1

guiding next level

Publieksonderzoek Dutch Design Week 2019
Dutch Design Week is uitgegroeid tot een grootschalig en
internationaal evenement, waar gedurende negen dagen,
design in allerlei facetten centraal staat. Naast 2600 deelnemende designers wordt Dutch Design Week Eindhoven
bezocht door meer dan 335.000 bezoekers van over de
hele wereld.
De Dutch Design Foundation (DDF), de organisatie van
het event, schept randvoorwaarden waarmee individuele
designers, design collectieven en organisaties zich voor
een breed publiek kunnen presenteren. Daarnaast cureert
Dutch Design Foundation een aantal thematische design
routes, faciliteert het in de communicatie en richt de organisatie zich middels thematisch vormgegeven ‘ambassades’
nadrukkelijk op de samenwerking tussen publieke en private
organisaties. Op deze wijze ambieert DDF de bezoekers aan
de DDW te inspireren, te laten kennismaken met belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen en de manier waarop
design hieraan kan bijdragen.
Om te onderzoeken of deze ambities worden ingevuld, is
afgelopen vier jaar onder de noemer Guiding the Mass
jaarlijks een publieksonderzoek verricht om systematisch
te reflecteren of het aangeboden programma aansluit bij de
wensen van het publiek.
De manier waarop de bezoeker de Dutch Design Week beleeft
en ervaart, is daarbij ruim gedefinieerd als het geheel van
ervaringen, emoties, handelen en oordelen die een bezoeker
heeft voor, tijdens en na het bezoek (Van Vliet, 2012)
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Daarbij zijn indicatoren als tevredenheid van bezoekers,
uitgedrukt in bijvoorbeeld een Net-Promotor Score (NPS)
gebruikt.
Door het monitoren van de geagendeerde activiteiten,
het uitsturen van surveys en het monitoren van de tevredenheid van bezoekers, is een goed beeld gevormd van de
diverse typen bezoekers die DDW bezoeken, resulterend in
een strategisch raamwerk, waarbij vier domeinen worden
onderscheiden:
» Een artistiek domein waarin vooral de artistieke en
esthetische beleving centraal staan
» Een creatief domein waarin vakmanschap en
designproducten /concrete ontwerpen centraal staan
» Een speculatief domein dat gericht is op mogelijke
oplossingsrichtingen voor de toekomst; het oprekken
van denkbeelden
» Een innovatief domein dat concrete producten en
oplossingen laat zien.
Deze domeinen vormen een belangrijke onderlegger voor
de programmering van Dutch Design Week waarbij het
programmateam in samenspraak met jaarlijks wisselende
gastcuratoren en partners voor ieder domein programma’s
en activiteiten samenstelt.

Guiding Next Level

De tevredenheid van bezoekers geeft slechts een beperkte
blik op wat bezoekers daadwerkelijk beleven; het geeft
bijvoorbeeld geen inzicht of de inhoudelijke gestelde doelen
van de programmamakers ook daadwerkelijk zijn behaald.
Om beter in beeld te krijgen of het aanbod voldoende
correspondeert met de wensen van de bezoekers en te
achterhalen wat de ‘opbrengst’ is van een bezoek aan
Dutch Design Week, is er dit jaar, onder de noemer Guiding
Next Level, gekozen voor een gecombineerde onderzoeksaanpak, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve en
ontwerpende onderzoeksmethoden zijn ingezet om inzichten te genereren met betrekking tot de relatie tussen een
bezoek aan Dutch Design Week en de manier waarop dit
bezoek resulteert in grotere kennis en begrip van design.
Onderzoeksbureau Blueyard heeft samen met marktonderzoeksbureau Dynamic Concepts in Eindhoven en het
lectoraat Journalistiek en Innovatie van Fontys in Tilburg
dit onderzoek vormgegeven.
Daarbij zijn uitgaande van de Theory of Change (Taplin e.a.,
2013) 5 verandertheorieën geformuleerd:
1. bezoek aan DDW leidt tot ervaren schoonheid en
verwondering
2. bezoek aan DDW activeert tot meer ‘maatschappelijk
verantwoord gedrag’
3. bezoek aan DDW leidt tot grotere ‘design competentie’
4. bezoek aan DDW vergroot zakelijk netwerk en sales-opportunities
5. bezoek aan DDW leidt tot meer draagvlak voor design
Deze zijn vervolgens uitgewerkt tot drie hypothesen, die de
basis vormen voor het onderzoek Guiding Next Level:
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A. De bezoeker ervaart een gevoel van schoonheid door
de kwaliteit van het gepresenteerde aanbod en/of
wordt verrast en raakt geïnspireerd door het zien van
iets nieuws of avontuurlijks. Deze neemt deze positieve
ervaringen na het bezoek met zich mee.
B. De bezoeker wordt aangezet tot reflectie over de
invloed van design op maatschappelijke thema’s en
verwerft het inzicht dat een andere omgang met hen
omgeving van invloed kan zijn op die thema’s. En heeft
na het bezoek de intentie om hun gedrag dienovereenkomstig aan te passen.
C. Een bezoek aan de Dutch Design Week draagt bij aan
meer kennis/ begrip over design.
De eerste 2 hypothesen zijn door Dynamic Concepts onderzocht door bezoekers voorafgaand, tijdens en na hun bezoek
aan Dutch Design Week te ondervragen. Voor het verkrijgen
van inzage in interesses van bezoekers voorafgaand aan de
Dutch Design Week, is gebruik gemaakt van data afkomstig
is uit de database van My DDW account. Daarbij zijn ruim
2000 respondenten geconsulteerd. Tijdens de Dutch Design
Week is de beleving en impact gemeten op basis van een
survey door middel van interactieve tablets die op 8 toonaangevende locaties op Dutch Design Week zijn geplaatst.
Na afloop is dezelfde vragenlijst verspreid onder bezoekers
van de DDW die online een ticket hebben gekocht. Ruim
500 respondenten hebben hierop gereageerd.
Op basis van dit onderzoek zijn er vooralsnog onvoldoende
aanwijzingen gevonden on hypothese A (gevoel van esthetiek, schoonheid) te bevestigen. Er zijn wel indicaties voor
hypothese B (aanzetten tot reflectie/ anders denken)
gevonden. Zie voor meer informatie het onderzoeksrapport
van Dynamic Concepts.

Hypothese C

Bezoek DDW
resulteert
in meer kennis
& begrip van
design?
Voor het testen van hypothese C, de mate waarop een
bezoek bijdraagt aan meer kennis en/ of begrip van design,
is door het Lectoraat Journalistiek en Innovatie van Fontys
Hogeschool voor de Journalistiek een exploratieve pilotstudie verricht.
Gedurende de Dutch Design Week, 19 tot en met 27 oktober
2019, is er door een onderzoeksteam, een publieksonderzoek uitgevoerd, waarbij ruim 97 bezoekers zijn bevraagd
naar hun DDW ervaring.
Onderzoeksteam:
Het onderzoeksteam olv het Lectoraat Journalistiek en
Innovatie bestond uit:
» Daan Colussi, stagiair lectoraat journalistiek en student
Design Academy in Eindhoven
» Anne Giesen, student-assistent Fontys Hogeschool voor
Journalistiek in Tilburg
» Anton Isaev, student-assistent Fontys Hogeschool voor
Journalistiek in Tilburg
» Meike Jentjens, student-assistent Fontys Hogeschool
voor Journalistiek in Tilburg
» Martina Huynh, ontwerpend onderzoek, kwalitatieve
data-analyse
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Er is tijdens dit onderzoeksproces periodiek overleg
geweest met de werkgroep om de aanpak en voortgang te
bespreken.
Werkgroep
» Danielle Arets, lector Journalistiek en Innovatie, Fontys
Journalistiek & Design Academy Eindhoven
» Ellen Rass, hoofd onderzoek, Dutch Design Foundation
» Eerde Hovinga, Blueyard
» Als externe experts werden prof. Cruickshank, Lancaster University en het internationale onderzoeksteam
van Leapfrog/ Imagination Lancaster geconsulteerd.
Tijdens de Dutch Design Week is een werksessie georganiseerd met het internationale onderzoeksteam van Leapfrog in Lancaster (een samenwerking tussen Imagination
Lancaster & The Glasgow School of Art Institute of Design
Innovation (GSA) gericht op ontwerpend onderzoek van
publieke betrokkenheid in de culturele sector. Leapfrog
heeft op basis van een grootschalig driejarig onderzoeksproject diverse tools ontwikkeld waarmee organisaties
beter in staat zijn de impact van hun activiteiten te monitoren en evalueren. De toolkit, evenals de methoden die
in dit onderzoek zijn gebruikt, werden in een werksessie
besproken.
De gegenereerde inzichten zijn tijdens de Dutch Design
Week besproken met een selecte groep genodigden, waaronder onderzoekers van universiteiten en culturele instellingen (zie daartoe ook het verslag in bijlage 3).

1.1 Onderzoeksaanpak

Hypothese C - 1.1 Onderzoeksaanpak

Hoe kijken Dutch Design Week bezoekers aan tegen de
huidige ontwikkelingen in design? In hoeverre draagt een
bezoek aan DDW bij aan meer kennis en inzichten en hoe
zetten ze deze kennis in? Om die vragen te beantwoorden
is er in dit onderzoek gekozen voor een gecombineerde
aanpak, waarbij middels een survey gekeken is naar de
manieren waarop bezoekers zelf het begrip definiëren en
tevens aangeven in hoeverre een bezoek aan Dutch Design
Week bijdraagt aan meer kennis en inzichten over design.
Tevens zijn tijdens de interviews design probes ingezet voor
het verzamelen van inspirationele en contextuele data om
meer te weten te komen over de design kennis en behoeften van bezoekers.
Respondenten
De respondenten zijn benaderd op 6 strategische plekken
op Dutch Design Week.
» Klokgebouw
» Ketelhuisplein
» Sectie C
» Campinaterrein
» Modebelofte/ Centrum
» Van Abbe Museum
Daarbij is gekozen voor het maken van een willekeurige
steekproef waarbij de vier onderzoekers een grote
variëteit aan bezoekers hebben geïnterviewd. Elke dag
is er gereflecteerd op de dataset en gekeken in hoeverre
deze gevarieerd genoeg is inzake leeftijdsopbouw, sekse
en culturele/ etnische diversiteit.
Daarnaast zijn de interviews op wisselende momenten
afgenomen in de week (zondag 22 oktober, maandagmiddag
23 oktober, dinsdagochtend 24 oktober en donderdag 26
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oktober) om op die manier de kans op het consulteren van
een divers DDW publiek (studenten, zakelijke bezoekers/
professionals en dagjesmensen) te verhogen.
In totaal hebben de vier onderzoekers, tijdens vier
DDW-dagen, 94 interviews afgenomen.
De interviews varieerden van 15 tot 40 minuten met een
gemiddelde van 20 minuten per interview.
Alle interviews zijn zowel schriftelijk verwerkt als opgenomen (audio).
Interviewlijst
Voor het opstellen van de interviewlijst hebben we drie
pilot-gesprekken gevoerd met frequente design bezoekers
en de vragen besproken met de werkgroep. De topics zijn
afgeleid van de onderzoeksopdracht. In de interviewfase
volgden enkele bescheiden aanpassingen in de topiclijst;
zoals de volgorde van onderwerpen of formuleringen van de
onderzoeksvragen.
De topiclijst (zie bijlage 1), bestaat uit een mix van open,
gesloten en meerkeuzevragen, waarbij getracht is te
achterhalen hoe bezoekers van Dutch Design Week zich
verhouden ten opzichte van design en welke inzichten ze
verkrijgen door een bezoek aan DDW. De vragen moet de
bezoekers uitdagen het begrip design te definiëren en zijn
vooral bedoeld te achterhalen met welke intenties en motivaties de DDW bezocht wordt.

Hypothese C - 1.1 Onderzoeksaanpak

Ontwerpend onderzoek/ probes
Juist omdat het hier een onderzoek naar ‘design’ betreft is
er daarnaast gekozen om in de interviews ook enkele design
gerelateerde opdrachten mee te nemen. Er wordt binnen
ontwerpend onderzoek getracht op diverse manieren de
gebruikerservaringen, emoties en wensen te doorgronden
door de gebruiker en zijn context te observeren, te schaduwen, in zijn schoenen te gaan staan, met hem zijn dagelijkse
ritmes en patronen te noteren etc. Ontwerpers hebben
daarbij een breed palet van tools en methodes tot hun
beschikking. In dit onderzoek is gekozen voor de inzet van
cultural probes (Gaver et al, 1999, Gaver et al, 2004) waarmee de onderzoeker in interactie met de gebruiker inspirerende data verzamelt over gedrag, gebruik en voorkeuren.
Het vertrekpunt van een cultural probe is om een dialoog
tussen ontwerper en gebruiker te faciliteren (Gaver et al,
1999). Gaver et al. definiëren probes als een collectie van
suggestieve taken gericht op het krijgen van inspirerende
reacties van mensen. Vanwege de speelse manier waarmee
de probes resulteren tot interactie met respondenten,
wordt vaak meer persoonlijke en contextuele informatie
gegenereerd dan via meer standaard interviewmethodes.
Probes bestaan uit kleine opdrachten, waarmee ervaringen,
gedachten en ideeën van gebruikers eenvoudig gedocumenteerd kunnen worden. Met probes wordt niet alleen
informatie over de gebruiker maar ook over de gebruiker
in interactie met zijn omgeving opgehaald. Dat is zeker in
de context van Dutch Design Week belangrijk, daar het
festival nadrukkelijk -in de wijze van cureren- inzet op het
genereren van een totaalervaring. De probes zijn ingezet
om de totale beleving van de bezoeker in kaart te brengen.
Die ervaring wordt immers niet alleen bepaald door wat er
tijdens Dutch Design Week gebeurt, maar ook door wat een
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bezoeker zelf ‘meebrengt’ aan kennis en ervaringen (Van
Vliet, 2012).
Deze wijze van kennis door middel van de interactie – ook
wel Thinking Through Making – (Raijmakers, Arets, 2015)
levert veel kennis op die niet zo snel via gebruikelijke
methoden wordt verkregen.
Verwerking data
Alle interviews zijn opgenomen (audio) en schriftelijk
verwerkt op de invulformulieren.
Van de totaal 95 interviews zijn er 75 meegenomen in
de analyse; 5 respondenten hebben geen toestemming
gegeven (middels het bijgesloten consent form) de data
te verwerken, 15 interviews werden eerder afgebroken of
niet geheel geregistreerd. Deze interviews zijn daarom niet
meegenomen in de analyse.
» De inzichten op basis van een eerste analyse zijn
verwerkt in paragraaf 1.2
» De inzichten en analyses uit de probes zijn verwerkt in
paragraaf 1.3 resulterend in een aantal profielen
» Op basis van een zorgvuldig geselecteerde steekproef
zijn 16 interviews getranscribeerd en axiaal gecodeerd
om meer gedetailleerde informatie te achterhalen
over de motieven van het DDW bezoek. Deze zijn kort
samengevat in paragraaf 1.4.
» In paragraaf 1.5 hebben de inzichten uit de gecombineerde onderzoeksaanpak kort samengevat
» De kwalitatieve analyse (appendix 1), interviewlijst
(appendix 2) en het verslag van een expertmeeting met
de werkgroep (appendix 3) zijn als bijlagen toegevoegd.

1.2 kwantitatieve analyse interviews

Hypothese C - 1.2 kwantitatieve analyse interviews

Leeftijd
Een groot aantal van de geïnterviewden bevindt zich in
de leeftijdscategorie 22 tot en met 28 en 58 tot 70. Dat
kan te maken hebben met het feit dat het merendeel van
deze interviews op werkdagen hebben plaatsgevonden. Uit
eerdere publieksonderzoeken weten we dat dit dagen zijn
waarop veelal jongeren, studenten en gepensioneerden een
bezoek brengen aan de Dutch Design Week.
Nationaal-Internationaal
Daarnaast zien we dat de respondenten uit heel Nederland komen, waarbij we ruim 10% internationale bezoekers
gesproken hebben. Zo interviewden we bezoekers uit Polen
(Warschau), Israël (Tel Aviv), België (Antwerpen), Duitsland
3x (waarvan 2 uit Berlijn) en Spanje.
First timers/ frequent visitors
Van alle respondenten heeft meer dan de helft vaker een
bezoek aan de Dutch Design Week gebracht. Van deze
bezoekers heeft wederom de helft meer dan 2x een bezoek
gebracht.
Gedegen voorbereiding, met wens tot meer
Ruim 70% van de respondenten heeft zijn bezoek aan DDW
voorbereid.
Meer dan 50% doet dit door het raadplegen van de Dutch
Design Week website en/of via persoonlijke connecties. Er
worden daarbij vooral ook veel wensen geuit richting nog
extra services/ informatievoorziening via de website.
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Hypothese C - 1.2 kwantitatieve analyse interviews

Design is…..
Gevraagd naar de definitie van design, kan ruim 77% een
definitie geven van design en meer dan de helft van de
respondenten kan daarbij ook enkele toonaangevende
designers noemen.
Dutch Design Foundation hanteert zelf de volgende definitie
voor design:
DDW ziet dutch design niet louter als een label voor een
bepaalde groep ontwerpers of ontwerpesthetiek, maar als
de permanente weerslag van een cultuur en mentaliteit,
een cultuur en mentaliteit die kenmerkend is voor Nederland – voor Nederlanders. We herkennen het oplossingsgerichte denken, het functionele, het humanisme, de
vrijdenkers, de brutaliteit, de humor, de relativering, het
eigenzinnige, het niet denken in hiërarchische barrières,
het onconventionele. Maar ook de bereidheid om stakeholders serieus te nemen en te betrekken in de oplossing,
in het creatieproces. Dutch design is een mentaliteit en
verwijst niet per definitie naar een nationaliteit (source
website DDF).

Als we kijken naar de definities die gegeven worden,
dan kunnen deze grofweg worden ingedeeld volgens de
volgende zes categorieën; geordend van meest genoemde
definities naar het minst genoemd:
1. Design is het vinden van een oplossing voor een
probleem
» Het moet goed bruikbaar zijn, het moet van goede
materialen zijn gemaakt, de constructie moet goed zijn
en leuk om naar te kijken.
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Hypothese C - 1.2 kwantitatieve analyse interviews

» Objecten moeten een functie vervullen
» Een goed idee, concept, niet alleen maar beeld
» Een mooie en rustige oplossing voor een visueel
probleem
» Design needs to improve a situation, something needs
to work first, then worry about the looks.
» Structure in a product or a process, to construct something in such a way that it adds value.
» Design is in everything how you look for the things that
can make daily life better, for functionality and wellbeing
» Een abstract geformuleerde design-oplossing, mobiliteit
bereikbaarheid, leefbaarheid.
» Design heeft de mogelijkheid om dingen betaalbaar en
bruikbaar te maken

» Het vormgeven van een gedachte
» Jezelf kunnen uiten, niet bang zijn om nieuwe dingen te
maken en denken in mogelijkheden
» Vorm of functie geven aan concept of voorwerp

2. Design is een sociale discipline
» Ontwerpen doe je voor andere mensen, je moet je als
ontwerper in andere kunnen verplaatsen.
» Een oplossing voor een probleem alles wat ontworpen
is, design heeft ook een beetje een negatieve bijklank
» Creating things that give back and make the world a
better place
» For people to feel at ease design is about understanding
people
» Design kan zorgen voor verbinding, het zorgt voor
verrassing en vernieuwing; toegepaste kunst

5. Ontwerpen van de toekomst
» Toekomstperspectieven, bezig houden met de maatschappij
» Denken in concepten, en over de toekomst nadenken

3. Ontwerpen als creatieve uitdrukkingsvorm
» Het bedenken van nieuwe ideeën en dat goed weten te
verwerkelijken. Het verrassende element daarvan.
» Design is lastig kort te bevatten, iets waar de mens een
creatieve invloed op heeft
» De wereld een beetje mooier maken, maatschappelijke
bijdrage
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4. Ontwerpen is een attitude
» Design gaat over creativiteit, een attitude, het gaat om
een werkwijze. Ook zit er een grote esthetische kant
aan, maar design is groter dan dat. Het Nederlandse
woord ‘ontwerpen, vormgeven’ zou het vak beter tot z’n
recht laten komen.
» Design helps people to live and to think. Design is an
intellectual process. It’s a combination of a new technology different cultures and it has to have a purpose.

6. Esthetiek
» Vormgeving, esthetische aspect staat aan de voorgrond, comfort.
» Het moet toepasbaar en mooi zijn
We zien dat de door de bezoekers genoemde definities op
meerdere facetten raken aan de definitie die DDW hanteert.
Hieruit zouden we kunnen afleiden dat de een meerderheid
van de DDW bezoekers (in dit onderzoek ruim 75%) een
goed beeld heeft van design en dat de gehanteerde definitie
raakt aan het missie- en visie-statement dat Dutch Design
Foundation hanteert als onderlegger voor het event.

Hypothese C - 1.2 kwantitatieve analyse interviews
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Social design
Gevraagd naar de relatie van respondenten ten opzichte
van design valt daarnaast op dat ruim 40% het sociale
aspect van design benoemt. Dit jaar is het thema social
design door DDW extra uitgelicht middels een social design
route en een social design event. De keuze daartoe lijkt dan
ook gerechtvaardigd gezien de wensen en interesses van de
bezoekers hierin.
Tot slot geeft meer dan de helft van de gevraagde respondenten aan design te gebruiken in het dagelijks leven. De
antwoorden variëren daarbij van het noemen van gebruiksvoorwerpen tot diensten, systemen of communicatiemiddelen.

1.3. Design Probes

Hypothese C - 1.3 Design Probes

Het gebruik van probes in ontwerpend onderzoek is afgelopen jaren populairder geworden. Met de inzet van probes
kan een interactieve relatie met bezoekers worden aangegaan, waardoor in onderzoek ook meer contextuele informatie en intuïtieve kennis van respondenten kan worden
meegenomen.
Het nadeel van het gebruik van probes is dat de gegenereerde data zich niet eenvoudig laat analyseren, daar er
veel persoonlijke, contextuele en inspirationele data wordt
opgehaald. We hebben in dit onderzoek getracht de probes
zoveel als additionele input te gebruiken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Er zijn in dit onderzoek 3 probes ingezet:
» Probe 1: een kaart van Eindhoven om aan te geven waar
ze zichzelf bevinden en welke plekken ze op de Dutch
Design Week willen bezoeken. Het doel van deze probe
is om te achterhalen of bezoekers daadwerkelijk weten
waar ze zich bevinden en welke locaties ze verder
ambiëren te bezoeken. De probe is daarmee tevens een
verificatietool voor de in het interview gestelde vragen
waarin respondenten gevraagd is naar hun uitgestippelde design route. Door middel van deze probe kunnen
sociaal-wenselijke antwoorden (bezoekers die zich in
het interview graag presenteren als design kenner) snel
gefilterd worden.
Tevens is deze probe een conversation starter. Door
bezoekers te vragen hun route te tekenen komt het
gesprek over de te bezoeken design exposities, de
voorbereiding op de Dutch Design Week en de interesses in design op een laagdrempelige wijze tot stand.
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» Probe 2 betreft een oefening waarbij respondenten
gevraagd worden te kiezen uit 6 materiaal samples.
Deze probe is halverwege het interview ingezet. In de
samenstelling van de samples is gelet op een variatie
van esthetiek, duurzaamheid en gebruikersgemak.
De ambitie van deze probe is de design kennis van de
bezoeker te achterhalen, waarbij gelet wordt op de
manier waarop bezoekers materialen discrimineren,
benoemen en tevens welke waarde ze hechten aan
esthetiek, duurzaamheid en gebruikersgemak.
» Met Probe 3 tot slot, werd respondenten gevraagd
een ‘nieuwsitem’ te maken, waarmee ze zelf kunnen
aangeven wat de hoogtepunten van hun bezoek aan
DDW zijn. Er is ze daarbij ook gevraagd hun indrukken
te schetsen of te tekenen om op die manier vooral ook
intuïtieve reacties uit te lokken. Het doel van deze
probe is vooral ook te achterhalen welke ervaringen
bezoekers zelf het liefst willen doorgeven aan anderen.
Wat zijn de hoogtepunten, belangrijkste ervaringen die
doorgegeven moeten worden?

Probe 1; mapping routes

Hypothese C - 1.3 Design Probes - Probe 1
Respondenten werd bij aanvang van het interview gevraagd
hun route uit te stippelen. Alle ingevulde kaarten zijn gedigitaliseerd en verwerkt tot een filmpje.
De probes fungeerden bleken vooral ook een goede conversation starter. De probe nodigde daarnaast uit tot een
meer gelijkwaardige relatie tussen interviewer en geïnterviewden. Vele respondenten vroegen bij het teken van hun
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route op de kaart ook advies aan de geïnterviewden met
betrekking tot te bezoeken exposities. Ook werd tijdens het
tekenen regelmatig informatie gedeeld over de motieven op
bepaalde exposities al dan niet te bezoeken; bijvoorbeeld
“om nieuw talent te spotten” (locatie Graduation Show), om
“innovatieve ontwikkelingen te zien” (locatie Klokgebouw).

Probe 2

Hypothese C - 1.3 Design Probes - Probe 2

Halverwege het interview kregen respondenten de vraag
uit welk materiaal ze een object voor in de huiskamer (naar
keuze) zouden maken; daarbij kregen ze de keuze uit 10
materiaal samples.

Bij de samenstelling van de materiaal samples was gekozen
voor een mix van esthetische, duurzame, functionele en
gebruiksvriendelijke materialen.

13

1

Europese spar

Relatief duurzaam en lokaal geproduceerd volgens
EU-wetgeving, zie b.v. (vast-hout) Ikea meubelen.

2

Amerikaanse
spar

Esthetisch, maar niet heel duurzaam, vaak gewonnen
uit oerbossen in de Verenigde Staten.

3

Nederlands
Beukenhout

Duurzaam, langzaam groeiend hout en lastig te bewerken; daarom prijzig. Esthetisch en sterk

4

hardhout
multiplex

Gewonnen uit tropische bossen, geen duurzame houtkap. Mooie finish, licht, sterk en bewerkbaar.

5

sparren
multiplex

Licht van kleur en in gewicht, gemaakt van Europese
sparren. Minder duurzaam

6

overig

materialen naar eigen keuze

7

Aluminium

Vraagt veel elektriciteit bij de omzetting van aluminiumoxide naar aluminium, daarom moeilijk te winnen,
maar wel makkelijk te recyclen. Bovendien zeer licht
van gewicht/ minder brandstofgebruik in voertuigen.

8

Linoleum

Duurzaam materiaal gemaakt van; jutte, gips en lijnolie.
goede warmte-isolator, voor o.a. vloeren

9

Kalfsleer

Esthetisch en van hoge kwaliteit.

10

Gelamineerd
leer en wol

Composiet-materiaal, kan goed gebruikt worden voor
schoenen en interieur applicaties.

Hypothese C - 1.3 Design Probes - Probe 2
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Wat opvalt bij deze probe, is dat de materiaalkeuzes vooral
gemaakt worden uit esthetische overwegingen, op de voet
gevolgd door het aspect van duurzaamheid. Meer dan de
helft van de bezoekers (56,5%) kan de materialen goed
discrimineren en daarbij duidelijk aangeven waarom de
keuze soms gemaakt wordt vanuit de lens op duurzaamheid
en soms vanuit de lens op functionaliteit dan wel esthetiek.

Duur zaam

Gebruiksvriendelijk
kalfsleer

Nederlands beukenhout

sparren multiplex
Europese spar

linoleum
Aluminium
hard-hout multiplex
Amerikaanse spar

Esthetisch

gelamineerd wol en leer

Functioneel

Probe 3

Hypothese C - 1.3 Design Probes - Probe 3

Aan het einde van het interview, kregen respondenten de
opdracht een nieuwsitem/headline te schrijven dan wel
te tekenen op basis van de opgedane inspiratie op Dutch
Design Week. Er werd nadrukkelijk gevraagd naar de kennis/
ervaring die bezoekers zouden willen delen met anderen.

Als we de headlines en tekeningen categoriseren kunnen we
grofweg 6 categorieën discrimineren; geordend naar vaakst
genoemd (1) tot naar een aantal keer benoemd (5) zijn dat:
1.Duurzaamheid

The battery to save the human race has been awaiting for 7
years
Eindhoven 2020: CO2 neutraal
Wanneer beginnen we écht met bouwen van houten huizen
Galajurk van herbruikbaar materiaal, duurzame kleding
2. Sociaal

Tolerance is teamwork
We need humble architects
We will do it together
3. Innovatie

De toekomst zit in nieuwe soorten beton
Colonisation of mars?
We need more void space
4. Data & techniek
Virtual expeditie Robinson

Een lamp waarvan je de schakelaar niet kan raken, vertoond
vorig jaar op de graduation show
Data fish, DAE grad show
5.Esthetiek
The way to get an eye-catching picture
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Hypothese C - 1.3 Design Probes - Profielen

Reflectie
Reflecterend op de inzichten uit de probes valt op dat:
Bijna de helft van de bezoekers (49%, 44 van de 89 ingevulde kaarten) kan feilloos de locatie aanwijzen evenals de
exposities die ze van plan zijn te bezoeken (probe 1). Met
name het Klokgebouw en het Campina terrein zijn daarbij
veelvuldig omcirkeld.
We kunnen daaruit afleiden dat deze bezoekers goed weten
wat ze komen halen op de DDW en met welke motieven ze
een specifieke locatie bezoeken.
Ook kan meer dan de helft van de respondenten diverse
materialen goed onderscheiden en een afgewogen keuze
maken voor het gebruik van materialen (probe 2).
Tot slot wordt met name duurzaamheid en het sociale
aspect van design belicht in de gemaakte nieuwsitems
(probe 3).
Op basis van de interviews zijn de volgende 5 profielen
samengesteld.

1. Annemieke (40+ ), consultant, Amsterdam
De DDW staat standaard in de agenda van Annemieke.
Ze benut de week om trends te spotten. Om haar bezoek
zo effectief mogelijk te laten zijn, zoekt ze vooraf op de
DDF website naar interessante exposities. Ook laat ze zich
inspireren door tips uit haar netwerk, waaronder Alice
Rawsthorn die dit jaar ambassadeur was van DDW.
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2. Claire (26), designer, Londen

3. Marleen (55), gepensioneerd, Geleen

Claire woont in Londen en werkt als professionele designer
voor haar eigen studio. Als voormalig student van Design
Academy Eindhoven bezoekt ze de DDW bijna ieder jaar, om
het werk van vrienden en collega’s te zien. Ook bezoekt ze
standaard een of twee events, met name ook voor interessante business meetings.

Zullen we dit jaar een keer de DDW doen voor de vriendinnen-dag? Marleen en vriendinnen organiseren ieder kwartaal een dagje uit; meestal kiezen ze culturele activiteiten.
Deze maand is de keuze op DDW gevallen en misschien
komen ze nog wel een keer terug; er is veel te zien en het
eten is erg lekker. Al is het wel erg druk en ver lopen naar al
die locaties. Als ze de volgende keer komen gaan ze zich wel
beter voorbereiden; hoe kun je die taxi’s boeken?

Hypothese C - 1.3 Design Probes - Profielen
4. Ellen (35) talentscout groot bedrijf, Rotterdam
Pareltjes spotten, dat is wat Ellen komt doen. De DDW is
het perfecte moment om jong talent van de technische of
ontwerpscholen te spotten voor het bedrijf waar ze voor
werkt. Doorgaans gaat ze in het begin van de week alleen
op jacht en komt ze later nog een keer met collega’s terug.
Standaard bezoekt ze de Graduation show van Design
Academy Eindhoven en het Klokgebouw.
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5. Bart & Harmen (40), journalist & fotograaf,
Eindhoven
Bart woont in Eindhoven en ziet al jaren tijdens de herfstvakantie zijn wijk omgetoverd worden tot een levendig circus.
Hij bezoekt DDW niet ieder jaar, maar dit jaar is er ook op
zijn vakgebied veel interessants te vinden. Hij heeft zich
gedegen voorbereid, via recensies en via de DDW site.

1.4 Kwalitatieve analyse

Hypothese C - 1.4 Kalitatieve analyse

Er is een zorgvuldig geselecteerde sample van 16 interviews
genomen uit de totale interviews. Daarbij is gelet op een
goede balans tussen leeftijd en gender; 8 interviews hebben
in het Nederlands plaatsgevonden en 8 in het Engels.
Alle audio interviews zijn getranscribeerd met audio software Sonix en vervolgens als ruwe transcriptie, axiaal gecodeerd met de analysesoftware ATLAS.ti. Hoewel dit onderzoek niet gericht is op theorieontwikkeling, helpt ATLAS.ti
ons bij het betrouwbaar en valide analyseren van het materiaal. In de transcripties is zowel automatisch als handmatig
gecodeerd met enkele specifieke codes (te weten de definitie van design, indrukken, reflecties op hetgeen ze geleerd
hebben en hoogtepunten). Hierdoor is navolgbaar hoe we te
werk zijn gegaan en krijgen we inzicht in de diversiteit van
antwoorden en perspectieven en de mate waarin bepaalde
perspectieven voorkomen. Of in termen van kwalitatief
onderzoek, in hoeverre de perspectieven ‘grounded’ zijn.
De ontwikkelde profielen zijn daarbij als basis gebruikt
voor de analyse waarbij in de analyse specifiek de volgende
codes zijn gebruikt:
» De definitie van design
» Opgedane indrukken
» Andere reflecties/ bijdrage bezoek DDW aan kennis
» Hoogtepunten

Profiel 1: Annemieke/ De professionele bezoeker
Definitie van design:
Design gaat voor mij over toekomstperspectieven, bezighouden met ontwikkelingen in de maatschappij en dat
vertaalt iedereen op een andere manier ofwel in materialen,
in vormen, in experimenten of zet trends naar hopelijk een
betere toekomst, vernieuwing.
Design is toegepaste kunst
Indruk
...ik ben echt veel meer op zoek naar wat is de trend, wat
is de denkrichting. meer de rode lijn, zie als je terugkijkt
naar aantal jaren terug dan zie je echt wel verschillen met
wat nu aan thema’s leven.“ „een aantal jaren terug ging
het ook over duurzaamheid en circulariteit en ik vind dat
nu veel meer een urgentiegevoel veel meer inzit en meer de
wanhoop of de alarmbellen dat ziet er veel meer in.“
- De invloed van design op mijn dagelijkse leven.. dingen
vallen je eerder op, of vallen meer op lijkt het wel visie op de
toekomst, ja maar ook wat gebeurt toen de eerst keer dat was
het hier veel meer op vormgeving gericht, dat is wel wat ik een
klein beetje mis, dat iedereen eigenlijk alleen maar bezig is
materiaal. Vormgeving mag voor mij uitgebreid worden
Geleerd
impact van onze samenleving in de wereld, de ontwikkelingen, de dingen die aan de hand zijn in de wereld, hoe dat
terugkomt in design, dat heb ik in al die jaren dat ik DDW
bezoekt geleerd.
Hoogtepunt
Device for the visually impaired, issue doesn’t get
enough attention, the older we get the worse we see
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Profiel 2: Claire: Design student & alumni
Definitie van design:
We just discussed this design topic with one of the drivers
and said basically I do see it as a luxury, it’s getting more
and more big things I guess and we talked about in 3rd
world countries no one’s talking about design. [...] It’s not
their priority.
Indruk
Tolerance is teamwork mostly what concerns me or my
surrounding is like social topics, like tolerance systems,
unity, group thing,
How will we design when the earth is on fire and the materials have run out?
Geleerd
What did the DDW teach you that you didn’t consider
before? A variety I guess. because there are so many different things here, for us. We are just studying, you are just
confronted with one way of designing, sometimes you forget
that there are options and different ways and a place like
the DDW where there are so many new things as well, your
mind is inspired to look in different directions.
dat we ook moeten proberen met design en materialen te
werken die sustainable zijn

Profiel 3 (Marleen) en profiel 5 (Bart) ; nieuwsgierige,
niet-design professionals
Definitie
Mensen die iets bedenken hetgeen ze leuk vinden.
Indruk
Ja, meestal een dagje uit met mensen, en ik weet van vorige
keer nog wat interessante dingen te zien waar, en ik ben
niet erg veel bezig met design. Leuk om nieuwe innovaties te
zien. En een dagje uit, een leuke activiteit.
Vreemde dingen, hoe kan dat ooit verkocht worden?
Geleerd
Ik vind dat heel echt inspirerend. heb zin om van alles zelfs
te gaan knutselen en kopen en toch anders kijken naar
bepaalde dingen dat vind ik echt leuk
je ziet hoe andere mensen anders denken over bepaalde
dingen en je zelf begint vragen om straks schema zitten en
mensen creatiever zijn
Wat ik nou interessant vind is hoe je nou ook met een
ontwerp zag maar van dat idee van de consumptiemaatschappij af kunt stappen en naar ontwerpen kunt gaan die
daadwerkelijk duurzaam zijn, niet alleen tot doel hebben
veel te verkopen.
Design moet niet op massaconsumptie gericht zijn. Sustainability en design dat is wel thema volgens mij
Hoogtepunt
I have 2 friends who are working at the design academy
and recommended to come to DDW by mentioning here you
can see Game Changers of the future..... after seeing ABN
AMRO, 4 different artist came up with sustainable innovations (ie. washing machine to filter out microplastic) “
Veranderingen op een positieve manier? Kijk dan naar naar
een keukenrobot…wat werkt beter?
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Profiel 4: Ellen: professional en/of deelnemer aan DDW
Definitie van design
Samen vormgeven van onze toekomst. Dat vind ik de essentie van ontwerp. ontwerp is geen kunst, niet in de autonome
zin. dan wil je iets vertellen aan de wereld, maar ontwerpen
dat doe je echt voor andere mensen. en dat vind ik een
echt groot verschil. en dan moet je ook in andere mensen
kunnen verplaatsen en kijken wat die nodig hebben, wat
hun behoefte zijn, wat hun mensen zijn en veel minder... je
eigen hobbies.
Indruk
„I really liked the exhibition at the museum that is about
waste and the geography. And I really found it confrontational and quite important. Anyways, many of these exhibitions have to do with sustainability because it’s the hot topic
of the year“
(compared to Salone del Mobile) „here is a bit more political
and I like it very much“
ik zal geen meubels meer maken. er zijn genoeg meubels. ik
denk dat zie je ook steeds meer aandacht komt voor andere
maatschappelijke vraagstukken waar design en rol daarin
spelen. [...] dat zelfs de duurzame producten die nu ontworpen worden dat die direct wel in een systeem terechtkomen
waar ze ook dat ze rechtkomen. ontwerpers zijn allemaal
lieve mensen, maar ze zijn heel aanbodgericht.
Geleerd
Right I think there is a very strong interest in sustainable
design and how we have to really think about the environment and it’s something that for me is very present in DDW
and also in the whole discussions happening now in this
part of the world. I come from a part of the world where
environmental threats are still not a priority because there
are other things to solve that are more urgent.

21

I think what I really like about the Dutch Design Week and
I learned about is, ie. what you do with materials working
with, also more of ecosystems, so there’s a lot of things
that have to do with how to collaborate more, how to make
things sustainable, and I think that’s a very interesting part
of the design week.
Ik vind de gedachte en de maatschappelijke thema’s dat
vind ik eigenlijk de belangrijkste. embassy of health, water,
sustainability. dat zijn nieuwe dingen binnen de week.
Hoogtepunt
Two hands trying to reach each other „it means like we need
to find to go to the essential to the minimum that is really
important to bring us together and make us live in the best
way in harmony with the world.“

1.5 Conclusie en vervolgonderzoek

Hypothese C - 1.5 Conclusie en vervolgonderzoek
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Deze exploratieve pilotstudie laat zien dat bezoekers met
een nadrukkelijk doel naar DDW komen;
» om kennis en inspiratie op te doen
» Het netwerk te onderhouden
» Talent te spotten
Veelal betreft het een combinatie van deze motieven.
Met dit onderzoek trachtten we de vraag in hoeverre Dutch
Design Week bijdraagt aan een beter begrip of kennis van
design te beantwoorden. Wat we op basis van deze exploratieve pilotstudie kunnen afleiden is dat:
» Een groot deel (tenminste 50 %) van de geconsulteerde
bezoekers met een duidelijk beeld over design de Dutch
Design Week bezoekt.
» Een groot deel van de bezoekers (bijna de helft van de
respondenten) heeft veel kennis van design, getuige het
feit dat men een heldere definitie kan geven, ontwerpers kan noemen en de diverse materiaal samples goed
kan benoemen en discrimineren.
» Meer dan de helft van de bezoekers kan een heldere
definitie geven over design en deze sluit -op onderdelen- goed aan bij de definitie van design die Dutch
Design Foundation hanteert in haar missie en visie
statement. Daarbij valt specifiek op dat social design en
het inzetten van design voor innovatie veel genoemd
wordt.
» De bezoekers weten goed wat ze komen ‘halen’ op de
DDW en waar ze kennis en inspiratie moeten vinden. Ze
kunnen daartoe de diverse locaties benoemen en weten
ook recent toegevoegde programma-onderdelen als de
ambassades te vinden.

» De kwalitatieve analyse laat zien dat de design
professionals DDW nadrukkelijk bezoeken om nieuwe
kennis op te doen. De DDW laat hen nadenken over
maatschappelijke thema’s, draagt bij aan betere kennis
over materialen, methoden en toepassingen. Het
draagt kortom voor een belangrijke mate bij aan de
professionele ontwikkeling.
» Voor de niet-professionele bezoeker zet de DDW
aan tot nadenken over belangrijke maatschappelijke
thema’s als duurzaamheid en social design en de
manier waarop design daaraan kan bijdragen. Tot slot
is het ook voor de niet-professionele bezoeker een
inspirerende en ‘lerende’ ervaring; het laat onder
andere de toegevoegde waarde van creativiteit ervaren.
Deze exploratieve studie geeft kortom voldoende aanwijzingen om de gestelde hypothese te bevestigen, waarbij wel
nader onderzoek wenselijk is.
Om bezoekerservaringen te monitoren en evalueren en
vooral te kunnen aangeven hoe een bezoek aan DDW
bijdraagt aan meer kennis en begrip van design en de
toepassingen, zou er in een vervolgstudie specifieker
ingezoomd kunnen worden op de verschillende motivaties
om een bezoek aan DDW te brengen. Daarbij zou gekeken
kunnen worden naar diverse motivatiemodellen en de
verschillende leerstijlen van bezoekers om die vervolgens af
te zetten tegen het DDW- aanbod.
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Bijlage 1: Atlas TI analyse
Bijlage 2: Topiclijst
Bijlage 3: verslag meeting Lancaster

DDW Analysis
Quantitative Analysis using atlas.ti: 16
representative interviews were selected by one
of the interviewers, automatically transcribed
using Sonix. Of the selected 16 interviews, 8 were
conducted in Dutch and 8 in English.
The raw transcripts were coded, while listening
to the audio recording at the same time. This
ensured that content missed by the automated
speech-to-text program could still be captured,
so that the most improtant quotes could be fully
transcribed (Dutch quotes need reworking).
The interviews were reduced to the most telling
quotes and a description of the interviewee, after
which the the subjects were grouped into four
profiles.
For each profile, selected quotes were
highlighted that seemed particularly
representative of this group’s view on design in
general and their impressions and experiences
with the Dutch Design Week.
There is a summary of every profile that includes
their average perspective on design, the reason
they came here (what is their motivation), as well
as how often they have been to the DDW and
whether their work is related to design.
Quotes and summaries of the profiles are
complimented with reflections on how well the
interviewees prepared for their DDW visit, which
areas were of particular interest and similar
observations based on the 16 interviews.

Analysis conducted by Martina Huynh on 25.01.2020, commissioned by D. Arets for Fontys research project for DDF
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Profile Summary
Profile 1: Curious non-designers

Profile 3: Design students

This category of visitor likes to come because
it’s a nice activity to do with friends: Coming
to Eindhoven, looking at inspiring, innovative
projects.
If they already live in Eindhoven, then it’s an
annual event they’ve noticed and are curious to
also take a look at. Most people who live in the
area and haven’t been to DDW before were told
by friends that this is ‘one of the biggest things
in town’ and they have to check it out. These
friends tend to be related to the design field.

Often from other Dutch/German art schools
and recommended to visit because of their
teachers or university that organized a trip to
Eindhoven as part of their course (or because
fellow students are exhibiting). They mostly
come and enjoy the inspiration, but also to see
different ways of design (comparing to their own
studies, find a large variety here). They tend to
be interested in sustainability or social-related
questions in design.

Profile 2: Seasoned non-designers, visiting yearly

Profile 4: Design professionals

As this category of visitors tends to live in
Eindhoven they have conveniently visited
many years (for multiple days), which also
means that they do have a continued interest
in design themselves and decided to come
again and again. They are able to reflect on the
developments in design, mostly the trends for
social and sustainable interests (both of which
are very relatable topics also for non-designers).
Their definition of design often goes beyond
traditional views on functionality and form,
but extends to appreciating the approach and
change of perspective. Many of these visitors are
older, and especially interested to see what the
younger generation is busy with and what topics
they find important, how they think about certain
topics.

Mostly these visitors are here because they are
participating in one of the exhibitions in one
way or the other. If they have time they enjoy
the festival to keep up to date with what’s going
on. When talking about design, next to the topic
of sustainability, they more often talk about the
social aspect of collaborating, and shaping the
future together. This probably comes from their
professional experience in the field. In general
this group of people felt most comfortable to
mention three inspiring designers and why.
Design students struggled with this question
more often.
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Other Notes
Furniture material assignment
Most people choose wood, for the texture, visual
and haptic feel, and above all because it is / feels
natural.

Preparation
Most visitors didn’t prepare, or only by checking
out the website and the programmes briefly.
Frequent visitors know where the hotspots
are and do not feel the need to prepare. Most
curious first-timers go where they see or expect
something happening - going with the flow.
Participants have no time to prepare for their
festival visit, as all their preparation time is
dedicated to their DDW contribution.

Areas of Interest
Visitors who are just taking a curious look tend
to focus on the centre and strijp-S. Visitors who
venture beyond these two hotspots tend to also
have other less-central locations on their map
(Strijp-T, Sectie-C, Campina, Halleweg etc.)
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Quotes by Profile
Profile 1A: Curious non-design related NL
visitors from outside Eindhoven

A What is design?
Mensen die iets bedenken die ze leuk vinden.

„ik vind dat heel echt inspirerend. heb zin om van
alles zelfs te gaan knutselen en kopen en toch
anders kijken naar bepaalde dingen dat vind ik
echt leuk“
- old couple from Amsterdam

B DDW impressions
vreemde dingen, hoe kan dat ooit verkocht
worden?
je ziet dan op een keer doorlopt hoe andere
mensen anders denken over bepaalde dingen en
je zelf begint vragen om straks schema zitten en
mensen creatiever zijn

„Waarom komen jullie hier naartoe?“
“Ja, meestal een dagje uit met mensen, en ik
weet van vorige keer nog wat interessante
dingen te zien waar, en ik ben niet erg heel bezig
met design.“ “Leuk om nieuwe innovaties te
zien. En een dagje uit, een leuke activiteit.“
- two young men that came by car

Profile 1B: First-time visitors living in
Eindhoven (not design related), often visit
because it’s all around and they are curious
“I live in Eindhoven and it’s all around so i’m
curious” He has friends who are working at the
design academy and recommended him to come
DDW Headline: „Game changers of the future“
after seeing at ABM AMRO 4 different artist came
up with sustainable innovations (ie. washing
machine to filter out microplastic)
- two young men from Spain and France
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C Other design reflections
Veranderingen op een positieve manier? Kijk
dan naar meenam naar een keukenrobot,
wordt overhandigd aan apparatuur die eruit
ziet en vraagt dat is mooi. En wat werkt beter?
Efficiëntie
„wat ik nou interessant vind is hoe je nou ook
met een ontwerp zag maar van dat idee van de
consumptiemaatschappij af kunt stappen en
naar ontwerpen kunt gaan die daadwerkelijk
duurzam zijn, niet alleen op doel hebben veel
van te verkopen.“
DDW Headline
„design moet niet op massaconsumptie gericht
zijn.“ /„sustainability en design dat is wel thema
volgs mij“
- older man who lives in Eindhoven,
curious to see what’s going on

Profile 2: Frequent visitors living in Eindhoven
(not design related)

A) What is design
design is toegepaste kunst

A) What is design?
„Design gaat voor mij over
toekomstperspectieven, bezighouden met
ontwikkelingen in de maatschappij en dat
vertaalt iedereen op een andere manier ofwel
in materialen, in vormen, in experimenten of
zet trends naar hopelijk een betere toekomst,
vernieuwing.”

B) DDW Impressions
„visie op de toekomst, ja maar ook wat gebeurt
toen de eerst keer dat was het hier veel meer op
vormgeving gericht, dat is wel wat ik een klein
beetje mis, dat iedereen allemaal eigenlijk alleen
maar bezig is materiaal. vormgeving dat zal vor
mij weer meer uitgebreidt worden“
- older lady with her daughter, been to DDW
7 times, goldsmith - here for inspiration

B) DDW Impressions
„…ik ben echt veel meer opzoek naar wat is de
trend, wat is de denkrichting. meer de rode lijn,
zie als je terugkijkt naar aantal jaren terug dan
zie je echt wel verschillen met wat nu aan themas
leven.“ „een aantal jaren terug ging het ook over
duurzaamheid en circulariteit en ik vind dat nu
veel meer een urgentie gevoel veel meer inzit en
meer de wanhoop of de alarmbellen dat ziet er
veel meer in.“
„in alle jaren (that she visited) wel hoe de
impact van onze samenleving in de wereld, de
ontwikkelingen, de dingen die aan de hand zijn
in de wereld, hoe dat terugkomt in design, dat
heeft al die jaren dat ik bezoekt heb mij geleerd.“
C) Other design reflections
- how has design contributed in your personal
life? prive, de invloed op mijn dagelijkse leven..
dingen vallen je eerder op, of vallen meer op lijkt
het wel
- older woman who works at the
municipality in Eindhoven, interested in
social design, working with the neighbourhood, sustainability. She is spending
5 days at DDW and visits yearly.
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_____
B) DDW Impressions
an konzepte ik denk altijd dat moet echt iets
bruikbaars zijn en moet echt iets verbeteren
maar ik zit toch ook heel veel konzepte dat is
gewoon een soort experiment en ik heb niet
bij elke konzept gevonden ja dat kan het nou
worden maar ik vind het heel inspirerend. dat is
niet gelijk dat ik een idee vond dat is nou waar
we iets van hebben maar ik vind het wel heel
leuk hoe iemand dan op is gekomen om en toch
maar te doen en uit te zoeken. de uitberging
maar wat is voraf gegaan dat vind ik heel tof en
dat zie je op de dutch design week
DDW Highlight
Device for the visually impaired, issue doesn’t
get enough attention, the older we get the worse
we see
- older lady with a small school group
(assignment to learn how to make
concepts and find inspiration), didn’t say
she worked in design, but seems
comfortable in this field

Profile 3: Design students
(from outside Eindhoven)
The first time i came it was interesting to see the
students and the young designer’s projects.
[… ] I’m interested in social design and impact,
but also in crafts and future living.
- design student (DE), exhibiting
_____
B) DDW Impressions
- what did the DDW teach you that you didn’t
consider before? variety i guess. because there
are so many different things here, for us that
are just studying, you are just confronted with
one way of designing, sometimes you forget
that there are options and different ways and a
place like the DDW where there are so many new
things as well, your mind is inspired to look in
different directions.
DDW Headline
„Tolerance is teamwork“
mostly what concerns me or my surrounding is
like social topics, like tolerance systems, unity,
group thing,
- design students (DE), came with school,
other students are exhibiting
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DDW Headline
„How will we design when the earth is on fire and
the materials have run out?“
dat we ook moeten proberen met design
en materialen te werken dat bijvoorbeeld
sustainable zijn
- art & design student preparation year at
Artez, into sustainability and recycling
___
A) What is design
We just discussed this design topic with one
of the drivers and said basically I do see it as a
luxury, it’s getting more and more big things I
guess and we talked about in 3rd world countries
no one’s talking about design. […] It’s not their
priority.
WDKA students, came for inspiration and
comparison to DAE school / topics
- Two Willem de Kooning students
(female and international)

Profile 4A: DDW Participants,
professionals in the field
B) DDW Impressions
Right I think there is a very strong interest in
sustainable design and how we have to really
think about the environment and it’s something
that for me is very present in DDW and also in
the whole discussions happening now in this
part of the world. I come from a part of the
world where environmental threats are still not
a priority because there are other things to solve
that are more urgent.
- young man who studies urban design
in NL, from Ecuador where he was an
architect, exhibiting at bio basecamp
_____
B) DDW Impressions
„I really liked the exhibition at the museum that
is about waste and the geography. And I really
found it confrontational and quite important.
Anyways, many of these exhibitions have to do
with sustainability because it’s the hot topic of
the year“
(compared to Salone del Mobile) „here is a bit
more political and I like it very much“
I think what I really like about the Dutch Design
Week and I learned about is, ie. what you do with
materials working with, also more of ecosystems,
so there’s a lot of things that have to do with
how to collaborate more, how to make things
sustainable, and I think that’s a very interesting
part of the design week.
DDW Headline
Two hands trying to reach each other „it means
like we need to find to go to the essential to
the minimum that is really important to bring
us together and make us live in the best way in
harmony with the world.“
- Italian lady, researcher at University of
Twente in human-computer-interaction
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A) What is design
samen vormgeven van onze toekomst. dat vind
ik de essentie van ontwerp. ontwerp is geen
kunst, niet in de autonome zin. dan wil je iets
vertellen aan de wereld, maar ontwerpen dat
doe je echt voor andere mensen. en dat vind ik
een echt groot verschil. en dan moet je ook in
andere mensen kunnen verplaatsen en kijken
wat die nodig hebben, wat hun behoefte zijn,
wat hun mensen zijn en veel minder… je eigen
hobbies.
B) DDW Impressions
ik zal geen meubels meer maken. er zijn genoeg
meubels. ik denk dat zie je ook steeds meer
aandacht komt voor andere maatschappelijke
vraagstukken waar design en rol daarin
spelen. […] dat zelfs de duurzame producten
die nu ontworpen worden dat die direct wel
in een system terechtkomen waar ze ook dat
ze rechtkomen. ontwerpers zijn allemaal lieve
mensen, maar ze zijn heel aanbod-gericht.
DDW Headline
Ik vind de gedachte en de maatschappelijke
themas dat vind ik eigenlijk de belangrijkste.
embassy of health, water, sustainability. dat zijn
nieuwe dingen binnen de week.
- Dutch man, participant at embassy of
health and teaching in the creative sector
and design
Profile 4B: Design-related professionals from
outside NL, not participants themselves but
could be
B) DDW Impressions
When i went here it’s very forward and you can
see the new materials and it’s easier to look for
the things here. and from the universities the
projects are not only like products
- German couple, she is a textile designers,
produces carpets, he works more in
engineering of industrial products
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Verslag meeting expert groep DDW
Impact is central to an organization’s strategy as it helps
to know whether you are meeting your mission and vision
in the long-term. For Dutch Design Foundation measuring
the impact of Dutch Design Week, is important to help them
understand, manage and communicate the value and meaning of one of the biggest design festivals in the world. Under
the umbrella Guiding Next Level, Dutch Design Foundation,
Blueyard, Fontys research lab journalism & innovation and
Leapfrog (Lancaster University) are joining forces to measure the impact of Dutch Design Week.

Guiding next level

“Although, we have improved our customer experience, we
feel there is still a lot to learn. We have little knowledge
on what truly inspires our visitors, how they engage with
the event and what they take away with them. A better
understanding of this is crucial to know how our work is
progressing.”
To investigate this, Dutch Design Foundation reached out
to creative consultant agency Blueyard, the Readership of
Journalism and Innovation of Fontys and Leapfrog Imagination of Lancaster University to design a suitable strategy
to measure their impact. Together they designed a strategy
“Guiding Next Level” where quantitative and qualitative
research methods meet.

Investigating the impact of Dutch Design Week
Over the past 5 years Dutch Design Foundation has been
looking into the impact of the festival. Ellen Rass, head of
research explains: “With our program Guiding the Mass, we
developed a strategy to better facilitate our visitors with
events matching their interest. Over the years we have
been collecting data about people’s preferences, popular
activities but also services we need to improve. Based
on these generated insights, we managed to design more
refined customer needs, resulting in customized services.”
This year Dutch Design Week offers 6 thematic routes. With
topics as digital, new materials, social design, bio design,
visitors can choose a route that fits their interest.
Furthermore, visitors can compile their DDW experience by
putting the lens on innovative, creative, artistic or speculative projects. On top of this, guest curators give personal
advices and an online magazine showcases specific events.
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Evaluate from the start
When it comes to measuring impact, “we need to shy away
from just counting numbers!” states Leon Cruickshank,
professor of Design and Creative Exchange at Lancaster
University. Over the past 3 years, the Leapfrog team of
University of Lancaster has been looking into new forms of
measuring engagement. “Though there are a lot of tools
and toolkits around, most of them are foolkits” mentions
Cruickshank, during a research workshop at the start of
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the Dutch Design Week. “We are skeptical about tools, as
you need to apply them in the right way. We firmly belief you
need to evaluate from the start of your event.”
Over the past 3 years Leapfrog has been looking into leading international design events as the Salone del Mobile
in Milano (April), the Gdynia Design Days (July) and Dutch
Design Week (October). David Perez, project lead of the
Leapfrog team: “We have taken evaluations to the next
level and together with visitors and design organizations we
designed tools to measuring presence, experience, change
and impact.” Cruickshank adjusts: “Comparing expectations
with reality before and after, capturing people’s journey,
or empower visitors to evaluate the event from their own
perspective; we designed tools for evaluation strategies
that truly reveal impact.”
During the workshop, the Leapfrog team challenged the
participants to add ideas to their toolbox. A design mayor
safeguarding the best design projects, or tagging emoji
sticker to specific events, were just a few of the strategies the participants came up with. Cruickshank: “While
designing an evaluation tool it is important to bear in mind
that evaluation should be structured so that there is some
thought and intent as to what is to be captured, how best
to capture it, and what the analysis of the captured data
will tell us about the project.”
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Gathering inspirational data
During the workshop the Readership Journalism and
Responsible Innovation at Fontys University of Applied
Sciences also presented the toolkit they designed to measure the impact of Dutch Design Week. With the assumption
that Dutch Design Week improves competences in understanding the role of design, the research team aims to get
a better understanding of the learnings, generated insights
and perceptions of Dutch Design Week visitors.
Using both common interview methods from journalism
studies and design probes,
an interview team comprised of 2 designers and 3 journalists, questioned visitors during the Dutch Design Week
(2019) about their experiences, insights and more general
understanding of design. The interviews, which took around
15 minutes each, engaged people in a creative conversation,
questioning them about design knowledge and using design
exercises to gather more inspirational data. During the
interviews a set of probes was used, this consisted of drawing a map, choosing a material to hypothetically construct a
piece of furniture and drawing a memorable highlight (sort
of like a newspaper headline). All this combined made the

Bijlagen - Bijlage 3

interaction with the interviewees more engaging and pleasant then a regular interview.
All interviews were audio taped.

Touchpoints

The audio files will be analysed with qualitative data analyses and research software (Atlas.ti). The contextual information and data gathered by the design probes will also
be analyzed and reflected upon. Combined, these insights
should result in a deeper and more precise understanding
of visitors design experiences.

Next to the aforementioned qualitative research, Guiding
Next Level is also using quantitative measurements to indicate the impact of the Dutch Design Week.
As there is a lot of data showing when something has taken
place and to what extent (e.g. the no. of participants) people
engage, it’s important to also look more detailed at numbers.
Using the data from visitors personal accounts, and from
questionnaires (over 1.000 by tablets in open space and
another amount by online request) it’s possible to analyze
the effect of their visit. Used data on visitors and on the
event, such as: exhibits/events reported to have seen,
motivation for visiting Dutch Design Week, field of interest,
characteristics of exhibits/events and reported experience
after the visit.
Analyzing these data will enable Guiding Next Level to evaluate the hypotheses on the effect of Dutch Design Week on
its visitors.

More information:
Links toolkits: Leapfrog ,co designing new forms of engagement / Check: leapfrog.tool
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