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Voorwoord 

 
Beste lezer, 

Dit document is geschreven door de leden van de Cactus Crew, een groep studenten van Hogeschool 
voor de Kunsten te Utrecht (HKU) die een schoolproject gedraaid heeft voor de opdrachtgever GriDD. 
Voor onze opdrachtgever hebben wij een interactief product ontworpen om de ervaring van de 
bezoeker van GriDD’s kantoor te verbeteren. 

Dit document geeft u inzicht in wat wij gedurende dit project hebben gedaan en hoe het concept dat wij 
ontworpen hebben tot uitvoering kan worden gebracht, daar wij uiteindelijk niet de middelen hadden 
dit zelf tot uitvoering te brengen. 
 
De Cactus Crew bestaat uit de volgende personen: 
 

 
 

Tim van den Boomen 
Interaction Designer 
Tim was verantwoordelijk voor het leiden van het ontwerpproces en 
management van het team. 

 
 

 
 

 

Adriana Borger 
Interaction Designer 
Adriana was verantwoordelijk voor het leiden van het productieproces en 
physical prototyping.  

 
 

 

 
Lennart kuyvenhoven 
Game Designer 
Lennart was verantwoordelijk voor het leiden van het onderzoek en het 
bewaken de werking van het product. 

 
 

 
 
Hiernaast werden wij ondersteunt door Edwin van Ouwerkerk-Moria, onze begeleider vanuit de HKU. 
Onze contactpersonen binnen GriDD waren Koen Terra, Mark Geljon en Jeroen Grit. 
  



3 

 

Inhoud 
 

Inleiding 4 

Concept Document 
Dit onderdeel beschrijft wat onze opdracht was en welke oplossing we hadden gevonden op het vastgestelde 
probleem. Het concept document behandelt de volgende punten: 

De opdracht 
De opdrachtgever 

De vraag van Gridd 
Eisen aan het product 

 
Het concept 

Onze oplossing 
Het doel van de WiM 

Waarom voldoet de WiM aan deze eisen? 
 

Proces 
Persoonlijke Doelstellingen 

Rolverdeling 
Doorloop van het project 

Tools voor de conceptualisatie van ons product 
Toetsing van ons product 

 
Reflectie 

Planning en management 
Onderzoek doen 

Ontwerpen 
Communicatie met de opdrachtgever 

 
6 
6 
7 
 
 
8 
10 
11 
 
 
13 
14 
15 
22 
30 
 
 
33 
34 
34 
35 

Architecture Document 
Dit onderdeel beschrijft welke materialen er nodig zijn om de installatie te maken, welke stappen er tijdens het 
bouwproces genomen moeten worden en hoe, mocht er iets misgaan, het product gerepareerd of uitgebreid 
kan worden. De volgende punten worden in het architecture document behandelt: 
 

Benodigdheden 
Materialen en kosten 

 
Techniek implementatie 

Introductie 
Fritzing schema 

Communicatie code 
Onderdelen  

 
Globaal stappenplan 

De machine 
Stappenplan 

 
Conclusie 

Voor een volgend team 
Voor Gridd 

 
Bijlage 

Inventarisatie ideeën voor Gridd 
Brainstorms 

Persona’s en Customer Journey 
Bouwtekeningen 

 
37 
 
 
50 
51 
52 
55 
 
 
59 
61 
 
 
71 
71 
 
 
73 
80 
105 
109 



4 

 

Inleiding 
 
 
Dit document is bedoeld voor meerdere doelgroepen en partijen.  
 
Ten eerste is het document bedoeld voor onze opdrachtgever, GriDD, als ons antwoord op de door 
GriDD opgestelde opdracht en als middel om het concept dat wij ontworpen hebben in de toekomst tot 
uitvoering te kunnen brengen.  
 
Ten tweede is het document bedoeld voor onze begeleider(s) op de HKU. Dit document dient als 
handvat om ons proces en ontwerp te beoordelen. 
 
Ten derde is het document bedoeld voor een mogelijk toekomstige samenwerking tussen GriDD en de 
HKU. In dit geval moet dit document bruikbaar zijn voor een nieuw studententeam, zodat dit team het 
product alsnog kan realiseren. 
 
Ten vierde is het document bedoeld voor potentiële opdrachtgevers voor de leden van de Cactus Crew 
(Adriana Borger, Tim van den Boomen en Lennart Kuyvenhoven). Zij willen dit document gebruiken als 
portfolio materiaal, zodat opdrachtgevers kunnen inzien hoe wij te werk gaan en wat voor werk wij doen. 
 

Dit document heeft meerdere functies. Een van de functies is een ‘bouwtekening’ die gebruikt kan 
worden door GriDD en een toekomstig studententeam om ons concept te realiseren. De inventarisatie 
die wij voor het materiaal gedaan hebben, de code die we geschreven hebben en de uitwerkingen die 
wij geschetst hebben voor de verschillende mechanieken zijn leesbaar en bruikbaar gemaakt voor 
tweede partijen om het bouwen van onze installatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
 
Een andere functie is om alle partijen op de hoogte te stellen van hoe wij dit project hebben aangepakt, 
tegenover welke uitdagingen we hebben gestaan en hoe we deze destijds opgelost hebben. 
 
Als laatste is dit document bedoeld voor een toekomstig studententeam om hen een inzicht te geven 
in waarom de installatie is zoals hij is, welke problemen er nog aan zitten en hoe een toekomstig team 
de door ons gemaakte fouten in het eigen project kan voorkomen. 
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De opdracht 

 
DE OPDRACHTGEVER 
 
Onze opdrachtgever, GriDD, is een bureau van informatiearchitecten. Zij maken informatie inzichtelijk en 
helpen hun klanten om effectief te communiceren met haar medewerkers of klanten. GriDD’s team 
bestaat uit consultants die met hun klanten meedenken om de informatiestructuur van hun bedrijf te 
verbeteren. Enkele klanten van de opdrachtgever zijn Philips Lighting, NXP, Royal Haskoning DHV en de 
Gemeente Eindhoven. 
 
Naast ontwerpen en adviezen levert GriDD ook trainingen en andere kennisproducten. Zo bieden ze 
workshops in effective storytelling, het opzetten van een gebruikersonderzoek en het uitvoeren van een 
pitch. Deze trainingen worden 
gegeven door de 
medewerkers van GriDD zelf. 
De andere kennisproducten 
zijn applicaties als ‘Bizzdraw’, 
een app die je helpt om 
communicatief te tekenen, en 
het boek ‘Cut the Bullshit’, 
over het bereiken van impact 
met marketing. 
 
GriDD bestaat uit enthousiaste 
professionals die hard kunnen 
werken, maar af en toe ook 
een beetje keten. De mensen 
in het team respecteren 
elkaar en de klant. Ieders 
mening wordt op prijs gesteld, 
omdat je door samen naar het 
werk te kijken tot een beter 
resultaat zal komen. 
 
 
 
 
DE VRAAG VAN GRIDD 
 
In het begin van 2018 hield GriDD zich bezig met het herinrichten van het kantoor. Vanuit deze bezigheid 
zag onze opdrachtgever de kans om de ruimte zo in te richten dat de ervaring van de bezoeker bij hen 
op het kantoor verbeterd wordt. Hun opdracht voor ons hadden wij als volgt geïnterpreteerd: 
 
“De fysieke ruimte gebruiken om de beleving van de stakeholder bij GriDD in Utrecht te verbeteren.” 
 
Wat deze opdracht inhield, was dat het aan ons was om te onderzoeken hoe we door middel van 
technologie de ruimte van het kantoor zo konden benutten of inrichten, dat het iets toe zou voegen aan 
de ervaring van de bezoeker. 
  

Het kantoor van Gridd 
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EISEN AAN HET PRODUCT 
 
Voor aanvang van het project had de opdrachtgever de volgende eisen opgesteld: 
 

 Het product moet iets doen met informatie. 
 Er moet een zo persoonlijk mogelijke insteek zijn. 
 Het product moet zowel visueel als auditief zijn. 
 Het product mag niet alleen gebonden zijn aan een scherm. 
 Het product moet seamless zijn.   

Dit betekent dat de bezoeker geen voorbereide handeling moet verrichten om de ervaring te kunnen 
ervaren. Het product moet ook eenvoudig zijn in gebruik en niet storend zijn in de dagelijkse sfeer. 

 Het product moet congruent zijn.   
Dit betekent dat de ervaring die wij creëren soepel overgaat tot de algehele ‘GriDD ervaring’. 

 GriDD moet het product kunnen begrijpen, gebruiken, doorontwikkelen en uitbreiden. 
 Het product moet geïntegreerd worden bij GriDD in Utrecht, Rotsoord 9. 
 Een belangrijk aspect van het product is welcoming.   

Dit betekent dat de bezoeker zich welkom moet voelen als hij de ervaring meemaakt. 
 Het product moet een probleem oplossen, het mag niet zomaar een gimmick zijn. 
 Het product moet in lijn zijn met andere GriDD ervaringen. 
 Het product moet bijdragen aan de doelen van GriDD. 
 GriDD moet het product naar buiten kunnen communiceren (social media, blog etc.) 
 Het product moet voor GriDD ook buiten het project waarde bieden. 
 De meerwaarde van het project voor GriDD is via een online inzicht, dat gekoppeld is aan het 

product, te achterhalen (dit is wenselijk, maar geen must). 
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Het concept 

 
ONZE OPLOSSING 
 
Het antwoord dat wij hebben gevonden op de vraag van de opdrachtgever is de  
‘Welcoming Machine’, in dit document aangeduid als de WiM. 
 
De WiM biedt een fysieke ervaring die wordt geactiveerd door op de bel te drukken bij de voordeur van 
GriDD met als doel om de gebruiker een bijzondere eerste indruk van GriDD te laten ervaren. Het is 
geïnspireerd door het Rube Goldberg fenomeen, waarin onderdeel voor onderdeel elkaar aansteekt om 
zo iets gaafs te creëren.  
 
De WIM bestaat uit acht onderdelen die elkaar activeren 

1 Deurbel (hangt naast de deur) 
2 Scheepsbel 
3 Lamellen 
4 Knikkerbaan 
5 Activatie latje 
6 Tandwielen 
7 GriDD logo schuifmechanisme 
8 Brown paper 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

De Welcoming Machine (WiM) 
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1 Deurbel 
Net als bij veel andere bedrijven heeft de deur van GriDD een bel waar je op drukt om aan te 
geven dat je naar binnen wil. Naast de gewone activiteiten van een deurbel activeert deze 
deurbel ook de WIM.  
 

2 Scheepsbel 
De scheepsbel krijgt een tik van een van de door GriDD ontwikkelde stiften en klingelt om de 
gebruiker zijn aandacht te trekken. Een korte tijd hierna activeren de lamellen.  
 

3 Lamellen 
De lamellen zijn vier platen die een voor een om draaien. Op elke lat van de lamellen staan een 
of meer woorden. Eerst staat er, van boven naar beneden, “Ring the doorbell”.  
Nadat de scheepsbel is afgegaan draaien de lamellen van boven naar beneden 180 graden om. 
“An employee is on their way” is de zin die stuk voor stuk tevoorschijn komt. Nadat de laatste lat 
is omgeslagen begint de knikkerbaan.  
 

4 Knikkerbaan 
Vijf houten ballen in de kleuren van het logo van GriDD glijden door een acryl buis naar beneden. 
Onderweg raken ze het activatie latje, waarna ze verder naar beneden glijden. Onderaan 
aangekomen raken ze het gewicht dat aan de ‘Brown paper’ is verbonden.  
 

5 Activatie latje  
Dit is een latje dat in de knikkerbaan steekt en op een as hangt. Het activatie latje kan vrij van links 
naar rechts bewegen.  
 

6 Tandwielen 
Zodra het activatie latje is geraakt beginnen de Tandwielen te draaien.  
 

7 GriDD logo schuifmechanisme  
Het logo van GriDD begint op hetzelfde tempo dat de tandwielen draaien in elkaar te schuiven 
en is klaar op het moment dat de houten ballen op de knikkerbaan beneden zijn.  
 

8 Brownpaper 
Als de knikkers het gewicht raken valt dit gewicht van zijn houder af en trekt aan het papier 
erboven. Het brown paper rolt uit met de woorden “customer experience” erop geschreven. 

 
In de tegenovergestelde volgorde reset elk onderdeel. Nadat alles is gereset kan de deurbel weer 
ingedrukt worden.  
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HET DOEL VAN DE WiM 
 
Na onderzoek en meerdere gesprekken met de opdrachtgever hebben we uiteindelijk de volgende 
definitieve eisen van ons project opgesteld in de vorm van een MoSCoW: 
 
Must 
Deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar. 
 

 Het product moet ongeveer tien tot dertig seconden van de tijd doden. 
 Het product moet de sfeer van GriDD overbrengen aan de bezoeker: 

 speels (play hard) 
 professioneel (work hard) 
 innovatief 

 Een werkende deurbel. Zowel binnen als buiten duidelijke communicatie dat de bel afgaat. 
 Het product moet fysieke onderdelen hebben. 
 Het product moet gepolished zijn. Het moet er afgewerkt uitzien en betrouwbaar werken. 
 Het product moet individueel, zonder hulp van een GriDD medewerker werken. 
 Het product moet seamless zijn. Dat betekent dat het product eenvoudig is in gebruik voor 

bezoekers en niet storend is in de dagelijkse sfeer. 
 Het product moet congruent zijn. Dit betekent dat de ervaring die wij creëren soepel overgaat tot 

de algehele ‘GriDD ervaring’. 
 GriDD moet het product kunnen begrijpen, gebruiken, doorontwikkelen en uitbreiden. 
 Het product moet geïntegreerd worden bij GriDD in Utrecht, Rotsoord 9. 
 Het product is welcoming.  De bezoeker voelt zich welkom als hij de ervaring meemaakt. 

 
Should 
Deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder hen is het product wel bruikbaar. 
 

 GriDD kan over het product naar buiten communiceren. 
 Naast een product leveren wij een advies op de algemene ervaring van de bezoeker. 

 
Could 
Deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is. 
 

 De ervaring moet flexibel kunnen afronden. 
 GriDD moet weten wie er voor de deur staat. 

 
Won’t 
Deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bijv. bij een 
vervolgproject, interessant zijn. 
 

 Een portier aanwijssysteem maken. 
 Inzichtelijke planning voor wie er voor de deur komt te staan. 
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WAAROM VOLDOET DE WiM AAN DEZE EISEN? 
 
We zullen onze ontwerpkeuzes uitleggen door te onderbouwen waarom ons concept volgens ons aan 
de Must doelen van onze MoSCoW voldoet. 

Het product moet ongeveer tien tot dertig seconden van de tijd doden. 
De ervaring vanaf het drukken op de deurbel duurt dertien seconden. 
 
Het product moet de sfeer van GriDD overbrengen aan de bezoeker: speels (play hard), professioneel 
(work hard) en innovatief. 
Speels: 

Rube goldberg machines voelen al erg speels. Veel kinderen spelen met verschillende objecten 
die tegen elkaar botsen om een mooie kettingreactie te creëren, dus dat speelse gevoel bereiken 
we succesvol.  

Professioneel  
Dit bereiken we door de WiM een strakke look en bewegingen te geven. Afwerken doet hier ook 
wonderen. 

Innovatief 
 Niet veel bedrijven zullen een fysieke machine die beweegt bij de deur hebben staan  

en op deze manier mensen welkom heten bij hun bedrijf. 
 
Een werkende deurbel. Zowel binnen als buiten duidelijke communicatie dat de bel afgaat. 
Er wordt gebruik gemaakt van de bel die GriDD al op locatie gebruikt en er zal dus een werkende bel 
zijn. Voor meer detail, zie het hoofdstuk ‘techniek’,  
 
Het product moet fysieke onderdelen hebben. 
Een van de originele eisen was het wegstappen van schermen. Zelf hebben we vanwege onze 
persoonlijke wensen er een must van gemaakt om het product zo fysiek  
mogelijk te maken. 
 
Het product moet gepolished zijn. Het moet er afgewerkt uitzien en  
betrouwbaar werken. 
Het product komt bij de deur van GriDD te staan, dus is het belangrijk dat het er af uitziet. We moeten 
genoeg tijd voor nemen voor de productiefase. 
Het product moet individueel, zonder hulp van een GriDD medewerker werken. 
Het product werkt compleet automatisch op Arduino Nano’s. De enige interactie die nodig is om het 
product te laten werken,  is die van de bezoeker die op de bel drukt. Het systeem is een loop en zal altijd 
weer terug gaan naar zijn uit status. Wel moet GriDD ervoor zorgen dat het product genoeg voeding 
heeft. 
 
Het product moet seamless zijn. Dat betekent dat het product eenvoudig is in gebruik voor bezoekers 
en niet storend is in de dagelijkse sfeer. 
De gebruiker hoeft niet in te loggen of speciale interacties uit te voeren. De bezoeker hoeft alleen maar 
op de bel te drukken. De GriDD medewerker hoeft alleen maar de deur  
open te doen. 
 
Het product moet congruent zijn. Dit betekent dat de ervaring die wij creëren soepel overgaat tot de 
algehele ‘GriDD flow’. 
De duur van de installatie is even lang als de normale wachttijd bij de deur en zal er niks veranderen aan 
de normale flow voor zowel de bezoeker als GriDD medewerker. 
 
 



12 

 

GriDD moet het product kunnen begrijpen, gebruiken, doorontwikkelen en uitbreiden. 
Dit document in het bijzonder zal daarbij gaan helpen. We leggen hier in detail uit hoe alles binnen ons 
ontwerp tot stand is gekomen en werkt. Daarnaast hebben we er rekening mee gehouden dat de 
opdrachtgever mogelijk dingen wilt aanpassen en is het systeem zo ontworpen dat onderdelen er 
makkelijk in te zetten en uit te halen zijn. 
 
Het product moet geïntegreerd worden bij GriDD in Utrecht, Rotsoord 9. 
Het is ontworpen om op de muur bij de voordeur van GriDD te kunnen hangen. 
 
Het product is welcoming.  De bezoeker voelt zich welkom als hij  
de ervaring meemaakt. 
Dit hebben we nog niet getest, omdat we niet het idee hadden dat we valide resultaten zouden krijgen 
als we dit zouden testen met ons prototype (zie voor meer informatie over de test het hoofdstuk 
‘Toetsing van ons product’). Daarnaast durven we wel de aanname te maken dat de machine welcoming 
is. Het is namelijk een leuke verrassing voor de bezoeker  als hij/zij bij de deur staat. Ook geeft het 
onderdeel ‘lamellen’ een welcoming vorm van feedback, namelijk de tekst “An employee is on their 
way”.  
 
 
Bereiken we de Should doelen met de WIM? 
 
GriDD kan over het product naar buiten kunnen communiceren. 
Het staat groots bij hun voordeur, dus er over praten is goed te doen. 
 
Naast product een advies op de algemene bezoekers flow geven. 
We hebben een document uit de concept fase, waarin we adviezen hebben gedocu- 
menteerd voor de algemene bezoekers flow. Deze zal ook bij dit document geleverd worden. 
 
Bereiken we de Could en/of Would doelen met de WIM? 
Nee, daar zijn we in ons project niet meer aan toegekomen. Er zitten wel leuke conceptuele uitdagingen 
in, maar deze zijn te groot voor de schaal van dit project. 
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Het proces 

 
PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN 
 
Tim van den Boomen 
 
Verantwoordelijkheden 
Management, concept ontwerp. 
 
Doelen 
Beter worden in het managen van een team, kennis opdoen wat betreft organisatie, brainstormen en 
andere tools, experimenteren met verschillende ontwerpmethoden en bewuster bezig zijn met 
ontwerpen. 
 
 
Adriana Borger 
 
Verantwoordelijkheden 
Physical development/art 
 
Doelen 
veel werken in de werkplaatsen om hier ervaring met het fysiek bouwen van producten op te doen, het 
uitwerken en het bouwen van prototypes van/voor het ontwerp. 
 
 
Lennart Kuyvenhoven 
 
Verantwoordelijkheden 
Research 
 
Doelen 
Focus op prototype, research playtest (vraag van de klant bewaken, werkt het product ook 
daadwerkelijk), software development. 
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DOORLOOP VAN HET PROJECT 
 
Hier vertellen we hoe we tijdens dit project te werk zijn gegaan, waar we tegenaan liepen, welke 
keuzes uit onze bevindingen voort vloeiden en hoe die keuzes het uiteindelijke product gevormd 
hebben. Per gebeurtenis, in chronologische volgorde, kun je dit hier beneden lezen.  
 
Een overzicht van onze projectweken 
Week 1 teambuilding       (teambuilding) 
Week 2 onderzoek doen en brainstormen   (zoeken naar een probleem)  
         (de eerste ideeën) 
Week 3 onderzoek doen en brainstormen    (zoeken naar een probleem) 
          (de eerste ideeën) 
Week 3 brainstormen       (de eerste ideeën) 
Week 4 brainstormen       (de eerste ideeën) 
Week 5 praktische oplossingen bedenken    (doelgroep uit het oog) 
Week 6 problemen in kaart brengen    (schaal verkleinen) 
Week 7 brainstormen       (schaal verkleinen) 
Week 7 brainstormen       (de WiM) 
Week 8 nieuw concept presenteren    (de WiM) 
Week 9 WiM mechanieken bedenken   (de WiM) 
Week 10 WiM ontwerpen     (de WiM) 
Week 11 prototyping      (prototypes) 
Week 12 prototyping      (prototypes) 
Week 13 meivakantie 
Week 14 prototyping      (prototypes) 
Week 15 prototyping, testen     (prototypes) 
Week 16 testen, scope verkleinen    (een compromis) 
Week 17 compromis, animatie video, documenteren (een compromis) 
Week 18 animatie video, documenteren   (een compromis) 
Week 19 documenteren     (een compromis) 
Week 20 eindpresentatie en oplevering aan GriDD 
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Teambuilding 
De eerste week van het project hadden we geen contact met onze opdrachtgever. Dat betekent niet 
dat we deze week niks hebben gedaan. De eerste vijf dagen van het project hebben we de tijd genomen 
om door te nemen wat wij uit het project willen halen, welke verantwoordelijkheden iedereen kreeg, 
hoe we het project aan willen pakken en de benodigde voorbereidingen getroffen. 
 
Een voorbeeld van deze voorbereidingen was onze kantoor indeling. Waar zitten we en hoe gaan we 
onze drie lege muren benutten? Uiteindelijk hebben we één muur gebruikt voor 50/50 research en 
brainstorm, de tweede muur voor overige dingen (oude brainstorms, research, moscows) en de derde 
muur voor een planning. De muren werden vaak opnieuw ingedeeld maar in hun kern waren ze op deze 
manier benut. Het heeft goed gewerkt in de conceptfase. We konden snel terug kijken naar vorige 
beslissingen of ideeën en er op door bouwen. 
 

 

 

Zoeken naar een probleem 

In de tweede week hadden we voor het eerst contact met GriDD. We kregen onze opdracht te horen en 
merkten dat, alhoewel onze opdrachtgever een mooie kans zag, er geen concreet probleem was 
gedefinieerd. Daarop begonnen we met het uitvoeren van een onderzoek naar de problemen die zich 
bij GriDD op het kantoor afspelen door middel van de onderzoeksmethode ‘Draw the Experience’. Dit 
leverde ons uiteindelijk vier concrete problemen op:  

 

 de ontvangst ervaring: het is niet altijd duidelijk wie er voor de deur staat wanneer er aangebeld 
wordt. Hierdoor weet de werknemer die de bezoeker ontvangt ook niet hoe hij deze moet 
ontvangen.   

 koffie wachtmoment: het koffieapparaat staat ver van de ontvangstruimte vandaan. Als er een 
klant binnenkomt die koffie wilt, moet de medewerker de bezoeker meenemen naar het apparaat 
óf de bezoeker in de ontvangstruimte laten wachten. Beide opties werden niet als wenselijk 
ervaren door GriDD. 

Ons kantoor met brainstorm en researchresultaten op de muur geplakt. 
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 de bottleneck: de ontvangstruimte is ook de vergaderruimte. Dit betekent dat de bezoeker eerst 
door een vergadering heen loopt als deze binnenkomt. Dit ervaren medewerkers vaak als 
storend. 

 het communicatieprobleem: veel details die gecommuniceerd moeten worden, worden wel 
eens vergeten in de dagelijkse sleur. 

 het parkeerprobleem: zowel medewerkers van GriDD als bezoekers beklagen zich over het feit 
dat er te weinig parkeerruimte is. Daarnaast is het kantoor van GriDD niet makkelijk te vinden, o.a. 
omdat het logo van GriDD vaak verdwijnt achter een geparkeerde auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste ideeën 

Nadat we deze problemen in kaart hadden gebracht, begonnen we met het zoeken naar oplossingen. 
We hebben gebrainstormd voor mogelijke concepten en kwamen uiteindelijk met een flinke lijst ideeën 
op de proppen. GriDD vond deze concepten wel leuk en grappig, maar ze waren niet wat ze zochten. 
De concepten waren vaak niet erg realistisch, paste niet bij de mindset van GriDD of waren niet concreet 
genoeg maar waren goede tools om uit te vinden waar we naartoe wouden. 

 

Onze analyse van alle problemen 

Enkele inventarisaties van onze ideeën 
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De doelgroep uit het oog 

Na een maand van onderzoek d.m.v. 
persona’s, customer journey’s (zie Bijlagen) 
en gesprekken met medewerkers dachten 
we te zien wat GriDD wilde en kwamen we 
met concrete, simpele oplossingen die hen 
konden helpen om gastvrij naar de klant te 
zijn en de algehele bezoekerservaring te 
verbeteren. Alhoewel de opdrachtgever 
deze oplossingen waardeerde waren dit niet 
de concepten waar ze naar zochten. De 
oplossingen waren erg op de medewerkers 
zelf gericht en boden geen gave ervaring aan 
de bezoeker.  

We hebben toen een stap terug genomen en 
zijn gaan kijken naar de bezoeker zelf. Waar 
heeft de bezoeker behoefte aan? Welke 
ervaring willen we deze doelgroep geven?  

 

Schaal verkleinen 

Nadat we de behoeften van de verschillende soorten bezoekers en alle kansen in de customer journey 
nog eens goed bekeken merkten we dat we geen concept konden ontwerpen dat alle momenten in de 
customer journey zou oplossen. Om deze reden besloten we de schaal van ons project af te bakenen 
tot het moment waarop iemand aanbelt. Het idee om de omvang van het probleem dat we zouden 
tackelen te verkleinen stelden we aan de opdrachtgever voor. GriDD was het hiermee eens. Om te 
onderzoeken hoe we van dit kleine moment een informatieve ervaring konden maken ontwikkelden we 
een ‘list of interests’. Dit hield in dat we in kaart brachten welke behoeften GriDD had en welke behoeften 
hun bezoekers hadden en waar deze behoeften elkaar kruisten. Zo kwamen we op het idee om voor 
GriDD een informatieve bel, een 
interactieve bel die ‘iets van 
informatie communiceert’ te 
ontwerpen.  

GriDD had echter niet de intentie om 
concrete informatie te communiceren 
met de ervaring. Het ging voor hen 
puur om een toffe welkomst ervaring. 
Uiteindelijk kwamen wij met het 
voorstel om met onze bel ervaring te 
focussen op de merkbeleving van 
GriDD. Hoe het voelt om bij/met 
GriDD te werken. En het vertellen over 
wat GriDD precies doet, de 
merkinhoud, later in de customer 
experience terug te laten komen als 
GriDD medewerkers samen met hun 
bezoekers aan tafel zaten.  

 

  

Een inventarisaties van de verschillende bezoekers. 

List of interests 
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De WiM 

We zijn nog eenmaal teruggegaan naar de tekentafel en hebben gekeken naar onze bestaande ideeën. 
Zodoende kwamen we op het idee om een variatie op een Rube Goldberg machine te gaan maken. Dit 
idee hebben wij tegen de eisen van de opdrachtgever opgewogen en zo kwamen wij tot de conclusie 
dat de Welcoming Machine, kortweg de WiM genoemd, een passend concept was. Wij maakten van dit 
concept een one-page design document en presenteerde dit aan GriDD, die ons na en aantal vragen 
groen licht gaf om dit concept uit te gaan werken.  

De weken na onze pitch hebben we mogelijke 
mechanieken voor in de Welcoming Machine bedacht en 
deze mechanieken getest door middel van paper 
prototypes. Ondertussen maakten we grove schetsen, elk 
met andere mechanieken, waarin we zochten naar de 
algehele look van het product.  

Na een week van schetsen en brainstormen om met 
interessante onderdelen op de proppen te komen hebben 
we alle onderdelen beoordeeld op verschillende punten: 

 Hoe interessant is dit onderdeel? (de WOW-factor) 
 Hoe congruent (stil, niet storend) is dit onderdeel? 
 Hoe makkelijk is dit onderdeel te bouwen (o.a. 

zodat het onderdeel zichzelf reset)? 

Op basis van deze punten kozen we het beste concept uit. 

 

 

 

 

 
Prototypes 

Nadat we het product ontworpen hadden begonnen we met het maken van physical prototypes. Door 
gebruik te maken van goedkope materialen als papier, karton en duct tape bouwen we zo snel mogelijk 
de verschillende onderdelen om te kijken of deze concepten ook te vertalen waren naar de echte 
wereld.  

Tijdens het maken van deze prototypes kwamen we ook mechanieken tegen die niet betrouwbaar 
genoeg werkte in de fysieke wereld. Soms deden ze hun werk, soms niet en sommige onderdelen 
bleken in zijn geheel niet realistisch. Deze moesten worden vervangen door simpele, maar even leuke 
alternatieven. Voorbeelden waren een 
touw mechanisme dat niet werkte 
omdat er te veel wrijving was voor de 
motoren om het touw te trekken en een 
pennenhouder die pen voor pen elkaar 
omhoog zou drukken, maar te zwaar 
werd voor de motoren. Het 
touwmechanimse is vervangen voor een 
schuifmechanisme en de pennen zijn in 
het geheel verwijderd. 

Ondertussen maakten we ook een grove 
inschatting van het budget, zodat de 
opdrachtgever zou weten wat ze 
konden verwachten qua bouw en 
materiaal kosten. 

One-page Design Document van de WiM 
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De week erop kwam GriDD weer langs. Alle geslaagde prototypes hadden we op de muur geplakt, zodat 
we altijd een overzicht van de gehele machine zouden hebben. De opdrachtgever had dus gelijk een 
idee van wat we wilden gaan bouwen. We hadden beloofd dat alle techniek nu klaar zou zijn en dat alle 
prototypes zouden werken, maar dit was ons nog niet gelukt. We besloten samen met GriDD om de 
omvang van het project te verkleinen en dus hebben we meerdere onderdelen uit het ontwerp gehaald, 
verkleind of samengevoegd. De rest van de week hadden we al het materiaal dat we nodig zouden 
hebben om het product daadwerkelijk te maken geïnventariseerd en ons voorbereid op de tests die we 
de komende week zouden gaan uitvoeren. Ondertussen zetten we onze strijd om alle techniek werkend 
te krijgen immer voort. Nu lag de focus op het werkend krijgen van de communicatie tussen de Arduino 
Nano’s, zodat de verschillende onderdelen, die nu grotendeels werkten, elkaar zouden aanzetten.  

 

  

Onze prototypes aan de muur 
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Een compromis 

Inmiddels waren we klaar om ons prototype te testen met medestudenten. We hebben geprobeerd om 
de opzet zo identiek mogelijk aan die bij GriDD te maken. Ondertussen zijn we ons klaar gaan maken om 
het hele product te gaan bouwen. Dit hield in dat we het budget in kaart brachten en een wireframe met 
afmetingen maakten voor het product. Aan het eind van de week merkten we dat de tijd te krap werd 
om het hele product te af gaan bouwen, dus besloten we een nog kleiner, minimum viable product 
(MVP) voor te stellen. 

 

GriDD kon zich niet vinden in dit MVP en dus besloten we gezamenlijk om niet meer te gaan bouwen. In 
plaats daarvan hadden we afgesproken dat we een design document/bouwtekening van ons product 
en een 3D animatie van de WiM zouden gaan opleveren.   
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TOOLS VOOR DE CONCEPTUALISATIE VAN ONS PRODUCT 
 
Voordat we konden beginnen met het maken van ons product hebben we erg veel tijd geïnvesteerd in 
het onderzoeken van welke tools en methodes we willen gebruiken voor ons proces. Hier wil ik vooral 
ingaan op de tools die we hebben gebruikt voor conceptualisatie van ideeën. 

 

Brainstorm Rules 

Eerst wat algemene regels waar we ons aan hebben gehouden tijdens het brainstormen. Elke keer 
voordat we een brainstorm starten herhaalde we deze regels. Ondanks dat het team bekend is met 
brainstormen blijft het belangrijk deze vers in het brein te hebben. 

1 Één idee per keer 
2 Moedig gekke ideeën aan 
3 Bouw op de ideeën van anderen 
4 Wacht met je kritiek 
5 Houd je aan het onderwerp 

 
Extra brainstorm tips 

1 Teken snel, niet mooi. Zou zonde zijn als één van je ideeën niet op papier terecht komt, omdat je 
nog bezig bent met een andere idee tekenen. 

2 Geef je brainstorm een vast tijdslimiet. Liever kleine pauzes tussendoor dan dat je doorgaat totdat 
iedereen gaar is. 

3 Maak een goede brainstorm vraag voordat je gaat brainstormen, anders kan het resulteren tot 
een goede brainstorm, maar met onbruikbare resultaten. Het probleem, de doelgroep en locatie 
wil je in de vraag verwerkt hebben. Beginnen met: “hoe zou…” is ook een aanrader. 
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Warm-up 

We hebben gemerkt dat het heel belangrijk is om, voordat je gaat focussen op het generen van ideeën, 
je in de juiste mindset moet komen. Hier zijn een paar methodes die wij hebben toegepast. De meeste 
warm-ups duurde 10 tot 30 minuten. Naar onze mening waren deze erg goed om in de mindset te komen 
en daarnaast ook erg goed voor teambuilding. 

1 The brain dump 
2 Mind Map 
3 Papietje Gooien 
4 Music Mix 
5 Blind Drawing 
6 Draw away 
7 Word chain 

 

The brain dump   
10 tot 15 minuten 

Schrijf alles op waar je nu aan denkt. Problemen thuis, kleine taken 
die nog op je wachten als je weer thuis komt. Dingen waar je je 
zorgen over maakt of als gedachtes over je situatie nu, wat ben je 
nu aan het doen, wat ga je zo doen.  

 

Deze methode was gigantisch effectief in het creëren van rust in het 
hoofd. Tijdens het brainstormen kon je de vele gedachtes uitzetten, 
omdat je er net apart wat tijd voor had genomen. Het is niet de beste 
methode om in een brainstorm mindset te komen, maar wel één van 
de beste methode om alles om je heen uit te zetten om in een goede 
focus mode te komen.   
 

Mind Map  
10 tot 20 minuten 

Schrijf je onderwerp groot in het midden van een vel papier op 
en link alles wat je denkt dat bij het  onderwerp past met lijnen 
aan dit woord. Er kunnen ook weer woorden aan deze woorden 
gelinkt geworden. 

Deze methode is vooral effectief als je een breed, open beeld 
wilt krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Het komt dicht bij 
een brainstorm methode, maar omdat er geen concrete 
concepten uit komen is het meer een opwarmertje die je heel 
goed mee kunt nemen in de opvolgende brainstorm methode. 
 

Papiertje Gooien (nog niet toegepast)  
10 tot 20 minuten 

Vouw, prop, knip en plak. Doe wat je wilt met één stuk papier. En na 
15 minuten kijk je hoe ver je het stuk papier kunt gooien. 

Nooit een moment gevonden om deze methode toe te passen. 
Voor mijn gevoel had ik meer andere gepaste methodes die we 
beter konden toepassen. Misschien voor een volgende project.
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Music Mix  
10 tot 20 minuten 

Speel verschillende nummers af en laat je mede teamgenoten raden wat 
de namen van de artiesten en titel zijn 

Een erg leuke methode om elkaars muzieksmaak te leren kennen en heel 
effectief voor teambuilding en het ontwerpen van je toekomstige muziek 
playlists tijdens het we  rken. Muziek maakt veel creativiteit los bij mensen en 
dus kunnen praten over je favoriete nummers kan veel goeds los maken voor 
een brainstorm sessie begint. Zelf vielen we hier vaak in de valkuil dat we te 
lang doorgingen met muziek luisteren en dus is het bewaken van tijd  hier wel 
belangrijk.  
 

Blind Drawing  
10 tot 30 minuten 

Er is een bakje met random objecten die je redelijk makkelijk kunt tekenen. Je pakt één van deze  
objecten zonder dat de ander hem kan zien. De ander die het object moet tekenen doet zijn ogen dicht 
en zet zijn pen op het papier. Jij kunt nu alleen beschrijvingen geven van waar zijn hand naar toe moet 
gaan. De naam van het object mag niet gezegd worden. 

Mogelijke varianten:  

 Zonder blinddoek op. 
 Weet wel wat je moet tekenen, maar   
 wel blind 

Vooral een leuke teambuilding opdracht, ook goed om 
in een speelse sfeer te komen. Teamgenoten waren er 
erg positief over. Goed voor als je wat losser wilt gaan 
tekenen. 

 

Draw Away 

Één iemand zet een willekeurige krabbel op het 
papier. Kort hierna pakt iemand anders dit papiertje en 
krijgt ongeveer vijf minuten om er een tekening van te 
maken. 

Visueel is deze opdracht erg sterk, ik denk dat als je 
hierna een brainstorm doet waarin tekenen van je wordt 
verwacht deze erg effectief kan zijn. Het laat zien met 
hoe weinig tijd je een beeld kunt schetsen dat 
begrijpbaar is. Daarnaast zorgt het er misschien voor 
dat je in andermans tekeningen andere dingen ziet of 
blaadjes gaat omdraaien om te kijken wat je dan ziet 
om meer ideeën te sprankelen.   
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Word Chain 

Je kiest een onderwerp, iemand spreekt een woord uit binnen dat onderwerp en de volgende in de rij 
maakt een nieuw woord binnen het onderwerp met de laatste letter van het vorige woord. 

Het brengt je in een speelse 
modus en kan later in 
brainstorms als tool gebruikt 
worden als je even niet meer 
weet waar je naartoe moet met 
je ideeën. Op deze manier krijg 
je een goed gevoel voor binnen 
het onderwerp blijven denken, 
maar wel met nieuwe ideeën te 
komen.   
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Brainstorm Methods 

Waarom is het belangrijk om verschillende brainstorm methodes te gebruiken? Als designers is het onze 
taak om een probleem op te lossen. Verschillende brainstorm methods creëren verschillende manieren 
om naar je problemen te kijken en resulteren tot verschillende oplossing. De kunst is om te kiezen welke 
brainstorm methode het best is voor de situatie. Dit ligt aan je teamindeling, het probleem en waar je in 
je proces zit. 

Achter sommige brainstorm methodes staat dat ik ze niet heb toegepast. De voornaamste reden 
hiervoor is dat ik een andere brainstorm methode sterker in onze specifieke situatie vond werken. Ik 
schrijf ze op zodat in een toekomstige, relevante situatie de brainstorm methodes wel gebruikt kunnen 
worden. Ze zorgen namelijk alsnog voor unieke en interessante mogelijkheden om problemen op te 
lossen of concepten te bedenken. 

Dit zijn de brainstorm methodes 

1 Instant Architect 
2 Time Travel Methode 
3 Teleportation Methode 
4 Rolestorming  
5 Group Ideation 
6 Brainwriting 
7 Knockout Methode 
8 Challenger 
9 Reverse Thinking 
10 Resource Availability 
11 Exaggeration 
12 Get Random Input 
13 The Léon Strat 

 

Instant Architect  
30 tot 120 minuten 

Zorg dat je een hoop materiaal, tape, magneten en tools hebt 
om snel een heleboel kleine dingen te  bouwen. Hoe meer 
verschillende materialen hoe beter het resultaat. Kleine snelle 
proof of concepts in elkaar zetten en aan elkaar laten zien. 

Origineel had ik deze als opwarmer gevonden en was het een 
kleine opdracht van 10 tot 20 minuten om snel iets willekeurigs 
en leuks te bouwen. Ik heb hem uiteindelijk ingezet als brainstorm 
methode om snel een hoop onderdelen voor onze machine te 
prototypen. Per prototype pakte we ongeveer 10 tot 30 minuutjes. 
Dit was één van de meest inspirerende en interessante 
brainstorm methodes die uiteindelijk veel impact heeft gehad op 
ons eindproduct. Ik denk dat het specifiek goed werkte voor ons 
product, omdat we zo'n fysiek eindproduct hadden.  
 

Time Travel Methode (Niet toegepast) 

Hoe zou je het probleem in een andere tijdsperiode oplossen? 

Voorbeelden: 
“Hoe zouden de romeinen ervoor zorgen dat iedereen drinken in de stad krijgt?”  
“Hoe zouden mensen in de toekomst ervoor zorgen dat iedereen drinken in de stad krijgt.”  
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Teleportation Methode (Niet toegepast) 

Hoe zou je het probleem op verschillende locaties oplossen? 

Voorbeelden: 
“Hoe zorg je ervoor dat bejaarden je nieuwe product leren kennen in de Woestijn/ Bar/ ect.”  
 

Rolestorming  

Hoe zou je het probleem vanuit een ander perspectief oplossen?   
Bedenk een concept per rol, die gepast is voor de situatie. 

Voorbeelden: 
Hoe zou een astronaut slechte communicatie op de werkvloer oplossen?  
Hoe zou Hitler slechte communicatie op de werkvloer oplossen?  
 

Rollen die wij hebben toegepast: 

Kapper, astronaut, kok, accountant, baby, boze boer, lieve boer, eekhoorn, draak, spion, oude man,  
verkeersregelaar, alien, lieve clown, kwaadaardige clown, vis, doof persoon, mimespeler, god, cowboy, 
emo, Hitler. 

Wij zelf hebben hem één keer toegepast en het was helaas niet zo 
succesvol. Zelf denk ik wel dat hij succesvol kan zijn, maar het is 
belangrijk dat je een goede vraag stelt voordat je begint aan de 
brainstorm. De vraag waarover je gaat brainstormen is één van de 
belangrijkste onderdelen van een goede brainstorm. Zonder een goed 
geformuleerde vraag krijg je ook geen goede concepten. In ons geval 
waren we vergeten om de locatie in de vraag te zetten. Pas laat in de 
brainstormsessie merkten we dat we niks aan de ideeën hadden. We 
kregen veel interessante perspectieven om communicatie op te 
lossen, maar achteraf konden we het niet omtoveren naar concrete, 
interessante oplossingen voor bij GriDD op de werkvloer . 
 

Group Ideation 

Pak een hoop post-its of een groot stuk papier en ga er met de groep omheen staan. Een kleine tafel of 
muur werkt het best. Begin met je probleem vraag en ram al je ideeën tegelijkertijd op het papier. Itereer 
op elkaars ideeën, bedenk nieuwe ideeën, ga waar je wilt gaan. Houd je aan de brainstorm regels en er 
komen hier vaak snel goede ideeën uit die de hele groep leuk vindt. 

Deze methode hebben we het meest toegepast en hij 
leidde altijd tot waardevolle ideeën. Het is snel, itereert snel 
en is erg toegankelijk voor als je snel, zonder veel 
voorbereiding, aan de gang wilt gaan met een brainstorm. 
Risico’s van deze methode zijn dat één iemand het 
voortouw neemt en alleen zijn ideeën aandacht krijgen, 
terwijl de rest zijn concepten of opmerkingen er niet 
doorheen komen. Dus wees hier waakzaam voor .  
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Brainwriting 

Iedereen krijgt één A4tje. In het geval van drie brainstormers gebruik je ⅓ van je papier om oplossingen 
op te tekenen. Na een bepaalde tijd geef je jouw oplossingen door aan de tweede persoon. De tweede 
persoon itereert door op jouw ideeën en vult hier ook ⅓ van het papier mee en geeft het door aan de 
laatste persoon. Deze vult het papiertje met zijn iteraties op beide jullie ideeën en geeft daarna het A4tje 
aan jou terug. Jullie gaan omstebeurt praten over wat er op jullie papier staat. Begin hier eerst met wat 
jij denkt dat er nu op je papiertje staat zodat er conversatie kan ontstaan. 

Zelf hebben we hem toegepast om het bel probleem op te lossen. Dit 
was een brainstorm methode waar we al ervaring mee hadden en 
waarvan ik wist dat het zou werken. Het is een erg fijne manier van 
brainstormen. Je hebt geen last van mensen met een grote bek, 
waardoor iedereen zijn concepten kwijt kan op papier voordat je er 
over gaat praten. Daarna kwam er ook nog een kleine spontane 
brainstorm waar extra ideeën uit voort kwamen.   
 

Knockout Method 

Start hetzelfde als bij Group Ideation alleen heeft deze brainstorm methode een kleine twist. Je eerste 
ideeën moeten allemaal klein zijn. Nadat je een goed aantal ideeën hebt stop je. Je gaat door met de 
helft van je ideeën en maakt ze iets groter. Ga door totdat je denkt een aantal ideeën over te hebben die 
goed genoeg zijn. 

Fijne en snelle brainstorm methode. Hier kwamen voor ons drie best wel fleshed out concepten uit en de 
ideeën die we onderweg hadden bedacht konden in latere brainstorms nog gebruikt worden als startpunten 
om te kijken of er meer potentie in zat.  
 

Challenger 

Dit is meer een tool die je als test over je concepten heen kunt gooien. Het kan leiden tot andere ideeën. 
Het idee is om al je aannames te bevragen.  

Voorbeeld: 
Waarom is aanname A - Is het waar? Wat zou een andere waarheid kunnen zijn?  
Waarom is aanname B - Is het waar? Wat zou een andere waarheid kunnen zijn? 

Wij hebben hem meerdere keren toegepast om te kijken of onze MoSCoW nog correct was. Om echt in 
diepgang te kijken hoe belangrijk onze eisen waren voor het eindproduct en of ze nog relevant waren. 
 

Reverse Thinking 

Pak een onderwerp en doe alles wat niet normaal zou zijn, precies het tegenovergestelde. Hoe zou je 
ze oplossen of juist niet oplossen 

Voorbeeld: 
Hoe zouden GriDD medewerkers ervoor kunnen zorgen dat hun klanten niet welkom voelen 

We waren door middel van group ideation aan het kijken hoe we 
ervoor konden zorgen dat bezoekers van GriDD zich welkom voelen 
en vonden het ook heel belangrijk om te kijken wat ervoor zou 
zorgen dat ze zich niet welkom voelden, want dat is het laatste wat 
we wilden en moest dus op geen enkele manier deel worden van 
ons concept. Dit is de perfecte tool om ook de 
slechte/fouten/gevaarlijke kanten van je concepten te bekijken.  
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Resource Availability (niet toegepast) 

Wat als je alle tijd, mensen, geld en resources van de wereld hebt. Hoe zou je het probleem dan 
oplossen? Goed om wat extremere oplossingen op te zoeken.  
 

Exaggeration (niet toegepast) 

Maak je oplossing gigantisch groot, extreem klein of vermenigvuldig het. Wat verandert er? Werkt het 
idee beter of werkt het slechter en is het nog interessant?  
 

Get Random Input (niet toegepast) 

Zoek letterlijk een willekeurig woord of opmerking om je te inspireren. Gebruik random input als 
startpunt van een group ideation.  
 

The Léon Strat 

Pak een papiertje of drie en schrijf/teken 50 oplossingen voor je probleem op. De focus ligt hier op 
hoeveelheid. Je oplossingen hoeven niet geweldig te zijn (het liefst wel natuurlijk), maar zorg dat je 
binnen een periode van twee dagen, 50 oplossingen individueel op papier heb staan. Je eerste ideeën 
zijn meestal al bedacht of zelfs onorigineel. Als je 50 ideeën opschrijft moet je echt diep gaan graven, 
hier ontstaan de nieuwe concepten of de interessante pareltjes waar je het liefst mee door wilt gaan. 

Ons uiteindelijke concept is uit deze brainstorm methode 
gekomen. Nummertje 18, meestal zit het idee waar we 
uiteindelijk mee door gaan wat dieper (de 37ste ofzo) maar 
in dit geval stond hij redelijk hoog. Ik denk dat dit 
voornamelijk komt omdat nummer 18, niet idee nummer 
18 was. Waarschijnlijk idee 200 sinds we zoveel meer 
brainstorms hiervoor hebben gedaan. Tot nu toe stelt deze 
methode niet teleur .  
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TOETSING VAN HET PRODUCT 
 
In de week van 14-5 t/m 20-5 en 21-5 t/m 27-5 hebben we ons prototype getest om te onderzoeken of 
onze doelen wel door dit product bereikt werden. Om deze tests te realiseren hebben we ons 
prototype voor de deur van ons eigen lokaal gezet in een poging de situatie bij GriDD zo goed mogelijk 
na te bootsen. Vervolgens hebben we mensen uitgenodigd om bij ons aan te kloppen en hebben we 
hen bevraagd naar hun ervaring.  
 
We hebben het product op de volgende onderdelen getoetst: 
 

 Doodt onze ervaring de tijd? 
 Wordt de ervaring als aangenaam of storend ervaren? 
 Wordt de ervaring als leuk/verwarrend ervaren? 
 Brengt ons ontwerp de mindset van GriDD over (ervaren deelnemers het product als speels, 

professioneel en innovatief)? 
 Kan de bezoeker volgen wat er gebeurt? 
 Verwondert of verbaast de bezoeker zich en is deze enthousiast over de ervaring? 
 Hoe lang duurt de ervaring? 

 

We hebben niet onderzocht of de deelnemer de algehele ontvangst aangenaam vond en zich welkom 
voelde. Dit hebben we niet gedaan omdat we van mening waren dat ons ontvangst de manier waarop 
GriDD dat zou doen niet goed na kon bootsen en dus onbetrouwbare resultaten op zou leveren. 
 

OPZET VAN DE TEST 
 
Om ons lokaal in gereedheid te brengen hadden we onze bureau’s naar achteren geschoven en de 
muur met ons prototype voor de deur gezet, zodat wij niet in het zicht van de deelnemer zouden zijn. 
De ruimte die tussen de deur en het prototype zat was net zo groot als die ruimte bij GriDD op het 
kantoor zou zijn. Zo probeerden we de situatie van de opdrachtgever zo goed mogelijk na te bootsen.  
 
Om testpersonen te vinden hebben we meerdere studenten in de aula van de HKU (tussen de 19 en 26 
jaar van uiteenlopende studies) een voor een laten ‘aanbellen’ bij ons kantoor. Deze doelgroep is niet 
identiek aan die van GriDD, dus verschillen in de bevindingen van onze test deelnemers en de 
eigenlijke doelgroep (bezoekers van GriDD’s kantoor) zijn mogelijk. De test die wij hebben uitgevoerd is 
dus bruikbaar als toetsing van de uitwerking van ons prototype, niet voor het uiteindelijke product, al 
durven wij aan te nemen dat de verschillen tussen de twee doelgroepen niet aanzienlijk zullen zijn, 
zeker omdat de bezoeker van GriDD’s kantoor al van te voren een beeld heeft van wie en wat GriDD is. 
 
Ter voorbereiding op de test hebben we de test deelnemers kort ingelicht over wat ons project is, wie 
de opdrachtgever is en wat de opdrachtgever doet. Vervolgens vertelden we de deelnemer dat deze 
de rol van klant van onze opdrachtgever zou spelen en we gaven hem/haar de opdracht om aan te 
bellen bij ons (GriDD’s) kantoor. 
 
Zodra de testpersoon aanbelde drukte een van ons op de knop om het eerste gedeelte van de WiM 
de activeren. De lamellen gingen draaien. Vervolgens zetten we de andere onderdelen handmatig aan. 
Dit betekende dat we de de knikkers zelf een zetje gaven, dat we zelf de tandwielen lieten draaien en 
zelf het schuifmechanisme naar voren duwden etc. 
 
Aan het eind van de test ontvingen we de test deelnemer en stelden een paar vragen naar aanleiding 
van de ervaring van de bezoeker. 
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Interview 
De antwoorden op onze vragen probeerden wij met de onderstaande vragen te vinden. 
 

Wordt de ervaring als aangenaam of storend ervaren? 
 Stelling: ik vond de ervaring aangenaam (op de Likert Scale) 
 Stelling: ik vond de ervaring storend (op de Likert Scale) 

 

Wordt de ervaring als leuk/verwarrend ervaren? 
 Stelling: ik vond de ervaring leuk (op de Likert Scale) 
 Stelling: ik vond de ervaring verwarrend (op de Likert Scale) 

 

Doodt onze ervaring de tijd? 
 Hoe lang denk je dat de ervaring heeft geduurd? (ondertussen hebben we ook getimed hoe 

lang het duurt) 
 Vond je de ervaring te kort, te lang of was hij goed zo? 

 

Brengt ons ontwerp de mindset van GriDD over (ervaren deelnemers het product als speels, 
professioneel en innovatief)?    

 Met welke drie bijvoeglijke naamwoorden zou je het bedrijf dat deze machine bij de deur heeft 
staan willen omschrijven? 

 

Kan de bezoeker volgen wat er gebeurt? 
 Stelling: ik kon volgen wat er gebeurde (op de Likert Scale) 
 Wat vertelde de machine je? 

 

Verwondert of verbaast de bezoeker zich en is deze enthousiast over de ervaring? 
 Welke gevoelens kwamen bij je op tijdens deze ervaring? Wat voelde je of ervoer je? 
 Heeft de bezoeker nog andere opmerkingen? 

 
 
RESULTATEN 
 
Doodt onze ervaring de tijd? 
De ervaring doodt niet de tijd. Deelnemers aan de test dachten gemiddeld genomen dat de ervaring 
net zo lang duurde als hij daadwerkelijk duurde. Daarbij kan wel gezegd worden dat meerdere (zeven 
van de vijftien) deelnemers aan gaven dat de ervaring hen afleiden tijdens het wachten en dat het 
product leuk is om naar te kijken. 

Wordt de ervaring als aangenaam of storend ervaren? 
De ervaring wordt als aangenaam en niet als storend ervaren. Gemiddeld genomen gaven mensen de 
ervaring ‘aangenaam’ een 4,2 op een schaal van 1 (niet aangenaam) tot 5 (erg aangenaam). Storend 
kreeg gemiddeld een 1,2. 
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Wordt de ervaring als leuk/verwarrend ervaren? 
De ervaring werd als leuk ervaren, maar ook als verwarrend. Leuk kreeg de score 4 en verwarrend 
kreeg 3,5. 
Die verwarring had meerdere, uiteenlopende redenen. Elke deelnemer gaf iets anders aan. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

 De begroeting van de medewerker blijft tijdelijk uit. 
 Het is niet duidelijk wanneer de deur open gaat. 
 Ik snapte niet wat ik moest doen. 
 Wat gebeurt er precies en waarom? 

 

Onze hypothese is dat deze verwarring grotendeels werd veroorzaakt door de opzet van de test. 
Deelnemers wisten immers niet goed wat GriDD voor een bedrijf was en waarom ze een dergelijke 
installatie zouden bouwen. Ook hadden deelnemers andere verwachtingen bij de test dan wat er 
uiteindelijk gebeurde, wat ook verwarring zaaide. We denken dat de verwarring minder zal zijn 
wanneer de installatie bij GriDD geïnstalleerd staat. Waarschijnlijk zullen mensen zich nog steeds 
afvragen waarom die machine er hangt en wanneer iemand de deur open gaat doen, maar die 
nadelen wegen naar ons idee niet op tegen de voordelen. 
 

Brengt ons ontwerp de mindset van GriDD over? 
Vijf deelnemers vonden het product innovatief, vier deelnemers vonden hem speels en drie vonden 
hem professioneel. Ook vonden deelnemers het product technisch ogen (6) en klantgericht (4), gezien 
GriDD de tijd neemt om dit voor klanten te maken. 
 

Kan de bezoeker volgen wat er gebeurt? 
Meestal kon de deelnemer volgen wat er gebeurde, maar twee deelnemers gaven aan dat ze de ‘rode 
draad’ misten. Niet elke beweging werd duidelijk overgegeven (bijvoorbeeld van de lamellen naar de 
knikkerbaan) en op een gegeven moment splitst de machine zich ook in tweeën (knikkerbaan en 
tandwielen). Ook dat moment zaaide soms verwarring. 
 

Verwondert of verbaast de bezoeker zich en is deze enthousiast over de ervaring? 
Deelnemers gaven aan verbaast (2) of nieuwsgierig (3) te zijn over/naar de WiM. 
 

Hoe lang duurt de ervaring? 
De ervaring duurde gemiddeld 13 seconden. 
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reflectie 

Wij hebben erg van dit project genoten. Een half jaar lang aan één project werken is iets wat wij nog niet 
eerder hebben gedaan. In dit hoofdstuk gaan wij in op de punten van het afgelopen halfjaar die goed 
gingen, minder goed gingen en andere interessante punten. 
 
 
PLANNING EN MANAGEMENT 
 
Een van de grootste punten waar we tegenaan liepen tijdens dit project was het inschatten van de 
werklading van het project. We zijn meerdere keren (flink) uitgelopen met de tijd, omdat het werk dat 
we wilden verrichten veel meer tijd vergde dan we aanvankelijk hadden ingeschat. Dit is het meest 
duidelijk te zien bij het concept zelf. We hadden geen ervaring met het bouwen van een heuse Rube 
Goldberg machine en mede daardoor is het uiteindelijk niet gelukt om dit concept te produceren.  

Adriana, als hoofdverantwoordelijke van het bouwproces, had aanvankelijk een grof idee van hoe we de 
machine zouden gaan bouwen en hoe lang dit zou gaan duren. Terwijl we vorderden in het proces 
kwamen er steeds nieuwe taken bij, zoals het opstellen van een budget en het ontwerpen van een 
visuele stijl voor het product. Dit zorgde ervoor dat we het op een gegeven moment lastig vonden om 
in te schatten hoeveel werk het nog zou zijn om het product te maken. 

Naast het feit dat we weinig ervaring hadden met het bouwen van dergelijke constructies liepen we ook 
in de communicatie met elkaar tegen dingen aan. Aan het begin van het project had Adriana al 
aangegeven dat ze het moeilijk vond om discussie te voeren en daardoor niet altijd duidelijk aangaf wat 
ze vond. Tim daarentegen is juist wat directer in het uiten van zijn mening en dat zorgde soms voor wat 
discussies. Hierdoor vond Adriana het moeilijk aan te geven dat het bouwen van de WiM niet meer ging 
lukken. Lennart, die zich verder afzijdig hield tijdens deze discussies, hoopte dat het bouwen wel zou 
lukken en pushte daardoor, samen met Tim, de hoop dat we het product af zouden krijgen voort. Door 
deze punten hebben we uiteindelijk geen product af kunnen krijgen. 

De punten die hierboven staan benoemt hebben we uitvoeriger dan nu uit de reflectie tevoorschijn komt 
besproken tijdens het proces. Sommige misstappen hebben te maken met onze verschillende 
persoonlijkheden en zwaktes die we aan het begin van het project aan elkaar hebben aangegeven. Soms 
wisten we onze persoonlijke zwaktes te overmeesteren, op andere momenten ging dat minder goed. 
Dit zijn zaken die je niet in een project van een half jaar oplost, maar elke keer stapje voor stapje overwint. 
Zo hebben we dit project veel dingen geleerd die ons helpen onze eigen zwaktes langzaam maar zeker 
de baas te zijn. 

Uit deze misstap komt onze realisatie dat het erg belangrijk is om de omvang van het probleem dat je 
gaat oplossen en het product dat je gaat maken te bewaken. Dingen kosten altijd meer tijd dan je denkt, 
zelfs als je al verwacht dat het meer tijd gaat kosten.  

Wij zijn van mening dat we ons goed voorbereid hebben op het project. Aan het begin van het project 
hebben we onze sterke en zwakke punten opgesteld, zodat we wisten waar we op zouden moeten 
letten. Ook hebben we veel aan teambuilding gedaan. Op deze manieren leerden we elkaar goed 
kennen wat ervoor zorgden dat we goed met elkaar konden werken. 

Tijdens dit project hebben we veel geëxperimenteerd, iets wat we voor aanvang van het project al 
wisten dat we wilden doen. Zo hebben we veel geoefend met brainstormen en alle resultaten hiervan 
op de muur gehangen. Dit leverde ons motivatie en inspiratie op. We moeten in het vervolg echter wel 
oppassen dat alles wat er op de muur hangt recent blijft, want nu bleven vaak ideeën hangen die 
meerdere maanden oud waren. Hiernaast lieten we ons soms een beetje meeslepen met het 
experiment. Zo hebben we in het begin gebrainstormd naar oplossingen voor problemen die er eigenlijk 
niet waren of deden we onderzoek naar doelen die eigenlijk niet relevant waren. 
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Tegen het einde van het project vroeg GriDD om een wireframe en een budget. Omdat wij nog druk 
waren met het bouwen van prototypen en het schrijven van code wachtten we daarmee, omdat we het 
niet van een hoge prioriteit achtten. Uiteindelijk bleek dat we de kosten flink buiten het aanvankelijk 
ingeschatte budget vielen, een andere reden waarom het project uiteindelijk geen product  
opgeleverd heeft.   
 

ONDERZOEK DOEN 
 
Het eerste onderzoek wat we uitvoerden leverde goede resultaten op. De methode ‘Draw the 
Experience’, waarin we de opdrachtgever situaties met potlood lieten schetsen, hielp in deze situatie 
erg goed, omdat er al tekenend meerdere perspectieven op het probleem zichtbaar werden. Na dit 
onderzoek waren we echter laks met het uitvoeren van onderzoek naar de doelgroep.  

We hadden niet goed afgesteld wat we precies van de doelgroep wilden weten. We gaven niet vaak 
genoeg aan wat we nodig hadden, maar als we dit wel aangaven toonde GriDD niet altijd evenveel 
initiatief. Zo werden de surveys die we in de eerste maand van het project hadden opgesteld weinig 
uitgedeeld. Uiteindelijk kwam GriDD met veel, waardevolle, data waarop klanten langs zouden komen, 
maar toen grepen wij deze kans ook niet, omdat we toen veel bezig waren met het bouwen  
van prototypes. 

Zo nu en dan leden we aan tunnelvisie. We dachten goed te weten wat GriDD wilde en lieten ons 
meeslepen met deze ‘realisatie’. Een voorbeeld hiervan is het moment waarop GriDD ons een document 
met hun marketing strategie stuurde. Hieruit haalde we erg veel bruikbare informatie. We kwamen 
erachter dat onze opdrachtgever het erg belangrijk vindt om een vooruitstrevende positie binnen de 
sector aan te nemen en te laten zien dat ze innovatief zijn en veel van hun vak weten. We wisten destijds 
erg weinig van de klanten van GriDD, maar dit was informatie waar we veel mee konden. We zijn toen 
doorgeschoten met het idee dat we de merkinhoud van GriDD wilden presenteren aan de bezoeker, 
terwijl de opdrachtgever daar eigenlijk geen behoefte aan had. 

Tegen het eind van het project hebben we ons prototype getest. We hebben er goed op gelet dat de 
resultaten die we verkregen zo representatief mogelijk zouden zijn. Dit was niet altijd even makkelijk te 
bewerkstelligen. We waren steeds op zoek naar de hoeveelheid informatie die we de test deelnemer 
moesten meegeven. Soms vonden we dat we te weinig informatie gaven of onduidelijk waren. Dit heeft 
er mogelijk toe geleid dat de test deelnemers verwarring ervoeren tijdens de test.  

 

ONTWERPEN 
 
Nadat we een duidelijk concept hadden zijn we gaan ontwerpen. We merkte dat het voor ons heel fijn 
werkte om gewoon aan de slag te gaan in plaats van heel lang over dingen na te denken. We zijn direct 
begonnen met het maken van paper prototypes van mogelijke mechanieken voor onze Rube Goldberg 
machine en dat leverde veel inzichten op. Toen we later stevigere prototypen maakten met hout, karton 
en tape konden we deze op de muur plakken. Dit had hetzelfde effect als de ideeën die eerder in het 
project aan de muur hingen; we konden direct onze voortgang zien en dat gaf een goed gevoel. Ook is 
het één voor één beoordelen van mechanieken op concrete punten was een sterke methode om de 
slechtere ideeën eruit te filteren. Als we later merkten dat een mechaniek toch niet realistisch was en 
slecht werkte in de werkelijkheid gooiden we die ook vrij snel in de prullenbak, om het verlies van teveel 
tijd te voorkomen. 

Soms sloegen we door in het bouwen van prototypes. Zo kochten we aanvankelijk erg veel materiaal 
dat we wilden gaan gebruiken voor deze fase, maar een groot deel hiervan hebben we uiteindelijk niet 
gebruikt. Dit heeft een groot deel van ons schoolbudget opgemaakt.  
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Het programmeren van de techniek duurde ook langer dan we hadden verwacht. Onze begeleider 
vanuit school, Edwin, ging ervan uit dat dit niet al te veel tijd in beslag zou gaan nemen, maar we merkten 
dat dit met onze ervaring niet het geval was. 

Een leermoment was dat onze schetsen soms erg netjes waren. Omdat we onze ideeën op de muur 
plakten wilden we dat deze netjes geschetst waren, zodat ze duidelijk gecommuniceerd kunnen 
worden. Als we op sommige momenten wat minder net hadden geschetst hadden we onze problemen 
van meerdere kanten kunnen bekijken. In volgende projecten moeten we nog meer zoeken naar een 
balans tussen de kwaliteit van de concepten en de kwantiteit van de concepten. 

 

COMMUNICATIE MET DE OPDRACHTGEVER 
 
Over de communicatie met GrIDD zijn wij erg tevreden. Uiteraard hadden we af en toe een 
miscommunicatie over zaken, maar in het geheel vonden wij de communicatie duidelijk en transparant. 
We wisten van elkaar wat we konden verwachten. 

Het feit dat we meerdere gesprekken met GriDD hebben gehad vonden wij prettig. Zo bleef je duidelijk 
op de hoogte van elkaars wensen en progressie. Nu we terugblikken merken we dat we tijdens de eerste 
gesprekken met GriDD slecht voorbereid waren. We gingen nooit met een duidelijk doel de meeting in 
en vertelden simpelweg wat we hadden gedaan en wat we van plan waren te gaan doen. Toen we 
merkten dat we weinig uit de feedback van de opdrachtgever haalden zijn we ons beter gaan 
voorbereiden en hebben we ook veel lessen uit de feedback kunnen trekken. 

In het begin van het project hadden we ons eigen kantoor in het gebouw van de opdrachtgever. 
Alhoewel dit het voordeel had dat je direct in contact was met de opdrachtgever en vragen kon stellen 
en elkaar kon leren kennen, had dit ook minder praktische kanten. Zo kostte het ons, gezien onze 
werkmethode, veel tijd om dit kantoor te onderhouden. Elke week moesten we beslissen welke ideeën 
we mee wilden nemen naar ons tweede kantoor. Vervolgens moesten we deze ideeën scannen en daar 
hangen, omdat we ze niet kwijt wilden uit ons eigen kantoor. 

Hiernaast vonden we het geen passend werkmilieu voor ons. We kenden de mensen niet en waren erg 
gewend geraakt aan onze workflow op school. Ook voelden we ons beperkt in de zaken die we konden 
bespreken. Omdat we naast onze opdrachtgever aan het werk waren hielden we ons in en wilden we 
niet vrijuit spreken. We wilden immers de relatie met de opdrachtgever goed houden en waren bang 
dat we mogelijk iets verkeerds zouden zeggen, ondanks het feit dat we heel normale zaken besproken 
over het project en GriDD erg fijn was in de omgang. 

Tim merkte dat hij soms, tijdens het presenteren, moeite had met de humor van de opdrachtgever en 
daardoor wel  eens uit zijn verhaal getrokken werd. Vervolgens vond hij het lastig om op een soepele 
manier de aandacht terug te sturen naar zijn 
presentatie. Dit ging meestal goed en verder 
in het project ging dit ook steeds beter. 

Uiteindelijk hebben we met de opdrachtgever 
een compromis gesloten dat eigenlijk geen 
goede uitkomst is. We zijn geëindigd met een 
product dat niet voldoet aan de aanvankelijk 
eisen die door de opdrachtgever opgesteld 
waren. Misschien was dit wel gelukt als we 
langer de tijd hadden gehad om tot een 
oplossing te komen.  

   Ons kantoortje bij Gridd 
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benodigdheden 

 
MATERIALEN EN KOSTEN 
 
Onze opdrachtgever, GriDD, is een bureau van informatiearchitecten. Zij maken informatie inzichtelijk 
en helpen hun klanten om effectief te communiceren met haar medewerkers of klanten. GriDD’s team 
bestaat  

 

TOTAAL 
 

Categorie Totaal 
Algemeen € 132,17 
Muur € 135,18 
Bel € 46,90 
Lamellen € 62,59 
Knikkerbaan € 53,51 
Gewichtje (Brownpaper) € 10,00 
Brownpaper € 52,30 
Tandwielen (Schuifmechanisme) € 17,10 
Schuifmechanisme € 56,94   

Totaal Materialen € 566,69 
10% onvoorziene kosten € 56,67 
TOTAAL  € 623,36 

  



 

 

TOTAALLIJST MATERIALEN 
  

Materiaal Doeleinde p.s. Totaal Bron 
1 Rol dubbelzijdig tape (5 m) Motors enzo ophangen en een beetje 

dempen 
€ 12,99 € 12,99 https://www.gamma.nl/assortiment/t

esa-powerbond-montagetape-
outdoor-19-mm-5-meter-
wit/p/B257914 

1 Witte verf Onderdelen/muren schilderen € 17,95 € 17,95 https://www.dekwast.nl/artikel/amst
erdam-acrylverf-1000ml 

1 Zwarte verf Grijze verf tandwielen € 3,95 € 3,95 https://www.dekwast.nl/artikel/amst
erdam-acrylverf-120-ml 

1 Oranje verf 1 vd knikkers (eigen voorraad) 
   

2 Rollerset 
 

€ 9,99 € 19,98 https://www.gamma.nl/assortiment/
gamma-professional-muurverfset-5-
delig/p/B559062  

1 Kwast 
 

€ 7,49 € 7,49 https://www.gamma.nl/assortiment/
gamma-kwastenset-voor-
watergedragen-verf-maat-10-14-en-
40/p/B559895 

1 Houtlijm 
 

€ 8,99 € 8,99 https://www.gamma.nl/assortiment/
bison-houtlijm-flacon-750-
gram/p/B457107 

1 Bison tix 
 

€ 4,99 € 4,99 https://www.gamma.nl/assortiment/
bison-tix-contactlijm-gel-50-
ml/p/B483084 

1 Secondelijm 
 

€ 4,19 € 4,19 https://www.gamma.nl/assortiment/
bison-secondelijm-vloeibaar-met-
tipper-3-gram/p/B254823 

1 Glans vernis 75ml 
 

€ 7,50 € 7,50 https://www.dekwast.nl/artikel/amst
erdam-vernis-satin-116 

1 Schroeven (schatting) € 5,00 € 5,00 
 

12 Muliplex 5mm Muur € 6,29 € 75,48 https://www.gamma.nl/assortiment/
multiplex-timmerplaat-5-mm-122x61-
cm/p/B818521 

2 MDF plaat 4mm driehoekige balk/schuifmechanisme € 9,39 € 18,78 https://www.gamma.nl/assortiment/
mdf-244x122cm-4mm/p/B818548 

1 MDF 4mm Lamellen € 2,99 € 2,99 https://www.gamma.nl/assortiment/
mdf-122x61cm-4mm/p/B340344 

https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914
https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914
https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914
https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-1000ml
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-1000ml
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-120-ml
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-120-ml
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-professional-muurverfset-5-delig/p/B559062
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-professional-muurverfset-5-delig/p/B559062
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-professional-muurverfset-5-delig/p/B559062
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-houtlijm-flacon-750-gram/p/B457107
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-houtlijm-flacon-750-gram/p/B457107
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-houtlijm-flacon-750-gram/p/B457107
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-tix-contactlijm-gel-50-ml/p/B483084
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-tix-contactlijm-gel-50-ml/p/B483084
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-tix-contactlijm-gel-50-ml/p/B483084
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-secondelijm-vloeibaar-met-tipper-3-gram/p/B254823
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-secondelijm-vloeibaar-met-tipper-3-gram/p/B254823
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-secondelijm-vloeibaar-met-tipper-3-gram/p/B254823
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-vernis-satin-116
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-vernis-satin-116
https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-timmerplaat-5-mm-122x61-cm/p/B818521
https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-timmerplaat-5-mm-122x61-cm/p/B818521
https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-timmerplaat-5-mm-122x61-cm/p/B818521
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-244x122cm-4mm/p/B818548
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-244x122cm-4mm/p/B818548
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-122x61cm-4mm/p/B340344
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-122x61cm-4mm/p/B340344
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3 Houten balken (100x19, 
210cm) 5 st. 

Frame voor muur € 13,12 € 39,36 https://www.gamma.nl/assortiment/
stora-vurenhout-ruw-19x100mm-
210cm-5-stuks/p/B735812 

5 Ophanghaken Muur aan huidige muur hangen € 2,19 € 10,95 https://www.gamma.nl/assortiment/
duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-
grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516 

1 Scheepsbel Bel € 39,95 € 39,95 Groot (18cm) 

1 Gridd Stift Bel aantikken € 0,00 € 0,00 
 

 
Logo prints Lamellen Zinnen stickerplotten 

 
€ 0,00 Lamellen_Woorden.ai (bijlage) 

5 Houten kralen Knikkers € 1,00 € 5,00 
 

1 Acryl buis Knikkerbaan (60mmx3mm) 2 meter € 28,98 € 28,98 https://www.pyrasied.nl/product/tra
nsparante-acrylaat-buizen-xt/ 

1 Acrylplaat Gewichtje begeleiden (8 × 500 × 200 mm) 350 
x 60 

€ 10,00 € 10,00 https://www.pyrasied.nl/product/xt-
acrylaat-platen-transparant/ 

4 Buiszadels Acryl buis aan muur bevestigen € 1,47 € 5,88 https://pvcbuis.com/omega-zadel/ 

1 Wit touw 5mm, 10 meter Knikkers voorttrekken € 3,00 € 3,00 https://www.alletouw.nl/product/416
9/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-
blauw-olijfgroengeel/sub-
categorie/28/bdsm-roleplaying-
bondage 

1 Spandoek Brownpaper vervanger € 15,67 € 15,67 https://www.drukzo.nl/spandoeken 

1 Houten ronde stok 35mm Oprollen brownpaper, 270cm € 19,49 € 19,49 https://www.gamma.nl/assortiment/
ronde-stok-grenen-35-mm-270-
cm/p/B509590 

1 Houten ronde stok 9mm Recht houden onderkant brownpaper, 270cm € 2,49 € 2,49 https://www.gamma.nl/assortiment/
ronde-stok-grenen-9-mm-270-
cm/p/B509515 

1 RVS rondstaf 3mm, 30cm As in tandwielen € 0,50 € 0,50 https://www.gamma.nl/assortiment/
ronde-stok-beuken-4-mm-100-
cm/p/B501956 

1 Rails Begeleiden schuifplaat (boven) € 12,95 € 12,95 https://www.hornbach.nl/shop/STOR
EMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-
systeem/8494764/artikel.html 

1 Wielen Onderaan plaat  € 13,95 € 13,95 https://www.hornbach.nl/shop/STOR
EMAX-H20-Wiel-voor-hangend-
systeem/8494751/artikel.html  

Logo prints 
Schuifmechanisme 

Logo letters (delen) stickerplotten 
 

€ 0,00 Schuifmechanisme_LogoDelen.ai 
(bijlage) 

https://www.gamma.nl/assortiment/stora-vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-stuks/p/B735812
https://www.gamma.nl/assortiment/stora-vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-stuks/p/B735812
https://www.gamma.nl/assortiment/stora-vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-stuks/p/B735812
https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516
https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516
https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516
https://www.marktplaats.nl/a/antiek-en-kunst/curiosa-en-brocante/m1266841852-scheepsbel-geel-koper-cafe-bar-rondje-bel-ijscobel-xl-nieuw.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
https://www.pyrasied.nl/product/transparante-acrylaat-buizen-xt/
https://www.pyrasied.nl/product/transparante-acrylaat-buizen-xt/
https://www.pyrasied.nl/product/xt-acrylaat-platen-transparant/
https://www.pyrasied.nl/product/xt-acrylaat-platen-transparant/
https://pvcbuis.com/omega-zadel/
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.drukzo.nl/spandoeken
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-35-mm-270-cm/p/B509590
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-35-mm-270-cm/p/B509590
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-35-mm-270-cm/p/B509590
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-9-mm-270-cm/p/B509515
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-9-mm-270-cm/p/B509515
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-9-mm-270-cm/p/B509515
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-beuken-4-mm-100-cm/p/B501956
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-beuken-4-mm-100-cm/p/B501956
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-beuken-4-mm-100-cm/p/B501956
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html
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TOTAALLIJST TECHNIEK 
 

Aan
tal 

Materiaal Doeleinde p.s. Totaal Bron  

4 Arduino nano 
 

€ 5,80 € 23,20 
 

1 USB - Mini USB kabels Nano's code uploaden € 1,95 € 1,95 
 

1 Verlengsnoer/stekker
blok 

Alles van stroom voorzien € 4,95 € 4,95 
 

1 Draden om te solderen Verbindingen maken € 10,00 € 10,00 
 

1 Printplaatjes Dingen op solderen € 2,00 € 2,00 
 

1 12V 10A Voeding Alle Nano's aan verbinden € 20,99 € 20,99 https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-
driver-12v-
10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YH
F45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-
_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE 

1 LDR  Communicatie met Deurbel € 3,20 € 3,20 https://www.hobbyelectronica.nl/product/ldr-light-
dependent-resistor/ 

5 Servo Hamertje laten tikken € 3,95 € 19,75 
 

4 DC motors robot Bewegen touw € 3,95 € 15,80 
 

4 L293D chip Motor 2 kanten laten opdraaien € 0,90 € 3,60 
 

      

 
3D PRINT 

    

1 Servo opzetstuk - 
brownpaper 

Stok aan servo verbinden € 4,00 € 4,00 BrownpaperFinal.stl / UM2_BrownpaperFinal.gcode 

1 Servo opzetstuk - 
bel 

Pen aan servo verbinden € 3,00 € 3,00 GriDDPenFinal.stl / UM2_GriDDPenFinal.gcode 
(bijlage) 

4 Servo opzetstuk - 
lamellen 

Assen aan servos verbinden (3D 
Print) 

€ 2,00 € 8,00 ServoFinal.stl / UM2_ServoFinal.gcode (bijlage) 

1 Servo opzetstuk - 
tandwielen 

Motor aan as verbinden € 2,00 € 2,00 GearFinal.stl / UM2_GearFinal.gcode (bijlage) 

1 Tandwiel Aan motor: tegen tandheugel aan € 2,00 € 2,00 
 

1 Tandheugel Aan plaat: tegen tandwiel aan € 8,00 € 8,00 
 

 

  

https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://www.hobbyelectronica.nl/product/ldr-light-dependent-resistor/
https://www.hobbyelectronica.nl/product/ldr-light-dependent-resistor/
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ALGEMEEN 
  

Materiaal Doeleinde p.s. Totaal Bron 
1 Rol dubbelzijdig 

tape (5 m) 
Motors enzo ophangen en een beetje 
dempen 

€ 12,99 € 12,99 https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-
montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914 

1 Witte verf Onderdelen/muren schilderen € 17,95 € 17,95 https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-
1000ml 

2 Rollerset 
 

€ 9,99 € 19,98 https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-
professional-muurverfset-5-delig/p/B559062 

1 Kwast 
 

€ 7,49 € 7,49 https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-
kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-
40/p/B559895 

1 Houtlijm 
 

€ 8,99 € 8,99 https://www.gamma.nl/assortiment/bison-houtlijm-
flacon-750-gram/p/B457107 

1 Bison tix 
 

€ 4,99 € 4,99 https://www.gamma.nl/assortiment/bison-tix-
contactlijm-gel-50-ml/p/B483084 

1 Secondelijm 
 

€ 4,19 € 4,19 https://www.gamma.nl/assortiment/bison-
secondelijm-vloeibaar-met-tipper-3-gram/p/B254823 

1 Glans vernis 75ml 
 

€ 7,50 € 7,50 https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-vernis-
satin-116 

1 Schroeven (schatting) € 5,00 € 5,00 
 

      

1 USB - Mini USB 
kabels 

Nano's code uploaden € 1,95 € 1,95 
 

1 Verlengsnoer/stek
kerblok 

Alles van stroom voorzien € 4,95 € 4,95 
 

1 Draden om te 
solderen 

Verbindingen maken € 10,00 € 10,00 
 

1 Printplaatjes Dingen op solderen € 2,00 € 2,00 
 

1 12V 10A Voeding Alle Nano's aan verbinden € 20,99 € 20,99 https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-
trafo-driver-12v-
10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF4
5LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-
hoCpmIQAvD_BwE 

1 LDR  Communicatie met Deurbel € 3,20 € 3,20 https://www.hobbyelectronica.nl/product/ldr-
light-dependent-resistor/ 

  

https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914
https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-powerbond-montagetape-outdoor-19-mm-5-meter-wit/p/B257914
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-1000ml
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-1000ml
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-professional-muurverfset-5-delig/p/B559062
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-professional-muurverfset-5-delig/p/B559062
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-kwastenset-voor-watergedragen-verf-maat-10-14-en-40/p/B559895
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-houtlijm-flacon-750-gram/p/B457107
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-houtlijm-flacon-750-gram/p/B457107
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-tix-contactlijm-gel-50-ml/p/B483084
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-tix-contactlijm-gel-50-ml/p/B483084
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-secondelijm-vloeibaar-met-tipper-3-gram/p/B254823
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-secondelijm-vloeibaar-met-tipper-3-gram/p/B254823
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-vernis-satin-116
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-vernis-satin-116
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://leds-depot.nl/120w-led-transformator-trafo-driver-12v-10a.html?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX968YHF45LvyS5FADh2YLWmSIq2i9-45-_K7C7wSQJ0k4JSFd6mn-hoCpmIQAvD_BwE
https://www.hobbyelectronica.nl/product/ldr-light-dependent-resistor/
https://www.hobbyelectronica.nl/product/ldr-light-dependent-resistor/
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MUUR 
  

Materiaal Doeleinde Per 
stuk 

Totaal Bron 

12 Houten platen 5mm Muur € 6,29 € 75,48 https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-
timmerplaat-5-mm-122x61-cm/p/B818521 

1 MDF plaat 4mm driehoekige balk € 9,39 € 9,39 https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-
244x122cm-4mm/p/B818548 

3 Houten balken (100x19, 
210cm) 5 st. 

Frame voor muur € 13,12 € 39,36 https://www.gamma.nl/assortiment/stora-
vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-
stuks/p/B735812 

5 Ophanghaken Muur aan huidige muur hangen € 2,19 € 10,95 https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-
ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-
cm/p/B373516 

  

https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-timmerplaat-5-mm-122x61-cm/p/B818521
https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-timmerplaat-5-mm-122x61-cm/p/B818521
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-244x122cm-4mm/p/B818548
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-244x122cm-4mm/p/B818548
https://www.gamma.nl/assortiment/stora-vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-stuks/p/B735812
https://www.gamma.nl/assortiment/stora-vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-stuks/p/B735812
https://www.gamma.nl/assortiment/stora-vurenhout-ruw-19x100mm-210cm-5-stuks/p/B735812
https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516
https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516
https://www.gamma.nl/assortiment/duraline-ophanghaak-j-vormig-enkel-grijs-14-5x11-5-cm/p/B373516
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BEL 
  

Materiaal Doeleinde p.s. totaal Bron 
1 Scheepsbel Bel € 39,95 € 39,95 https://www.marktplaats.nl/a/antiek-en-

kunst/curiosa-en-brocante/m1266841852-
scheepsbel-geel-koper-cafe-bar-rondje-bel-
ijscobel-xl-
nieuw.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&p
reviousPage=lr";"Groot (18cm) 

1 Gridd Stift Bel aantikken € 0,00 € 0,00 
 

      

1 Servo Hamertje laten tikken € 3,95 € 3,95 
 

1 Servo opzetstuk 
(3D print) 

Pen aan servo verbinden € 3,00 € 3,00 GriDDPenFinal.stl / UM2_GriDDPenFinal.gcode 
(bijlage)  

nano  wordt samengevoegd met lamellen 
nano 
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LAMELLEN 
  

Materiaal Doeleinde p.s. Totaal Bron 
1 MDF 4mm Lamellen € 2,99 € 2,99 https://www.gamma.nl/assortimen

t/mdf-122x61cm-4mm/p/B340344 

1 RVS rondstaf 3mm, 
70,5cm 

Assen in lamellen € 30,00 € 30,00 
 

 Logo prints Logo letters stickerplotten 
 

€ 0,00 Lamellen_Woorden.ai (bijlage) 
      

4 Servo Lamellen omdraaien € 3,95 € 15,80 
 

4 Servo opzetstuk (3D 
print) 

Assen aan servos verbinden (3D Print) € 2,00 € 8,00 ServoFinal.stl / 
UM2_ServoFinal.gcode (bijlage) 

1 nano 
 

€ 5,80 € 5,80 
 

  

https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-122x61cm-4mm/p/B340344
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-122x61cm-4mm/p/B340344
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KNIKKERBAAN 
  

Materiaal Doeleinde p.s. Totaal Bron 
5 Houten kralen Knikkers € 1,00 € 5,00 

 

1 Oranje verf 1 vd knikkers (eigen voorraad) € 0,00 € 0,00 
 

1 Grijze verf 4 vd knikkers (Verf van algemeen/tandwielen) € 0,00 € 0,00 
 

1 Acryl buis Knikkerbaan (60mmx3mm) 2 meter € 28,98 € 28,98 https://www.pyrasied.nl/product/tran
sparante-acrylaat-buizen-xt/ 

4 Buiszadels Acryl buis aan muur bevestigen € 1,47 € 5,88 https://pvcbuis.com/omega-zadel/ 

1 Wit touw 5mm, 10 
meter 

Knikkers voorttrekken € 3,00 € 3,00 https://www.alletouw.nl/product/4169
/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-
blauw-olijfgroengeel/sub-
categorie/28/bdsm-roleplaying-
bondage       

1 DC motors robot Bewegen touw € 3,95 € 3,95 
 

1 L293D chip Motor 2 kanten laten opdraaien € 0,90 € 0,90 
 

1 nano 
 

€ 5,80 € 5,80 
 

  

https://www.pyrasied.nl/product/transparante-acrylaat-buizen-xt/
https://www.pyrasied.nl/product/transparante-acrylaat-buizen-xt/
https://pvcbuis.com/omega-zadel/
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
https://www.alletouw.nl/product/4169/zacht-koord-5-mm-zwart-rood-wit-blauw-olijfgroengeel/sub-categorie/28/bdsm-roleplaying-bondage
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BROWNPAPER - GEWICHTJE 
  

Materiaal Doeleinde p.s. Totaal Bron 
1 Stuk houten ronde stok, 

35mm 
"Gewicht" (stuk stok van de brownpaper) € 0,00 € 0,00 

 

1 Wit touw 5mm Gewichtje aan hangen (stuk touw van de 
knikkerbaan) 

€ 0,00 € 0,00 
 

1 Acrylplaat Gewichtje begeleiden (8 × 500 × 200 mm) 350 x 60 € 10,00 € 10,00 https://www.pyrasied.nl/produc
t/xt-acrylaat-platen-
transparant/ 

1 Zwarte verf Zwart verven "gewichtje" (zwarte verf van 
tandwielen) 

€ 0,00 € 0,00 
 

  

https://www.pyrasied.nl/product/xt-acrylaat-platen-transparant/
https://www.pyrasied.nl/product/xt-acrylaat-platen-transparant/
https://www.pyrasied.nl/product/xt-acrylaat-platen-transparant/
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BROWNPAPER 
  

Materiaal Doeleinde Per stuk Totaal Bron 

1 Spandoek Brownpaper vervanger € 15,67 € 15,67 https://www.drukzo.nl/spandoeken 

1 Houten ronde stok 
35mm 

Oprollen brownpaper, 270cm € 19,49 € 19,49 https://www.gamma.nl/assortiment/
ronde-stok-grenen-35-mm-270-
cm/p/B509590 

1 Houten ronde stok 
9mm 

Recht houden onderkant brownpaper, 270cm € 2,49 € 2,49 https://www.gamma.nl/assortiment/
ronde-stok-grenen-9-mm-270-
cm/p/B509515       

1 Dc Motor Robot Plaat schuviven € 3,95 € 3,95 
 

1 Servo opzetstuk (3D 
print) 

Stok aan servo verbinden € 4,00 € 4,00 BrownpaperFinal.stl / 
UM2_BrownpaperFinal.gcode 

1 L293D chip Motor 2 kanten laten opdraaien € 0,90 € 0,90 
 

1 nano 
 

€ 5,80 € 5,80 
 

  

https://www.drukzo.nl/spandoeken
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-35-mm-270-cm/p/B509590
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-35-mm-270-cm/p/B509590
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-35-mm-270-cm/p/B509590
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-9-mm-270-cm/p/B509515
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-9-mm-270-cm/p/B509515
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-grenen-9-mm-270-cm/p/B509515


48 

 

SCHUIFMECHANISME - TANDWIELEN 
  

Materiaal Doeleinde Per stuk Totaal Bron  

1 MDF plaat 4mm Tandwielen (restplaten) € 0,00 € 0,00 
 

1 Zwarte verf Grijze verf tandwielen € 3,95 € 3,95 https://www.dekwast.nl/artikel/amst
erdam-acrylverf-120-ml 

1 Witte verf Grijze verf tandwielen (verf van algemeen) € 0,00 € 0,00 
 

1 RVS rondstaf 3mm, 
30cm 

As in eerste tandwiel € 0,50 € 0,50 https://www.gamma.nl/assortiment/
ronde-stok-beuken-4-mm-100-
cm/p/B501956       

1 Dc Motor Robot Tandwiel draaien € 3,95 € 3,95 
 

1 Servo opzetstuk (3D 
print) 

Motor aan as verbinden € 2,00 € 2,00 GearFinal.stl / 
UM2_GearFinal.gcode (bijlage) 

1 L293D chip Motor 2 kanten laten opdraaien € 0,90 € 0,90 
 

1 nano 
 

€ 5,80 € 5,80 
 

  

https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-120-ml
https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylverf-120-ml
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-beuken-4-mm-100-cm/p/B501956
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-beuken-4-mm-100-cm/p/B501956
https://www.gamma.nl/assortiment/ronde-stok-beuken-4-mm-100-cm/p/B501956
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SCHUIFMECAHNISME 
  

Materiaal Doeleinde Per stuk Totaal Bron 

1 MDF plaat 4mm Schuifplaat achter muur € 9,39 € 9,39 https://www.gamma.nl/assortiment/
mdf-244x122cm-4mm/p/B818548 

1 Rails Begeleiden schuifplaat (boven) € 12,95 € 12,95 https://www.hornbach.nl/shop/STOR
EMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-
systeem/8494764/artikel.html 

1 Wielen Onderaan plaat  € 13,95 € 13,95 https://www.hornbach.nl/shop/STOR
EMAX-H20-Wiel-voor-hangend-
systeem/8494751/artikel.html  

Logo prints Logo letters stickerplotten 
 

€ 0,00 Schuifmechanisme_LogoDelen.ai 
(bijlage)       

1 Dc Motor Robot Plaat schuviven € 3,95 € 3,95 
 

1 Tandwiel 3D printed Aan motor: tegen tandheugel aan € 2,00 € 2,00 HeugelFinal.stl / 
UM2_HeugelFinal.gcode (bijlage) 

1 Tandheugel 3D 
printed 

Aan plaat: tegen tandwiel aan € 8,00 € 8,00 HeugelGearFinal.stl / 
UM2_HeugelGearFinal.gcode 
(bijlage) 

1 L293D chip Motor 2 kanten laten opdraaien € 0,90 € 0,90 
 

1 nano 
 

€ 5,80 € 5,80 
 

 

https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-244x122cm-4mm/p/B818548
https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-244x122cm-4mm/p/B818548
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html


 

 

techniek implementatie 

 
INTRODUCTIE 
 
Het systeem is zo ontworpen dat onderdelen modulair achter elkaar gezet kunnen worden. Onderdelen 
zijn in ons systeem voornamelijk servo’s, motoren die bewegen en andere sensoren. Dit hebben we 
gedaan zodat in de toekomst onderdelen er gemakkelijk ingezet en uitgehaald kunnen worden. Als een 
onderdeel vervangen moet worden is dit ook erg goed te doen zonder dat het impact heeft op de 
andere onderdelen. 

Elk onderdeel draait op een Arduino Nano. Dit zijn kleine en subtiele mini computers die goed te 
verstoppen zijn in de onderdelen. Één voeding wordt gebruikt om alles draaiend te houden. Door de 
“Volt In” pin op de Nano’s te gebruiken zorgt de Nano er zelf voor dat er niet meer dan 5V door de 
onderdelen gaat, ondanks dat je een sterkere volt voeding hebt. 

Voor elk onderdeel heb ik een stuk code geschreven dat hem vertelt wat hij moet doen. Daarnaast heeft 
elke Nano een stuk code dat hem verteld om te communiceren met andere Nano’s in het systeem. Hier 
komt het modulaire vooral weer terug. De communicatie code is zo geschreven dat Nano’s makkelijk uit 
en in het systeem kunt zetten. 

Een groot deel van dit document is theorie, geen waarheid. Test het, we hebben veel niet uit kunnen 
voeren. Alle onderdelen apart werken, de communicatie tussen nano’s werken, maar het complete 
circuit met communicatie heeft nog wat bugs.  
 

  De techniek voor de lamellen bestaat uit een Arduino Nano die verbonden is 
aan vier servomotoren aan vier servo motoren. 
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FRITZING SCHEMA 
 
Dit is hoe het complete systeem technisch eruit gaat zien:  

  
Het complete circuit draait op een 5V, 2000 mAh voeding. 

1x Nano per pin  40  mAh    
4x Servo idle mode    220  mAh 
1x Servo active mode   650  mAh 
10x Communicatie pins 400  mAh 
------------ + 
1970  mAh 
 

Het systeem gebruikt maximaal ongeveer 1970 mAh in het Servo onderdeel. Dus zorg ervoor dat je 
voeding het zwaarste deel aan kan, want ze staan nooit allemaal tegelijkertijd aan. 

De communicatie pins staan altijd op HIGH en gaan kort naar LOW als ze willen communiceren. Dus dat 
zijn in totaal 10 pins die altijd actief zijn als het systeem aan staat. 

De motoronderdelen zijn 230 mAh op zijn hoogst. Als de Nano’s met de motor draaien gebruikt het 
systeem 190 mAh voor de motor plus 40 mAh voor de pin die hem aanstuurt. 
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COMMUNICATIE CODE 
 
Elke Nano heeft een stuk code waarmee hij kan communiceren met andere Nano’s. Dit doen ze door 
stroompulsen naar elkaar door te sturen. Deze stroompulsen worden zodra ze binnen zijn gekomen 
gelezen en verwerkt. De ene pulse activeert een onderdeel, de ander reset het.  

De Nano’s hebben twee soorten taken: 

DoOnderdeel: voer de taak van je onderdeel uit.  
Bijv. zet servo op van 0 naar 180 graden zodat hij de bel aan tikt. 

DoReset: reset je onderdeel.  
Bijv. zet servo terug op 0 graden zodat hij de bel niet aan tikt.  

 
Hoe werkt de communicatiecode? 
Op het moment dat Nano1 een TRIGGER_OUTPUT verstuurt is Nano2 aan het luisteren of er al een input 
bij hem binnenkomt met TRIGGER_INPUT. 
Hierna speelt Nano2 zijn onderdeel af met DoOnderdeel en verstuurt Nano2 zelf een TRIGGER_OUTPUT 
naar de volgende Nano. Op deze manier gaat het door totdat alle onderdelen zijn afgelopen en ze 
moeten worden gereset.  
 
Dan schakelt de laatste Nano naar reset modus. Voor ons voorbeeld is dit Nano3, maar deze lijn zou veel 
langer kunnen zijn. Nano3 verstuurt een RESET_OUTPUT naar Nano2 die met RESET_INPUT aan het 
luisteren is. Nadat Nano2 heeft gereset verstuurt hij ook een RESET_OUTPUT en gaat dit zo door totdat 
alle onderdelen zijn gereset. 
 
Er zijn drie varianten op de Communicatiecode: 

1. Starter   Nano 1 
2. Doorgevers  Nano 2 
3. Looper  Nano 3 

 

De Starter (Nano 1)  
Code: zie WiMStarter.io  
 
Hier komt het eerste signaal van de bel binnen die het eerste onderdeel start. Ook komt hier het laatste 
reset signaal binnen. Pas als er weer op de bel wordt gedrukt stuurt hij zijn signaal opnieuw door het 
hele systeem en start de loop opnieuw.  
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De Doorgevers (Nano 2 t/m x) 
Code: zie WiMDoorgever.io 

Elke andere Nano tussen de Starter en Looper zijn Doorgevers. Op elk van deze Nano’s zit een stuk code 
die de taak heeft om het Trigger of Reset signaal door te geven naar de volgende Nano in de rij.  
 
 
De Looper (Nano 3 of de laatste Nano in de rij)  
Code: zie WiMLooper.io  
 
Heeft de unieke rol om aan te geven dat het systeem van onderdelen afspelen naar onderdelen resetten 
moet gaan overschakelen. Dit is het draaipunt in de loop  
van het systeem.  
 
Onderdelen zullen varianten van deze code hebben met hun onderdeel code erin verwerkt. 

Doorgever Test:   
Dit is een voorbeeld van hoe ik gechecked heb of mijn code werkte. Het uitvoeren van deze test is ook 
een goede manier om in de juiste workflow te komen en mogelijke toekomstige problemen uit je 
ontwerp te halen. 

 

Dit zijn twee Nano’s met de doorgever code erop zonder dat ze aan elkaar zijn verbonden. 

De twee eerste leds van de rijen van drie zullen aan zijn. Deze leds staan voor de TRIGGER_OUT en 
RESET_OUT en die staan altijd op HIGH, totdat ze een signaal doorgeven en even op LOW gaan. Met 
deze leds kun je checken of de signalen überhaupt verstuurt worden. 

De derde led is het onderdeel. Hij blinkt lang als hij een TRIGGER_IN binnenkrijgt en doOnderdeel 
afspeelt.  Hij blinkt kort als hij een RESET_IN binnenkrijgt en het onderdeel reset, oftewel doReset 
afspeelt.  

Je kunt de draadjes die aan D2 en D3 zijn verbonden kort losmaken om een TRIGGER_IN of RESET_IN 
te faken om te checken of de ledjes op de goede manier reageren. 
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In deze variant hebben we alles aan elkaar verbonden en zullen de onderdelen om en om Aan gaan en 
Resetten. Uiteindelijk kun je de ledjes voor de TRIGGER_OUT en RESET_OUT eruit halen en heb je 
werkende doorgevers. 
 
Belangrijke opmerking! Zorg dat alle arduino’s met hun Volts en GND aan elkaar zijn verbonden ander 
werkt het niet. 
 

WiMStarter & WiMLooper Test 

De WiMStarter & WiMLooper zijn eigenlijk kleinere versies van de doorgever, minder draadjes. minder 
complexiteit. Dus hou de principes van de WiMDoorgever in gedachten als je dit leest. 

 

De starter breadboard, zorg dat je de led en LDR onder een deksel legt, of iets waardoor het donker is. 
Zodat als je op de knop drukt en de LED aan gaat de LDR dit kan opvangen. De gele (TRIGGER_OUT) 
wordt verbonden aan een TRIGGER_IN van een andere Nano 

 

 
De Looper heeft hier een LED als voorbeeld onderdeel en wordt simpel weg verbonden via de gele 
(TRIGGER_IN) aan een andere TRIGGER_OUT en paarse (RESET_OUT) aan een WiMDoorgevers 
RESET_IN. 
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ONDERDELEN 
 

 
Deurbel (Nano, 100k Resistor, LDR) 
Code: zie WiMStarter.io 
 
De deurbel die GriDD gebruikt is de KlikaanKlikuit ACDB-7000C. Een 
draadloze bel met mogelijkheid tot uitbreiding van ontvangers. Één van 
de ontvangers gebruiken we om het systeem te starten. Er zit een Ledje 
op de zijkant van de ontvangers die gaat branden nadat er op de deurbel 
is gedrukt. Door middel van een LDR (Light Dependent Resistor) kunnen 
we dit ledje uitlezen. Door een LDR sensor te gebruiken houden we het 
stroomcircuit van de deurbel en WiM gescheiden 
 

 
Scheepsbel (Nano, Servo) 
Code: zie WiMLamellenenBel.io 
 
Een servo met een GriDD pen erop tikt de klepel van de Scheepsbel aan, waardoor hij gaat bewegen en 
de klok geluid gaat maken. 
 
3D Print: 

 

 

 

 

 
 

Lamellen (Nano, 4x Servo)  
Code: zie WiMLamellenenBel.io 
 

De Scheepsbel en Lamellen zitten vast aan één Nano, omdat 
ze erg dicht bij elkaar zitten in het systeem. Er zijn vier lamellen 
die allemaal verbonden zijn aan een eigen servo die 180 
graden kan draaien.  

Dit onderdeel heeft een aan en uit modus waarin, als de servo’s 
op 0 graden staan, de zin “Ring the doorbell” zichtbaar is. Bij 180 
graden is de zin “An employee is on it’s way” te lezen. 

Ze zullen omstebeurt omslaan door middel van delay’s in de 
code. 

3D print:  
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Knikkerbaan, Tandwielen, Brown Paper, Schuifmechanisme  
(Nano, DC Motor, L293D Motor-driver)  
Code: zie WiMMotor.io 
 
Al deze onderdelen draaien op DC motoren. De code is 
hetzelfde, op de timing na. Met deze timing heb ik nog 
niet kunnen spelen, omdat de onderdelen niet fysiek zijn 
gebouwd. De verschillen in de onderdelen zitten in hoe 
we de DC motor aan de onderdelen verbinden. Het is 
belangrijk dat de as van de motor niet het gewicht van het 
onderdeel draagt. Vandaar dat de onderdelen vaak eerst 
door een gat in de muur gaan en daarna pas met 3D print 
aan de motor worden verbonden. 
 

 
 
Knikkerbaan  
Code: zie WiMKnikkerbaan.io 
 
De knikkerbaan maakt gebruik van zwaartekracht. De baan staat schuin genoeg om te zorgen dat de 
ballen, die aan elkaar zijn verbonden, naar beneden glijden als de motor los draait. Het touw draait op 
en af rond de as van het wiel om de illusie te wekken dat de ballen omlaag rollen. Zo kan het 
onderdeel toch makkelijk worden gereset. Het wiel dat aan de motor is verbonden zal custom 
gemaakt moeten worden om te zorgen dat het touw erin kan blijven oprollen. 

Zelf zat ik er aan te denken om het wiel dat bij de motor wordt geleverd te gebruiken en twee acryl 
cirkels aan de zijkanten te bevestigen. 

 

 
 
 
 
 
 
De code van de knikkerbaan is een uitzondering, omdat de knikkers blijven rollen terwijl de tandwielen 
en het schuifmechanisme afspelen/resetten. Dus binnen in de code stuur ik de TRIGGER_OUTPUT en 
RESET_OUTPUT binnen in DoOnderdeel en DoReset. 
 
Dit kun je in de toekomst gebruiken, bijv. voor als je een onderdeel wilt hebben dat blijft bewegen terwijl 
de rest ook begint. Hou er wel rekening mee dat dit impact heeft op de totale mAh die je systeem 
gebruikt en mogelijk kan resulteren tot de behoefte om aan een  
sterkere voeding. 
 
 
  



57 

 

Tandwielen  
Code: zie WiMMotor.io 
 
De knikkers “rollen” langs het activatie latje, wat ervoor zorgt 
dat het latje beweegt. We wekken de illusie dat dit latje aan 
de tandwielen zit verbonden en hun beweging activeert. In 
werkelijkheid is dit een kwestie van timing tussen de 
knikkerbaan Nano en tandwielen Nano.  
 
Een 3D print verbindt de staaf, die door de as van het 
tandwiel gaat, aan de DC motor. Als de motor gaat draaien, 
draait het tandwiel en als gevolg draaien alle andere 
tandwielen die hier zijn aan verbonden. 
 
3D Print: 

 

 
 
 
Schuifmechanisme 
Code: zie WiMMotor.io 
 
Er wordt een illusie gewekt dat de tandwielen het logo bewegen 
en in elkaar schuiven. Dit is echter niet het geval. Het 
schuifmechanisme wordt via de achterkant met een tandwiel en 
tandheugel naar links en recht bewogen. De plaat staat op wielen 
in een rails om er voor te zorgen dat er weinig weerstand is en de 
motor de plaat zonder problemen  
kan dragen. 
 
3D Print: 
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Brown Paper 
Code: zie WiMBrownpaper.io 
 
Op het moment dat de de knikkers het gewichtje raken zakt het brown paper naar beneden. Dit is ook 
een illusie, de brown paper rolt in en uit door middel van een DC Motor. De timing wordt geregeld door 
de Brown paper Nano. 

De banner zit op een buis van 4 cm. Deze buis zit verbonden aan de DC motor door middel van een 3D 
print. De motor kan twee kanten opdraaien, waardoor de banner uit en in kan rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D print:  
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De machine 
In dit kopje zal ik de machine doorlopen met een fysieke, bouwtechnische benadering. Hier zal ik waar 
nodig toelichten waar bepaalde onderdelen voor dienen en waarom er voor bepaalde materialen 
gekozen is. 
 

De muur 

De muur bestaat uit platen 5mm Multiplex van 122×61. Dit zijn relatief kleine platen hout en de reden 
hiervoor is dat er geen dik hout gebruikt kon worden. De muur zou dan te zwaar worden om aan de 
huidige muur te hangen en de platen multiplex van 244×122 begonnen bij 9mm. Er zijn wel grotere platen 
MDF (medium-density fibreboard) die dun zijn, maar MDF is geen geschikt materiaal om onderdelen aan 
te hangen en in te schroeven etc. Daar scheurt het te makkelijk voor.  

De reden dat de driehoekige balk van 4mm MDF 244×122 is gemaakt, is dat deze ook niet zwaar mocht 
zijn, maar wel uit grote platen moest bestaan. Daarnaast zal er niet teveel gewicht aan de driehoekige 
balk hangen. Het deel waar de driehoekige balk wel ondersteuning moet bieden wordt overigens wel 
van de 5mm Multiplex platen gemaakt.  
 

Lamellen 

De lamellen worden gemaakt uit 4mm MDF platen en elke lamelle bestaat uit twee van deze stukken 
plaat aan elkaar vastgelijmd. Dit is niet alleen voor extra stevigheid, maar ook om gemakkelijk(er) een 
groef voor de assen uit het midden van de plaat te kunnen halen én om deze assen makkelijk(er) in de 
lamellen te lijmen. 

De reden dat er hout gebruikt wordt i.p.v. bijvoorbeeld foamboard, is dat de machine veel in de zon gaat 
staan en foamboard hier erg gevoelig voor is. MDF is een stuk stabieler in die zin. 

De assen zijn RVS (roestvrij staal) rondstaf 3mm. Er is voor hiervoor gekozen, omdat dit zowel dun als 
stevig is. 

De tekst op de lamellen wordt met stickervel gemaakt, omdat dit netter is dan met de hand verven en 
stabieler (gezien de zon en veel UV licht) dan drukken op papier en dat op de lamellen lijmen. Daarnaast 
beschikt Gridd zelf over een snijplotter waarmee dit gedaan kan worden, wat ook een voordeel in de 
kosten geeft.  
 

Knikkerbaan 

Voor de knikkers in de knikkerbaan zullen houten kralen van 5cm doorsnee worden gebruikt. Hout is 
stevig en glad, wat nodig is als ze meerdere malen per dag door een buis, tegen een houten gewichtje 
aan gaan schuiven.  

Er is voor een heldere acryl buis (over bijvoorbeeld een halve buis, of twee staven als knikkerbaan) 
gekozen omdat deze er “sleek” en modern uitziet en goed in het ontwerp van de look van de WiM past. 
Hiernaast is een praktisch voordeel ook dat de knikkers in een afgesloten buis zitten en er dus nooit uit 
kunnen vallen of per ongeluk door iemand kunnen worden aangetikt o.i.d.  
 

Brown paper 

Het brown paper in dit onderdeel is niet echt brown paper, maar een banner met brown paper texture. 
Dit heeft meerdere redenen. Ten eerste is een rol brown paper simpelweg te kort: brown paper is 1 
meter breed, waar het in ons ontwerp 1,5 meter breed moet zijn om de tekst “Customer Experience” met 
het logo uit te kunnen laten lijnen. Hiernaast blijft brown paper gewoon papier: het scheurt en kreukt 
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makkelijk en maakt daarnaast ook best wat lawaai als het uitrolt, iets wat niet in de congruentie van het 
ontwerp past. 

Gewichtje 

Aan het brown paper hangt een touwtje met een “gewichtje” eraan, welke doet blijken het brown paper 
onderdeel te activeren wanneer deze wordt aangetikt door de knikkers. Het “gewichtje” is geen echt 
gewichtje, omdat dat te zwaar zou zijn voor de motor die het brown paper in en uitrolt. Hierom wordt 
deze dus van een geverfde, houten cilindervorm gemaakt.  

Het gewichtje wordt begeleidt tussen twee stukken acrylplaat. Deze zorgen ervoor dat het gewichtje 
niet heen en weer slingert wanneer de knikkers hem aan tikken en garanderen een stabielere uitvoering 
van het brown paper onderdeel.  
 

Schuifmechanisme 

Het schuifmechanisme is een speciaal onderdeel dat extra uitleg van werking verdient. Dit onderdeel 
bestaat uit twee platen achter elkaar met beiden delen van het Gridd logo erop. Uit de voorste plaat zijn 
vormen gesneden, waardoor delen van het logo missen. Deze delen worden aangevuld door de 
achterste plaat. Wanneer de twee platen recht achter elkaar hangen, is er dus een volledig logo 
zichtbaar, maar wanneer ze uit elkaar schuiven ontstaan er uit een combinatie van zichtbare en bedekte 
delen logo abstracte vormen. Dit is hoe het effect van het logo wat “in elkaar schuift” wordt gecreëerd. 

De bewegende plaat van het schuifmechanisme onderdeel bestaat uit 4mm MDF 244×122. Zoals bij de 
lamellen is dit wederom geen foamboard, omdat dit onderdeel veel in de zon gaat staan en is het wel 
hout zodat het licht en stevig is. En evenals bij de lamellen wordt hier ook stickervel gebruikt in plaats 
van verven of op papier drukken, met dezelfde redenen als bij de lamellen. 

De bewegende (achterste) plaat wordt als een schuifkast deur opgehangen, zodat deze soepel over een 
rails heen rijdt en er belasting van het motortje af wordt gehaald.  

Tandwielen 

Het schuifmechanisme wordt “geactiveerd” door een aantal tandwielen. Deze tandwielen worden uit 
4mm MDF gesneden met een lasersnijder. Dit materiaal was de goedkoopste optie welke ook in de stijl 
past (nadat deze geverfd zijn). Metalen tandwielen zouden het gaafst zijn, maar deze zijn ontzettend 
duur om op maat te laten maken en zelf accuraat uitsnijden/zagen is zeer lastig (en het materiaal blijft 
ook nog steeds duurder). Eventueel zou acrylplaat kunnen worden overwogen, gezien dat ook laser 
gesneden kan worden, maar dit is wederom duurder dan hout. 
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STappenplan 

In dit stappenplan gaat zo uitgebreid mogelijk omschreven worden hoe het product gebouwd kan 
worden. Als we hem zelf hadden gebouwd, zouden we bepaalde dingen ter plekke uitzoeken (denk aan 
afmetingen, bevestigen van onderdelen, exacte positionering, etc.). Met deze reden is er op sommige 
punten dus geen exacte data aangegeven, maar een plan hoe de juiste data verworven kan worden/hoe 
wij deze stappen zouden hebben aangepakt. 

 Alle maten zijn in centimeters, tenzij anders aangegeven. 
 De afbeeldingen die tussendoor het stappenplan staan, staan ook in groter formaat in de bijlage. 

 

Lees eerst het stappenplan een keer volledig door voordat er iets wordt uitgevoerd! Dit kan 
mogelijke verwarringen voorkomen. 

 

DEURBEL 
 
Om de ldr resistor optimaal te laten werken, moet de ruimte om de receiver van de deurbel donker 
worden gemaakt. Maak hiervoor uit resthout (dus NA het hele bouwproces, zodat je weet welk hout over 
is) een simpel doosje welke om de deurbel receiver heen kan. Verf deze eventueel egaal en dekkend 
wit als deze ergens zichtbaar op wordt gehangen. 
 

MUUR 
 
Voorbereiden 
 

1 Zaag de in totaal 12 platen 5mm multiplex op de volgende maten 
A 5 × 122×61 (originele grootte) 
B 1 × 122×35 
C 4 × 88×61 
D 1 × 122×35 
E 1 × 32×61  

 
2 Zaag de in totaal 15 balken 100×19mm, 210cm ruw vurenhout op de volgende lengtes:  

A 4 × 210 (originele lengte) 
B 2 × 126,2 
C 2 × 81,1 en neem een hap van 5×56 uit de hoek van de balk (zie afbeelding 1.1)  

 C1   Boor 4 gaten van 3mm doorsnee en 10mm diep in een van de balken op 
  de in afbeelding 1.2 aangegeven plekken  
 C2   Boor 4 gaten van 3mm doorsnee en door de gehele breedte in een van de 
  balken op de in de afbeelding 1.2 aangegeven plekken. 

D 1 × 99,1 en neem een hap van 5×61 uit de balk op de in afbeelding 1.1 aangegeven plek. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Afbeelding 1.1 Afbeelding 1.2 
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E 2 × 115,1 
F 3 × 117 
G 3  × 25 
H 2 × 222 
I 1 × 64,2 
J 1 × 13,1 

 Er blijven een aantal balken over, deze kunnen/zullen gebruikt worden op andere plekken. 
 

 
Bouwen 
 

1 Leg de platen en balken uit zoals op afbeelding 1a en 1b te zien is en schroef vast. Houd er bij 
het schroeven rekening mee dat dit zo netjes mogelijk gebeurt: de achterkant van de muur is 
minder zichtbaar dan de voorkant van de muur, houd de voorkant dus zo netjes mogelijk.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Bij de balken staat er nog een b of een d na de letter.  

De b staat voor breedte en houdt in dat de balk op zijn 100mm 
brede kan moet worden vastgezet. 
De d staat voor dikte en houdt in dat de balk op de 19mm 
dikke kant moet worden vastgezet  
 
 
 
 
 

  
 

2 Verf de muur vervolgens egaal en dekkend wit met acrylverf, behalve de 3 C platen in de hoek 
van het geheel (deze gaan nog door een lasersnijder) 

3 Hang de 5 “Duraline ophanghaak J-vormig enkel grijs 14,5x11,5 cm” zo aan de bovenkant van de 
muur dat deze over de huidige muur heen kan worden gehangen. Verdeel de ruimte tussen de 
haken zo dat de muur stabiel hangt. 

 

Afbeelding 1b 

Afbeelding 1a 



63 

 

MUUR – DRIEHOEKIGE BALK 
 
Voorbereiden 
 

1 De balk bestaat als het ware uit 3 delen: het linkerdeel, het middendeel (hier gaat het brown 
paper onder hangen), en het rechterdeel (waar ook de knikkerbaan in zal worden verwerkt). 
De maten en hoeken van het zijaanzicht zijn op afbeelding 2.1 te zien.  
Zaag uit de plaat 4mm MDF 122×244 de volgende maten: 

A 28×20 
B 28×25 
C 28×32 

 
D 160×12 
E 160×15 
F 160×19,2  

 
G 33×20 
H 58×20 
I 152×25 
J 152×32 

 
2 Een driehoekige vorm met de maten en vorm zoals in afbeelding 2.1  

 
 

Bouwen 
 

1 Zet de onderdelen in elkaar zoals in 
afbeelding 2.2 is aangegeven. Het vastzetten 
kan door te lijmen, te schroeven, etc. Er gaat 
waarschijnlijk wel iets van een verstevigende 
balk in de randen nodig zijn. Dit is een van de 
onderdelen die nog niet helemaal uitgedacht 
waren en we tijdens het bouwen door 
zouden ontwikkelen.  
LET OP! In de afbeelding staat hoe de balk 
uiteindelijk bij elkaar moet, maar laat voor nu 
de voorste delen (c, f, j) eraf of monteer ze 
zodat ze makkelijk demontabel zijn. Dit gaat 
helpen bij het implementeren van de 
brownpaper en knikkerbaan later. 

 
 
  

Afbeelding 2.1 

Afbeelding 2.2 
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LAMELLEN 
 
Voorbereiden 
 

1 Zaag de plaat 4mm MDF 122×61 tot 8 stukken van 13×59,4 (de lamellen) 
2 Frees met een 3mm brede, ronde freeskop een groef van 1,5mm diep over de gehele lengte in 

het midden van iedere lamelle (afbeelding 3.1). 
3 Lijm de 3D geprinte opzetstukjes aan de roterende kopjes van de servo’s met Secondelijm.  

Snij de woorden (Lamellen_Woorden.ai) voor op de lamellen uit zwart stickervel met een 
snijplotter. 
Het bestand is nu een.ai (Adobe Illustrator) bestand, zodat deze nog aangepast en geconverteerd 
kan worden naar het juiste, snijbare bestand. 

 

Bouwen 
 

1 Leg de RVS 3mm rondstaf van 70,5cm lang (een as) in de 
groef van een lamelle en lijm vast met Bison Tix (of een 
vergelijkbare variant hiervan). Dit doe je met 4 lamellen, je 
houd de andere 4 lamellen over. 

2 Lijm de 4 “lege” lamellen op de lamellen met as, zodat 
deze samen 1 lamelle van 8mm dik zullen vormen. 
Uiteindelijk houd je dus 4 lamellen over waar een metalen 
as doorheen gaat. Lijm de 2 helften op elkaar met Houtlijm 
en gebruik weer Bison Tix in de groef, zodat de as ook op 
de tweede helft vastzit. 

3 Verf de lamellen egaal en dekkend wit met acrylverf. 
4 Plak de woorden op de lamellen. Zorg ervoor dat ze op 

een kant “Ring the doorbell” spellen en wanneer de 
lamellen over hun (horizontale) as worden gedraaid er “An 
employee is on their way” uitkomt (afbeelding 3.2).  
 

5 Zet de lamellen in de hiervoor geboorde gaten in de 
balken langs het gat  
voor de lamellen. 
 

 

  

Afbeelding 3.1 

Afbeelding 3.2 
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SCHEEPSBEL 
 
Voorbereiden 
 

1 Zaag een stuk van 30mm van een van de resterende balken af en haal hier een stuk van 12mm 
breed en 22mm lang uit in het midden van het blok. Dit wordt een gat waar een servo is bevestigd 
kan worden. 

2 Verf dit blokje egaal en dekkend wit met acrylverf, sla de binnenste vlakken van het gat  
hierbij over.  
 

3 Lijm het 3D geprinte opzetstukje aan het roterende kopje van de servo met Secondelijm.  
 

Bouwen 
 

1 Hang de scheepsbel op in het midden van de breedte van de lamellen. Zorg ervoor dat de bel 
niet voor de woorden hangt en zo mogelijk de leesbaarheid beïnvloed. 

2 Bevestig het blokje op een locatie waar de stift goed de bel aan kan tikken. Vind deze locatie 
door alvast de servo in het servogat in het blokje te plaatsen en de stift in het opzetstukje te 
plaatsen. Lijm de onderdelen nog niet vast! Ze worden hier puur gebruikt om de positie te vinden 
waarop de stift de scheepsbel raakt. 

 

SCHUIFMECHANISME 
 
Voorbereiden 
 

1 Zaag de plaat 4mm 122×244 MDF tot een plaat van 59×167 (achterste logoplaat) 
Als deze plaat uit zichzelf niet recht/stevig genoeg is, kan er met resterende balken een frame 
worden gemaakt om te verstevigen. 

2 Kort de “STOREMAX rail 180cm voor H20/H40 systeem” af tot 165cm. 
3 Teken (licht/uitwisbaar) een vlak van 56×150 af op de in afbeelding 4 aangegeven plek (voorste 

logoplaat) en nummer de platen waarop dit afgetekend met nummers 1, 2 en 3 (ook zoals in 
afbeelding 4 is aangegeven). 

4 Snijd de delen Gridd logo (Schuifmechanisme_LogoDelen.ai) uit op stickervel in de snijplotter: 
grijs voor de letters G r D D, oranje voor de i.   
Het bestand is nu een.ai (Adobe Illustrator) bestand, zodat deze nog aangepast en geconverteerd 
kan worden naar het juiste, snijbare bestand. 

 

  

Afbeelding 4 
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Bouwen 
 

1 Demonteer de C platen welke de voorste plaat vormen. 
2 Er zijn 3 .dxf (voor de lasersnijder geschikte) bestanden voor deze platen, deze zorgen ervoor dat 

de juiste vlakken op de juiste plekken uit worden gesneden voor het schuifmechanisme.  
Bestand “WiM_PlankC_1.dxf” is voor plank 1, bestand “WiM_PlankC_2.dxf” voor plank 2, en 
“WiM_PlankC_3.dxf” voor plank 3.  
Stel de lasersnijder correct in: blauw voor graveren, rood voor snijden. Graveren mag aardig diep, 
dit moet redelijk zichtbaar blijven na het verven (er zal een riggel te zien moeten kunnen zijn, als 
guidelines) 
Belangrijk! Lijn de platen goed uit: in het bestand staan graveer puntjes (blauw) op de hoeken van 
de platen, bij het uitlijnen zal de laserkop dus echt van punt tot punt van de plaat moeten gaan. 
In de bestanden staan ook de omlijning van delen van het Gridd logo in blauw (om te graveren). Deze 
komen later van pas bij het opplakken van de op sticker uitgesneden delen logo. 

3 Snijd de bestanden uit de bijbehorende platen. 
4 Schuur de snijranden minimaal bij om het roet te verwijderen. 
5 Monteer de platen terug in hun positie op de muur.  

Als de randen toch nog niet helemaal aansluiten: schuur de overgangen tussen platen minimaal 
tot er geen harde overgang meer zichtbaar is. 

6 Verf de platen egaal en dekkend wit met acrylverf. 
7 Monteer de “STOREMAX rail 180cm voor H20/H40 systeem” zoals in de video in de 

productpagina wordt uitgelegd aan de balk H die boven de platen hangt.  
8 Monteer de “STOREMAX H20 Wiel voor hangend systeem” zoals in de video in de productpagina 

wordt uitgelegd aan de voorste plaat. 
9 Plak de delen Gridd logo (stickervel) op de voorste plaat op de plekken waar het logo  

gegraveerd is.  
10 Hang de achterste plaat in de rails (zoals in de video wordt uitgelegd) en schuif deze tegen balk 

I aan: deze positie wordt de “uit modus” van het schuifmechanisme 
11 Schuif de achterste plaat vanaf deze positie 15cm naar rechts (van voren gezien), dit wordt de 

“aan modus” van het schuifmechanisme. 
12 Plak de delen Gridd logo op de achterste logoplaat. Lijn dit zo uit dat vanaf de voordeur het logo 

compleet vormt.   
 

BROWN PAPER 
 
Voorbereiden 
 

1 Kort de houten ronde stok (35mm doorsnee) af op 
180cm. 

2 Zaag uit resterende (stukken) platen 5mm 
Mulitplex 4 stukken die passen in de op 
afbeelding 5.1 aangegeven plekken in de 
driehoekige balk (dit worden stokhouders) en lijm 
er 2 op elkaar zodat het 2 dikke stukken worden. 
  
De afmetingen zijn in afbeelding 5.2 aangegeven. 

3 Kort de houten ronde stok (9mm doorsnee) af op 
150cm. 

 

  

Afbeelding 5.1 

Afbeelding 5.2 

https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-rail-180cm-voor-H20-H40-systeem/8494764/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/STOREMAX-H20-Wiel-voor-hangend-systeem/8494751/artikel.html
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Bouwen 
 

1 Maak de 9mm ronde stok aan de onderste rand van de banner vast (onderkant om stok heen 
slaan zodat de stok niet zichtbaar is). Het vastmaken kan door te lijmen, te naaien, of beide. 

2 Maak de bovenste rand van de banner vast aan de 35mm ronde stok, zodat de banner recht en 
stabiel om de stok heen kan worden gerold wanneer deze hangt. Het vastmaken kan door de 
lijmen, te schroeven, of beide. 

3 Boor gaten van 35mm uit de stokhouders. Zorg dat deze gespiegeld op dezelfde plek zijn 
geboord, zodat de stukken in de driehoekige balk zitten wanneer  de stok met banner recht en 
gelijk hangt. 

4 Maak het linker stuk van de stokhouders vast aan de (linker opening van de) driehoekige balk.  
5 Schuif de rechter stuk van de stokhouders om de (rechterkant van de) stok met banner heen. 
6 Schuif de linkerkant van de stok met banner in het linker stuk stokhouder (welke dus aan de 

driehoekige balk vastzit) 
7 Maak het rechter stuk stokhouder ook vast aan de driehoekige balk. 

 

BROWN PAPER – GEWICHTJE (1) 
 
Voorbereiden 
 

1 Haal een stuk van 60mm van de resterende houten ronde stok (35mm) af (het gewichtje). 
2 Boor een gat van minimaal 6mm door de lengte van het gewichtje, hier zal het touw doorheen 

gaan. 
3 Verf het gewichtje egaal en dekkend zwart. 
4 Haal een stuk touw van het “Wit touw 5mm, 10 meter” af welke lang genoeg is om vanaf de stok 

met banner ruim tot de grond te komen.  
5 Zaag(/lasersnijd) uit de acrylplaat 8mm 1 stuk van 26×6, en 1 stuk van 20×6. 

 

Bouwen 
 

1 Maak het stuk touw vast aan de banner in het midden aan de onderste rand. Dit kan door een gat 
te maken in de banner zelf, de randen van dit gat met naald en draad af te werken of hier een 
nesteloog in te slaan en het touw hier doorheen te rijgen. 

2 Rijg het touw door het gewichtje heen, maar maak deze nog niet vast: het gewichtje moet nu op 
de juiste hoogte worden afgesteld. 

3 Rol de banner in (dit wordt de “uit modus” van de brownpaper). 
4 Zorg ervoor dat het gewichtje in deze “uit modus” met de onderkant 20cm boven de grond hangt. 

Leg op deze positie een knoop in het touw onder het gewichtje, zodat deze ook op deze hoogte 
blijft hangen (en niet meer over het touw heen glijd). 

 

KNIKKERBAAN 
 
Voorbereiden 
  

1 Verf de houten kralen (knikkers) : 4 in Gridd-logo grijs, 1 in Gridd-logo oranje 
2 Vernis de knikkers. 
3 Gebruik de rest van het “Wit touw 5mm, 10 meter” voor dit onderdeel. Rijg de knikkers aan het 

uiteinde in de volgorde: grijs - grijs - oranje - grijs - grijs. 
4 Leg stevige knopen in het touw, strak aan beide uiteinden van de 5 knikkers (gezamenlijk, niet 

per afzonderlijke knikker) zodat deze niet meer over het touw kunnen bewegen.  
 

5 Snij/zaag 2 cirkels uit hout/acrylplaat die ongeveer 3-4 cm groter zijn in doorsnee dan de wielen 
die bij de motor horen en lijm deze aan beide uiteinden van zo’n wiel. Dit gaat ervoor zorgen dat 
het touw wat hieromheen gaat rollen niet van het wiel af kan glijden. Dit onderdeel wordt verder 
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behandeld in techniek implementatie.  
 

6 Positioneer de acryl buis om te kunnen bepalen hoe ver deze moet worden afgekort. 
De knikkers moeten in de buis in de driehoekige balk verstopt worden, deze zijn samen 25cm. 
Het zichtbare begin (dus wat onderuit de driehoekige balk komt) moet in het midden van de 
breedte van de lamellen komen.   
Het uiteinde van de buis moet recht naast het gewichtje uitkomen wanneer de brown paper 
opgerold (dus in uit modus) is.  
Kort de acryl buis zo af dat deze aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en zorg ervoor dat 
het uiteinde naast het gewichtje (in het totaal gezien) verticaal wordt afgezaagd (dus niet haaks 
op de buis, maar parallel aan het gewichtje).  
 
 

Bouwen 
 

1 Hang de acryl buis op d.m.v. buiszadels.   
De buiszadels zijn 63mm, maar de buis is 60mm. Als de buis niet stevig genoeg in de zadels zit: 
gebruik wat dubbelzijdig tape. Dit zal de buis niet alleen vastzetten d.m.v. de lijm op de tape, maar 
ook omdat de tape de ruimte tussen buis en zadel op zal vullen. 

 

BROWN PAPER – GEWICHTJE (1) 
 

1 Nu de knikkerbaan buis hangt, kunnen de acrylplaten worden bevestigd.  
Maak de stukken haaks op de muur vast, op de in afbeelding 6 aangegeven plekken. Het 
vastmaken kan door te lijmen, voorzichtig van achter de muur  
te boren, of beide. 
 
 

  

Afbeelding 6 
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SCHUIFMECHANISME - TANDWIELEN 
 
Voorbereiden 
 

1 Ontwerp op deze site 4 tandwielen: 
A 1 × 15cm doorsnee 
B 1 × 20cm doorsnee 
C 1 × 25cm doorsnee 
D 3 × 15cm doorsnee, plak deze aan elkaar zodat er 1 dik tandwiel overblijft.  

Alle tandwielen moeten gaten in het midden hebben van 3mm.  
Sla een bestandsvorm op welke tot lasersnijder bestand kan worden omgezet. 

2 Snijd de tandwielen uit resthout van 4mm MDF platen. 
3 Verf de tandwielen Gridd logo grijs. 

 

Bouwen 
 

1 Bevestig de tandwielen zoals in 
afbeelding 7 is aangegeven. Aan de 
onderste tandwiel zal later een motor 
worden bevestigd, de rest beweegt 
mechanisch mee.  
Het positioneren en bevestigen van de 
assen is iets wat we tijdens het 
bouwproces uit zouden zoeken, hier is 
dus nog niet diep op ingegaan en is nog 
geen exacte instructie voor. Opties zijn: de 
assen tot U-vormen buigen en in de muur 
bevestigen, (acryl)platen aan de uiteinden 
van de assen zetten en de assen daar 
bevestigen, etc.   
Zorg er wel voor dat de as die door de onderste tandwiel (waar een motor aan verbonden wordt) 
door de muur heen gaat, zodat achter de muur de motor bevestigd kan worden. 

 

  

Afbeelding 6 

https://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
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TECHNIEK IMPLEMENTEREN 
 
Algemeen 
Het positioneren en implementeren van tech is iets wat we tijdens het bouwproces zouden doen, 
waardoor er nu geen exacte maten te geven zijn. Dit is de aanpak die wij hadden gevolgd als het 
bouwproces door zou gaan. Maak bij de onderdelen waar het bevestigen van de tech nog niet diep is 
uitgedacht vooral creatief gebruik van restmateriaal! 
Zorg ervoor dat de onderdelen nog los zijn (niet aan elkaar vast gesoldeerd). Zoek goede plekken waar 
de onderdelen veilig en stevig kunnen worden bevestigd - lees dus eerst de volgende stappen per 
onderdeel door om te weten waar bepaalde onderdelen moeten komen! 
Positioneer de onderdelen waar ze gaan komen en meet af hoeveel lengte een draad naar een 
onderdeel bijvoorbeeld nodig heeft. Wanneer deze lengtes er zijn kunnen de onderdelen vast 
gesoldeerd worden, neem hierbij de lengtes nog wel ruim voor de zekerheid. 
 

Deurbel 
De Arduino Nano met ldr resistor moet samen met de deurbel receiver in het doosje passen. 
 

Scheepsbel 
Lijm de Gridd Stift met Bison Tix of secondelijm in het hiervoor bedoelde gat in het opzetstukje van de 
servo. Lijm vervolgens de servo met Bison Tix vast in het hiervoor bedoelde gat in het blokje. 
 

Lamellen 
Positioneer de servo’s zo naast balk C2 dat de uiteindes op de roterende koppen uitlijnen met de assen 
van de lamellen en lijm ze hier vast op Bison Tix. Lijm ook de assen vast in de opzetstukken met  
Bison Tix. 
 

Knikkerbaan 
Positioneer de motor zo naast het begin van de acryl buis dat het touw soepel en zonder hindernissen 
uit en in kan rollen. Dit is nodig om de knikkers stabiel en soepel door de buis te kunnen laten glijden. 
Zet de motor op deze positie vast. 
 

Tandwielen 
Positioneer en bevestig het motortje met het opzetstuk aan de as van de onderste tandwiel. Lijm zowel 
het motortje als de as in het opzetstuk vast (secondelijm). 
 

Schuifmechanisme 
Lijm het tandwiel aan de motor vast (secondelijm) en zoek een goede plek waar de motor kan  
worden gepositioneerd.   
De motor moet ergens uitkomen waar hij stabiel en recht met de tandheugel verbonden kan worden. 
Het makkelijkst is om bij het bevestigen van de motor gebruik te maken van de balk die zich onder de 
achterste logoplaat bevindt. Bevestig de tandheugel dus ook op een plek waar dit allemaal voldoet. 
 

Brown paper 
De motor die de rol “brown paper” (de banner om stok gewikkeld) gaat besturen zal het handigst zijn 
aan de (van voren gezien) rechterkant van deze stok. Lijm het opzetstuk aan de 35mm houten ronde 
stok en positioneer de motor zo dat deze in het andere uiteinde van het opzetstuk uitkomt.  
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conclusie 
Onze conclusie is tweeledig. We geven tips mee voor het volgende team om te voorkomen dat ze in 
dezelfde valkuilen lopen als wij. Daarnaast hebben we voor onze opdrachtgever een aanbeveling voor 
hoe dit project het best voortgezet kan worden. 

 

VOOR EEN VOLGEND TEAM 
 
Een van de grootste dingen waar wij vaak tegenaan liepen, was dat we het erg lastig vonden om de 
omvang van ons project in te schatten. Hierdoor wisten we niet hoeveel tijd alle taken in beslag zouden 
gaan nemen en liepen meerdere werkzaamheden uit. Onder anderen door deze fouten is het ons 
uiteindelijk niet gelukt om ons concept te produceren. 
 
De communicatie met GriDD verliep soepel. De opdrachtgever is bereidt om een studententeam te 
helpen. Zo hebben we Koen zijn kennis van werktuigbouwkunde kunnen gebruiken om het 
schuifmechaniek met het logo van GriDD uit te denken en kregen we hulp bij het opstellen van 
surveys. Maak gebruik van deze expertise. Zorg er ook voor dat je duidelijk weet waar je hulp voor 
nodig hebt voordat je om hulp vraagt. In het begin van ons project werkten wij zonder een duidelijke 
focus en de hulp die GriDD daarvoor kon bieden was daardoor ook minder sterk. Zet duidelijke doelen 
achter je vragen.  

 

VOOR GRIDD 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het concept jullie veel waarde kan bieden. Wij zijn ervan bewust dat wij, 
aangezien het over ons concept gaat, hierin bevooroordeeld zijn en proberen met 
onderzoeksresultaten aan te tonen dat de WiM waardevol is.  

Ons concept laat zien waar GriDD voor staat (work hard, play hard, innovatie) en biedt de bezoeker een 
speciale ervaring die hem tijdens het wachten vermaakt. Hiernaast vertelt de WiM de bezoeker wat 
GriDD nog meer kan en wil maken/ontdekken naast hun andere werkzaamheden. Ook kan het 
gebruikt worden als om naamsbekendheid mee te genereren door middel van goede documentatie 
op film en mond op mond reclame. 

Het feit dat de WiM de aandacht trekt heeft ook een negatieve kant. Zo is het goed mogelijk dat de 
kinderen van de school tegenover het kantoor van GriDD gaan aanbellen. Hiernaast is het uiteindelijke 
product nog niet getest met de eigenlijke doelgroep. Desondanks hebben we geprobeerd onze 
onderzoeksresultaten zo valide mogelijk te houden door de test deelnemer voldoende informatie over 
de opdrachtgever te geven en vragen te stellen die puur op de beleving van het product ingaan. 

Wij denken dat een toekomstig team in staat zal zijn ons product te bouwen. Een team van HKU G&I 
studenten lijkt ons echter geen perfecte match. Dit komt doordat wij op school vooral beoordeeld 
worden op ons ontwerpproces. Uiteraard kan het een en ander nog aan het concept verbeterd 
worden, maar als het project puur op het bouwen van de machine ingaat is er weinig voor een 
ontwerpteam uit te halen. Hiernaast is het belangrijk dat een volgend team een programmeur heeft die 
goed met Arduino overweg kan en dat de leden van dit team ervaring hebben met het bouwen van 
fysieke producten. Wij hadden weinig ervaring en dit was te merken in ons proces. 

Alhoewel we geprobeerd hebben om alle onderdelen zo kant en klaar mogelijk aan te leveren moet er 
rekening worden gehouden met mogelijke uitdagingen tijdens het bouwen. We hebben (bijna) alle 
onderdelen getest door te onderzoeken of ze zouden werken in de realiteit. Alles zou moeten werken, 
maar je weet nooit wat je onderweg nog tegen komt. Hiernaast werken alle onderdelen op technisch 
gebied, maar hebben wij het nog niet voor elkaar gekregen om meer dan twee Nano’s met elkaar te 
laten communiceren. Hier moet nog een antwoord op gevonden worden. 
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Wij schatten dat, wanneer we door waren gegaan met het bouwen van ons product, we één tot twee 
maanden nodig zouden hebben om de WiM af te maken. Een volgend team zou echter tijd kwijtraken 
aan het lezen van dit document en het oriënteren op de opdracht, dus wij denken dat een volgend 
team een maand extra nodig zou kunnen hebben.  

Om dit product te gaan bouwen is in totaal €623,36 nodig. In de lijst van benodigdheden (het eerste 
hoofdstuk van het stappenplan) is te zien dat de materialen in totaal €556,69 kosten. In ons 
eindbudget hebben we op 10% uitloop kosten (€56,67) gerekend, wat het totaal van benodigde kosten 
op €623,36 brengt.  
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BIJLAGe 
 
INVENTARISATIE IDEEËN VOOR GRIDD 
 
De belervaring (methode: brain writing): 

 Meerdere bellen ophangen. Elke bel heeft een ander deuntje dat verbonden is aan een van de 
werknemers, zodat die persoon weet dat hij/zij de deur moet openen. Hiernaast is er ook een 
deuntje voor ongeadresseerd bezoek. 

 Een camera ophangen zodat je kan zien wie er voor de deur staat. 
 Er hangt ergens een agenda met alle afspraken voor die dag, zodat iedereen weet wie er 

wanneer op bezoek komt. 
 Iedereen heeft een buzzer op zijn bureau staan. Als er wordt aangebeld lichten alle buzzers op. 

Degene die als eerste op de buzzer drukt moet open doen en verdient een punt. Op een groot 
scherm staat vervolgens dat deze persoon open zal doen. De medewerker die aan het eind van 
het jaar de meeste punten heeft verzameld verdient een prijs.  

 Een antwoordapparaat verbindt de bezoeker door naar de juiste medewerker. 
 Een willekeurig aangewezen persoon moet de deur open doen. 
 Er is een wekelijkse portiersdienst. 

 
GriDD voorstellen aan de bezoeker (methode: trigger method): 

 Introductievideo van GriDD bij de deur. 
 Er hangt ergens een ‘customer journey’ over het werkproces van GriDD, zodat de klant weet waar 

hij/zij aan toe is. 
 Een intercom heet je welkom wanneer je aanbelt.  
 Bij de deur hangt een scherm. Wanneer je aanbelt speelt er een introductievideo over GriDD af. 
 Een puzzel/spel voor aan tafel (een beetje als de Teamversneller) geeft de bezoeker informatie 

over de werkhouding/het proces van GriDD. 
 Een pînata met een visitekaartje erin ophangen. 
 Een inschrijflijst voor de trainingen hangt naast de deur. 
 De website van GriDD is geprojecteerd op de vloer/muur. 
 Zweverig museum: voel wat GriDD is (vakmanschap is bijvoorbeeld een blok hout) 
 Kaartspel voor tijdens de lunch om GriDD beter te leren kennen (als de Teamversneller) 
 GriDD museum: een tentoonstelling van alle projecten van GriDD. 
 Informatie over GriDD valt op post its uit een bak bij de deur. 
 Guided tour met audio door het kantoor van GriDD. 
 Landkaart van alle projecten van GriDD hangt aan de muur. Elk project heeft zijn eigen eiland op 

de kaart. Deze kaart kan zich steeds weer aanpassen als er een nieuw project is. Eventueel is erop 
zichtbaar welke werknemers aan welk project werken d.m.v. zeilboten als pionnen op de muur. 

 Interactieve geprojecteerde luiken staan op de muur. Als je ze ‘opent’ staat er achter informatie 
over GriDD.  

 Jenga met informatie op de blokjes. 
 Augmented Reality ervaring: als je je telefoon gebruikt om naar de ruimte te kijken, komt er 

informatie tevoorschijn. 
 
Welcoming ervaringen (methode: group ideation): 

 De begroetings munten: als je voor de deur staat kan je d.m.v. speciale munten die je in een 
machine gooit kiezen wat voor een begroeting je wilt. 

 Animal companion: elke bezoeker krijgt, door middel van projection mapping, een persoonlijk 
dier dat hem door het gebouw volgt. Dit dier kan je naar je meeting begeleiden of vragen die de 
bezoeker heeft beantwoorden. 

 Choose your drink: een spel waarin je je drankje selecteert. Je speelt bijvoorbeeld een videospel 
waarin er dranken naar beneden vallen en je moet de juiste drank opvangen met je beker. 
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Welcoming ervaringen (methode: group ideation): 
 De begroetings munten: als je voor de deur staat kan je d.m.v. speciale munten die je in een 

machine gooit kiezen wat voor een begroeting je wilt. 
 Animal companion: elke bezoeker krijgt, door middel van projection mapping, een persoonlijk 

dier dat hem door het gebouw volgt. Dit dier kan je naar je meeting begeleiden of vragen die de 
bezoeker heeft beantwoorden. 

 Choose your drink: een spel waarin je je drankje selecteert. Je speelt bijvoorbeeld een videospel 
waarin er dranken naar beneden vallen en je moet de juiste drank opvangen met je beker. 

 
Data visualisatie (methode: group ideation): 

 Een soort thermometer die de bezoeker laat zien hoe sterk zijn relatie met GriDD is (lage 
temperatuur voor een jonge klant, hoge temperatuur voor een vaste klant). 

 Ansichtkaarten voor een moment samen met deze bezoeker. 
 Een vriendenboekje voor alle bezoekers. 
 De bezoeker mag bij het aanbellen kiezen in wat voor een werksfeer hij terecht komt. Moet 

iedereen serieus aan het werk zijn of mag er ook een beetje gekeet worden? 
 Bij de deur staat een bak met visitekaartjes van bestaande klanten van GriDD. 
 Een kijkdoos met daarin dingen die GriDD en hun klanten belangrijk vinden. 

 
De ontvangst ervaring (methode: group ideation): 

 De hal verandert op basis van de voorkeur van de bezoeker. Zo kan projection mapping ervoor 
zorgen dat de hal een bos, een aquarium of iets anders wordt. 

 Een lopende band brengt de bezoeker naar zijn afspraak. 
 Bij binnenkomst wordt de bezoeker gescand en zo wordt er informatie over hem/haar verzameld 

voor GriDD. 
 Wanneer de bezoeker wilt aan bellen moet hij inloggen bij een ontvangst paneel. Hier geeft de 

bezoeker aan voor wie hij/zij komt en wat hij/zij wilt drinken. 
 Een koffieapparaat dat je onthoud wie je bent en wat je het liefst drinkt. 
 Een verborgen speaker die je aanspreekt, complimenten geeft en de weg wijst. 
 Je kunt de voetstappen van alle bezoekers van de dag zien op de grond. 
 Gastenboek: de bezoekers kunnen hun mening en ervaring delen met anderen. 
 Vissen die je herkennen en naar de gewenste locatie zwemmen zijn op de grond geprojecteerd. 
 Tegels met informatie worden op de grond geprojecteerd en bouwen de weg naar de afspraak. 
 Terwijl je voor de deur wacht krijg je een recap van de vorige meeting. Dit is een video die 

geprojecteerd is op de muur achter de deur. 
 Hobbies en zaken over de bezoeker worden op de muren geprojecteerd. 
 Foto’s van belangrijke gebeurtenissen voor GriDD en de bezoeker worden opde muur 

geprojecteerd. 
 Hologram geschiedenis slaat verschillende lichamelijke houdingen van bezoekers op en 

projecteert ze op de muur om te laten zien we er allemaal zijn geweest op een dag. 
 Elke bezoeker krijgt een goodiebag mee: hierin zit informatie over het project, producten van 

GriDD etc. 
 Elke bezoeker krijgt een eigen (lego) poppetje dat een woonplaats binnen GriDD’s kantoor heeft.  
 Staafdiagram van water laat iets van informatie zien. Het water kan omhoog en omlaag. 
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Willekeurige ideeën (methode: Léon Strat): 
 
Adriana’s ideeën: 

 Een fancy bel, bijvoorbeeld in de vorm van een leeuwenkop of een minuscule deur. 
 Voor elke medewerker kan er in de vorm van morsecode aangebeld worden. 
 Tijdens het wachten kun je een zenuwspiraal spelen. 
 Boter kaas en eieren spelen tijdens het wachten. Als je wint krijg je een cadeautje. 
 Een online leaderboard die bijhoudt wie het vaakst open doet. De winnaar krijgt een prijs. 
 In plaats van een enkele bel zijn er icoontjes per soort bezoek. De bezoeker kiest zelf het juiste 

icoon en belt zo voor de juiste afspraak aan. 
 Digitaal gastenboek op de deur waarin bezoekers kunnen tekenen. 
 Als de bezoeker heeft aangebeld krijgt de persoon die hem hoort te ontvangen een melding per 

sms of een pop-up op zijn/haar scherm. 
 Een bel met ledjes eromheen die een voor een uitgaan als indicatie voor hoe lang de bezoeker 

moet wachten totdat er opengedaan wordt. Deze ledjes gaan pas een voor een uit als de 
medewerker die de deur gaat openen op de ‘gehoord’ knop heeft gedrukt. Zo blijft de wachttijd 
die de ledjes visualiseren relevant. 

 Een bel waar je in moet knijpen om aan te bellen. 
 Digitale receptioniste die de bezoeker welkom heet. 
 Tijdens het wachten krijgt de bezoeker, bijvoorbeeld d.m.v. een scherm, een briefing over wat er 

die dag besproken gaat worden. 
 Bij het aanbellen krijgt de bezoeker een ‘tea topic’ dat als ijsbreker gebruikt kan worden. 
 Robotje bij de deur die de bezoeker vraagt voor wie hij/zij komt en vervolgens naar de juiste 

medewerker toe rijdt. 
 Fingerprintsensor die de bezoeker automatisch aanmeldt. 
 Eyescanner die de bezoeker automatisch aanmeldt. 
 Eye tracking game tijdens het wachten. 
 Pictionary tijdens het wachten. 
 Een ‘ON AIR’ waarschuw bordje bij de hal om te voorkomen dat mensen praten/je storen als er 

een workshop in gang is. 
 Een deurbel die geen geluid maakt, maar een andere impuls geeft, bijv. een visuele impuls. 
 Een laadscherm bij de deur laat zien hoe lang het nog duurt voordat er open zal worden gedaan. 

 
 
Tim’s ideeën: 

 Als je buiten voor GriDD’s deur op specifieke tegels gaat staan meld je je bij hen aan. 
 De hal voor de workshopruimte wordt omgebouwd tot een wachtruimte om te voorkomen dat 

bezoekers de workshop/meeting verstoren. 
 Er loopt een knikkerbaan door het kantoor van GriDD. Als er aangebeld wordt begint de knikker 

te rollen in de richting van de werknemer die de deur moet openen. Vervolgens rolt de knikker 
terug (de hele baan is horizontaal, de knikker wordt door een touw heen en weer getrokken of is 
digitaal) en moet de werknemer eerder bij de deur zijn dan de knikker. 

 Als er aangebeld wordt spoort een speaker de werknemers van GriDD aan om de deur te openen. 
 Een Rube Goldberg machine vermaakt de bezoeker tijdens het wachten. 
 Een coole watershow vermaakt de bezoeker tijdens het wachten. 
 Een mini piano als bel. 
 Bij de bel kan je statistieken zien: hoe vaak is er al aangebeld? Wat is de gemiddelde wachttijd? 
 Een druksensor zit onder de mat voor de deur van GriDD. Zodra die druk voelt wordt er alvast 

aangebeld. Eventueel is deze duidelijk interactief. De bezoeker moet bijvoorbeeld zijn/haar 
voeten vegen voordat GriDD de deur zal openen. 

 X Ray deur die informatie toont over de persoon die erachter staat. 
 Een unieke deur (bijvoorbeeld de Evolution Door : 

https://www.youtube.com/watch?v=umfvm8I9_oU 
 Een applicatie voor de telefoon waarmee je aanbelt. 
 QR Scanner: deur gaat open als je je toegangsbewijs laat zien. 
 Gave deur met lichteffecten. 

https://www.youtube.com/watch?v=umfvm8I9_oU
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 Soort welkomst galerij in de hal waarin een paar GriDD medewerkers in fotolijsten zeggen wie ze 
zijn en wat ze bij GriDD doen. 

 Alles color code. Elke werknemer heeft een eigen kleur. Als er aangebeld wordt laat een lamp 
de kleur zien van de persoon die open moet doen. 

 Een zandloper naast de bel die laat zien hoelang je moet wachten. 
 Virtuele wachtrij op de muur waarvan er steeds mensen verdwijnen. Als er niemand meer staat 

en de rij dus klaar is, wordt er opengedaan. 
 Een boodschap op de deur dat ‘wacht hier’ zegt. 
 De manier van de bel indrukken reageert op verzamelde informatie (de bel blijft bijvoorbeeld net 

zolang ingedrukt als hoe lang iemand anders hem indrukte). 
 
Lennart’s ideeën: 

 Database met gezichten. De bel herkent je gezicht en meld je aan. 
 Een systeem wijst een willekeurig persoon aan die open moet doen. 
 Een digitale spiegel begroet je. 
 Tijdens het wachten bij de deur speelt er muziek af. 
 Een intercom reageert op je bel met een standaard begroeting van de persoon met wie je een 

afspraak hebt. 
 Een camera bij de deur laat ook de hal zien, zodat je kan zien dat iemand er aan komt lopen.\ 
 Een agenda in de vorm van een boom laat zien welke afspraken er zijn deze week. Elke afspraak 

heeft zijn eigen blad aan de takken van de boom. 
 Een plattegrond van de ontvangstruimte hangt naast de deur en laat d.m.v. voetstapjes zien dat 

er iemand aankomt (als die kaart uit ‘Harry Potter’). 
 Elke klant heeft een persoonlijke inlogcode (zoals de slide code van je telefoon). 
 Post its van de projecten van GriDD hangen aan de muur achter de deur. 
 Fysieke maquettes van projecten zijn in de hal te zien. 
 Animatronics heten de bezoeker welkom. 
 De hal is huiselijk en welkom ingericht. 

 
 
Praktische oplossingen 
 
Wij hebben laatst de ‘Customer Journey’ doorgenomen en gezocht naar mogelijke problemen en gaten 
in deze reis. Zo zijn wij op een tiental problemen/kansen gekomen waar wij praktische oplossingen voor 
verzonnen hebben. Zaken die puur praktisch zijn, staan hier direct onder beschreven. Ideeën die we 
kunnen doorzetten als concept staan in het hoofdstuk daarna beschreven. 
 
#1) Mail met tijd van afspraak, foto’s locatie, 
mogelijke parkeerplekken 
Om miscommunicatie te voorkomen en de 
algehele reis van de bezoeker zo aangenaam 
mogelijk te maken kan er een dag voor 
aanvang van een vergadering een mail naar 
de klant gestuurd worden. 
Deze mail moet de klant vertellen wanneer de 
vergadering is, waar de meeting over gaat en 
waar hij het beste kan parkeren. Om te 
voorkomen dat de klant bij het verkeerde 
adres terecht komt kunnen er foto’s van de 
locatie en een routebeschrijving 
meegestuurd worden.  
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#2) Mail: Keuze voor een toeristische route 
Inhakend op het vorige idee kan de bezoeker een 
keuze krijgen in de route die hij af gaat leggen om 
bij  GriDD te komen. Als de klant het druk heeft 
kan hij kiezen voor de snelle route. Indien de klant 
meer tijd heeft kan hij voor een ‘toeristische route’ 
kiezen. Deze route is iets langer, maar loopt door 
aantrekkelijker terrein dan de snelle, waardoor de 
gemoedstoestand van de klant verbeterd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
#3) Rooster met afspraken met klanten, meetings, 
andere zaken 
Het is een bekend probleem dat de medewerkers van 
GriDD niet weten wie er voor de deur staat en wie er open 
gaat doen. Om afwachtend gedrag te voorkomen en de 
gehele ontvangst soepel te laten verlopen moet er een  
algemeen rooster komen dat laat zien welke klanten er 
op een dag langskomen, waarvoor ze komen en welke 
andere belangrijke zaken op de agenda staan. Dit rooster 
moet duidelijk zichtbaar zijn, zodat iedereen weet waar 
hij aan toe is. 
 
 
 
#4) Epoxy tafel weghalen 
Er bevindt zich nu een tafel in het kantoor waar veel op gewerkt is. Zo zitten er dikke klodders epoxy op. 
Door haar uiterlijk is deze tafel niet geschikt voor vergaderingen. Wij suggereren daarom dat deze tafel 
vervangen wordt door een nieuwe.  
 
#5) Opbergruimte voor bagage 
Als klanten veel bagage bij zich hebben is het fijn als ze 
dit ergens kwijt kunnen. Wij hebben persoonlijk altijd de 
wens dat we onze bagage kunnen zien of er in elk geval 
zeker van zijn dat onze bagage zich op een veilige plek 
bevindt. 
 
 
 
#6) Kapstok in de vergaderruimte 
Ook inhakend op het vorige idee denken wij dat het praktischer zou zijn als de 
kapstok in de vergaderruimte zou staan. De klant kan dan makkelijk zijn jas kwijt 
en heeft hem ook altijd in zicht, wat rust biedt. 
 
#7) Paraplubak 
Dit idee spreekt vrij voor zich. Eventueel kan de paraplubak meegenomen 
worden in de opbergruimte, als deze doorgevoerd wordt. 
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Kansen voor een concept/product:   
 

#1) Garage hek + bel 

De garage staat in de zomer open en het is eigenlijk niet de bedoeling dat mensen door deze ‘nieuwe 
ingang’ naar binnen lopen. Dit kan opgelost worden door het plaatsen van een hek voor deze ingang. 
Eventueel kan er nog een rode loper voor het hek komen die naar de ‘echte’ ingang gaat, zodat de klant 
zeker weet dat hij daarheen moet. 

Wat ook een optie is, is dat er een opening wordt gemaakt in het hek met een bel ernaast. Dan hebben 
we twee ingangen die we mee kunnen nemen in onze ontvangst ervaring. We moeten dan nog wel 
testen of die bel wel werkt en de bezoekers niet alsnog naar binnen lopen. Dit kan eventueel opgelost 
worden door een deur in het hek te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2) Automatische bel 

Voor de deur kan een installatie geplaatst worden die 
automatisch een bel laat klinken als er een klant voor de 
deur staat. Zo kan GriDD al in actie komen voordat de 
klant zelf op de bel drukt, waardoor GriDD erg snel lijkt 
en zich beter kan voorbereiden voor de ontvangst. 
Eventueel kan er ook een camera geplaatst worden, 
zodat GriDD ook direct weet wie er voor de deur staat.  
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#3) Rooster met afspraken met klanten, meetings, andere zaken 

Dit concept is ook genoemd bij de praktische zaken (nummer drie). 
In plaats van een simpele kalender of een rooster kan dit ook 
visueel aantrekkelijk aangepakt worden. Denk aan een fysieke 
installatie die laat zien wat de plannen voor die dag zijn. Niet alleen 
ziet dit er leuk uit en is het communicatief, het wekt ook direct 
interesse van klanten op over wat het is en wat GriDD ermee doet.  

 

 

 

 

 

 

#4) Visuele guide: “Hoe moet je iemand ontvangen” 

Wij hebben het idee dat GriDD ook behoefte heeft aan een ‘hostmanship guideline’. Wij zouden GriDD 
hiermee kunnen helpen door een soort gids aan de muren vlak bij de deur te plakken. Zo weet de 
persoon die open gaat doen direct wat er van hem verwacht wordt en worden er minder stappen 
overgeslagen. Uiteraard kan ook dit in een aantrekkelijke vorm gegoten worden. Denk aan korte 
sketches op de muur of een flowchart boven de deur. 
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BRAINSTORMS 
 
 
 
  



81 

 

  



82 

 

  



83 

 

  



84 

 

  



85 

 

  



86 

 

  



87 

 

  



88 

 

  



89 

 

  



90 

 

  



91 

 

  



92 

 

  



93 

 

  



94 

 

  



95 

 

  



96 

 

  



97 

 

  



98 

 

  



99 

 

  



100 

 

  



101 

 

  



102 

 

  



103 

 

  



104 

 

  



105 

 

PERSONA’S EN CUSTOMER JOURNEY 
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BOUWTEKENINGEN 
 
Afbeelding 1a 
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Afbeelding 1b 
 

  



 

 

Afbeelding 1.1 
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Afbeelding 1.2 
  



 

 

Afbeelding 2.1 
 



 

 

Afbeelding 2.2 
  



 

 

Afbeelding 3.1 
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Afbeelding 4 
  



 

 

Afbeelding 5.1 
  



 

 

Afbeelding 5.2 
 



 

 

Afbeelding 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Afbeelding 7 


