoek representatief is 
voor het echte gebruik van de ontwerptool.

Acquisitie
Het doel van het model is om zo efficiënt 
mogelijk een future concept te maken voor 
een potentiële klant. Als deze klant echter 
niets ziet in een toekomstige samenwerking 
met idé partners is het werk min of meer voor 
niets gedaan. Dit is absoluut geen efficiënte 
tijdsbesteding. 

Tijdens de afronding van dit verslag is duide-
lijk geworden dat idé partners de opdracht 
heeft gekregen voor Cliënt B. Dit is een posi-
tief resultaat van de case en toont aan dat de 
resultaten van het future concept traject over-
tuigend genoeg zijn om een opdracht binnen 
te halen. Deze acquisitie kan echter niet vol-
ledig toegeschreven worden aan het future 
concept. Met deze klant liepen al gesprekken 
over een opdracht. Dit is de reden dat er 
halverwege de casestudy overgestapt is op 
een ander merk van Cliënt B. De tussentijdse 
resultaten van de casestudy zijn opgestuurd 
naar de klant. Hoewel de acquisitie van Cliënt 
B niet volledig aan de future concept studie te 
wijten is, is de bijdrage onbetwist. Bovendien 
kunnen de resultaten uit de analysefase in 
verdere ontwikkelingen gebruikt worden. Dit 
toont de multifunctionaliteit van het model.
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In dit laatste hoofdstuk wordt de bacheloropdracht afgesloten door de resultaten 
van de opdracht te concluderen en te bepalen in hoeverre de bacheloropdracht 
geslaagd is. Ook worden er een aantal aanbevelingen gedaan voor nadere 
ontwikkeling van de ontwerptool. Tot slot wordt er gereflecteerd op het gehele 
proces van de opdracht en word geëvalueerd in hoeverre de bacheloropdracht 
zijn doel bereikt heeft.

Het doel van deze bacheloropdracht is in de inlei-
ding omschreven als het ontwikkelen en evalueren 
van een nieuw ontwerpmodel voor het efficiënt 
genereren van klantgerichte future concepts op 
basis van generieke trends. 

Efficiëntie
Het kernwoord van deze bacheloropdracht 
is efficiëntie. Efficiëntie kan gedefinieerd 
worden als: “Het bereiken van zoveel mogelijk, 
met zo weinig mogelijk middelen”. Wat betreft 
middelen zijn er twee waardevolle zaken die 
ingezet kunnen worden, namelijk geld en 
tijd. Zowel het reduceren van geld als tijd is 
geprobeerd te realiseren. Deze twee zaken 
houden sterk verband met elkaar, aangezien 
idé partners volgens het verdienmodel ‘uur-
tje-factuurtje’ werkt. 

Het verminderen van de tijdsduur is dus een 
van de belangrijkste doelen van het model. 
Met de ontwerptool wordt gestimuleerd dat 
resultaten hergebruikt worden en dat er 
doelgericht gewerkt wordt. Hierdoor wordt 

er zo min mogelijk tijd verspild. In vergelijking 
met het reguliere ontwerptraject, kost het 
doorlopen van een future concept traject met 
behulp van het model ongeveer een derde 
van de tijd. Met het gebruik van de ontwerp-
tool is hier nog eens een tijdsvermindering 
van tien uur gerealiseerd. Er is geen exacte 
beoogde tijdsvermindering gespecificeerd, 
maar een dergelijke tijdsvermindering is zeer 
significant. Een tijdsvermindering is echter 
geen garantie dat het proces efficiënter is. 

Stagiairs
Ten eerste zijn de gebruikte uren niet hele-
maal lineair met de kosten. Een stagiair 
kost bijvoorbeeld minder per uur dan een 
werknemer. Om die reden is geprobeerd om 
mogelijk te maken dat stagiairs vrijwel auto-
noom het hele future concept traject kunnen 
doorlopen. Stagiairs zijn een speciaal type 
gebruikers. Ze hebben een korte doorloop-
tijd, waardoor ze vaak het model voor het 
eerst gebruiken. Toch moet ervoor gezorgd 
worden dat de gebruikers zonder zich in te 

7.1 CONCLUSIE
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lezen in de achterliggende theorie het future 
concept traject kunnen doorlopen. Om dit 
te realiseren is de ontwerptool ontwikkeld. 
Deze ontwerptool is in feite een interactief 
stappenplan met een aantal ondersteunende 
bestanden en een database. Met deze ont-
werptool wordt de gebruiker door het proces 
geleid. Door de gebruikersevaluatie is aange-
geven dat de ontwerptool waarschijnlijk vol-
ledig autonoom uitgevoerd kan worden. Er is 
echter geen onderzoek uitgevoerd waarmee 
dit bewezen kan worden. Desalniettemin kan 
een gebruiker ten alle tijde aan collega’s of 
een begeleider om hulp vragen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de bachelorop-
dracht geslaagd is in het ontwikkelen van een 
‘economischer’ ontwerpmodel.

Kwaliteit van het resultaat
Ten tweede kan het proces niet efficiënt 
genoemd worden als het resultaat onvol-
doende is. Om ervoor te zorgen dat het resul-
taat van voldoende niveau is, zijn de beoogde 
resultaten in de ontwerptool gespecificeerd. 
De kwaliteit van deze resultaten wordt weer-
gegeven door middel van voorbeelden. Naast 
de voorbeelden is er een template aangereikt 
waarin de resultaten van de trendanalyse 
gecombineerd kunnen worden. Deze zoge-
naamde trendmatrix is een overzichtelijke 
afbeelding waarin de klant getoond wordt 
hoe de staat van zijn vormgeving is in verge-
lijking tot de vormgeving in de huidige markt. 
Dit is een handig communicatiemiddel om de 

klant ervan te overtuigen dat samenwerking 
met idé partners meerwaarde heeft of zelfs 
noodzakelijk is.

In deze bacheloropdracht is het model mid-
dels twee casestudies getest. De resultaten 
van deze casestudies zijn daadwerkelijk 
gebruikt en gecommuniceerd naar de poten-
tiële klanten waarvoor de future concepts 
zijn gemaakt. Op het eerste future concept 
is positief gereageerd door Cliënt A. Echter is 
op moment van schrijven nog niet duidelijk 
of er daadwerkelijk iets gedaan zal worden 
met het ontwerp. De klant van de tweede 
casestudy is inmiddels geacquireerd. Hoewel 
de mate van invloed van het future concept 
op deze acquisitie ter discussie staat, is het 
onbetwist dat het future concept een invloed 
gehad heeft. Tevens kunnen de resultaten uit 
het future concept traject toegepast worden 
op verdere ontwikkelingen met de klant.

Implementatie van de ontwerptool
De ontwerptool is inmiddels geïmplemen-
teerd in de structuur van idé partners. In 
de nabije toekomst zal de ontwerptool 
gebruikt worden door een stagiair. Door de 
database elke keer dat een future concept 
wordt gemaakt aan te blijven vullen, blijft 
de ontwerptool actueel. Bovendien kan er 
steeds meer informatie hergebruikt worden, 
waardoor er steeds meer tijd bespaard kan 
worden. Deze mate van aanpasbaarheid is 
een zeer sterk punt van de ontwerptool.
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Programma van eisen
Tot slot moet gekeken worden of het model 
aan alle gestelde eisen voldoet. Wanneer 
dit niet het geval is, is het model nog niet 
geslaagd en moeten er aanpassingen gedaan 
worden. Hieronder is het programma van 
eisen weergegeven. Voor elke eis is er gecon-
troleerd of het model eraan voldoet. Aan de 
eisen met een + teken ervoor is voldaan.

Formele eisen:
 + Het model moet duidelijk weergeven 

welke stappen doorlopen moeten 
worden.

 + Het model moet duidelijk weergeven 
welke activiteiten per stap moeten 
worden uitgevoerd.

 + Het model moet het future concept 
traject zodanig overzichtelijk weergeven 
dat het voor een stagiair te hanteren is.

 + Het model moet te gebruiken zijn zonder 
dat er voorkennis in het proces nodig is.

 + Het model moet kunnen dienen als 
een hulpmiddel om het future concept 
traject aan een klant uit te leggen.

 + Het model moet goed leesbaar zijn en er 
verzorgd uitzien.

Inhoudelijke eisen:
 + Het model moet de gebruiker 

ondersteunen in het steeds sneller 
doorlopen van het future concept traject.

 + Het model moet ervoor zorgen dat de 

future concepts van een voldoende en 
consistente kwaliteit zijn.

 + Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van future 
concepts die aansluiten bij generieke 
trends in verder gevorderde markten.

 + Met model moet de gebruiker 
ondersteunen in het creatief blijven 
ontwerpen.

 + Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van future 
concepts die aansluiten bij de klant.

 ± Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van future 
concepts die redelijkerwijs realiseerbaar 
zijn in de nabije toekomst.

 + Het model moet de gebruiker 
aansporen om het future concept traject 
overzichtelijk te documenteren.

 + Het model moet de gebruiker 
ondersteunen in het maken van 
representatieve weergaven van 
onderzoeksresultaten.

Er is weinig nadruk gelegd op realiseerbaar 
maken van de future concepts. Echter, het 
model spoort de gebruiker aan om regelma-
tig feedback te vragen en om het product te 
onderzoeken voordat er begonnen wordt 
met ontwerpen. Hiermee moet toch ge-
zorgd worden dat de ontwerpen voldoende 
realistisch zijn. Aan alle resterende eisen is 
voldaan. 
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In de vorige paragraaf is al aangegeven dat 
alle casestudies gedaan zijn voor de sector 
van de productiemachines. Bovendien kwa-
men de afmetingen en verhoudingen van 
de machines in beide casestudies voor een 
groot deel overeen. Dit bevestigt aan de ene 
kant dat eerdere resultaten goed hergebruikt 
kunnen worden. Aan de andere kant is het 
hierdoor niet mogelijk geweest om de ont-
werptool te toetsen in een andere sector. 

De beschrijvingen in de ontwerptool zijn 
algemeen en de template van de trendmatrix 
is bruikbaar voor alle vijf sectoren. Echter is 
een belangrijk onder deel van de ontwerp-
tool het gebruik van voorbeelden. Al het 
voorbeeldmateriaal dat nu in de ontwerptool 
gegeven wordt, komt uit één sector. De voor-
beelden werken nog steeds als indicatie van 
de beoogde kwaliteit. Inhoudelijk zullen ze 
echter minder behulpzaam zijn. zeker als de 
gebruiker door de voorbeelden in een rich-
ting gestuurd wordt die meer van toepassing 
is op een andere sector. Om ervoor te zorgen 
dat in de toekomst ook voor potentiële klan-
ten in de andere sectoren optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van de ontwerptool, 
moet de ontwerptool simpelweg vaker 
gebruikt worden. Hoe meer de database 
gevuld is, hoe meer tijd er bespaard kan wor-
den. Wanneer er future concepts voor andere 
sectoren gemaakt zijn, is het aan te bevelen 
om in de ontwerptool de voorbeelden uit 
verschillende sectoren elkaar te laten afwis-

selen. Zo is de ontwerptool meer algemeen 
en wordt voorkomen dat de gebruiker te veel 
in een richting gestuurd wordt.

Controle
Verder zou een andere toevoeging aan het 
model kunnen zijn om een controlestap in 
te voegen, waar wordt gecontroleerd of het 
future concept een uitstraling heeft die past 
bij de gevonden kenmerken van de klant en 
de trends. Wanneer dit niet het geval is zullen 
er nog een aantal aanpassingen gedaan moe-
ten worden voordat het future concept aan 
de klant getoond wordt. Deze controle kan 
gedaan worden volgens de methodiek die in 
paragraaf 4.8 gebruikt is om het resultaat van 
de eerste casestudy te beoordelen.

Er ontbreekt in deze bacheloropdracht een 
onderzoek waarin het functioneren van de 
ontwerptool in de realiteit bewezen wordt. 
Binnen het tijdsbestek van de opdracht is 
ervoor gekozen om meer te richten op uitwer-
king en implementatie van de ontwerptool 
dan deze uitgebreid te testen. Wel is ervoor 
gezorgd dat de ontwerptool ten alle tijde aan 
te passen en aan te vullen is. Als tijdens het 
gebruik blijkt dat de ontwerptool nog niet 
optimaal functioneert, kan hij eenvoudig aan-
gevuld of gewijzigd worden. Alle bestanden 
zijn centraal opgeslagen en zijn overzichtelijk 
ingericht. Zo wordt ervoor gezorgd dat na 
afronding van deze bacheloropdracht alles 
eenvoudig aangepast kan worden.

7.2 AANBEVELINGEN
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Deze bacheloropdracht borduurt voor een groot deel voort op kennis binnen het 
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