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VOORWOORD SAMENVATTING

Repurpose: een product of een deel daarvan opnieuw 
gebruiken met een ander doel is een interessante 
ontwerpstrategie die gebruik maakt van reststromen. In 
deze tijd van een alsmaar groeiende afvalproblematiek 
en de vraag om duurzaam om te gaan met materialen 
en grondstoffen is Repurpose design een belangrijke 
strategie voor een circulaire economie  Het concept 
is relatief nieuw en er is nog relatief weinig onderzoek 
naar gedaan. Vragen als: Hoe onderscheidt Repurpose 
design zich van de andere vormen van hergebruik 
binnen de circulaire economie?, Wat is de perceptie van 
consumenten op Repurpose Design?, Waar ligt waarde 
voor consumenten vanuit Repurpose? In hoeverre is de 
oorsprong van het product van invloed op de beleving en 
waarde van een Repurpose product? zijn nog niet nader 
onderzocht. Het is derhalve een interessante uitdaging 
om het werkveld te onderzoeken, om tot een denkmodel 
te ontwikkelen dat  productontwerpers inzicht kan geven 
in de waarde die Repurposeproduct krijgt.
 
Afstuderen in een land dat grotendeels in Lockdown ligt 
vanwege het Covid 19 virus maakt dat al je informatie 
online moet worden vergaard en alle gesprekken en 
overleggen online plaats vinden. De directe interactie met 
docenten, mensen uit het werkveld en medeleerlingen 

is hierbij een gemis. Desondanks heb ik veel feedback 
mogen ontvangen en hebben ondanks de moeilijke tijd veel 
mensen de moeite genomen om met me af te stemmen, te 
overleggen en/of me feedback gegeven. Ik ben daarom erg 
blij dat ondanks bovengenoemde belemmerende factor 
het toch gelukt is een werkend concept model te creëren 
dat aansluit bij de doelstelling. Het model is weliswaar 
een eerste aanzet dat nog nader gevalideerd en daar waar 
nodig gespecificeerd moet worden, de basis is gelegd. 
Mogelijk biedt dit een interessante vervolgstudie binnen 
Repurpose Driven Design and Manufacturing (RDD&M).

In het bijzonder wil ik gaar mijn begeleiders bedanken 
voor de uitgebreide begeleiding en hun ondersteuning 
tijdens dit traject.  Ook wil ik alle deelnemers van de 
interviews bedanken die mee hebben gewerkt aan het 
onderzoek. Tevens wil ik het onderzoeksteam graag 
bedanken voor de betrokkenheid en de samenwerking 
als afstudeeratelier. Tot slot wil ik mijn familie en vriend 
in het bijzonder bedanken. Hun motiverende woorden en 
ondersteuning hebben mij geholpen om deze scriptie tot 
een goed einde te brengen.

Zinzi van der Zanden
Amstelveen, 30 juni 2020

Het onderzoeksteam Urban Technology van de Hogeschool 
van Amsterdam is een onderzoeksproject gestart genaamd 
Repurpose Driven Design and Manufacturing (RDD&M). 
Repurpose is een circulaire strategie waarbij een afgedankt 
product, of onderdelen daarvan, worden hergebruikt in 
een nieuw product met een andere functie. Binnen het 
onderzoeksproject is vooralsnog weinig onderzoek gedaan 
naar de waarde en de beleving van Repurpose Design. 

Het doel van dit onderzoek is om informatie te verkrijgen 
van waarde creatie vanuit Repurpose, en dit om te zetten tot 
een denkmodel, dat gebruikt kan worden door ontwerpers, of 
initiatiefnemers, om Repurpose toe te passen. Hiervoor is de 
volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welk denkmodel is het 
meest geschikt voor productontwerpers om inzicht te krijgen 
in de waardecreatie vanuit Repurpose Design, gericht op de 
eindgebruikers? Het denkmodel is hierbij een schematische 
weergave vanuit het onderzoek gedefinieerde begrippen.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag 
is een analyse uitgevoerd waarvoor achttien semi-
gestructureerde interviews zijn gehouden met vanuit het 
onderzoeksteam al bekende cases. De cases zijn uitgekozen 
op basis van de diversiteit van de invalshoeken binnen het 
RDD&M project, om zo een omvangrijkere doorsnede van 
Repurpose te bewerkstelligen.

Met behulp van de kwalitatieve analyse methode van 
Maxwell (Maxwell, 1996, pp. 77–81), en met behulp van een in 
samenhang opgebouwde onderzoeksmuur, is de data geordend 
en geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat er voor het creëren 
van waarde er vanuit Repurpose drie invalshoeken ontstaan 
(Functie, Uitstraling, Historie) van waaruit kan worden gewerkt, 
in combinatie met daartussen liggende verbanden, en met één 
centraal punt (Emotie). De emotie is hierbij in tegenstelling tot 
de andere drie factoren geen invalshoek maar een doel. Juist 
de emotie die het product bij de gebruiker oproept bepaald het 
succes ervan. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de analyse uitkomsten 
is een prototypemodel uitgewerkt waarin de verbanden en de 
informatie is weergeven in een interactief model. Het model 
is te gebruiken aan het begin van de ontwerpfase, ofwel de 
Analysefase, voor exploratie en het vastleggen van een kader 
voor het verdere ontwerpproces vanuit Repurpose. 

Op basis van het prototype wordt aanbevolen om het 
uiteindelijke gepresenteerde model, na validatie, verder uit 
te werken en door middel van vervolgonderzoek te testen bij 
ontwerpers. 
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1 Inleiding
1.1 Introductie
De enorme berg afval die wordt geproduceerd vormt mondiaal 
een groeiend probleem. Derhalve staat het hergebruik van afval 
hoog op de agenda. Tot dusverre ligt de nadruk op een lineaire 
economie waarbij producten na gebruik worden afgedankt waarbij 
de grondstoffen verloren gaan. De afgelopen jaren wordt er al sterk 
naar een Recycle economie toegewerkt waarin de levenslopen 
van grondstoffen positief worden beïnvloedt. Binnen de Recycle 
economie worden de grondstoffen (meerdere malen) hergebruikt 
voordat het wordt weggegooid. 
Het kabinet heeft 25 missies geformuleerd om maatschappelijke 
uitdagingen voor de toekomst aan te pakken. Binnen het thema 
Energietransitie en Duurzaamheid zijn twee relevante missies 
geformuleerd; “Een klimaatneutrale industrie met hergebruik 
van grondstoffen en producten in 2050” en “Een duurzame en 
volledig circulaire economie in 2050, met in 2030 halvering van 
het grondstoffengebruik.”. Met andere woorden, het uiteindelijke 
doel is om een circulaire economie te verkrijgen waar “afval” niet 
of nauwelijks meer van toepassing is. Alles blijft een grondstof die 
hergebruikt kan worden waarbij de waarde niet verloren kan gaan 
of waarbij een nieuwe gelijkwaardige waarde ontstaat.
Om de berg afval te verminderen die groeit door de nog lopende 
wegwerpmaatschappij, is er behoefte aan methodes om vanuit 
afval nieuwe toepassingen te creëren om zo de grondstoffen 
te behouden. Om een circulaire economie te creëren is, dankzij  
Cramer (2014), een prioriteitsladder ontwikkeld met zogenoemde 
R-strategieën. De strategieën zijn door PBL uitgewerkt tot een 
R-ladder (zie Afbeelding 1). In de R-ladder wordt aangegeven op 
welke manieren en op wat voor niveau de grondstoffen kunnen 
worden teruggewonnen. 
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(Afbeelding 1: De prioriteitsladder, afgeleid van Cramer 
(2014), met de zogenoemde circulaire strategieën ofwel 
R-strategieën. Opgelicht is de plaatsing van Repurpose op 
deze ladder. )

Om een circulaire economie te creëren moet ook iets worden 
gedaan met het afval dat er al is. De gebieden binnen de R-ladder 
geven aan hoe grondstoffen slimmer, langer of nuttiger kunnen 
worden gebruikt. Een opvallende methode hierin is Repurpose, 
waarbij producten (of delen daarvan) worden hergebruikt in 
een nieuwe context. M.a.w. afgedankte producten, of onderdelen 
van producten, worden hergebruikt voor nieuwe doeleinden 
met een andere functie ten opzichte van zijn oorspronkelijke 
functie. Het oorspronkelijke product blijft hierbij tot op zekere 
hoogte herkenbaar. Het betreft dus niet een hergebruik van de 
grondstoffen, door deze te destilleren en opnieuw tot een product 
te verwerken, maar een oorspronkelijk product of onderdeel te 
modificeren of transformeren tot, of hergebruiken in, een nieuw 
product.
Repurpose Design is een vrijwel onbekend terrein binnen circulair 
ontwerpen. Binnen de Hogeschool van Amsterdam is Urban 
Technology een onderzoeksprogramma gestart voor Repurpose 
Design.

1.2 Situatie
In opdracht van het onderzoeksproject Repurpose Driven Design 
and Manufacturing, onderdeel van het onderzoeksprogramma 
Urban Technology, is een onderzoek gestart naar Repurpose 
Design. Binnen het project ligt de focus op het vergaren van 
kennis om nieuwe ontwerpmethoden, productiemethoden en 
businessmodellen te genereren die kunnen worden ingezet voor 
Repurpose design. Binnen het onderzoeksproject Repurpose 
Driven Design and Manufaturing is er vooralsnog weinig onderzoek 
gedaan naar de waarde en de beleving van Repurpose Design. 
Bij Repurpose producten is door het herkenbaar hergebruik de 
circulariteit snel te onderscheiden en draagt bij aan de beleving.  
Het op te zetten onderzoek, zal zich derhalve richten op de perceptie 
van Repurpose Design en de waardecreatie vanuit Repurpose. 

Met andere woorden, hoe beleven gebruikers producten die 
gemaakt zijn van restmaterialen, wanneer is een Repurpose 
product van waarde voor de eindgebruiker, en onder welke 
omstandigheden en in welke gradaties is de zichtbaarheid van de 
oorsprong van toegevoegde waarde?

1.3 Het Onderzoek
Het onderzoek focust zich op het inventariseren van waarde 
creatie vanuit theorie en interviews met huidige cases van het 
onderzoeksprogramma. Hiermee zal een model worden gecreëerd 
wat gevalideerd wordt door oude cases. Hierbij is de volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd:

1.4Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt relevante literatuur besproken. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet gepresenteerd en in 
hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven van het onderzoek. 
In hoofdstuk 5 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 
De uitwerking van het denkmodel staat centraal in hoofdstuk 6. 
En hoofdstuk 7 eindigt met een een aanvulling op de conclusie 
van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 8 geeft een discussie over het gedane 
onderzoek en hoofdstuk 9 presenteert de aanbevelingen.

Welk denkmodel is het meest geschikt voor 
productontwerpers om inzicht te krijgen in 
waardecreatie vanuit Repurpose Design, gericht 

op de eindgebruikers?
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2 Theoretisch Kader
Het theoretisch kader dient als kadering om de mogelijke 
categorieën waar nieuwe waardesystemen binnen de circulaire 
economie plaatsvinden, met als focus Repurpose, te achterhalen.  

2.1 Definitie Repurpose
Repurpose, zoals de naam al suggereert, is het hergebruiken van 
een product en/of onderdelen daarvan voor een nieuwe/andere 
functie. Zoals in de inleiding is weergeven, is Repurpose een strategie 
binnen de circulaire economie die als hoger wordt gewaardeerd 
ten opzichte van het welbekende Recycling. In plaats van dat het 
materiaal, waar nog waarde in zit, terug te vormen naar een specifieke 
grondstof, wordt het materiaal behouden en gezien als dé grondstof.
Het hergebruik van een grondstof kan in verschillende processen 
worden toegepast. Het Repurpose proces vindt, ten opzichte 
van andere circulaire strategieën, dichtbij de gebruiker plaats 
(Lüdeke‐Freund, Gold, & Bocken, 2018). Vergelijkbaar met 
het repareren van een product, wordt in plaats van dat het 
geheel af te danken, het product en/of onderdeel aangepast 
naar een vorm voor hergebruik. Echter verandert de functie 
bij Repurpose en heeft het een groot potentieel om een nieuw 
te personaliseren product te creëren (Bauer, Brissaud, & 
Zwolinski, 2017, p. 125). Bij Repurpose staat het product dichtbij 
de gebruiker waardoor die een grotere rol speelt in het proces. 

Dit herhaalde, vernieuwde gebruik bespaart alle belichaamde 
energie die nodig is om de grondstoffen te extraheren, te 
transporteren en te verwerken, waardoor het positief wordt 
gezien vanuit een milieustandpunt (Sieffert, Huygen, & Daudon, 
2014, p. 133). Hierdoor wordt het dus ook gezien als een mogelijke 
strategie voor een duurzame aanpak (Huygen, 2008). Daarnaast 

wordt aangegeven dat het kan worden beschouwd als 
een hergebruik End-Of-Life strategie die, net zoals Re-
Use en Remanufacturing, gericht is op het behoud van 
de toegevoegde waarde van gebruikte producten door ze 
te hergebruiken in verschillende toepassingen waardoor 
een nieuwe markt wordt gecreëerd (Bauer et al., 2017, p. 
117). Repurposing heeft tot doel producten met een hoge 
toegevoegde waarde zo lang mogelijk op de markt te houden, 
om uiteindelijk recycling of afschrijving te vertragen. Ofwel 
een langere Levensduur van een product en zijn onderdelen.

In eerdere Interviews binnen Urban Technology was 
aangegeven dat Repurpose meer een tool is om men te 
inspireren om bij te dragen aan de circulaire economie.

Binnen het Onderzoeksprogramma van RDD&M  zijn, vanuit een 
voorafgaand onderzoek (van Hees & Oskam, 2020), de volgende 
typologieën van Repurpose gedefinieerd (zie Afbeelding 2).
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(Afbeelding 2: De gedefiniëerde typologiën en onderlinge verdeling 
van Repurpose, door het onderzoeksprogramma van RDD&M)



2.2 Waardemogelijkheden Repurpose
Repurpose, het woord, kan worden beschouwd als een combinatie 
van de termen Re-Use en Recycle maar dan met een toevoeging 
van creativiteit (Mills, 2012). Ter verwarring wordt het woord 
Re-Use ook vaak in de context van Repurpose gebruikt, als 
zijnde een Re-Use-georiënteerd proces. Ondanks dat een 
materiaal of product hergebruikt wordt, onderscheidt Repurpose 
zich van Re-Use door de verandering van de functie en de 
benodigde creativiteit. Echter is er nog weinig kennis rondom de 
toepassingen en waarde-creatie van Repurpose, aldus RDD&M.  
Daarentegen is er in recent onderzoek (Wallner, Magnier, 
& Mugge, 2020, p. 1213) geconcludeerd dat de acceptatie 
voor Refurbished producten verhoogd wordt als er gebruik 
wordt gemaakt van tijdloze producten of ontwerpen. Wellicht 
dat dit ook van toepassing is op Repurpose producten. 
Refurbish staat ten opzichte van Repurpose hoger in 
de R-ladder maar zorgt ook voor het verlengen van de 
levensduur van een product en onderdelen. Bij Refurbish 
worden oude, afgedankte producten opgeknapt en vernieuwd. 
Flood Heaton en McDonagh kwamen in 2017 (Flood Heaton & 
McDonagh, 2017, p. 111) met drie mogelijke strategieën om 
een tijdloos product te genereren. Allereerst een “unieke en 
uitzonderlijk mooi ontwerp wat een hoge kwaliteit uitstraalt”. 
Ten tweede een “nostalgisch element die ontwerpen 
oproept” en ten slotte “simplistisch design”. De laatste twee 
worden gezien als de invalshoek met de meeste potentie.  
Toch komt naar voren in het recente onderzoek (Wallner et 
al., 2020, p. 1213) dat een robuuste uitstraling wat “minder 
breekbaar” oogde de voorkeur had, wat suggereerde dat kwaliteit 
zeker ook van belang is. Uit een eerder onderzoek uit 2014 (Lobos, 
A., 2014) wordt ook tijdloosheid creëren gezien als een stimuli 
voor het creëren van een langere levensduur. Het integreren 
van tijdloosheid in een duurzaam product en een duurzame 

gebruiksgedrag afhangt van de uitstraling, de efficiëntie van 
het product, de materiaal selectie en de gebruikservaring. 
In een onderzoek van Ruth Mugge (Mugge, 2018, p. 3704) wordt 
aangegeven dat de consument vaak niet bewust is van de 
problemen die worden veroorzaakt door hun consumptiegedrag. 
Daarnaast nemen zij grotendeels geen verantwoordelijkheid op 
zich. Mugge beschrijft dat om een circulaire economie het gedrag 
van de consument moet veranderen. Vereist circulair gedrag zou 
zijn: het verzorgen van producten, het repareren indien nodig en 
een emotionele hechting aan de producten. Patrick Jordan heeft in 
2000 aangegeven dat om een emotioneel niveau van een product 
te behalen er drie levels van ondervinding moeten worden behaald 
(Jordan, P., 2000). Allereerst moet het product functioneel zijn, 
daarnaast moet het product bruikbaar zijn ofwel aansluiten bij de 
gebruiker, en ten slotte moet het product vreugde en plezier bieden. 
Bij een Repurpose product is het bovendien het geval dat een 
herinnering wordt behouden door zijn voorgaande functie wat een 
culturele brug tussen generaties creëert. Dat het duurzaam product 
een relevantie moet behouden door middel van de uitstraling en 
de functionaliteit is ook beschreven door Lobos (Lobos, A., 2011).

Daarnaast lijkt er in bepaalde situaties een verschuiving plaats te 
vinden in manieren van hergebruik.   Laitala en Grimstad Klepp 
(Laitala & Grimstad Klepp, 2018, p. 2899) onderzochten circulair 
gedrag rondom het repareren en maken van kleding. In de resultaten 
kwam naar voren dat terwijl de oude generatie kledingstukken 
repareert, de nieuwe generatie sneller geneigd is om de kleding om 
te vormen tot nieuwe producten wat afwijkt van zijn originele functie.

De  besproken informatie van dit hoofdstuk  is omgezet in 
verschillende causale modellen en zijn hier links weergeven 
(Afbeelding 3,4 en 5)
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Afbeelding 3 (linksboven) : 
Een causaal model van de verbanden die 
voortkomen uit te theorie, met een focus op 
het gedrag, de behoefte en de emotie van de 
consument.

Afbeelding 4 (rechtsboven):
Een causaal model van de verbanden die 
voortkomen uit te theorie, met als focuspunt de 
acceptatie van de consument op het gebied van 
circulariteit

Afbeelding 5 (Midden Onder):
Een causaal model van de verbanden die 
voortkomen uit te theorie, met als focuspunt de 
efficiëntie van het product. 



2.3 Model Ontwikkelen
In het boek Products that last van Conny Bakker, Marcel den 
Hollander, Ed van Hinte en Yvo Zijlstra, wordt er gesproken over 
verschillende manieren voor circulair ontwerpen. Echter wordt er 
veelal gefocust op de business modellen en de ontwerpstrategieën 
en wordt er niets verteld over waar de grondstoffen vandaan 
komen, het ketendenken en hoe een ontwerper circulariteit kan 
toepassen. 
Ketendenken wordt dan wel behandelt in het Butterfly Model van 
de Ellen MacArthur Foundation waarbij visueel en eenvoudig de 
ketens worden weergeven. Maar nog steeds wordt niet beschreven 
hoe een ontwerper Repurpose kan toepassen en waar daarbij 
rekening mee moet worden gehouden.

Vanuit een onderzoeksperspectief zijn er meerdere modellen die 
mogelijk zijn om een onderzoek inzichtelijk te maken. Doordat 
het onderzoek zich focust om inzicht te krijgen zal voornamelijk 
worden gekeken naar kwalitatieve (onderzoeks)modellen die als 
design tool kunnen dienen (zie Afbeelding 6).

Uiteindelijk ligt het aan de hoeveelheid categorieën en onderlinge 
verbanden welke vorm een model kan krijgen. Het onderzoek 
moet hier richting aan geven.
Wanneer het een model echter gebruikt gaat worden door 
ontwerpers om Repurpose toe te passen in relatie tot waarde-
creatie voor de eindgebruikers, moet er ook worden gekeken naar 
de interactie tussen ontwerpers en de modellen/tools. Volgens 
George Miller’s Magical Number Seven legende (1956), zou de 
menselijke geest het best in staat zijn om informatie in stukjes 
van plusminus zeven items te onthouden. Na vijf tot negen stukjes 
informatie zou het menselijke brein fouten te maken. Echter is dit 
weerlegt door de psycholoog Alan Baddeley (1994), die ondervond 
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dat de informatie niet vanuit onderzoek was gekomen maar vanuit 
een zakelijke meeting. In een onderzoek van 2001 (Cowan, 2001) 
is naar voren gekomen dat het “magische” nummer eigenlijk vier 
is. Hierbij wordt aangegeven dat grote gehelen kunnen worden 
opgedeeld in stukken van maximaal vier. Als het model geen pad 
is maar een geheel, moet hier rekening mee worden gehouden om 
het overzicht te bewaren. 
Daarbij geeft de regel van Hick-Hyman aan dat de tijd die het 
kost voor gebruikers om keuzes te maken afhankelijk is van de 
hoeveelheid mogelijke opties die het model geeft. Men overweegt 
niet één voor één een groep met mogelijke keuzes. In plaats 
daarvan verdeelt men de keuzes in categorieën, waarbij bij elke 
stap in de beslissing ongeveer de helft van de resterende keuzes 
worden uitgewist. Dus, men kan sneller keuzes maken van een 
groot overzicht aan opties ten opzichte van meerdere overzichten 
met in totaal dezelfde hoeveelheid. 
Daarnaast stelt Fitts’ regel dat de tijd die nodig is om van een 
startpositie naar een einddoel te gaan, wordt bepaald door twee 
factoren: afstand tot het doel en de grootte van het doel. Daarbij 
stelt hij ook dat voor een online model, een pop-up menu naast het 
werkveld (zoals het rechtermuisknopmenu) sneller een interactie 
oproepen dan sleepbare menu’s boven het werkveld omdat de 
afstand groter is.
Uiteindelijk is het verstandig, zeker in Covid-19 tijd, om 
online mogelijkheden te onderzoeken om het model beter te 
communiceren. Voor het creëren van een hoogwaardig model is 
Material Design (Material Design, 2020) een geschikte tool om de 
gewenste interactie te bereiken. Material Design is een visuele 
taal die de klassieke principes van goed design combineert met de 
innovatie van technologie en wetenschap. Hierbij ligt de nadruk op 
het ontwerp van het model en de interactie die daarmee ontstaat. 

(Afbeelding 6: Een overzicht van de 
verschillende soorten (onderzoeks)modellen 
die relevant kunnen zijn voor de verweking 
van het denkmodel.)



3 Onderzoeksopzet
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3.1 Werkwijze
Om een model te ontwikkelen moet eerst een afbakening 
plaatsvinden van de categorieën en waardes rondom Repurpose. 
Hiervoor is gekeken naar het Navigatie Canvas van Jeroen van 
Erp (zie Afbeelding 7), waarbij een opdracht wordt gevat in twee 
dimensies; impact en manifestatie. 
In het eerste deel van het project is vanuit deelgebied vier, waarbij 
de impact en de manifestatie open is, gewerkt naar een afkadering 
van de opdracht waarbij de impact is besloten. Nadat het besloten 
is waar de focus ligt op de waardecreatie vanuit Repurpose, met 
een focus op eindgebruikers , is een vervolgonderzoek gestart om 
de manifestatie, ofwel soort model, te bepalen. 
Daarbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd.

3.3 Onderzoeksmethode
Om de gewenste informatie te verkrijgen, is gekeken naar de 
mogelijke onderzoeken om de waarde te achterhalen voor de 
eindgebruikers. Hierbij is een overzicht gecreëerd (zie Afbeelding 
8). Doordat grotendeels de vraag “waarom” kan worden gesteld, 
is voornamelijk gekeken naar de kwalitatieve kant, waarbij de 
onderzoeker inzicht wil krijgen in de situatie. Doordat het geen 
gebruikersonderzoek is maar een analyseonderzoek wordt gekeken 
naar de mogelijkheden waarbij experts en/of betrokkenen kunnen 
vertellen over hun ervaringen. 
Het onderzoeksprogramma heeft een overzicht ontwikkeld met 
cases die vallen binnen het begrip Repurpose ten behoeve van het 
verdere onderzoek hiernaar. Binnen het RDD&M-project wordt in 
een vervolgfase, door middel van interviews met bedrijven, ofwel 
bestaande casussen, onderzoek gedaan naar de wijze waarop die 
tot stand zijn gekomen. Doordat de ontwikkelaars van de oude 
casussen ervaring hebben met de ontwikkeling van Repurose 
producten en wanneer klanten de producten willen aanschaffen, 
worden zij beschouwd als experts. Vanuit die gedachte is een 
gezamenlijke onderzoek opgestart met het RDD&M-project om 
tegelijkertijd informatie te verzamelen, door middel van semi-
gestructureerde interviews, bij de overeenkomstige casussen. In de 
opbouw zijn verschillende thema’s geformuleerd waarbij voor dit 
onderzoek een eigen thema is bepaald, met deelonderwerpen vanuit 
de deelvragen, om de waarde creatie van Repurpose te achterhalen; 
Waardepropositie en Perceptie [Zie Bijlage A2].
Om een gegevensverzadiging te verkrijgen, waarbij de resultaten 
niet worden gegeneraliseerd, is gekeken naar de subtypologieën 
ingegeven vanuit het RDD&M-project (zie Bijlage A1). Vanuit iedere 
subtypologie is gekeken naar mogelijke casussen met verschillende 
uitgangspunten vanuit de B2B (Business to Business) of B2C 
(Business to Consument) aanpak. Daarnaast is gekeken naar de 
mogelijkheden binnen het aangewezen tijdsbestek. Met deze 
uitgangspunten zijn 18 interviews ingepland. 

3.2 Deelvragen
Voor het onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd.

DV
 1

DV
 4

DV
 5

DV
 2 DV

 3

Hoe onderscheidt Repurpose design zich van de andere 
vormen van hergebruik binnen de circulaire economie?

In hoeverre is de oorsprong van het product van invloed 
op de beleving en waarde van een Repurpose product?

Wat voor modellen zijn er mogelijk voor ontwerpers 
voor kennisoverdracht?

Wat is de perceptie 
van consumenten    
op Repurpose 
Design?

Wat is de perceptie 
van producenten 
op Repurpose 
Design?

(Afbeelding 7: Werkwijze verloop, 
gevisualiseerd door middel van 
het Navigatie Canvas van Jeroen 
van Erp., Afgeleid van DDG)  

(Afbeelding 8: Het gecreëerde overzicht 
van de soorten gebruiksonderzoeken. Voor 
het onderzoek is de focus gevallen op de 
linkerbovenhoek.)  
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3.4 Proces
Vanuit de onderzoekaanpak is onderstaande proces samengestelt 
(zie Afbeelding 9). Vanuit de theorie en de interviews zullen de 
waarden en categorieën in kaart worden gebracht tijdens de 
analysefase. Vanuit de analyse zal een model worden ontwikkeld 
die wordt gevalideerd door oude cases en gebruikstesten met 
ontwerpers. 

3.5 Analyseren Interviews
Voor de kwalitatieve analyse is gekozen om een onderzoeksmuur 
te ontwikkelen door middel van de inductieve en interactieve 
methode van Joseph Alex Maxwell (Maxwell, 1996, pp. 77–81). 
Door middel van memo’s is de onderzoeksmuur opgebouwd en 
de informatie gecodeerd en ingedeeld. Daarbij is bij de eerste 
stappen gekeken of de hypothetische categorieën vanuit de theorie 
verenigbaar zijn

Hierbij zijn de volgende stappen aangehouden:

Het verzamelen van relevante tekstfragmenten, ofwel 
opmerkingen, door m iddel van d e aangegeven 
afkadering

Structureren van de tekstfragmenten

Open coderen; Labelen

Axiaal coderen; Labels ordenen en reduceren

Controle labelsysteem en kernlabels bepalen

1

2

4

5

6

3

Door middel van de onderzoeksmuur is een overzicht gecreëerd 
en de informatie gecodeerd waarbij mogelijke relaties in kaart zijn 
gebracht.
Vanuit de resultaten van de onderzoeksmuur zijn de stappen 
3 t/m 5 herhaald om verbanden te leggen waarbij is gekeken 
naar mogelijke modellen die de informatie, relaties en mogelijke 
uitgangspunten in kaart brengen. 

3.6 Validatie
Allereerst is een validatie uitgevoerd door middel van een 
gebruikstest met behulp door van User Experience (UX) modellen. 
De UX modellen hebben hierbij gediend als communicatietool 
om de gewenste vormgeving voor de ontwerpers te verkrijgen. 
Daarnaast is een validatie uitgevoerd door middel van een 

prototype. Allereerst heeft een overleg plaatsgevonden bij het 
onderzoeksteam. Daarna is het uitgewerkte model rondgestuurd 
naar de gebruikers voor feedback. 

(Afbeelding 9: Illustratie van de 
tijdlijn van het onderzoeksproces. 
Voor verdere informatie wordt 
doorverwezen naar de desbetreffende 
hoofdstukken.)  



4 Onderzoeksresultaten
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4.1 Eerste Analyse Resultaten
Vanuit de analyse stappen 1 t/m 6 is de 
volgende onderzoeksmuur opgebouwd 
(zie Afbeelding 10).

(Afbeelding 10: De eerste analysemuur 
waarbij de focus lag op het ordenen van 
de verzamelde data uit de interviews.)



dat wordt gecreëerd moet aansluiten bij de identificatie van de 
klant [Bijlage A4, Thema 1, 5,7]. 

De hypothese dat door de focus op het behoud van de toegevoegde 
waarde van gebruikte producten door deze her te gebruiken in 
verschillende toepassingen, er een nieuwe markt ontstaat (Bauer 
et al., 2017, p. 117), wordt zowel bevestigd als tegen gesproken. 
Sommige participanten gaven aan dat Repurpose een tijdelijke 
trend is, ofwel een middel om te inspireren in plaats van een 
groeiende markt [Bijlage A4, Thema 6]. Daarentegen geven 
andere participanten weer aan dat het wellicht een trend is maar 
Repurpose een van de strategieën wordt die niet meer dan als 
de normaal zal worden beschouwd [Bijlage A4, Thema 6]. Ten 
slotte zijn er participanten die Repurpose producten zien als een 
blijvende, nieuwe markt. Generaties zullen altijd blijven bestaan 
met hun unieke producten [Bijlage A4; Thema 6].
Als laatste hypothese werd aangegeven door (Mills, 2012), dat 
Repurpose zich sterk onderscheidt door middel van de benodigde 
creativiteit om een nieuw product te ontwikkelen. Dit wordt 
echter gedeeltelijk ontkracht door de participanten, doordat het 
materiaal een leidende factor is met als streven zo min mogelijk 
aanpassingen [Bijlage A4; Thema 1]. Echter wordt er wel een 
bepaalde creativiteit verwacht bij de uiting van de oorspronkelijke 
in combinatie met de nieuwe functie, in een vorm die aansluit bij de 
gebruiker [Bijlage A4; Thema 1, 3]. Uiteindelijk is het voornamelijk 
de juiste connecties leggen tussen het verleden van het product 
en de uiteindelijke vormgeving [Bijlage A4; Thema 1, 5, 7]. 
De  besproken informatie van  deze deelvraag is omgezet in een 
overzicht (Afbeelding 11).
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Hoe onderscheidt Repurpose design zich van de andere vormen 
van hergebruik binnen de circulaire economie?
Repurpose is een strategie waarbij het oude product de grondstof 
is, wat bevestigd is tijdens de analyse van de interviews. Hierbij 
wordt zelfs aangegeven dat het omwille van duurzaamheid het 
product zo veel mogelijk moet worden behouden. Daarnaast is de 
zichtbare oorspronkelijke waarde van belang [Bijlage A4, Thema 
1]. Hierbij kan de zichtbaarheid van het oude product, waardoor 
het zichtbaar hergebruikt is, dienen als een inspiratiebron [Bijlage 
A4; Thema 2]. Dit werd ook al gesuggereerd vanuit de voorgaande 
interviews binnen het onderzoekprogramma.  Hierin onderscheidt 
Repurpose zich van de strategieën Re-Use en Re-Manufacturing. 
Een sterkere onderscheiding wordt echter gezien, zoals ook in de 
theorie aangegeven (Bauer, Brissaud, & Zwolinski, 2017, p. 125), in 
de verandering van functie terwijl de oude functie, ofwel het oude 
product, nog zichtbaar is [Bijlage A4, Thema 2, 7]. 

Ook gaf de theorie als hypothese aan dat Repurpose een 
ontwerpstrategie is, dat dichter bij de gebruiker staat dan andere 
strategieën (Lüdeke‐Freund, Gold, & Bocken, 2018). De analyse 
van de interviews beaamt dit met drie punten. Allereerst heeft de 
achtergrond van het product een invloed op de beleving van het 
product, waardoor deze achtergrond en ervaring van de gebruiker 
mee genomen moet worden in het proces [Bijlage A4, Thema 7]. 
Hierin speelt de herinnering, ofwel de band die de gebruiker met 
het product heeft, een grote rol [Bijlage A4, Thema 5]. Daarnaast 
heeft de achtergrond een invloed op de uitstraling en het ontwerp, 
aangezien er een balans moet ontstaan tussen imperfectie en 
kwaliteit, ofwel het zichtbare gebruikssporen en de nieuwe 
kwaliteit die het product moet hebben [Bijlage A4, Thema 4,7 ]. 
Ook worden Repurpose producten vaak geproduceerd vanuit een 
sociale impact waarbij een gebiedsontwikkeling ontstaat [Bijlage 
A4, Thema 9]. Ten slotte staat Repurpose dichter bij de gebruiker 
doordat er een emotie wordt opgeroepen bij de klant. Het gevoel 

(Afbeelding 11: Een overzicht van de 
categorieën en de onderlinge verbanden 
vanuit de eerste deelvraag. )



is. Hierdoor heeft de consument behoefte aan een bewijs van de 
kwaliteit en de functionele waarde van het product [Bijlage A4; 
Thema 4]. Hierdoor wordt de acceptatie van het product groter 
bij de consument [Bijlage A4; Thema 1]. Daarnaast, als positieve 
stimulans, komt er een sterke waardering vanuit de consumenten 
als de producten ambachtelijk zijn geproduceerd [Bijlage A4; Thema 
4]. Tot slot is aangegeven dat, om de waarde voor de consument te 
vergroten, de uitstraling van de oorsprong van het oude product 
terug moet komen in het Repurpose product. Daarbij wordt de 
herkenbaarheid, waarbij de consument een persoonlijke link kan 
leggen, bij de meeste bedrijven als voornaamste uitgangspunt 
beschouwd [Bijlage A4; Thema 1, 3 en 5]. Een uitzondering vormen 
producten die een negatieve of onhygiënische associatie oproepen 
waarbij herkenbaarheid juist wordt vermeden [Bijlage A4; Thema 
7]. In overige gevallen wordt de oorsprong van het materiaal, ofwel 
de associatie met een icoon ofwel de herinnering erachter, de eerste 
reden gezien waardom de consumenten het product willen kopen. 
Een factor die niet in de theorie werd genoemd, maar wel 
veelvuldig in de interviews is aangegeven, zijn de imperfecties 
die meekomen met het materiaal, hetgeen sterk gekoppeld is aan 
de uitstraling. In welke mate deze imperfecties zichtbaar mogen 
zijn, lopen de meningen echter uiteen. Het grootste deel van de 
participanten ziet het als een versterking van de beleving van 
de historie van het product [Bijlage A4; Thema 7]. Echter wordt 
er ook aangegeven dat er een evenwicht moet zijn tussen de 
imperfecties die een verhaal mee geven voor de consument, en 
de uitstraling van de kwaliteit, die als bewijs functioneert van de 
functionaliteit van het product [Bijlage A4; Thema 3, 4 en 7].  Twee 
participanten geven echter aan dat er geen enkele imperfecties 
aan mogen zitten aangezien het achtergrondverhaal minder van 
belang is als de kwaliteit van het product [Bijlage A4; Thema 1,4]. 

Naast de uitstraling wordt vanuit de theorie ook de efficiëntie, 
ofwel de functionele waarde (Jordan, P., 2000) van het product 
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Wat is de perceptie van consumenten op Repurpose Design?
In het voorgaande theoretisch kader was er slechts beperkt 
informatie over de perceptie van de consument van Repurpose 
producten. Er was echter wel informatie over de acceptatie bij 
consumenten bij Refurbished producten, waarbij het belangrijkste 
kritische punt de tijdloosheid van het ontwerp was. Daarbij is van 
invloed op de consument, de uniekheid, de uitstraling van een mooi 
product, de kwaliteit van het product, een nostalgisch element 
die mensen tot ontwerpen oproept, en ten slotte een simplistisch 
design (Flood Heaton & McDonagh, 2017, p. 111). Er wordt tijdens 
de interviews niet gesproken over een tijdloos product, maar 
eerder over middelen om het product een langere levensduur 
te geven. Vergelijkbaar met het onderzoek van Lobos (Lobos, A., 
2014), om een langere levensduur te verkrijgen door middel van 
de uitstraling, de efficiëntie van het product, de materiaal selectie 
en de gebruikservaring. De uitstraling, die beide onderzoeken 
noemen, komt ook terug in de opmerkingen van de participanten. 
De uitstraling wordt in drie categorieën genoemd; uitstraling van 
het ontwerp [Bijlage A4; Thema 3], uitstraling van de kwaliteit 
[Bijlage A4; Thema 4] en uitstraling van de oorsprong [Bijlage A4; 
Thema 7]. Het ontwerp moet volgens de participanten een “mooi” 
ontwerp uitstralen waarbij het product eenvoudig en concreet 
moet zijn. Daarmee zou het succes van het product groter zijn bij 
de consumenten. Daarnaast is aangegeven dat het ontwerp de 
uiteindelijke doorslag geeft voor het kopen van het product [Bijlage 
A4; Thema 3]. Daarbij verkochten Design producten beter dan 
simpelere producten. Verder moet de uitstraling van de kwaliteit 
van het product vrij groot zijn om de consument te overtuigen van 
de functionerende kwaliteiten van het product [Bijlage A4; Thema 
4]. Aangezien het een soort van tweedehands product betreft, is 
er snel de associatie met een lagere kwaliteit. Dit moet ontkracht 
worden door het imago van een kwaliteitsproduct te genereren. 
Een belemmerende factor hierbij is dat een Repurposeproduct een 
nieuwe functie heeft terwijl de oorspronkelijke nog wel herkenbaar 
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(Afbeelding 12: Een overzicht 
van de categorieën en de 
onderlinge verbanden vanuit 
de eerste tweede deelvraag. 
(versie 1). )



van zijn levensloop, waarmee een emotionele waarde wordt gecreëerd 
die de gebruiker aanspreekt [Bijlage A4; Thema 7]. Door meerdere 
bedrijven is aangegeven dat een emotie creëren in het verhaal en/of het 
object positief wordt ontvangen bij de consumenten. Hierbij wordt dan 
voornamelijk gesproken over de herkenbaarheid van de historie van 
het product. Echter zijn er ook bedrijven die eerder een emotie willen 
oproepen vanuit de sfeer die het kan bieden, m.a.w. de beleving ofwel 
uitstraling van een omgeving een boost te geven [Bijlage A4; Thema 
5]. Hierin zou een oude product, zonder een iconische achtergrond, 
wel een karakter uitstralen, wat consumenten als prettig ervaren. De 
functieverandering zou dit kunnen versterken, doordat de gebruiker 
getriggerd, ofwel verrast wordt door de afwijkende plaatsing van 
het product [Bijlage A4; Thema 2]. Dit zou verrassend werken 
en een interactie opwekken bij de gebruikers doordat het opvalt.
Ook zijn er bedrijven die liever de consument in het 
circulaire verhaal betrekken door het gevoel te geven dat 
de consument met het product meehelpt om de afvalstroom 
te beperken (vervuiling) en verspilling tegen te gaan. 
Uiteindelijk wilt bijna ieder bedrijf een product creëren waarmee de 
consument een band kan aangaan [Bijlage A4; Thema 5], of dit nou 
wordt bereikt door de uniekheid, de uitstraling ofwel het ontwerp, de 
achtergrond van het materiaal, de inspiratie, de functionele waarde 
of het meegegeven verhaal. De connectie die hiermee ontstaat, geeft 
een toegevoegde waarde voor de gebruiker, aldus de participanten.
Als laatste punt is vanuit de theorie van (Laitala & Grimstad Klepp, 
2018, p. 2899) aangegeven dat er wellicht een verschil zou kunnen 
zijn tussen generaties, waarbij de jongere generaties eerder geneigd 
zijn om producten in een nieuwe functie te plaatsen. Echter wordt 
dit niet ervaren door de geïnterviewde participanten. De producten 
zijn zeer gelinkt aan bepaalde herinneringen en ervaringen wat 
van product op product kan verschillen.  Hierdoor kan ieder 
project een andere doelgroep hebben [Bijlage A4; Thema 1]. 
De  besproken informatie van  deze deelvraag is omgezet in twee  
overzichten die meelopen met de tekst (Afbeelding 12 en 13).
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genoemd als een factor die de waarde voor de consument 
vergroot. Tijdens de interviews is aangegeven dat het product 
functioneel moet zijn om het product interessant te houden voor 
de gebruiker, waarmee ook de gebruiksduur wordt verhoogd 
[Bijlage A4; Thema 2]. Mensen moeten er iets aan hebben wil het 
voor langere periode waarde hebben. Daarbij is bij een bedrijf 
door consumenten aangegeven liever een geheel functionerend 
product te willen hebben dan alleen een (iconisch) onderdeel. 
Echter zijn er ook twee bedrijven die voornamelijk producten 
met een decoratieve functie, ofwel een verzamelobject, willen 
creëren. Bij deze bedrijven wordt de geschiedenis van het 
product als de grootste factor gezien [Bijlage A4; Thema 2].
Ook wordt er, vanuit een toekomstperspectief, gekeken naar de 
mogelijkheden voor een modulair product [Bijlage A4; Thema 2]. 
Er wordt zowel naar meerdere functies gekeken als de modificatie 
van het product (Design for Repurpose). Hierbij kunnen meerdere 
functies worden vervuld met maar één product, waardoor 
de waarde van het product voor een gebruiker omhoog gaat. 
Ten slotte is aangegeven dat een product “uniek” moet zijn 
[Bijlage A4; Thema 2,3 en 5]. Naast dat de uniekheid als functie 
dient, heeft het ook, volgens de participanten, een grote 
aantrekkingskracht voor consumenten [Bijlage A4; Thema 5]. 
Voor een langere levensduur heeft, volgens Mugge (Mugge, 2018, 
p. 3704),  een emotionele hechting tussen het product en de 
gebruiker een positief effect. Hiermee zou sneller circulair gedrag 
worden geaccepteerd. Om een emotioneel niveau te bereiken zou 
een product functioneel moeten zijn, aansluiting bij de gebruiker 
moeten hebben en plezier en vreugde moeten bieden (Jordan, P., 
2000). In de interviews komt naar voren dat een emotie oproepen 
een stimulerende factor is voor de consument [Bijlage A4; Thema 
5]. Daarbij spelen de herinneringen die het oude materiaal met 
zich mee brengt de belangrijkste factor voor de meeste bedrijven. 
De nostalgische werking speelt hierbij sterk in op de emotie van de 
mens. De zichtbaarheid van de oorsprong geeft een verhaal mee 

(Afbeelding 13: Een overzicht 
van de categorieën en de 
onderlinge verbanden vanuit 
de eerste tweede deelvraag. 
(versie 2). )



A4; Thema 9], zoals Social Media eventueel met behulp van 
influencers. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van het 
duurzame verhaal en/of de herkenbare achtergrond. Verder 
wordt het product vaak als voorbeeld gebruikt voor klanten en/
of consumenten om de mogelijkheden te weergeven en een bewijs 
van kwaliteit te leveren van een hergebruikt product. Zodoende 
wordt Repurpose gezien als een middel om te inspireren [Bijlage 
A4; Thema 6]. Een deel van de participanten geeft daarbij aan dat 
het product dit via de uitstraling moet bereiken, ofwel door middel 
van de zichtbaarheid van het hergebruik [Bijlage; Thema 8] . 

Veel participanten zijn, zoals vermeld bij de voorgaande paragraaf, 
bezig met het modulair maken van een product [Bijlage A4; Thema 
2]. Hierbij wordt veel vanuit Design for Repurpose beredeneerd, 
waarbij wordt gekeken naar zowel de meerdere functietoepassingen 
als de modificatie van het product. Dit zou helpen bij het vergroten 
van de levensduur van het product, en/of het materiaal. 
Het materiaal is in de meeste gevallen een eenmalige 
oplage [Bijlage A4; Thema 3]. Dit kan worden gezien zowel 
positief als negatief; positief doordat het een uniekere 
exemplaar wordt waardoor de waarde verhoogd wordt, 
negatief door de schaarsheid van het materiaal waardoor 
er geen grote reeks aan producten kan worden ontwikkeld.
Het materiaal is een van de leidende factoren bij de bedrijven 
[Bijlage A4; Thema 1]. Hierbij wordt gekeken naar de uniekheid 
van het materiaal [Bijlage A4; Thema 2], de mogelijkheden 
die het ontwerp biedt, de oplagemogelijkheden[Bijlage A4; 
Thema 3] en de achtergrond van het materiaal [Bijlage A4; 
Thema 7]. Daarnaast wordt het werken met een oud materiaal 
gezien als een arbeidsintensieve activiteit, wat zorgt voor hoge 
productiekosten ten opzichte van een nieuw product [Bijlage A4; 
Thema 10]. Een her te gebruiken materiaal, heeft een nieuw eigen 
productieproces nodig. Er is dus geen mate van seriematigheid. 
Hierdoor is er bij bijna elk project een nieuwe logistiek nodig 

28 29

Wat is de perceptie van producenten op Repurpose Design?
Vanuit de theorie is aangegeven dat Repurpose 
wellicht een goede strategie kan zijn voor 
het behouden van energie, waardoor het vanuit milieuoptiek 
als positief wordt ervaren (Sieffert, Huygen, & Daudon, 2014, p. 
133). De beweegredenen van de participanten van de interviews 
kunnen verschillen, maar zijn overwegend ingegeven vanuit 
duurzame overwegingen. Hierbij ziet een deel van de participanten 
Repurpose als een hulptool om mensen te involveren in een 
duurzame samenleving. De theorie van Ruth Mugge (Mugge, 
2018, p. 3704), beschrijft dat de circulaire economie kan toenemen 
als het gedrag van de consument verandert door middel van 
het verzorgen van producten, het repareren indien nodig en 
een emotionele hechting. Vooral de laatste twee punten komen 
ook naar voren tijdens de interviews met de participanten. 
De meeste participanten zien het vergroten van de emotionele 
band tussen de consument en het product als een versterker van 
het behouden van het materiaal [Bijlage A4; Thema 5]. Vooral 
een emotionele waarde maakt dat de participanten een product 
langer behouden [Bijlage A4; Thema 5]. Door een connectie 
of een persoonlijke link met een doelgroep leidt sneller tot het 
instandhouden van het product. Aangegeven wordt dat het aan 
te bevelen is om uit te zoeken wie een connectie heeft met de 
historie van het product [Bijlage A4; Thema 1]. Daarbij geven 
veel participanten aan dat de koppelingen al vrij snel te maken 
zijn door de sterk sprekende achtergrond van het product. 
Zoals eerder vermeld , ook bij de participanten, zou het Repurpose 
proces dichtbij de consument moeten aansluiten. Hierdoor is 
bij de bedrijven een grote motivatie om de gebruiker meer in 
het ontwerpproces te betrekken [Bijlage A4; Thema 9]. Op dit 
moment wordt dit minder gedaan dan de bedrijven zouden willen. 
Het wordt vooralsnog gezien als een vervolgstap. Daarentegen 
worden consumenten door andere manieren benadert of 
betrokken bij het product, bijvoorbeeld met online tools [Bijlage 
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(Afbeelding 14: Een overzicht van de categorieën 
en de onderlinge verbanden vanuit de derde 
deelvraag. (versie 1). )



In hoeverre is de oorsprong van het product van invloed op de 
beleving en waarde van een Repurpose product?
De oorsprong van het materiaal/product wordt beschreven als 
een van de grootste invloeden op hoe het Repurposeproduct wordt 
vorm gegeven en de reden van verkoop. 
Allereerst heeft het oorspronkelijke materiaal een specifiek 
ontwerp waarmee de bedrijven moeten werken. Daarbij is de 
vorm, de grootte en de eigenschappen dit vorm gegeven materiaal 
van invloed op het verdere proces [Bijlage A4; Thema 3]. In de 
theorie van Wallner (Wallner et al., 2020, p. 1213) komt naar 
voren dat bijvoorbeeld een robuuste uitstraling van een product 
(m.a.w., “minder breekbaar” ogend), de voorkeur bij consumenten 
heeft door de kwaliteit die het uitstraalt. Dit wordt bevestigd in 
de interviews bij de bedrijven die voor een “industriële” look 
willen gaan [Bijlage A4; Thema 3]. De grove, robuuste materialen 
hebben een “sterke” uitstraling wat met kwaliteit geassocieerd 
kan worden. Er zijn echter bedrijven die met verfijnde materialen 
werken. Hierbij wordt aangegeven dat men juist een “strak” en 
“mooi” design product wil ontwikkelen [Bijlage A4; Thema 3]. 
Hiermee wordt ook gestreefd naar een kwaliteitsproduct. Beide 
ontwerprichtingen worden gezien als een ambachtelijk proces 
waarbij het karakter van de oorsprong wordt gebruikt in een 
nieuwe (gekozen) uitstraling [Bijlage A4; Thema 1, 7]. Daarbij is 
veelvuldig aangegeven om zo min mogelijk aanpassingen aan 
het product te aan brengen om zo het oorspronkelijke materiaal 
zo veel mogelijk te behouden. Daarbij blijft de oorsprong van het 
materiaal sterk zichtbaar [Bijlage A4; Thema 1 en 7]. Door middel 
van de zichtbare oorsprong komen er associaties en herinneringen 
bij de consumenten naar boven die van invloed kunnen zijn op de 
beleving van het Repurpose product [Bijlage A4; Thema 1, 5 en 
7]. Ook de oude functie, en de gebruikservaring daarvan, zijn van 
invloed op de perceptie [Bijlage A4; Thema 2 en 7]. De hierboven 
genoemde punten sluit aan bij de theorie van Lobos (Lobos, A., 
2014); uitstraling, materiaal selectie en de gebruikservaring zijn 
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waarbij moet worden gekeken naar de mogelijkheden en of de 
kosten opwegen t.o.v. het resultaat. Hierdoor zijn samenwerkingen 
en connecties volgens de participanten zeer belangrijk [Bijlage 
A4;Thema 10]. Met name om kennis van een materiaal te verkrijgen.
Ook wordt er aangegeven dat het werken met ‘eigen’ 
materiaal (restproduct uit eigen bedrijf) minder 
belastend is doordat de achtergrond bekend is en er geen 
eigendomsproblemen voordoen. [Bijlage A4; Thema 10]. 
Daarnaast ontstaat er een ontwikkeling waarbij materiaal een 
eigen paspoort krijgt waardoor de levensloop in kaart is te brengen 
[Bijlage A4; Thema 6]. Zowel het bedrijf als de klant kunnen 
de materialen traceren en terugkoppelen. Door de verhoogde 
traceerbaarheid zou het materiaal minder snel worden weggegooid, 
wat de levensduur vergroot. Daarnaast krijgt het materiaal, door de 
identiteit, meer waarde en daardoor ook een langere levensduur. 
Daarnaast zien de participanten dat de groei naar duurzame 
initiatieven toeneemt naar aanleiding van de circulaire doelstellingen 
vanuit Europa [Bijlage A4; Thema 6]. Hierbij wordt Repurpose ook 
vaak gebruikt als een duurzaam-imagoverbeteraar voor het bedrijf 
en/of de opdrachtgever. Hierdoor denkt een klein deel van de 
participanten dat het op het moment wellicht heel populair is, maar 
het niet iets blijvends is. Ook omdat het materiaal uiteindelijk opraakt 
en het voor nu alleen een trend is om duurzaam te zijn. Echter is er ook 
een grotere groep die Repurpose ziet als een ontwikkeling [Bijlage 
A4; Thema 6], waarbij Repurpose steeds meer een vast gegeven 
wordt in de samenleving; het nieuwe normaal. Daarnaast geven 
enkele participanten aan dat generaties en culturen altijd blijven 
bestaan waardoor er altijd iconische producten blijven bestaan. 
Het onderzoeksprogramma onderscheidt drie soorten 
typologieën binnen Repurpose (zie hoofdstuk 2.1). 
Echter zien de bedrijven geen specifieke onderscheidt, of 
hebben niet verder nagedacht dan de algemene definitie. 
De  besproken informatie van  deze deelvraag is omgezet in twee  
overzichten die meelopen met de tekst (Afbeelding 14 en 15).  

(Afbeelding 15: Een overzicht van de categorieën 
en de onderlinge verbanden vanuit de derde 
deelvraag. (versie 2). )

(Afbeelding 16: Een overzicht van de categorieën 
en de onderlinge verbanden vanuit de vierde 
deelvraag. (versie 1). )



van invloed op de stimuli van de acceptatie van het duurzame 
product.
De historie van het materiaal kan zowel positief als negatief 
werken op de beleving van de consument, bepalend door 
de persoonlijke herinnering of associatie die deze met het 
voorgaande product en/of materiaal heeft gehad [Bijlage A4; 
Thema 5 en 7]. Daarbij wordt aangegeven dat bijvoorbeeld een 
onhygiënisch beeld van een materiaal negatief werkt waardoor 
het belang van de zichtbaarheid van de oorsprong niet meer 
van toepassing is. Deze maatstaaf is bepalend voor het verhaal 
dat verteld wordt aan de consument om een beeld te creëren 
[Bijlage A4; Thema 8]. 
De persoonlijke link met de consument is van sterke invloed 
op hoe de consument een product beleeft, waardoor meerdere 
bedrijven aangeven zich hierop te richten [Bijlage A4; Thema 
1, 3 en 5]. De herkenbare en/of Iconische en/of nostalgische 
factor, die het product met zich mee brengt, werkt hierbij sterk 
in op de emotie van de consument [Bijlage A4; Thema 5], in 
overeenstemming met de theorie (Jordan, P., 2000) die aangeeft 
dat het product vreugde en plezier moet bieden. Daarnaast geeft 
de theorie aan dat het product moet aansluiten bij de gebruiker. 
De doelgroep, waarbij het Repurposeproduct aansluiting kan 
vinden, is zeer verscheidend bij de bedrijven [Bijlage A4; Thema 
1]. Daarbij wordt aangegeven dat binnen in de afzonderlijke 
bedrijven, voor verschillende projecten, weer verschillende 
doelgroepen bestaan. Het e.e.a. hangt af van de oorsprong 
van het product en/of materiaal met de daaraan gekoppelde 
associaties en historie. Hoe sterker de emotionele herinnering, 
hoe meer waardevol het is voor de gebruiker [Bijlage A4; Thema 
5]. Bovendien, als er een sterke band wordt ontwikkeld tussen 
het Repurpose product en de consument, zou het product 
langer worden gebruikt [Bijlage A4; Thema 5] . Vergelijkbaar 
met de theorie van Ruth Mugge (Mugge, 2018, p. 3704), waar 
is aangegeven dat voor een tijdloos design een emotionele 

hechting nodig is. Om een band te creëren met een specifieke 
doelgroep en het Repurpose product wordt aangegeven dat er 
veel gebruik wordt gemaakt van de uniekheid van het materiaal 
in combinatie met de herkenbare uitstraling van de historische 
achtergrond [Bijlage A4; Thema 2, 5 en 7]. 
De oorsprong in combinatie met de vernieuwde functie zou het 
Repurpose product uniek maken. De bedrijven die de zichtbaarheid 
van het product willen behouden, geven aan dat het product 
ook uniek moet zijn [Bijlage A4; Thema 2]. De uniekheid geeft 
een grote aantrekkingskracht voor de consumenten [Bijlage A4; 
Thema 5]. Een iconisch beeld, zoals een merk, kan helpen bij 
de unieke uitstraling van het product [Bijlage A4; Thema 7]. De 
oorsprong van het merk geeft direct een associatie mee door 
middel van de voorgaande marketing. Bijvoorbeeld KLM die een 
goede beleving creëren voor hun klanten, geven die beleving 
door in hun producten door de associaties die klanten ermee 
hebben.
Uiteindelijk wordt aangegeven dat de oorsprong van het product 
in zekere zin de leidende factor is [Bijlage A4; Thema 1] doordat 
de oorsprong een sterke invloed heeft op hoe een consument of 
klant het product ervaart.
De  besproken informatie van  deze deelvraag is omgezet in twee  
overzichten die meelopen met de tekst (Afbeelding 16 en 17). 
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(Afbeelding 17: Een overzicht van de categorieën 
en de onderlinge verbanden vanuit de vierde 
deelvraag. (versie 2). )
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4.2 Tweede Analyse Resultaten
Om de laatste deelvraag te beantwoorden is een iteratie van 
de analyse uitgevoerd door middel van de analysestappen 
2 t/m 6  waarbij verbanden zijn ontstaan tussen de 
verschillende gebieden waarbij een structuur is ontstaan. 
Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksmuur (zie 
Afbeelding 18) .

Wat voor modellen zijn er mogelijk voor ontwerpers voor 
kennisoverdracht?
Vanuit voorgaande analyse zijn er verschillende categorieën 
ontstaan op basis van frequent genoemde thema’s en onderwerpen. 
Tijdens de tweede analyse is een meer ontwikkeld geheel 
omvattend systeem ontstaan door middel van sterkere onderlinge 
verbanden te visualiseren en de hoofdcategorieën te destilleren. 
Hierbij zijn zichtbaar  drie punten ontstaan die onderling verbonden 
zijn terwijl deze samen komen in één centraal punt. Daarnaast zijn 
daartussen verschillende onderdelen te benoemen die tussen 
de verschillende categorieën passen. Door de geïllustreerde 
verbanden is een driehoek ontstaan waardoor de vorm van het 
model zichtbaar is geworden. 

Vanuit de theorie kwam naar voren dat de mogelijkheden voor 
modellen bepaald wordt door de hoeveelheid categorieën en 
soorten onderlinge verbanden. 
De theorie gaf ook aan dat voor een uitkomst met een centraal 
punt een Spider Diagram geschikt kan zijn om zo de connecties 
tussen de verschillende datapunten te visualiseren. In dit geval 
is het echter meer één gezamenlijk verbonden geheel waarbij 
niet een centraal punt ontstaat waaraan alles verbonden is, maar 
juist alles met elkaar verbonden is en invloed op mekaar heeft. De 
categorieën die ertussen ontstaan geven de verbindingen tussen 
bepaalde punten weer. 
Als andere mogelijkheid is het Map model, waarbij relaties worden 
weergeven in een specifieke ruimte, in dit geval een driehoek. 
Echter wordt dit ook vaak gebruikt om de verschillende onderlinge 
verhoudingen te weergeven terwijl in dit geval een uiterste punt 
meer van waarde is als uitgangspunt. Het uiteindelijke gecreëerde 
systeem in navolging van de tweede analyse is meer een geheel 
met verschillende invalshoeken. Verschillende ontwerpopdrachten 
hebben ieder hun eigen perspectief, waardoor de ontwerper 

(Afbeelding 18: De tweede 
analysemuur waarbij de focus lag op 
het verbanden leggen en analyseren 
van de gevonden data.)



Historie

Het oude product heeft een verleden wat van 
invloed kan zijn op verschillende aspecten 
van het nieuw te ontwerpen product. Onder 
de historie wordt in deze context verstaan: 
de achtergrond van het materiaal of het oude 
product. Uit de analyse is gebleken dat er een 
sterk verband is tussen de historie en het 
oproepen van emotie door middel van een 
verhaal. Afhankelijk van de historie kan de 
ontwerper een keuze maken of het uitdragen 
van het verhaal wel of geen waarde toevoegt 
aan het nieuw te ontwerpen product. Uit de 
interviews bleek dat de achtergrond afbreuk 
kan doen aan de aantrekkelijkheid van het 
uiteindelijke product. Daarnaast is ook de 
herkenbaarheid van het product gelinkt aan 
de historie. Als de historie bij de doelgroep 
bekend is, kan de uitstraling ook worden 
ingezet als een middel om emoties op te 
roepen door associaties met de historie. Op 
deze manier kan de persoonlijke band, die 
de doelgroep heeft of gaat krijgen met het 
nieuw te ontwerpen product, een belangrijk 
deel uitmaken van de waardepropositie. 
Geïnterviewde partijen geven ook aan dat 
de band tussen product en doelgroep van 
functioneel belang is voor het ontwerp.

Functie

Als een ontwerper vanuit de functie werkt, 
dan heeft deze vaak al helder wat het 
product moet bieden. Onder functie wordt 
zowel praktische als emotionele waarde 
verstaan. Een deel van de geïnterviewde 
ziet het ontstaan van een connectie als een 
belangrijke functie van het te ontwerpen 
product. Die connectie kan gegrond zijn in 
de historie van het product. Daarnaast wordt 
door veel partijen aangegeven dat uniciteit 
een substantieel deel uitmaakt van de 
waardepropositie. Het gevoel wat deze “One-
of-a-kind” producten op kunnen roepen heeft 
ook een duidelijk verband met de historie. 
Verder wordt aangegeven dat de mate 
waarin het hergebruik zichtbaar is, ook van 
invloed is op de denkwijze van de doelgroep. 
Vaak gaat dit gepaard met het doel van 
de ontwerper om te inspireren voor een 
duurzamere samenleving. Door een product 
meerdere functies toe te kennen middels 
modulariteit, blijkt de levensduur van het 
product aanzienlijk hoger te worden. Hier 
kan een ontwerper rekening mee houden bij 
het verkennen van mogelijke functies.

Uitstraling

De categorie uitstraling gaat over hoe 
het product zich presenteert. Hierin 
onderstrepen de geïnterviewden het belang 
van een identiteit voor het product. Het blijkt 
dat het uitstralen van een bepaald karakter 
van grote toegevoegde waarde kan zijn voor 
de doelgroep. Het gevoel van authenticiteit, 
wat een product kan oproepen, bijvoorbeeld 
door een lange levensloop zichtbaar 
gemaakt door kleine imperfecties, kan een 
belangrijke factor zijn voor het ontwerp. Bij 
een goed evenwicht tussen de imperfecties 
van het oude product en de mate waarin het 
nieuwe product kwaliteit uitstraalt, wordt het 
beste uit beide werelden meegenomen. De 
balans is sterk afhankelijk van de opdracht 
in combinatie met de doelgroep. 
De identiteit wordt met name bepaald 
door de iconische achtergrond van het 
oude product. Bij een nieuw ontwerp kan 
het relevant zijn om rekening te houden 
met de herkenbaarheid van de iconische 
achtergrond. Hiermee kan men inspelen 
op gevoelens van nostalgie die onder de 
doelgroep kunnen leven.

Emotie

Emotie is de vierde pijler waaraan het 
model is opgehangen. Uit de theorie blijkt 
dat emotie belangrijk is voor Repurpose 
Design, waarbij de link met de consumenten 
centraal staat. Vaak is het uiteindelijke doel 
van een ontwerp om een emotie op te roepen 
door middel van zowel de achtergrond, 
de functionele waarde als de uitstraling. 
Daarnaast blijkt ook uit de interviews dat de 
ontwerpers emotie als een belangrijk aspect 
in het ontwerpproces zien. Emotie komt bij 
vrijwel alle partijen op een bepaalde manier 
aan bod. 
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er baat bij zou kunnen hebben om een model vanuit zijn eigen 
invalshoek invulling te kunnen geven.  
Het resultaat van het kwalitatieve onderzoek en de analyse 
daarvan leent zich heel goed voor een model met een vaste vorm 
waarin alleen onderscheidt wordt gemaakt tussen hoofd- en 
deelcategorieën. Vanuit deze gedachtegang is de vorm van een 
driehoek, met daarin een gelijke opdeling, een vast gegeven. Voor 
de mogelijkheid van een online model zouden de categorieën 
door middel van tegels kunnen worden weergeven waardoor het 
onderscheidt duidelijker zichtbaar is terwijl het geheel één vorm 
blijft.

Het model biedt drie verschillende invalshoeken: Historie, Functie 
en Uitstraling. De invalshoek historie kan relevant zijn voor 
ontwerpers die vanuit het bestaand materiaal werken. Voor een 
opdracht vanuit een gewenste functie, ofwel een specifiek product, 
zou de invalshoek functie geschikt kunnen zijn. Als het van belang 
is dat het product een bepaalde identiteit krijgt, kan ook worden 
overwogen om het model vanuit de invalshoek uitstraling te 
banderen. Uit de analyse is naar voren gekomen dat er gestreefd 
wordt naar het oproepen van emotie. Vanuit dat uitgangspunt is 
emotie hier niet zozeer een invalshoek, maar kan meer gezien 
worden als een doel.



In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden voor een 
denkmodel voor ontwerpers om Repurpose Design toe te passen 
zodat het nieuwe product sneller geaccepteerd en positief 
beoordeeld kan worden door de eindgebruiker. 

In het hier gepresenteerde afstudeeronderzoek is allereerst 
gekeken naar waarin, en in welke mate, Repurpose zich onderscheidt 
van andere circulaire strategieën. Vanuit de theorie en de eerste 
analyse is gebleken dat Repurpose zich voornamelijk onderscheidt 
door het gebruik van een oud product als grondstof in combinatie 
met de toepassing in een nieuwe context. Het wordt gezien als 
een connectie tussen het verleden en het heden. Daarbij wordt 
aangegeven dat het Repurpose product dichtbij de gebruiker staat 
door de mogelijke achtergrond van het oude product, waardoor 
ieder ontwerpproject een andere doelgroep kan hebben. 

Daarnaast is in het onderzoek gekeken naar de perceptie van 
zowel de consument als de producent. 
Vanuit de analyse komt naar voren dat de oorsprong van 
invloed is op hoe het ontwerp zich uit, waarbij is gebleken dat 
de achtergrond van het materiaal een bepalende factor is voor 
het ontwerpproces. Dit geld ook voor de unieke combinatie en 
het “One-of-a-kind” imago van de nieuwe producten, waardoor 
de ontwerper hier gebruik van kan maken om een band te 

5 Conclusie 
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creëren met de consument hetgeen de levensduur van het 
product verhoogt. Daarnaast zou ook de functionele waarde een 
verhoging van de levensduur geven. De functionele waarde wordt 
door verschillende participanten verhoogd door middel van het 
modulair maken van het product, ofwel Design for Repurpose. 
Verder roept de (herkenbare) achtergrond van het oude product 
bij de gebruiker een van emotie op. Uit de analyse komt ook naar 
voren dat zowel de producenten, als de ontwerpers, emotie als een 
belangrijk aspect in het ontwerpproces zien. Tevens is gebleken 
dat producenten Repurpose zien als een inspiratietool voor een 
duurzame samenleving. Op de vraag of Repurpose een tijdelijke 
of permanente ontwikkeling is, wisselen de participanten echter 
van mening.

In het bovenstaande onderzoek is tevens geanalyseerd wat 
voor modellen mogelijk zijn voor de analyseresultaten. Vanuit 
een tweede analyse zijn vier categorieën, met deelcategorieën, 
ontstaan die onderlinge verbanden hebben. Het model biedt hierbij 
drie verschillende invalshoeken: Historie, Functie en Uitstraling. 
De hoofdcategorie Emotie is geen invalshoek maar wordt gezien 
als een doel. Het resultaat wordt weergeven in een driehoek die 
één geheel vormt met hoofd- en deelcategorieën en drie hierboven 
aangegeven verschillende invalshoeken heeft.
Uit de gezamenlijke resultaten is gebleken dat het volgende model 
het meest geschikt is (zie Afbeelding 19). 

Welk denkmodel is het meest geschikt voor 
productontwerpers om inzicht te krijgen in 
waardecreatie vanuit Repurpose Design, gericht 

op de eindgebruikers?
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(Afbeelding 19: Uitkomst van de analyse 
geïllustreerd in een modelvorm met inhoud. het 
model illustreert de categorieën en de onderlinge 
verband)



6 Model
Vanuit de conclusie kan het model verder worden uitgewerkt 
naar een online interactief model om getest te worden en hem 
gebruiksvriendelijker te maken. Naast de omstandigheden 
rondom Covid-19, is de keus voor een online model voortgekomen 
uit de wens een interactieve informatieverschaffing voor 
ontwerpers te genereren. Denk hierbij aan een startpunt, het 
aanbieden van informatie en de toepasbaarheid. Het doel is om 
het model als ontwerper vanuit Repurpose toe te passen zodat 
de kansen op een marktbestendig product worden vergroot.
 

6.1 Het Gebruik
Het model kan gebruikt worden door middel van drie verschillende 
invalshoeken (zie rechts).

Een eventuele specifieke volgorde, en of daar een toegevoegde 
waarde aanwezig is, is nog nader te onderzoeken door middel van 
gebruiksonderzoek. Het startpunt is de invalshoek waar vanuit 
wordt gewerkt. De verschillende tegels kunnen daarna worden 
ingevuld door middel van kernwoorden die binnen het project en/
of de situatie passen. Uiteindelijk kan een gebruiker inzicht krijgen 
in de aanpak van het project om te komen tot een (waardevol) 
Repurpose product. Hiermee kan gekeken worden naar wat 
waardevol is voor de eindgebruiker waardoor de kans van slagen 
van het product groter wordt. Daarnaast kan er informatie worden 
weergeven vanuit het model door middel van het klikken op de 
verschillende tegels. De tegels van de verschillende categorieën 
geven informatie over de achterliggende waarden en de 
toepassingsmogelijkheden. 
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Materiaal (met achtergrond) als uitgangspunt
Hierbij begint de ontwerper met een specifiek materiaal 
waarmee een product gecreeërd moet worden. 
Het materiaal heeft een achtergrond en specifieke 
eigenschappen.

Case Voorbeeld: ArenA stoelen

Wens klant voor specifiek (circulair) product
De klant wil een specifiek product hebben die 
geproduceerd moet worden. Het gebruik van het product 
staat hierbij vast.

Case Voorbeeld: Fiction Factory Keukeneiland

Product met identiteit creëren
Het product moet een specifiek gevoel, ofwel 
associatie oproepen. Dit kan d.m.v. nostalgie, circulair, 
herkenbaarheid en een design product.Hierbij kan het 
product als inspiratie of als voorbeeld dienen.

Case Voorbeeld: Indusigns Melkweg Melkbuslampen
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6.2 User Experience Modellen
Vanuit de kadering van het model zijn meerdere UX tekeningen 
gemaakt die voorgelegd zijn bij ontwerpers [Zie Bijlage B1]. 
Daarbij is aangegeven wat een gewenste interactie zou zijn met 
het online model.
De punten die de functionaliteit voor de ontwerper, ofwel gebruiker, 
zou kunnen vergroten zijn:
Invulmogelijkheden
Bewegingen om de optiewisselingen te verduidelijken
Informatie gevend (ten alle tijden)
Print mogelijkheden

Uiteindelijk is een combinatie van de modellen 3 en 5 gekozen om 
als basis te gebruiken waar verder op gebouwd kan worden. Van 
model 3 wordt het centrale overzicht en de indeling gebruikt en 
een veriatie van de omdraaimogelijkheid. En van model 5 wordt 
een variant van de draaing gebruikt en de indeling met de tekst 
gebruikt. (Zie Afbeelding 20).

(Afbeelding 20: Basis layout van het online model, 
voortgekomen uit de validatie van de gebruikers)



6.3 Online Prototype
Het gekozen UX model is, door middel van Adobe XD, verwerkt tot 
een basis prototype (Zie Afbeelding 21). 

De drie invalshoeken zijn met knoppen aangegeven waarbij het 
model draait om de invalshoek bovenaan te plaatsen. 

Door middel van invulmogelijkheden kan de ontwerper de 
kernwoorden invullen waarna ze verschijnen in de desbetreffende 
tegel. Om het originele woord van het model zichtbaar te maken 
kan door er overheen te bewegen.

Daarnaast kan elke tegel, zoals eerder aangegeven, worden 
aangeklikt om meer informatie te verkrijgen van de betreffende 
categorie. Uiteindelijk kan de ontwerper het canvas opslaan of 
uitprinten.
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6.4 Validatie Onderzoeksteam
Door middel van een eerste versie van het prototype, heeft 
een overleg plaatsgevonden over de verdere uitwerking en 
ontwikkeling van deze. 
Vanuit de aanvullingen van het onderzoeksteam, is allereerst 
gekeken naar het kaderen van het model. M.a.w. op basis van 
de ‘vijf W’s en een H’ vragen (wat, wie, waarom, wanneer, waar 
en hoe?) het model beter te positioneren. 
Naar aanleiding van de kadering is een 
introductiepagina gemaakt met uitleg 
over het denkmodel en de positionering 
van het model. 
De toelichting moet ook in de titel van 
het model naar voren komen, waarbij 
de naamgeving meer duidelijkheid geeft 
over wat het model inhoudt. Naast een 
introducerende pagina zou een voorbeeld kunnen helpen voor 
het begrip van de werking van het model. Zodoende is een 
voorbeeld in het interactieve model toegevoegd van de casus 
ArenA stoelen. Deze casus is gerealiseerd door het lectoraat 
Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de Hogeschool van 
Amsterdam. 
Ten slotte zou, voor extra begrip, sturende vragen onder 
de invoertegels kunnen worden toegevoegd, waardoor de 
ontwerper een ondersteuning of handvatten krijgt tijdens het 
invullen van het model.

6.5 Uitwerking Prototype
Vanuit de validatie met het Onderzoeksteam is een 
het prototypemodel verder uitgewerkt. Hierbij is een 
introductiepagina met uitleg en instructie gemaakt,  in 
combinatie met als voorbeeld  de ArenA stoelen casus en 
sturende vragen toegevoegd. Zodoende om de interactie 

tussen de gebruiker en het model te verbeteren. 

Het model is bedoeld voor de analysefase,, zowel voorde 
fases verkennen, plannen en/of aanvullen en het vastleggen. 
Uiteindelijk heeft de gebruiker een ingevuld persoonlijk model 
dat een kader geeft voor het verdere ontwerpproces dat kan 
worden gepresenteerd en/of gecommuniceerd

Bij de start kan de gebruiker informatie 
krijgen over de diverse categorieën door 
op de betreffende tegels te klikken. Naast 
informatie zijn per categorie sturende vragen 
opgenomen. Daarnaast zijn de verschillende 
invalshoeken kort uitgelegd op de startpagina 
van het model. Wanneer de gebruiker een 
invalshoek kiest draait het model zo dat de 

betreffende invalshoek bovenaan staat.

Na de gewenste invalshoek te hebben bepaald, zitten achter 
de diverse tegels opnieuw een uitleg in combinatie met 
sturende vragen. De gebruiker heeft hierbij de mogelijkheid 
zelf per categorie kernwoorden in te vullen die passen bij het 
te onderzoeken Repurpose project. De ingevulde kernwoorden 
verschijnen in de desbetreffende tegels.

Als de gebruiker het originele woord van het model terug wil 
zien, hoeft de gebruiker alleen met de muis over de betreffende 
tegel te bewegen, waarna het originele woord verschijnt. Als 
de gebruiker tevreden is, of een tussentijdse print wil hebben 
is er een print functie mogelijk.

Een uitleg van de werking en een voorbeeld , weergegeven via 
storyboards, zijn te vinden in de bijlage [zie Bijlage B3].

Link  naar het
Prototypemodel

(Afbeelding 21: De eerste versie van het 
prototypemodel voor verdere ontwikkeling)

https://xd.adobe.com/view/70b592ad-5399-434b-767c-b34637b66e10-0684/?fullscreen&hints=off


7 Aanvulling Conclusie
In het vervolgonderzoek is gekeken naar de uitwerking, werking 
en validatie van het (interactieve) denkmodel, om zo een scherper 
antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

Vanuit de uitwerking is het volgende model ontstaan. (Zie 
Afbeelding 22)
Het denkmodel is bedoeld voor (duurzame) initiatiefnemers die 
afgedankte producten en/of materialen willen hergebruiken, in 
vorm van Repurpose. Het model is te gebruiken tijdens het begin 
van de ontwerpfase, ofwel de Analysefase, voor exploratie en het 
vastleggen van een design brief ofwel voor de afkadering van het 
verdere ontwerpproces. Het is een interactief model waarmee 
vanuit verschillende invalshoeken kan worden gewerkt. Men 
doorloopt het model met als doel zo veel mogelijk kernwoorden 
in te vullen.
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Welk denkmodel is het meest geschikt voor 
productontwerpers om inzicht te krijgen in 
waardecreatie vanuit Repurpose Design, gericht 

op de eindgebruikers?

(Afbeelding 22: Het eindresultaat van het 
prototypemodel. Zichtbaar de beginpagina van het 
werkende model)



8 Discussie
Gezien de hoeveelheid data die in het onderzoek is verzameld, is 
er onvoldoende tijd en mankracht geweest om alle verzamelde 
data volledig uit te schrijven. De resultaten zijn daarmee 
gebaseerd op kwalitatieve analyse van de volledige dataset. 
Hierdoor zijn naar alle waarschijnlijkheid niet alle inzichten 
uit de verzamelde data meegenomen in het onderzoek. 
De focus van het onderzoek heeft gelegen bij de ontwikkeling 
van een denkmodel. Er is nog onvoldoende gelegenheid 
geweest voor validatie. Die validatie zal uiteindelijk 
uitwijzen of het model stand houdt of opschaalbaar is. 
Daarmee is dit onderzoek een opzet voor een uitgebreid 
vervolgonderzoek naar de waarde en werking van het model.

Volgens Maxwell is de bediscussiëring van de resultaten van 
de analyse de zwakste schakel binnen een kwalitatieve analyse 
(Maxwell, 1996, pp. 77). In dit kader lijkt het dan ook logisch 
om het verwerken van de resultaten met meerdere personen 
uit te voeren, om zo gezamenlijk tot inzichten te komen. Hier 
was helaas tijdens dit onderzoek geen gelegenheid voor. De 
omstandigheden van de huidige pandemie (Covid-19) hebben 
hiermee het onderzoek beperkt. Juist voor een onderzoek, als 
hier uitgevoerd, is het van belang om veel te overleggen. Online 
samenwerken biedt niet dezelfde mogelijkheden als persoonlijk 
contact door belemmeringen van de interactiemogelijkheden.

Van de subtypologieën van het onderzoeksprogramma 
RDD&M (Zie Hoofdstuk 2.1), lijkt dit onderzoek de meeste 
aansluiting te vinden bij Reshape. Hiermee wordt niet de 
volledige lading van Repurpose design als thema gedekt. 

Repurpose Design is een relatief nieuw veld waar binnen 
onderzoek wordt gedaan, als zodanig zijn er niet bijzonder 
veel bronnen beschikbaar om uit te kunnen putten.
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9 Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek is een vervolgstap om na het 
uitwerken van de interviews een validatieonderzoek op te zetten 
van het model. Belangrijke aspecten die in het vervolgonderzoek 
een rol moeten spelen zijn; naamgeving, plaatsing, onderlinge 
verbanden, toevoegingen of gebreken en werking. 

Bij het uitgebreidere onderzoek naar de data vanuit de interviews 
is het raadzaam om op de volgende punten te letten. 

De focus op het gebruik van specifieke woorden geeft een 
geclusterd beeld, omdat ieder zijn eigen invulling heeft van wat 
Repurpose inhoudt. Het is daarom aan te raden om te werken 
vanuit thema’s. Deze thema’s komen voor een belangrijk gedeelte 
voort uit de theorie.

Gezien de hoeveelheid informatie lijkt het verstandig om de 
analyse als team aan te pakken, in tegenstelling tot analyse door 
slechts één persoon. Hiermee vermindert de kans op fouten door 
het verliezen van het overzicht, en gaat belangrijke informatie 
mogelijk niet onopgemerkt verloren. Het bewaken van overzicht 
en onderscheid is hiermee het belangrijkste aandachtspunt van 
de analyse.

Na de uitvoering van een uitgebreide analyse kunnen de resultaten 
worden vergeleken met die van dit onderzoek. Op grond daarvan 
kunnen de eerder genoemde punten worden gevalideerd om zo 
tot een gevalideerd model te komen. Deze stappen zouden er 
bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Voor de naamgeving van de categorieën kan men nagaan of de 
naam voldoende de lading dekt voor hetgeen onder de categorieën 
valt. Hierbij is het ook belangrijk om goed in kaart te brengen welke 
zaken tot de inhoud van de verschillende categorieën behoren. 

Voor de plaatsing is het van belang om te kijken of alle categorieën 
de juiste plaatsing in het model hebben. Dit moet kloppen met de 
verdeling binnen het model in relatie tot de invalshoeken, ofwel de 
drie ‘pijlers’ van het model (historie, functie en uitstraling).

Om de onderlinge verbanden te kunnen valideren is het raadzaam 
om na te gaan of anderen dezelfde verbanden leggen tussen de 
gevonden informatie als de maker van het model, en in welke 
mate eventuele afwijkingen significant zijn.

Om eventuele toevoegingen of gebreken in kaart te brengen kan 
men de resultaten van beide analyses nogmaals naast elkaar 
leggen, om zo zaken uit te lichten die in slechts één van de analyses 
naar voren komen. Hier moet vervolgens gekeken worden of er 
sprake is van verlies van waardevolle informatie.

Voor de toetsing van de werking dient het model gebruikt te 
worden met een steekproefgrootte van voldoende omvang. Hierbij 
is het punt waarop er gegevensverzadiging optreedt nog nader te 
bepalen; de inschatting is dat de ideale sample size tussen de 20 en 
200 cases zal liggen. Bij toepassen van het model zal ook informatie 
ontstaan over de relevantie van verschillende categorieën.  Zo kan 
het bijvoorbeeld zijn dat een categorie relatief minder invulling 
vertoont op grond waarvan de relevantie in twijfel kan worden 
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getrokken. Daarnaast wordt aangeraden om te kijken of er sprake 
is van verschillen in het niveau van importantie, op zichzelf of 
vanuit een specifieke invalshoek bij de afzonderlijke tegels. Een 
vervolgstap zou zijn om, indien van toepassing, de niveaus te 
illustreren in het model door middel van grootte verandering of 
plaatsing verandering. 

In een gebruiksscenario kan het prototype van het model in zijn 
huidige vorm dienen als houvast bij het in kaart brengen van 
de verschillende categorieën. Daarnaast kan het driehoekige 
model ook als canvas worden ingezet. Voor de lange termijn is 
het vervolgens van belang dat het model ook als een interactieve 
digitale toepassing beschikbaar wordt gemaakt.
Voor de verdere ontwikkeling van het model zou derhalve 
eventueel een stagiair of afstudeerder met een achtergrond van 
webdesign een rol kunnen spelen. 

De mate waarin het nuttig is de overige subtypologiën van 
Repurpose design mee te nemen in dit model moet nog nader 
worden onderzocht. Op grond van zo’n onderzoek kan men 
ook besluiten voor die gevallen gespecialiseerde modellen te 
ontwikkelen als uitbreiding op het bestaande model, of juist als 
losstaande modellen.



Reflectie
Theorie
De grootste uitdaging bij het verzamelen van informatie over 
Repurpose Design is dat er niet veel materiaal beschikbaar is 
om mee te werken. Vanwege het beperkte aantal bronnen heb ik 
dankbaar gebruik gemaakt van de inzet/kennis van anderen om 
de nodige artikelen te helpen verzamelen. Daarnaast was het van 
belang om de bronvermeldingen van het beschikbare materiaal 
goed door te zoeken om zo meer materiaal te kunnen vinden. Om 
het overzicht te kunnen bewaken was het ook enorm behulpzaam 
om causale modellen toe te passen om zo de focus te kunnen 
houden.

Interviews
Voor de interviews bleek het efficiënter om gezamenlijk met 
anderen in het onderzoeksteam een interviewprotocol op te zetten, 
om zo meerdere onderzoeken in één interview te kunnen bundelen. 
Veel van de interviews stonden al gepland; door handig gebruik te 
maken van de mogelijkheden heb ik zo zonder veel extra moeite veel 
waardevolle informatie kunnen verzamelen. De pandemie was voor 
het onderzoek echter een belemmerende factor aangezien door 
alleen communicatie via digitale kanalen (videobellen),  het lastiger 
was  lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen te interpreteren. 
Dit is uiteindelijk ook een belangrijk leerpunt van deze periode 
gebleken, om met meer geduld en gerichtere communicatie om te 
gaan met de grotendeels digitale vormen van samenwerken. In de 
laatste sessies bleek dit wel al veel beter te gaan dan tijdens de 
eerste sessies. Gezien mijn karakter heb ik af en toe wel moeite 
gehad om ‘mijn mannetje te staan’. Ik heb ervoor gekozen om hier 
pragmatisch mee om te gaan en  uiteindelijk wel de gelegenheid 
gecreëerd om alle noodzakelijke vragen te stellen.

Onderzoeksmuur
De onderzoeksmuur is ontstaan uit een noodzaak om meer 
overzicht binnen het project te krijgen, en (weliswaar in mindere 
mate) als manier om om te gaan met de negatieve effecten van de 
verhoogde afhankelijkheid van beeldschermen voor het onderzoek 
tijdens deze periode. Een onderzoeksmuur op te zetten in een 
thuissituatie met relatief weinig beschikbare ruimte was lastig 
en  hiervoor zijn de nodige logistieke offers gebracht. In de ideale 
wereld zou deze onderzoeksmuur worden opgezet in een ruimte 
waarin het onderzoeksteam zich vaak begeeft, om zo eenvoudig 
de gelegenheid te hebben om over de inhoud te sparren. Er zijn 
digitale tools beschikbaar die gebruikers de gelegenheid geven 
zo’n onderzoeksmuur op te bouwen en deze met anderen te delen. 
Die bieden echter niet in dezelfde mate een overzicht als een echte 
onderzoeksmuur dat doet Zodoende is de keus toch op een echte 
muur gevallen. De onderzoeksmuur is van vitaal belang gebleken 
tijdens de analyse van de uitgewerkte data van de interviews. Het 
kunnen schuiven en rangschikken van post-its gaat veel sneller 
dan deze informatie digitaal proberen te ordenen. De inschatting 
is dus ook dat er zonder deze methode tijdnood zou zijn ontstaan. 
Een aantal ongelukken met tocht en losrakende post-its hebben 
daarentegen wel het belang van een goede lijmlaag uitgewezen. 
Dit is zeker een aanrader om mee te nemen bij herhaling. 

Conclusie
Bij het vormen van een sterke conclusie bleek het handig om met 
anderen te sparren over de inhoud om zo beter tot de essentie 
te kunnen komen. Dit is uiteindelijk ook een uitkomst gebleken bij 
een moeilijke vastloper in het proces. Voor mijn gevoel was de 
modelvorm tijdens het proces goed op weg,  echter was er nog een 
slag te maken op het gebied van de werking en het gebruik van het 
model. Om hierin niet te veel in een tunnelvisie te belanden, was 
het nodig om kritischer naar het model te kijken en het model ook 
middels brainstormsessies met het onderzoeksteam te valideren. 
Hierdoor kwam ook naar voren dat het onvoldoende gelukt was om 
te voldoen aan de vraag wat het beste model was om de ontwerper 
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snel inzicht te geven in waardecreatie vanuit Repurpose design. 
Hiertoe moest er dus nog een extra slag worden gemaakt.

UX Modellen
De fase van het maken van UX Modellen werd gekenmerkt door 
een flink tijdstekort, waardoor de modellen voornamelijk zijn 
ingezet voor een snelle validatie. Er is er derhalve voor gekozen 
om de modellen dan ook niet als test in te zetten, maar slechts 
als validatie door de gebruikersgroep. Hierdoor is de potentiele 
diepgang met meer aandacht voor de UX Modellen niet behaald. 
Uiteindelijk blijkt het achteraf gezien logisch om net iets meer tijd 
vrij te maken voor het werken met UX Modellen om zo meer input 
op te kunnen leveren voor het model.

Model Prototype
In eerste instantie dwaalde er nog een flink gevoel van onzekerheid 
rond bij het verkennen van een nieuw softwarepakket voor de 
bouw van een model. Gezien de tijd was het echter wel nodig om 
een knoop door te hakken voor het bouwen van een prototype. De 
overige opties zouden of te complex zijn, of te weinig mogelijkheden 
bieden om belangrijke aspecten van het model te kunnen toetsen 
aan de hand van interacties van de doelgroep met het prototype. 
Het afvangen van dit vermeende gebrek aan kennis bleek achteraf 
minder moeite te kosten dan gedacht. Het actief op zoek gaan 
naar tutorials en tips van anderen heeft hierin een grote rol 
gespeeld. Een belangrijk pijnpunt aan het model is het ontbreken 
van de mogelijkheden voor het invoeren van tekst, wat een van de 
gewenste onderdelen in de validatie van het model had moeten zijn. 
Dit is afgevangen door een simulatie in te bouwen in het prototype.

Validatie
Door de discussie te voeren met het onderzoeksteam is wederom 
de waarde van samenwerken met anderen enorm naar voren 
gekomen. De valkuil hierbij is wel geweest dat er veel nieuwe 
informatie boven tafel kwam die relevant zou zijn bij het uitwerken 
van het model, maar waar simpelweg geen tijd meer voor was. De 

grote uitdaging die daaruit voortkwam was het duidelijk afkaderen 
van de opdracht en het vasthouden aan de eerder gestelde kaders, 
om de omvang van de opdracht niet te laten groeien. Dit laatste is 
overigens een belangrijk thema in hele proces geweest en wordt 
voornamelijk gedreven door perfectionisme. In dit stadium is het 
vasthouden aan de kaders wel gelukt door het stellen van grenzen op 
grond van de gemaakte planning. Zo heb ik toch weerstand kunnen 
bieden aan de goed bedoelde wensen van het onderzoeksteam om 
nog het een en andere verwerkt te willen zien in het uiteindelijke 
model.
 
Algemeen
Belangrijke aandachtspunten voor mijn persoonlijke ontwikkeling 
voor de toekomst zijn voornamelijk te vinden in het goed afbakenen 
van de opdracht, tijdsmanagement en flexibiliteit in de eisen die ik 
aan mijzelf stel. 
In de beginfase van dit onderzoek heb ik de neiging gehad om heel 
veel de breedte in te willen gaan. Dit heeft ook gevolgen gehad 
voor de complexiteit waarmee ik een duidelijk kader heb kunnen 
schetsen voor de uit te voeren opdracht. Een belangrijk leerpunt voor 
de toekomst is dan ook om zo vroeg mogelijk te beginnen met het 
inkaderen van de opdracht, om zo te voorkomen dat het lastig wordt 
om nog een duidelijk pad te vinden. 
Afhankelijk van waar de nadruk voor deze opdracht had moeten 
liggen, zou er ook een scenario denkbaar zijn waarin het wenselijk 
was geweest om meer tijd te hebben voor het valideren en testen 
van het model in een breder gebruiksonderzoek. Dit om de validatie 
van het model nog extra te borgen. Dit zou echter weer ten koste 
zijn gegaan van de kwaliteit van het onderzoek die de basis voor het 
model vormt. Persoonlijke interesse en overtuiging heeft de doorslag 
gegeven om juist meer aandacht te geven aan het vooronderzoek 
dan aan de ontwikkeling van het model. Met het oog op eventuele 
voortbouw op dit werk door anderen lijkt dit ook de meest verstandige 
keus te zijn geweest om er voor mijzelf zo veel mogelijk uit te kunnen 
halen.
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