
Summary (English) 

The Safety Cube is a theory designed by M. Rajabali Nejad . This theory presents a process 

that designers can use to identify failures in their design early in the design process. The 

assignment was presented to create a visual presentation. This presentation will be used to 

teach the basic Safety Cube principles to engineering students. The assignment consisted 

of three parts. Redesign the current Safety Cube model, de -text the Safety Cube theory, 

and create a visual flow. Two research questions were identified for this thesis. 1) What is 

the Safety cube and what needs to be visualized? 2) How do you create a visual system? 

Question one was answered by researching multiple papers that the stakeholder has 

written about the Safety Cube. Also, multiple Stakeholder meetings were scheduled to ask 

questions and learn about the Safety Cube. These meetings also served to learn from the 

stakeholder, the required functions of the design and parts will be visualized. Question two 

was answered by analysing the target group and how people in general perceive their 

world. From this research, multiple design principles were identified about how we see -, 

bring order to-, bring hierarchy to- and understand things. These added more requirements 

to the design. At last, research was done on how to create a good visual explanation. 

Manuals on how to create good visuals and icons were used. Also, different popular visual 

systems were analysed to search for potential solutions. The visual systems analysed are 

the Dutch wayfinding system of traffic, infographics, SysML (system engineering modelling 

method), interfaces as Windows and Apple, and the IKEA manual.  

[The continuation of the process is removed for confidentiality reasons]  

The thesis results in a lot of visual solutions. A visual system to visualize elements of the 

Safety Cube and a presentation combining all the optimized visuals. This thesis should be 

seen as the start of visualizing the Safety Cube but further research is needed. For now, 

decisions are made on expert knowledge and my experiences with learning and explaining 

the Safety Cube. There needs to be tested more with the target audience before there can 

be concluded that visuals are perceived correctly. Also, there needs to be tested if the core 

principles of the Safety Cube are indeed conveyed to the target audience.  

  



Samenvatting (Nederlands) 

De Safety Cube is een theorie ontworpen door M. Rajabali Nejad. Deze theorie presenteert 

een proces dat ontwerpers kunnen gebruiken om fouten in hun ontwerp vro eg in het 

ontwerpproces te identificeren. De opdracht werd gepresenteerd om een visuele 

presentatie te maken. Deze presentatie zal worden gebruikt om de basisprincipes van de 

Safety Cube te leren aan ingenieursstudenten. De opdracht bestond uit drie dele n. 

Herontwerp het huidige Safety Cube-model, verwijder de tekst van de Safety Cube-theorie 

en creëer een visuele flow. Voor dit proefschrift zijn twee onderzoeksvragen 

geïdentificeerd. 1) Wat is de Veiligheidskubus en wat moet worden gevisualiseerd? 2) Hoe  

creëer je een visueel systeem? Vraag één werd beantwoord door onderzoek van meerdere 

papers die de stakeholder over de Safety Cube heeft geschreven. Ook waren er meerdere 

stakeholdersbijeenkomsten gepland om vragen te stellen en meer te weten te komen ove r 

de Safety Cube. Deze bijeenkomsten dienden ook om te leren van de stakeholder, de 

benodigde functies van het ontwerp en de onderdelen worden gevisualiseerd. Vraag twee 

werd beantwoord door de doelgroep te analyseren en hoe mensen in het algemeen hun 

wereld ervaren. Uit dit onderzoek zijn meerdere ontwerpprincipes geïdentificeerd over hoe 

we dingen zien, orde brengen, hiërarchie brengen en begrijpen. Deze voegden meer eisen 

toe aan het ontwerp. Eindelijk is er onderzocht hoe je een goede visuele verklaring  kunt 

creëren. Er werden handleidingen gebruikt om goede visuals en iconen te creëren. Ook 

werden verschillende populaire visuele systemen geanalyseerd om naar mogelijke 

oplossingen te zoeken. De geanalyseerde visuele systemen zijn het Nederlandse 

bewegwijzering systeem van verkeer, infographics, SysML (system engineering modelling 

method), interfaces als Windows en Apple, en het IKEA handboek.  

[Het verdere proces is weggelaten omdat het vertrouwelijke informatie bevat]  

Het proefschrift levert veel visuele oplossingen op. Een visueel systeem om elementen van 

de Safety Cube te visualiseren en een presentatie waarin alle geoptimaliseerde visuals 

worden gecombineerd. Dit proefschrift moet worden gezien als de start van het 

visualiseren van de Safety Cube, maar verder onderzoek is nodig. Voorlopig worden 

beslissingen genomen op basis van vakkennis en mijn ervaringen met het leren en 

uitleggen van de Safety Cube. Er moet meer worden getest bij de doelgroep voordat er een 

conclusie kan worden getrokken 


