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Inleiding
Project
In dit verslag is ons proces
te lezen voor het oplossen
van het zwerfafval en dan
met name peukenafval, op
de Amstelcampus. Per week
is onze voortgang te volgen
en zijn onze ontwerpkeuzes
toegelicht. Voorafgaand
aan elke week is een korte
samenvatting te lezen wat we
die week onderzocht/gedaan
hebben.
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Week 1
De opdracht
In de eerste week hebben wij ons
verdiept in het probleem. Dit hebben
wij gedaan door het probleem in
kaart te brengen door middel van een
design challenge. Bij deze challenge
hebben wij vragen bedacht die we
later hebben gebruikt bij het houden
van interviews met de betrokken
stakeholders. Dit hebben wij gedaan
met 1 medewerker van HvA facility
service, 4 rokers en 4 niet-rokers. Ook
hebben we nog een observatie gedaan
en de bevindingen hiervan verwerkt in
een aeiou worksheet.
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Design challenge en probleemstelling

Het probleem
Probleemstelling
Het probleem is dat er overlast van
zwerfafval op de Amstelcampus
is, met name peukenafval. Er gaat
jaarlijks 40.000 tot 50.000 euro naar
de schoonmaak hiervan en het milieu
wordt vervuild door al dit, slecht
afbreekbaar, afval.
Wij proberen dit probleem op te lossen
door middel van een IoT device. Dit
device moet rokers motiveren om hun
peuk wel in de prullenbak of asbak te
gooien.
Design challenge
Hoe kun je het gedrag van rokers
veranderen, zodat ze hun sigaretten
in de asbak te gooien in plaats van op
straat, om overlast te voorkomen?
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Locatie Wibauthof

Nul meting
Dinsdag 21 november 12 uur
Er liggen 59 sigaretten voor het TTH
en er staan 2 mensen buiten te roken.
Dinsdag 21 november 16 uur
Er liggen 116 sigaretten voor het TTH
en er staat 1 persoon buiten te roken.
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Week 2
Onderzoek
In de tweede week zijn we de
bevindingen van de interviews verwerkt
in 4 verschillende empahty maps.
Ook zijn we ons deze week meer
bezig gaan houden met de context
waarin de rokers zich bevinden. Deze
bevindingen verwerkt door middel
van een methode die de plaatsen in
kaart brengt waar bankjes, askbakken,
prullenbakken en gootjes te vinden zijn
rondom de Amstercampus.
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Waar

Context beschrijving
Wij gaan ons focussen op het Wibauthof.
Wij hebben gekozen voor deze locatie
omdat voor het TTH al veel asbakken
staan en er veel oplossingen worden
bedacht voor het probleem hier. Het
Wibauthuis is daarbij ook de grootste
school met de meeste leerlingen.
Hierom vinden wij het een goed idee
om hier juist een oplossing te bedenken
omdat we zo de grootste groep mensen
kunnen bereiken.

1. Overzicht van het Wibauthof.

5. Achterzijde van het Wibauthuis.

8

2. Niet roken zones op het Wibauthof, voor het
Wibauthuis.

3. De Wibautstraat, de voorzijde tussen het
Wibauthuis en het Benno Premsela huis in.

4. Linkerzijde van het Wibauthuis uitkijkend op
café Fest.

6. Asbak.

7. Zij-ingang van het Wibauthuis.

8. Speeltuintje aan de rechterzijde van het
Wibauthuis.
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Waar

Context map
Zoals op de context map te zien is,
zijn er niet genoeg asbakken naast
de deur. Vooral aan de zij-ingangen
van het Wibauthuis. Hier staan
echter wel mensen, dus dit zou een
goede plek kunnen zijn voor onze
asbak. Ook rondom de bankjes en
bij de hoofdingang staan allleen
prullenbakken.

Legenda
Rooster
Zitplaatsen
Prullenbak
Asbakken
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Design challenge
Hoe kun je rokers motiveren, door middel van een IoT device, om hun peuken
weg te gooien in plaats van op straat,
om overlast rondom de
Amstelcampus te voorkomen?
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Interviews met stakeholders

Insights
Rokers

Niet-rokers

HvA-facility service

Veel mensen zien een sigaret als iets kleins
wat niet veel schade kan aanrichten. “Het is
maar een peuk.”

Mensen zeggen er niets van omdat het
geaccepteerd gedag is dat er sigaretten
op de grond worden gegooid. Het is
“normaal” geworden.

Het meldpunt om slechte schoonmaak,
overlast, troep te melden wordt niet
gebruikt.

De sigaretten worden weggegooid op
de grond uit gemakzucht, ze willen niet
omlopen.
Mensen gaven aan dat het triggeren van
de motivatie om een sigaret weg te gooien
helpt om het ook daadwerkelijk te doen.
Een aantal mensen waren zich wel bewust
van de gevolgen voor de natuur. Alsnog
gooiden zij sigaretten op de grond omdat
ze er niet bij stil stonden of omdat de
motivatie niet groot genoeg was om de
sigaret weg te gooien.
Een aantal mensen waren zich niet bewust
van de gevolgen voor de natuur. Zij wisten
niet af van het probleem wat zwerfafval
veroorzaakt.
Dat ze geld betalen voor de schoonmaak
van het zwerfafval maakt ze niet uit.
Sommige mensen gaven aan dat ze natuur
een belangrijkere motivatie vinden om hun
sigaretten weg te gooien dan het geld.
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Mensen letten er niet op of er wel of
geen sigaretten op de grond liggen. Ze
zijn er niet mee bezig of het valt niet
goed genoeg op.
Mensen zien de sigaretten die op de
grond liggen niet als iets wat overlast
veroorzaakt.

De HvA facility service doet zelf niets
aan het probleem. Zij sturen het
probleem door naar een coördinator
en die stuurt het door daar de
gebouwbeheerder en daarna wordt er
pas naar gekeken.
Hieruit kun je opmaken dat het niet
een heel urgent probleem is.

Uitslag interviews met stakeholders

Conclusie
Na aanleiding van de interviews die wij
gehouden hebben gaan wij de focus
leggen op het veranderen van gedrag.
Dit gaat wij doen door mensen bewust
te maken van de gevolgen voor het
milieu. Uit onze interviews bleek dat
geld geen rol speelt maar milieu wel.
Mensen zijn zich wel enigszins bewust
van de gevolgen voor het milieu maar
dit is niet genoeg om het gedrag
daadwerkelijk te veranderen. Wat wel
zou werken is een korte reminder dat
het slecht is voor het milieu. Mensen
gaven aan dat wanneer ze er nog even
op geattendeerd zouden worden, dat
ze het dan wel weg zouden gooien.
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Emapthy map

Rokers
Think and feel (wat denkt en voelt een roker)
Ik moet het niet op de grond gooien maar de
motivatie is niet groot genoeg om mijn sigaret
wel weg te gooien in de asbak.
Ik moet snel naar mijn les, ik gooi mijn sigaret
op de grond want er is niets in de buurt en ik
heb haast.
Ik sta maar eventjes buiten dus ik sta zo dicht
mogelijk bij de ingang.

See (wat zien ze als ze bij het Wibauthof
zijn)
Ik zie de rest van de Amstelcampus terwijl ik
voor het Wibauthuis sta.
Ik zie mijn vrienden buiten staan.
Ik zie andere mensen roken. Ze gooien hun
sigaretten op de grond maar ik zeg er niets
van. Het is toch zo klein.

Ik hoor achtergrondgeluiden van de auto’s die
over de Wibautstraat rijden.
Ik hoor mijn vrienden praten.

Say and do (wat zeggen en doen ze)
Ik gooi mijn sigaret op de grond
en trap hem uit.
Ik ga zo snel mogelijk weer naar binnen als ik
klaar ben met het roken van mijn sigaret.
Ik maak een praatje met mijn vrienden.
Ik kijk op mijn telefoon.
Ik drink koffie en rook een sigaret.

14

Gain

Als ik gemotiveerd word om mijn
sigaret weg te gooien zal ik dat
ook sneller doen dan wanneer er
niets over zie of hoor.

Ik voel me relaxed met een sigaret in
mijn pauze.

Hear (wat horen ze in hun omgeving)
Ik hoor mensen praten die ook
buiten staan.

Pain
Asbakken staan ver weg.
Het is koud buiten of het regent.
Aangesproken worden op het
weggooien van peukenafval.
Er is geen plek overdekt om te
roken behalve bij de ingang.
Staat niet bij de gevolgen van
peukenafval stil.

Emapthy map

Niet-rokers
Think and feel (wat denkt en voelt een roker)
Ik vind het zonde dat ik maandelijks
meebetaal aan de kosten voor het opruimen
van de sigaretten.

See (wat zien ze als ze bij het Wibauthof
zijn)
Ik zie dat mijn vrienden meestal hun sigaretten op de grond gooien. Soms staan ze naast
een asbak en dan gooien ze hem daarin.

Ik zie het wel als een van mijn vrienden een
sigaret op de grond gooit maar ik zeg er niets
van, straks vinden ze mij een “zeikerd”.

Ik zie soms sigaretten op de grond liggen
rond de Amstelcampus en dan vind ik het wel
zonde dat het er ligt.

Pain

Een overdekte plek om te
roken.
Genoeg asbakken om mijn
peuk weg te gooien.
Asbakken of prullenbakken
goed aangeven
Gevolgen van het peukenafval
leren kennen.
Gain
Als er minder sigaretten op de
grond liggen kunnen de kosten
voor de schoonmaak omlaag.

Hear (wat horen ze in hun omgeving)
Ik hoor mensen praten die ook buiten
staan.
Ik hoor achtergrondgeluiden van de auto’s die
over de Wibautstraat rijden.
Ik hoor mijn vrienden praten.

Say and do (wat zeggen en doen ze)
Ik doe er niets aan als iemand een
sigaret op de grond gooit.
Ik zie mensen hun sigaret op de grond gooien
als ik met ze sta te praten.
Ik praat met mijn vrienden over het weekend.
Mijn vrienden roken een sigaret en ik sta erbij.
Ik rook zelf niet maar ik vind het niet erg om
erbij te staan, daar kies ik zelf voor.
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Emapthy map

HvA facility service
Think and feel (wat denkt en voelt een roker)
Wij denken dat er veel overlast is van
sigarettenafval.

See (wat zien ze als ze bij het Wibauthof
zijn)
Wij zien weinig meldingen binnenkomen van
ongewenst afval op de Amstelcampus.

We vinden dat we er wat aan moeten doen
om de overlast te verminderen.

Wij zien het afval liggen op de Amstelcampus.

Wij vinden dat de kosten van het
opruimen van het sigarettenafval te hoog
zijn.

Hear (wat horen ze in hun omgeving)
We krijgen zelden klachten te horen van
omwonende of studenten.
Wij horen van ons schoonmaakbedrijf dat het
sigarettenafval niet afneemt.

Wij zien dat veel rokers zich niet houden aan
de aangegeven rokerszones.

Say and do (wat zeggen en doen ze)
Wij geven opdrachten aan
een schoonmaak bedrijf om
het sigarettenafval te verwijderen van de
Amstelcampus.
Wij vertellen de regels aan de
gebouwbeheerders over het beleid.
Wij zeggen er wat van als wij mensen zien
roken op verboden gebieden.
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Pain

We geven te veel geld uit aan
de schoonmaak van zwerfafval.
Gain
Als er een oplossing komt
waardoor rokers uit hun zelf
de sigaretten in de prullenbak
gooien dan kunnen de kosten
voor de schoonmaak omlaag.

Week 3
Pitch
In de derde week hebben we de eerste
pitch gedaan over ons onderzoek.
Hierin hebben wij de bevindingen
gepresenteerd en een boekje
opgeleverd met onze resultaten. Ook
hebben we het eerste onderzoek
gedaan naar verschillende IoT devices.
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Goal Matrix
Doelgroep

Doel

Rokers

Geen peuken op de Weggooien is beter Bewustwording van
grond gooien
voor het milieu dan de gevolgen voor het
op de grond gooien milieu

Device: IoT
Aantal peuken op
het Wibauthof
Environment: Schoolgebouw
Time: Pauze half 2
Activity: Praten, telefoon, staan, muziek,
roken
Individual: Droog, uit de wind, dicht bij de
ingang, bankje
Locatie: Wibauthof
Social: Met een klein groepje vrienden

Niet-rokers

Gebruik maken van Melden helpt het
het meldpunt
probleem aan te
kaarten

Melding maken via je
smartphone zodra je
redelijk veel peuken
ziet

Device: Smartphone
Environment: Schoolgebouw
Time: Voor of na de les
Activity: Onderweg, kletsen
Individual: Niet veel peukenafval
Locatie: HvA gebouw, buiten
Social: Alleen of met vrienden

Aantal
meldingen

HvA facility
service

Minder overlast op
de Amstelcampus

Overzicht van de
meldingen die er
gedaan worden

Device: Desktop
Environment: Schoolgebouw
Time: De hele dag
Activity: Aan het bureau, werken
Individual: Lean forward
Locatie: Leeuwenburg
Social: Alleen

Gebruik van het
meldpunt
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Context

Aantal meldingen
overlast door o.a
omwonende en
medestudenten

Mogelijke vorm

Context
(details)

KPI’s

DIKW pyramide
Wij hebben per stakeholder een DIKW
pyramide gemaakt over de data (onder),
informatie, kennis en wijsheid (boven).
Om zo een beter inzicht te krijgen van
het probleem,de oorzaak en het gevolg.

Rokers

Niet-rokers

HvA facility service
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IoT oplossing 1

No-smoking alarm
Value proposition
Het is een handige detector om op een
bepaalde plek het roken te stoppen.
Conceptual model
Deze smoke detector is een wireless
smoke detector die je in een
omgeving kunt zetten om het roken
te verminderen in dat gebied. De
built-in buzzer gaat af als er rook van
sigaretten, pijpen of sigaren wordt
gedetecteerd en gloeit rood op om
te waarschuwen.Er zijn 3 levels van
gevoeligheid: High, Normal and Low.
Hij meet 3-4 meter rondom de melder.
Hij is niet bedoeld om vuur ermee te
detecteren, alleen rook van sigaretten,
sigaren en rook van een pijp.

Dit alarm is een optische rookmelder.
In de smoke detector wordt een
lichtbundeltje uitgezonden, die
wordt door een lichtgevoelige cel
opgevangen. Als er rook in het
lichtbundeltje zit, dan zal het licht deel
verstrooid of geabsorbeerd worden. Dit
neemt de smoke detector op en geeft
dan een alarm af.

Werking van het apparaat, onderdelen.

Interusability
Met dit apparaat is er geen andere
device in de werking. Het werkt tussen
de gebruiker en het apparaat zelf. Het
is een simpel ontwerp die je eventueel
zou kunnen uitbreiden met andere
devices, maar deze is ontworpen voor
tussen apparaat en gebruiker.

Hij loopt op 9v batterijen en geeft een
chirp geluid om aan te geven dat de
batterijen op zijn. Op het apparaat
zitten er 2 knoppen een“test” en een
“hush” knop om het te testen en het
op stil te zetten. Er zit een built-in NO/
NC relay erin voor remote monitoring
zodat je externe geluiden of lichten aan
kunt zetten.
Smoking alam.
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IoT oplossing 2

Holle Bolle Gijs
Value proposition

Het lokt kinderen, die vervolgens afval
gaan zoeken om weg te gooien.

Conceptual model

Het afval wordt aangezogen door
een exhauster, een automatische
blazer die normaal gesproken wordt
gebruikt voor een sterke blaasstraal. Bij
Gijs wordt juist van de aanzuigkracht
gebruik gemaakt. Het papier komt
door een buis in een container terecht.
Het afvoeren van de luchtstroom
gebeurt bij de meeste Gijzen op een
voor de bezoeker onzichtbare plek.
De detectie van het afval gebeurt met
fotocellen. Aan de buitenkant van
de zuigbuis zijn twee gaten gemaakt,
die tegenover elkaar zitten. In één
gat is een lichtwerper gemonteerd,
in het andere een fotocel. Beide zijn
aangesloten op een elektronisch
relais. Wanneer de lichtstraal
onderbroken wordt door afval dat door
de buis komt, schakelt de relais in voor
3 seconden. Dan schakelt het spoor van
de bandrecorder om van het “Papier
hier” naar de “Dank u wel”.
De reus Holle Bolle Gijs

eet je afval op.” Magisch, dus expres
niet meer informatie aan de gebruiker
over hoe het werkt. De luchtstroom
wordt uitgeblazen op een plek die de
gebruiker niet ziet en van de werking
is ook niets te zien door het omhulsel
van Holle bolle Gijs. Het enige wat
de gebruiker hoort is dat het geluid
veranderd.
Interusability
De compositie is verdeeld tussen
gebruiker en object en niet door
middel van een ander device. Dit past
bij de context omdat het puur gaat
om het weggooien van afval op een
speelse manier en daar is een device
niet voor nodig.
User experience
Contraint: het gat waar afval in
gegooid kan worden. Er kan niets
groters in.
Visability: het is heel erg duidelijk wat
de gebruiker moet doen. Er is geen
andere manier om Gijs te gebruiken.
Ook zorgt het geluid er nog extra voor
dat je weet waar je afval moet.
Affordance: Gijs kan het afval alleen
opzuigen, er is dus maar 1 manier.

De fotocellen achter de buis van
Holle Bolle Gijs.

Techniek achter de Holle bolle Gijs,
met een kleine afvalbak. Nu staat er
een container.
Dank u
wel!

De input is afval die de gebruiker
geeft en de output is een
geluidsfragment met een bedankje
voor het weggooien van afval.
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IoT oplossing 3

ActiWait
Value proposition
- Veiligheid
- Biedt de mogelijkheid om te
communiceren met onbekenden
- Motiveert om te blijven wachten
voor een rood stoplicht à goed gedrag
wordt beloond
- Mobiliteit: motiveert om alternatieven
voor de auto te gebruiken (fiets,
lopend..)
- Verlicht de verkeersdruk
- Mogelijkheid om nog meer op het
scherm te weergeven; lokaal nieuws,
feitjes over de stad etc
- Mogelijkheid tot uitbreiden;
Helderheid/contrast aanpassen voor
slechtzienden
Rood-lichtperiode weergeven in het
spel
- Wi-Fi connectie om zsm informatie en
applicaties aan te passen
Value proposition: de ActiWait zal
wachttijd transformeren in een
unieke ervaring
Conceptual model
Zodra het stoplicht op rood gaat, wordt
het spel geactiveerd. Beide kanten
kunnen nu, zolang de wachttijd duurt,
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pong met elkaar spelen. Zodra het
stoplicht weer op groen gaat wordt de
eindstand weergegeven.
De twee delen zijn met elkaar
verbonden via de stoplichtpalen zelf
(zo wordt er ook gedetecteerd of het
licht groen of rood is), er wordt nog
gewerkt aan dat er een Wi-Fi chip in
komt waardoor de ontwikkelaars op
afstand dingen aan kunnen passen.
Input gebruiker:
De gebruiker tikt op het touchscreen
en er start een spelletje pong op, mits
er aan de andere kant van het stoplicht
ook iemand staat die wil spelen.
Feedback gebruiker:
Er wordt op de achtergrond van het
spel weergeven wat de stand van het
spelletje is; hoeveel punten wie heeft.
Wordt er gescoord, dan krijgt deze
partij 1 punt erbij en dat wordt gelijk
weergegeven. Wanneer je achterloopt
heeft jouw achtergrond een rode waas.

Onderdelen van de ActiWait.

http://urban-invention.com/

https://www.youtube.com/
watch?v=OMskFU9HmNQ

Week 4
Prototype
In de vierde week hebben we een
papieren prototype gemaakt van ons
ontwerp. We hebben die ideeën getest
en uiteindelijk een idee samengesteld
waar we mee verder willen gaan.
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Paper prototype

Testplan
Idee 1

Teer-A is een interactieve asbak. Er
wordt een bericht weergegeven op een
interface om rokers bewust te maken
van de gevolgen en het aanmoedigen
van het netjes weggooien.
Wat willen we testen?
Vraag 1. Motiveert het om jouw peuk
weg te gooien?
Vraag 2. Is het duidelijk wat Teer-A is?
Vraag 3. Zijn er verbeterpunten?
Vraag 4. Wat was er juist goed aan?
Idee 2
Teer-B is een rooster die de sigaretten
eruit blaast zodra er iemand iets
ingooit. Daarna zegt het rooster dat je
je peuk de volgende keer daar maar
niet meer in moet gooien.
Wat willen we testen?
Begrijpt de gebruiker het doel van het
product?
Begrijpt de gebruiker dat hij/zij de
sigaret nu wel in de prullenbak moet
gooien?
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Idee 3

Teer-C is een interactieve asbak. Zodra
je een sigaret weggooit wordt er een
highscore laten zien over hoeveel
peuken weg zijn gegooid.
Wat willen we testen?
Vraag 1. Motiveert het om jouw peuk
weg te gooien?
Vraag 2. Is het duidelijk wat Teer-C is?
Vraag 3. Zijn er verbeterpunten?
Vraag 4. Wat was er juist goed aan?
Conclusie
Uiteindelijk laten we idee 2 vallen en
maken we een combinatie van idee
1 en idee 3. We willen er een spel van
maken wat mensen bewust maakt en
tegelijkertijd een wedstrijdelement
heeft. Hierdoor hopen we door het
wedstrijd element nog een extra
motivatie te triggeren naast de
bewustwording.

Paper prototype

Insights
Idee 1

Idee 2

Idee 3

Als het scherm op de asbak zelf staat dan
zie je het waarschijnlijk niet, of niet goed
genoeg.

Uit de test bleek dat veel mensen niet
goed begrepen wat er nou precies
gebeurde.

We halen het scherm van de asbak af en
zetten het op de asbak zodat het meer op
ooghoogte komt.

Te weinig uitleg omdat er geen scherm
was.

Als je bijvoorbeeld om half negen in de
ochtend je sigaret weggooit dan weet
je dat je de highscore op dat moment
nooit gaat verbreken, dus waarom zou
je het dan doen?

Hoe trek je de aandacht van mensen van
buitenaf?
Maak het milieu factje wat visueler in de
vorm van bijvoorbeeld een boom. Deze
boom wordt aangetast door het chemisch
afval en sterft dan. Dit ziet de gebruiker
gebeuren.

Gaan mensen niet expres dingen in het
rooster gooien omdat ze willen horen
wat er gebeurd? Dan zou het probleem
alleen maar groter worden.

Laat de highscore vaker optreden door
middel van een lagere highscore die
makkelijker te behalen is op welke tijd
van de dag dan ook.

25

Hoe zijn we tot ons idee gekomen?

Conclusie onderzoek
Interviews
Uit onze interviews bleek dat de
kosten voor de schoonmaak geen
probleem was voor de rokers. Milieu
was wel een goede motivatie voor
hun om de sigaret in de prullenbak
te gooien. Hierdoor gaan wij ons
focussen op de bewustwording van
de gevolgen voor het mileu.

Context
Wij hebben onderzocht dat het
Wibauthof de beste plek is om de
asbak neer te zetten. Hier zitten het
meeste studentene op school en
verwachten wij het beste resultaat
te behalen.

Ook bleek het dat de HvA facility
service weinig tot geen meldingen
krijgt van overlast. Wij proberen
dit makkelijker te maken door een
knop op de asbak om direct een
melding te maken en door het
meldformulier van overlast meer
naar boven te halen.

Doel
Na aanleiding van onze contentgoal matrix en DIKW pyramides zijn
wij tot het doel van ons product
gekomen. De rokers moeten hun
sigaretten zelf weg gooien. De nietrokers moeten meer meldingen
doen van sigaretten op de grond.
De HvA facility service moet meer
meldingen binnen krijgen.

Als laatste geven de niet rokers aan
dat ze weinig last hebben van de
sigaretten die op de grond liggen.
Wij hopen ze met ons product aan
te sporen om wel op te letten op de
sigaretten op de grond omdat het
maken van een melding simpel is.

IoT
Het beste onderzochte IoT device
voor ons probleem is Holle Bolle
Gijs. Dit komt het meest overeen
met onze asbak omdat je in beide
gevallen iets weg gooit en daar
positief op beloond wordt.
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Test paper prototype
Na aanleiding van de test hebben
wij nog een aantal dingen
veranderd aan ons product. Zo
hebben wij de highscore en het
feitje over het mileu samengevoegd
tot één ontwerp. Ook hebben
wij het feitje visueler gemaakt.
De highscore hebben wij op een
andere manier aangepakt zodat het
doel makkelijker te bereiken is als je
bijvoorbeeld in de ochtend je sigaret
weggooit.

Eerste opzet product (rokers en niet-rokers)

Teer-A
Wat is het?

Teer-A is een afkorting voor TeerAfval. Teer-A is een IoT device die het
gedrag van rokers in positieve zin moet
veranderen. Dit hopen wij te kunnen
doen door de rokers bewust te maken
van de gevolgen voor het milieu, op
een visuele manier. Ook koppelen wij
hier een spel aan om de roker nog eens
extra te motiveren door het wedstrijd
element.
Hoe werkt het?
Als Teer-A rook detecteert dan hoor
je een negatief geluidje en zie je
op het display boven de asbak een
boom afsterven door het vervuilde
grondwater. Hier staat kort uitgelegd
dat het komt door het chemisch afval
in jouw sigaret. Als er een peuk in de
asbak wordt gegooid detecteert een
bewegingssensor de peuk en klinkt er
een positief geluidje. Je hebt zojuist
1/7 van de boom weer gered. Nadat er
een boom is gered wordt deze boom
opgeteld bij de rest van de bomen die
vandaag al gered zijn. Hierna begint de
hele reeks weer opnieuw bij 1/7 van de
boom.

De niet-rokers kunnen direct een
melding maken als er te veel peuken
op de grond liggen. Door simpelweg
op het knopje te drukken op de asbak
met “maak melding” wordt er direct
een melding doorgestuurd naar de
HvA facility service.
Waarom is dit een goede oplossing?
Uit onze interviews bleek dat mensen
veel gaven om het milieu. Ze gaven
aan dat als ze er even op geattendeerd
werden dat het slecht was voor het
milieu, ze het dan wel weg zouden
gooien. Wij doen dit door mensen
te triggeren met een geluidje als ze
langs lopen met hun sigaret. Als ze het
display zien kunnen ze het milieu feitje
lezen en helpen met het opbouwen
van de boom. Hierdoor zien ze dat hun
actie direct iets veranderd.

De boom in het begin en de boom aan
het einde, als de boom is gered.

Wat hebben we nodig?
Een bewegingssensor
Een rookdetector
Een knop (voor melding)
Een speaker
Een display
Stroom
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Eerste opzet product (schetsen)

Teer-A
Scherm afgestorven
boom

Scherm 2/7 is weer
aangegroeit door
weggegooide
sigaretten

Scherm 7/7 er is een
boom gered

Meldknop overlast
niet-rokers

Klein
prullenbakje
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Eerste opzet product (HvA facility service)

Software beheerder
Wat kan de HvA facility service zien?
De HvA facility service kan zien hoevaak
het negatieve geluidje is afgegaan als
er iemand langs liep die aan het roken
was. Hierdoor kan er gemeten worden
hoe vaak het geluid afgaat en of de
asbak dus op de juiste plek staat waar
veel mensen langslopen die roken.
Ze krijgen te zien hoeveel meldingen
er worden gemaakt door de meldknop
op de asbak.
Ook krijgen ze te zien hoeveel
sigaretten er zijn weggegooid door de
bewegingssensor die meet wanneer er
een sigaret in de asbak wordt gegooid.
Hoe wordt de data bewaard?
De data wordt opgeslagen in een
database zodat de HvA facility service
de gegevens vanaf begin af aan kan
blijven opslaan om zo een beter
beeld te krijgen of het probleem
daadwerkelijk verminderd of niet.
Hoe zit het met de privacy?
Er zitten geen camera’s in de asbak
en de data wordt anoniem op datum
opgeslagen in een database.
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Eerste opzet product (HvA facility service)

Software beheerder
Aantal keren rook
gedetecteerd

Live tracking
rook detector

Tijd in
uren
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Switch de grafiek om
de data per uur, dag of
maand te bekijken

Klik op de tekst of
hover over de grafiek
om te switchen tussen
de data
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Week 5
Prototype
In de vijfde week hebben we ons idee
verder uitgewerkt en een verbeterde
maquette gemaakt voor het nieuwe
product. Ook hebben we customer
journey maps gemaakt van het proces
wat de gebruiker doorloopt met het
gebruik van ons product.
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Customer Journey Rokers
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Customer Journey HvA Facility
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Customer Journey Niet-rokers
Job story: Wanneer ik naar buiten loop wil ik dat er geen sigaretten op de grond liggen zodat ik geen
melding hoef te maken.
Awareness

Touchpoints

Customer process

Key moments of
truth

C

onsideration
De tekst op de Teer-A asbak voor
de knop en de knop zelf.

De knop op Teer-A

Teer- A ,de knop en het geluid.

Ik zie een hoopje sigaretten
op de grond liggen, dus weet
ik meteen wat ik moet doen.

Ik loop naar de Teer-A toe en
weet gelijk wat ik moet doen. Ik
bekijk het object nog eventjes.

Ik klik gelijk op de knop om een melding
te maken en hoor het bekende geluid.

Ik lees/hoor de feedback over dat
mijn melding is gestuurd.

Ik ben opgelucht dat er niet
veel sigaretten liggen, maar
die er liggen moeten opgeruimd worden.

Ik wil de weinige sigaretten weg
hebben.

Ik druk op de knop.

Ik voel me goed, wetende dat er
straks opgeruimd wordt.

Ik weet
meteen wat
ik moet
doen.

Ik zie de
Teer-A
staan.

Ik ben blij dat
dit meldpunt
bestaat.

Ik druk op
de knop

Ik loop blij weg.
Ik wacht op het
bekende geluid.

Emotions

Ideas for
improvement

Post-Experience

De tekst op de asbak voor de
knop.

Ik zie een paar
sigaretten op
de grond
liggen.

Points of pain

Decision

Door de meldingen is alles
netjes rondom het Wibauthof.

Wat kan je ervoor zorgen dat
mensen nog meer meldingen
maken?

Het geluid is net hard genoeg en trekt
niet teveel aandacht.

Wat als niet-rokers er niet vanaf
weten?

Het meldpunt nog beter
laten zien dan het al doet.

Informatie over het meldpunt
door de school verspreiden.

Een bekend geluid gevonden ter herkenning.

Mond-tot-mond reclame.
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Customer Journey Schoonmakers
Job story: Wanneer ik aan het schoonmaken ben, wil ik zo min mogelijk peukenafval zodat ik mij kan
focussen op andere taken.
Awareness

C

onsideration

Decision

Post-Experience

De schoolmaakspullen en de
weinige sigaretten op de
grond.

De weinige sigaretten op de
grond.

De schoolmaakspullen en de sigaretten op
de grond.

De klok.

Touchpoints

Ik bekijk het sigaretten afval op
de grond buiten en kijk naar de
tijd die ik ervoor heb, dit is een
makkie.

Ik besluit het kleine beetje op te ruimen,

Customer process

Ik ben druk bezig met
schoonmaken en moet eventjes naar buiten om de weinige
sigaretten op te ruimen door
de Teer-A.

Ik kijk naar de tijd en heb meer tijd
voor mijn andere taken

Ik loop naar het sigaretten
afval toe om op te ruimen.

Ik wil de weinige sigaretten ook
weg hebben.

Ik ruim de sigaretten op.

Ik ben klaar met opruimen van de
weinige sigaretten.

Key moments of
truth

Ik zie een
klein aantal
sigaretten
op de grond

Emotions

Points of pain

Ideas for
improvement
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Het is gelukkig
opgeruimd en ik
heb tijd over!

De meldingen helpen!

Ik pak mijn
schoonmaakspullen.

Ik bekijk de
weinige
sigaretten
op de grond.

Het duurt veel
korter dan
verwacht.
Ik begin met
kleine aantal
sigaretten
weggooien.

Er liggen weinig sigaretten
op de grond rondom het
Wibauthof.

Wat kan je doen om de kleine
hoeveelheid ook weg te krijgen?

Ik wil dat ik er helemaal geen tijd aan
kwijt ben.

Gebeurd dit ook als er iets staat
dat er voor zorgt dat het weg
gegooid wordt?

Het product nog effectiever
maken zodat ik straks helemaal niks hoef op te ruimen.

Teer-A effectiever maken.

Snellere manier van opruimen.

De rokers bewust laten worden
van de oplossing.

Rokers

Storyboard
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Niet-rokers

Storyboard
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HvA facility service

Storyboard
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Overzicht IoT-service

Conceptual model
Conceptual model
Het conceptual model van de roker is
vrij simpel. Dit is expres gedaan omdat
de gebruiker niet hoeft te weten hoe
de sensoren met elkaar in verbinding
staan. De gebruiker hoeft alleen te
weten dat de boom verder opbloeit
zodra er een sigaret in de asbak wordt
gegooid. Hierna volgt een positief
geluidje als bevestiging dat de boom
weer aan het opbloeien is en de actie is
afgelopen.
De niet-rokers hoeven alleen te weten
dat de data van de knop voor de
meldingen wordt doorgestuurd naar
de computer van de HvA facility service.
De HvA facility service heeft een
iets uitgebreider conceptual model.
Zij moeten namelijk ook begrijpen
waar hun data vandaan komt. Ze
moeten weten dat de knop, de
bewegingssensor en de rookmelder
data doorsturen naar zijn desktop
zodat hij zo de grafieken kan bekijken.
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Bijlage
41

42

Roken

Gebruik van telefoons

Rokers in groepen

Lege bankjes

Converseren

Rokers staan bij de
ingangen van de
HvA

Er wordt meestal direct bij de uitgangen van de HvA
gerookt, i.p.v. iets verderop bij de asbakken

Converseren

Gebruiken van telefoons

Roken en het weggooien van peuken

Rokers schuilen bij slecht weer onder afdakjes,
ze maken geen gebruik van de bankjes waar vaak
asbakken aanwezig zijn

43

Tafels

Asbakken

Banken

Sigaretten

Trappen

Putten

Telefoons

Laptops

Studenten

Leraren

Schoonmakers

Studenten roken in groepjes

Rokers staan onder afdakjes, in plaats van
bij de bankjes waar vaak ook asbakken zijn
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Rokers bij de ingang van de HvA, niet bij
de asbakken

Vragen en deelvragen

Interview planning sheet
Interview Rokers
Introductie
Wat is je naam en jouw leeftijd?
Wanneer rook je?
Waar rook je vooral?
Waar gooi je jouw peuken weg?
Waarom zou je je sigaret op de grond
gooien in plaats van in een van de
asbakken?
Ben je bewust van de gevolgen van het
milieu als je peuken op de grond gooit?
Ja, wat is je motivatie om het te blijven
doen?
Nee, zou je dit gedrag dan veranderen als
je er bewust van bent?
Nodigen asbakken uit om op die plek
te gaan roken of zijn het (ook) andere
factoren?

Interviewer Niet-Rokers
Introductie
Wat is je naam en jouw leeftijd?
Rook je of heb je ooit gerookt?
Vind je het vervelend als iemand in jouw
bijzijn rookt?
Heb je overlast van het peukenafval op het
Amstelcampus?
Ja, wat vind je het vervelendst eraan?
Nee, waarom niet?
Wanneer zie jij roken en peukenafval als
overlast?
Wat zou je zelf als oplossing willen zien?
Zeg je er iets van als iemand in jouw bijzijn
zijn peuken op de grond gooit?

Interview HvA facility service
T: 020 595 1403
E: servicedesk-fs@hva.nl
Introductie
Wat is je naam, leeftijd en rol op de HvA?
Rook je of heb je ooit gerookt?
Heb je overlast van het peukenafval op het
Amstelcampus?
Doe je er wat aan als je iemand een peuk
op de grond ziet gooien?
Weet je af van de oplossingen van het
opruimen van peuken?
Wat zou je zelf als oplossing willen zien?

Wat zou je zelf als oplossing willen zien?
Zeg je er iets van als iemand in jouw bijzijn
zijn peuken op de grond gooit?
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HvA facility serivce

Interview Huub
Wij doen onderzoek naar het peukenafval
op de HvA-Campus. Oftewel rokers die hun
peukenafval op de grond gooien in plaats
van in de asbakken. Zijn wij daarvoor bij u
aan het juiste adres?
De HvA facility services pakken het probleem
van de peukenafval wel op maar ze doen er
zelf niets mee, het probleem gaat naar een
coördinator, naar een huismeester of naar de
manager daarvan. Die pakken de meldingen
en klachten echt concreet op. Als er een
melding wordt gedaan over de hoeveelheid
sigaretten die op de grond liggen komt dat
in het systeem te staan (wamon) en dan gaat
het naar een van de gebouwbeheerders en die
dan gaat kijken wat er precies aan de hand
is. Per schoolgebouw is er een beheerder die
daar iets aan doet.
Wordt er centraal iets gedaan aan de
overlast van straatafval, met name
peukenafval?
Er is een beleid wat door iemand anders wordt
uitgeschreven, dus uiteindelijk volgen alle
gebouwen wel hetzelfde beleid. Maar het zijn
de beheerders van de schoolgebouwen die dat
beleid uitvoeren en daar dus per gebouw iets
aan doen.

Kunnen wij dit beleid inzien?
Als student kun je daar niet bij komen. Bij de
faculteit zou je deze richtlijnen misschien wel
kunnen vragen want die krijgen dat beleid wel
door.

Het schoonmaakbedrijf wat de pleinen
schoonmaakt, is Asito toch?
Dat verschilt per locatie, er zijn 4 verschillende
schoonmaakbedrijven. Binnen de HvA is het
hoofdzakelijk Asito.

Kunt u iets vertellen over de huidige
oplossingen voor het opruimen van
peukenafval?
Nee, dat is iets inhoudelijks, zij zijn de
opvangbak voor vragen en meldingen maar
concrete dingen heeft hij daar niet van. Voor
die vraag kan er het best gemaild worden
zodat die mail kan worden doorgestuurd naar
iemand die daar wel over gaat.

Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ
Note: Het vervolg van het interview is
beantwoord via de mail. Dit is te lezen op de
volgende pagina.

Wordt het meldpunt vaak gebruik, voor
afval?
Nee, niet concreet over peukenafval. Wel
worden er bijvoorbeeld meldingen gemaakt
dat studenten last hebben van mensen die
voor een gebouw staan te roken. Het melden
van peukenafval op de grond komt bijna
niet voor. Er zijn natuurlijk wel dagelijks
schoonmakers mee bezig om het zo schoon
mogelijk te houden.

Lees verder >
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HvA facility serivce

Interview Sjaak
Wordt het afval afkomstig van sigaretten
(peukenafval) echt als een groot probleem/
als overlast gezien door de HvA?
Het aantal klachten valt mee en het staat ook
niet op de agenda van hoger management of
CvB, dus volgens mij wordt het niet als groot
probleem gezien maar meer als verstoring.
Uiteindelijk is dit een gedragsprobleem, we
hebben hier te maken met ongewenst gedrag,
bijvoorbeeld roken op de verkeerde plaatsen of
peuken op de grond gooien en dat is uiteraard
niet gewenst maar moeilijk te handhaven.
M.a.w; staat dit hoog op de agenda?
Wel op mijn agenda als beheerder van de
locaties, verder niet bij mijn weten.
Is de overlast die hiervan afkomstig is,
de afgelopen jaren verminderd of juist
toegenomen?
Ongeveer gelijk gebleven.
Doet de HvA onderzoek naar de overlast
afkomstig van het peukenafval?
Zo ja, kunnen wij hier inzicht in krijgen of
cijfers ontvangen?
Ervaringsonderzoek, in het dagelijks beheer
proberen we de overlast zo veel mogelijk te
beperken. Geen onderzoek naar de overlast
gedaan bij mijn weten.

Worden er meldingen gemaakt van
afvaloverlast door omwonenden?
Niet of nauwelijks.

Verder hoorden wij dat de maatregelen
die getroffen worden m.b.t schoonmaak,
door de huismeesters/beheerders van de
gebouwen zelf worden bepaald. Hierbij
houden zij zich wel aan algemene richtlijnen
die door de HvA worden bepaald. Zou u ons
kunnen voorzien van de contactgegevens
van de beheerders van de gebouwen in de
Wibautstraat en een document waarin wij
deze richtlijnen kunnen vinden?
Ik ben als facilitair manager verantwoordelijk
voor het dagelijks beheer. Er is geen document
tav richtlijnen beheer. Wel bestaat er een
producten en dienstencatalogus. Hierin staat
de totale dienstverlening van FS beschreven
en schoonmaak is daar een onderdeel van.
Peuken worden daar verder niet in benoemd.
Het is een algemeen document dat spreekt
over het schoonhouden van het buitenterrein.
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Niet-roker

Interview Soefriedson
Roker: Nee, ooit gerookt op feestjes, maar
rookt niet meer.
Vind je het vervelend als mensen in jouw
bijzijn roken?
Ik vind dat mensen moeten doen wat ze zelf
leuk vinden, ik erger mij er niet per se aan.
Heb je overlast van de hoeveelheid
peukenafval op de Amstelcampus?
Ik let er niet echt op.

“Als het op de grond ligt
heb ik er geen last meer
van.”
Ik vind het niet erg als ik over uitgetrapte
peuken loop. Er moeten wel echt flink wat
peuken liggen moet ik er last van hebben.
Waarom vind je dat niet erg?
Als er dode bladeren liggen vind ik het ook
niet erg als ik erop sta, dus als ik op een peuk
sta zie ik het verschil daarvan er niet in.
Komt dat omdat het droog afval is en niet
blijft zitten aan je schoenen?
Inderdaad het blijft meestal niet zitten aan je
schoen en ik let er niet op, als ik erop stap heb
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ik het niet door. Ik heb ook niet door dat het
er ligt. Ik zou het wel een probleem vinden als
het aan mijn schoenen blijft kleven. Dan loop
ik er omheen, maar zolang ik buiten gewoon
rond kan lopen vind ik het goed.
Wanneer zou je het wel als overlast zien?
Als ik op een feestje ben en er een hele hoop
peuken liggen of als er pakjes op de grond
liggen vind ik het vervelend als ik erop sta.
Vind je het er niet lelijk uit zien?
Mijn ogen zijn niet geweldig dus meestal zie ik
het niet eens goed genoeg of ik let er ook niet
op.
Er gaat veel geld naar de schoonmaak van
peuken, daar betaal je ook voor met je
collegegeld, dat is alleen omdat mensen
het niet in de asbak gooien, vind je dat niet
zonde?
Daar heb ik wel een probleem mee, het is toch
wel mijn geld wat daarvoor wordt gebruikt.
Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Ik denk dat als je van die irritante bordjes of
paaltjes neerzet dat het ook wel kan werken.
Als je dan langs loopt valt het je op en dan
denk ik dat je er eerder op let dat je het ook

daadwerkelijk weggooit dan op de grond.
Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?
Ik zou er niet per se iets van zeggen maar ik
denk wel dat als ik het doorheb dat ik denk
van “ja, moet dat nou?”.

Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ

Niet-roker

Interview Arthur
Roker: Nee, nog nooit. Ook geen party roker.
Vind je het vervelend als mensen in jouw
bijzijn roken?
Niet per se, meestal zijn er dan vrienden en
dan kies ik er zelf voor om erbij te staan voor
de gezelligheid. Dan kies je er ook zelf voor als
je in een rokershok gaat staan.
Heb je overlast van de hoeveelheid
peukenafval op de Amstelcampus?
Ik let er niet echt op. Ik loop hier ook bijna
nooit rond. Als ik hier loop, loop ik alleen
richting de Spar en dan valt het mij niet op dat
er veel sigarettenpeuken op de grond liggen.
We hebben op school best veel asbakken
en roosters op de grond waar je het in kunt
gooien.
Heb je ooit iemand gesproken die er wel op
let?
Nee, nog nooit.
Wanneer zou je het wel als overlast zien?
Wanneer het je opvalt. Als het niet wordt
schoongemaakt en dat het je echt opvalt dat
er peuken liggen.

Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Hoe meer je hier bent hoe meer je het
doorhebt misschien. Toen ik hier met de
introductie zat vond ik dat er veel bakjes
stonden. Misschien kan het iets beter
aangegeven worden voor de rest vond ik het
best wel duidelijk. Ik heb er niet echt last van
gehad.
Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?
Ik zou het wel zeggen denk ik. Maar de meeste
mensen die ik ken die roken gooien het ook
meestal wel gewoon weg. Tot nu toe heb ik
het niet hoeven zeggen. Ik zou bijvoorbeeld
wel iemand voor de grap aanspreken met “Hey
gooi dat eens even weg”.

Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ
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Niet-roker

Interview Hamid
Roker: Nee, nog nooit gerookt.
Vind je het vervelend als mensen in jouw
bijzijn roken?
Ik vind het niet erg, maar ik zie het wel als een
irritatie als de rook mijn kant op waait.
Heb je overlast van de hoeveelheid
peukenafval op de Amstelcampus?
Nee niet echt omdat ik niet veel buiten ben
dus zie ik de peuken niet echt liggen. Maar als
ik ze zie liggen vind ik het wel zonde.
Wanneer zou je het wel als overlast zien?
Als er te veel peuken liggen en als het echt
ook smerig wordt door de regen bijvoorbeeld.
Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Het is lastig om zo iets kleins aan te pakken,
om iemand daar op aan te spreken. Als het te
veel gebeurd dan wordt het wel een probleem.
Het is een betere oplossing om iemand te
motiveren dan te straffen omdat je met
straffen altijd gezeur krijgt. Het zou kunnen om
een beloning te geven als er een peuk wordt
weggegooid.
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Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?

“Ik zeg er nooit wat van
omdat het zo snel gebeurd,
iedereen gooit heel snel
een peukje weg”
Het gaat snel even midden in een gesprek
bijvoorbeeld. Je kunt wel iemand achteraf
aanspreken maar dat heb ik nog nooit gehad.
Als het probleem samen zou moeten worden
opgelost dan ligt het aan de niet-roker omdat
hij/zij iemand moet aanspreken op slecht
gedrag. Als roker zelf kan ik niet uit ervaring
spreken maar het moet meer een gevoel zijn
om je peuk weg te gooien, meer een motivatie
vanuit de roker zelf.
Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ

Roker

Interview Jules
Roker: Soms, alleen in gezelschap af en toe, als
mensen hem meevragen om te roken
Vind je het vervelend als mensen in jouw
bijzijn roken?
Nee, niet vervelend.
Heb je overlast van de hoeveelheid
peukenafval op de Amstelcampus?
Nee ik ondervind hier geen overlast van. Ik let
niet op de peukenafval en het valt ook niet op
dat het er ligt, ik zie het niet liggen.
Wanneer zou je het wel als overlast zien?
Als er echt overal peuken liggen, maar als het
niet opvalt is het geen overlast. Als het niet
meer schoon wordt gemaakt.
Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Er zijn wel putjes waar je het in kan gooien,
als iedereen zich daaraan houdt dan blijft het
gewoon schoon.
Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?
Ik zeg er nooit wat van omdat het eigenlijk een
beetje normaal is geworden dat mensen hun
peuken op de grond gooien.

Denk je dat mensen hun peuken wel weg
gooien als ze zich bewust zijn van de
gevolgen van het milieu door het afval van
de peuken?
Nee, ik denk niet dat ze dan gemotiveerd
worden om dan die extra meter te lopen. Ze
luisteren wel en ze vinden wel dat je gelijk
hebt maar dat is niet genoeg om dan ook
daadwerkelijk een peuk in de prullenbak te
gooien.
Wat zou hun wel motiveren?
Ik heb werkelijk waar geen idee. Een leuke
asbak zou ook niet werken, mensen zijn
gewoon lui en het op de grond blijven gooien.

“De asbak moet naar hen
toe komen en anders doen
ze het niet.”
Als het binnen is dan moet je wel echt je peuk
weggooien.
Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ
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Roker

Interview Sjoerd
Roker: Ja, ik rook vast.
Waar rook je meestal?
Onderweg, in de pauzes, thuis, vrije tijd tijdens
het uitgaan.
Waar rook je op de Amstelcampus?
Meestal als ik aankom op school rookt ik voor
de ingang van het BPH, waar ik altijd koffie
haal.
Waar gooi je meestal je peuken weg en
waarom?
Op de grond. Ik gooi ze altijd op de grond
maar ik stamp ze wel eerst uit. Als er een
rooster is of iets is om ze weg te gooien, gooi
ik ze meestal daarin maar waarom? Ik denk
laksheid of gemakzucht. Als ik naast een asbak
sta dan druk ik hem uit en gooi ik hem daarin.
Op het moment dat er niets in mijn omgeving
staat gooi ik het op de grond, maar dan wel
richting een put of in de hoek, ik laat hem niet
gewoon naast me vallen.
Nodigen asbakken uit om daar te gaan
roken?
Openbare asbakken niet echt maar als ik
bijvoorbeeld op een terras zit of even naar
buiten loop ga ik meestal wel in de buurt van
een asbak staan.
Waarom dan wel in een asbak?
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Omdat er dan wel iets is in mijn omgeving is
waar ik het ik kan gooien, als ik er helemaal
heen moet lopen heb ik er meestal geen zin
in om het daar uit te doen. Dan gooi ik het
meestal wel richting het rooster.
Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?
Nee, soms zou ik het misschien wel doen
maar ik denk het niet. Ik zou het niet zo snel
zeggen omdat ik het zelf ook doe. Als ik het
wel zelf weg gooi dan zou ik het zelf wel
zeggen. Eigenlijk best hypocriet want als ik
naast iemand sta denk ik “je kan het ook best
weggooien” maar als ik dan zelf niet in de
buurt sta dan heb ik geen zin om erheen te
lopen.
Ben je je bewust van de gevolgen van het
milieu door het afval van de peuken? Het is
namelijk chemisch afval en het wordt niet
afgebroken.
Ik weet wel dat het heel lang blijft liggen maar
ik ben me niet verder bewust van de gevolgen
voor het milieu.
Stel je voor dat je constant er mee
geconfronteerd zou worden, of bewust zou
worden gemaakt, zou je het dan minder
doen?

Als er telkens iets zou zijn waardoor ik er op
geattendeerd zou worden, niet door het te
zeggen, maar iets visueels, dan zou dat mij wel
stimuleren.
Er gaat veel geld naar de schoonmaak van
peuken, daar betaal je ook voor met je
collegegeld, dat is alleen omdat mensen
het niet in de asbak gooien, vind je dat niet
zonde?
Dat maakt mij eerlijk gezegd niet zo uit, maar
de gevolgen voor het milieu en de natuur zou
mij wel uitmaken.
Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Toch iets interactiefs waardoor je feedback
krijgt op iets wat je doet. Ik zou het leuk
vinden als je een soort “holle bolle gijs”- effect
zou hebben.
Zou het helpen als je erop gewezen zou
worden dat er een boete aan vast zit als
je (peuken)afval op de grond gooit? Zou
afstraffen eerder helpen dan motiveren?
Ja ik denk dat dat wel goed werkt als er echt
goed op gecontroleerd zou worden.

Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ

Roker

Interview Hans en Christoph
Roker: Soms
Wanneer rook je?
Op school, met koffie of drank.
Waar rook je?
Hier voor de gebouwen omdat je niet binnen
mag roken, in horeca gelegenheden.
Waar gooi je meestal je peuken weg?
Op de grond, maar als er iets binnen
handbereik is dan gooi ik het weg voor iets
wat daarvoor bedoeld is.
Wat maakt voor jou dan het verschil tussen
normaal afval en peukenafval? En wat is
voor jou dan de motivatie om bijvoorbeeld
een appel, wat veel sneller wordt
afgebroken, wel weg te gooien?
Gemak, het is toch “maar een peuk”, je schiet
je peuk gewoon weg. Als ik in een goede bui
ben dan gooi ik hem soms nog weg weg. Het
ligt eraan of je er wel of niet bewust van bent
of je een peuk weg gooit of niet. Veel mensen
staan er niet bij stil, een klokhuis gooi je nog
sneller op de grond. Sommige mensen gooien
ook een plastic flesje weg en dat duurt nog
langer voordat het verteerd is, daar sta je dan
ook niet bij stil, als je dat al doet.

“Als je je er wel bewust van
bent zoek je waarschijnlijk
een plek waar je hem weg
kunt gooien.”
En wat als je je er wel bewust van bent?
Dan gooi je hem weg in een prullenbak.
Ben je je er meer bewust van of niet juist
niet?
Hans: vaak niet, als je klaar bent met je sigaret
loop je meestal weer naar binnen, ik ben me
er wel van bewust maar dan gooi ik hem
alsnog soms op de grond.
Christoph: Ik denk er toch altijd wel bij na dat
het niet goed is, ook al doe ik het soms toch.
Wat doe je als een van je vrienden een peuk
wel weggooit, doe jij dit dan ook?
Ja, dan doe ik het ook. Dan steek je elkaar al
snel aan.
Motivatie om het te blijven doen?
Er zit niet echt een motivatie achter, het ligt
aan het moment zelf om het te doen.

Zou je het veranderen hierna? Als je er meer
over hoort
Na dit gesprek wel meer, dan ga je er toch nog
meer bij stilstaan. Als je er bewust van wordt
gemaakt van de gevolgen voor het milieu dan
ga je eerder je peuk weggooien op de plek
waarvoor het bedoeld is.
Nodigen asbakken uit om daar te gaan
roken?
Nee, sterker nog, ik heb zo vaak dat ik op een
terras een sigaret opsteek en er een asbak op
tafel staat, en ik hem alsnog op de grond gooi.
Daar denk je echt niet bij na. Ik heb het zelfs in
mijn achtertuin “het waait toch wel weer weg”.
Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?
Dat ligt aan de plek. Als het in je eigen tuin is
dan zeg je er wat van, maar als het op straat is
dan zeg je er niets van. Zelfs niet als je naast
een asbak staat. Je denkt het soms wel maar
je zegt er dan niets van.

Lees verder >
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Roker

Interview Hans en Christoph
Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Misschien beter kijken naar de stoffen die in
sigaretten zitten. Dat er iets bedacht wordt
wat sneller kan worden afgebroken. Een
reclamecampagne zou misschien ook helpen,
dat er poster worden opgehangen door de
stad he en met de tekst “gooi ze niet weg”. Zo
wordt je er wel gelijk bewust van de gevaren
ervan zijn. Maar eigenlijk weet ik niet wat de
gevaren er van zijn, wat doet het nou precies
met de natuur? Het is niet mooi voor het
straatbeeld. Je moet je er bewust van worden
dat zo iets kleins wel grote gevolgen kan
hebben dan zou je je misschien kunt en gaan
beseffen dat het niet goed is om je peuk op de
grond te gooien.
Er gaat veel geld naar de schoonmaak van
peuken, daar betaal je ook voor met je
collegegeld, dat is alleen omdat mensen
het niet in de asbak gooien, vind je dat niet
zonde?
Je zou dan een boete moeten geven aan de
mensen die hun peuken om de grond gooien
om zo de schoonmakers te betalen. Dat is
eerlijk. Straffen is beter dan belonen. Je moet
normaal gedrag niet belonen namelijk, je peuk
weggooien moet niet beloond worden omdat
het normaal is.
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Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ

Roker

Interview Peter
Roker: Ja, ik rook de hele dag eigenlijk wel.
Waar rook je meestal?
Ik rook thuis, buiten.
Waar rook je bijvoorbeeld als je een
tussenuur hebt, wat nodig uit?
Ik ga altijd op een plek staan wat het
makkelijkst voor mij is. Ik loop gewoon naar
buiten en ik rook een sigaret.
Is dat dan naast de deur of ergens anders?
Naast de deur. Ik ga niet een uur buiten staan.
Ik rook een sigaret en ik ga daarna weer naar
binnen. Het makkelijkst en snelst.
Waar gooi je meestal je peuken weg?
Op de grond. Maar als ik naast een bak sta
gooi ik hem daar in. Maar als ik niet iets zo 1, 2
, 3 binnen handbereik zie dan gooi ik hem op
de grond. Als ik langs een prullenbak loop dan
doe ik het wel, maar ik ga niet omlopen voor
een prullenbak.
Nodigen asbakken uit om daar te gaan
roken?
Op zich wel, het is wel de aangewezen
plek, hier heb je ook een gele cirkel waar je
niet mag staan. Daar buiten staan dan wel
asbakken maar het is niet zo dat ik denk

“wat een coole asbak daar ga ik mijn sigaret
ingooien”.
Stel je voor dat het wel een coole asbak is,
zou je dat dan wel doen?
Ja, als het iets interessants is dan ga je
misschien wel automatisch daarnaast staan.
En dan sta je er al naast.

“Als de drempel verlaagd
wordt is het makkelijker
om je peuk er even in te
gooien.”

Dat gooi ik wel gewoon in de gracht of in de
bosjes. Ik ben best een wereld liefhebber over
dieren en natuur maar een peuk gooi ik wel
op de grond. Een blikje of plastic fles gooi ik
wel echt weg, maar bij een sigaret denk je
“het is maar zo een klein dingetje”. Maar als je
er dan over na denkt dat je bijvoorbeeld een
pakje sigaretten per dag weggooit gooi je 20
sigaretten op straat.

Als je er een verhaaltje van maakt wat
interessant is dan sta je er toch naast te roken.
Ben je je bewust van de gevolgen van het
milieu door het afval van de peuken? Het is
namelijk chemisch afval en het wordt niet
afgebroken.
Ja, het blijft 50 jaar liggen.
Wat is voor jou dan de motivatie om
bijvoorbeeld een appel, wat veel sneller
wordt afgebroken, wel weg te gooien? En
wat maakt voor jou dan het verschil tussen
normaal afval en peukenafval?
55

Roker

Interview Peter
Als er een bordje zou staan met “wist je
dat..”, zou je het dan gemotiveerd zijn om
het weg te gooien?
Ik denk het wel, je wordt er toch even attent
op gemaakt en het is wel belangrijk dat je
het weggooit dus ik denk dat het wel kan
werken. Ik ben altijd wel voor dit soort dingen.
Ik denk er meestal niet zo bij na, ik gooi
het uit gemakzucht weg. Als ik er even op
geattendeerd zou worden dat ik het weg zou
moeten gooien ben ik eerder geneigd om 5
meter te lopen naar een prullenbak.
Wat zou je zelf als oplossing tegen het
peukenafval willen zien?
Maak het interessant om naast de asbakken/
prullenbakken te gaan staan. Dan ben ik
eerder geneigd om het weg te gooien. Het
hoeft niet per se over de sigaretten te gaan,
het kan ook een interessant verhaal zijn. Over
iets waarvan je denkt “ik ga ernaast staan”. Iets
wat aandacht trekt.
Zou je er wat van zeggen als een van je
vrienden een peuk op de grond gooit terwijl
er dichtbij een asbak staat?
Ik wil niet zeikerig overkomen maar met
sigaretten zou ik het niet zeggen. Plastic
flessen vind ik dan wel asociaal als je dat niet
weggooit. Maar sigaretten denk je toch minder
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snel over na omdat het geaccepteerd is en je
hebt er niet zo erg in dat het grote problemen
kan veroorzaken.
Er gaat veel geld naar de schoonmaak van
peuken, daar betaal je ook voor met je
collegegeld, dat is alleen omdat mensen
het niet in de asbak gooien, vind je dat niet
zonde?
Ja dat is wel een “waste of money”. Ik denk dat
de natuur een grotere drive voor mij is om het
weg te gooien dan het kostenplaatje van de
HvA.

Audiobestand: https://drive.google.
com/open?id=1R9LiVDofCIvIvpRPDQFILRXWF40q6AQ

Chemisch afval

Onderzoek sigarettenafval
Wat is chemisch afval?
Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk afval
of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals
kwik, lood, asbest, organische oplosmiddelen,
dioxines en cadmium. Deze stoffen
veroorzaken in de gewone vuilverbranding
luchtvervuiling. Ook komen deze gevaarlijke
stoffen in de verbrandingsresten terecht.
Het storten van die verbrandingsresten kan
dan de bodem en het grondwater vervuilen.
Met gescheiden inzameling wordt ook
voorkomen dat vuilnismannen in aanraking
komen met gevaarlijke stoffen. Uit een
deel van het KCA worden grondstoffen
teruggewonnen voor hergebruik. KCA dat
niet kan worden gerecycled gaat naar
speciale verbrandingsovens. De zeer hoge
temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen
en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen.
KCA dat niet kan worden gerecycled of
verbrand, wordt veilig opgeslagen op enkele
speciaal daarvoor ingerichte stortplaatsen in
Nederland.
Wat zit er in een peuk?
Cadmium: een van de zware metalen,
uiterst giftig. Het zit ook in accu’s. Cadmium
hoopt zich op in de nieren en de botten,
en kan nierproblemen en poreuze botten
(osteoporose) veroorzaken. Cadmium kan
leiden tot longkanker.

organische oplosmiddelen afkomstig
van chemische reacties, extractie-, en
schoonmaakprocessen. Via destillatie met
nauwkeurige temperatuurcontrole worden
deze producten herwonnen.
Gebruikte chemicaliën vinden ook toepassing
als grondstof voor de productie van andere
chemicaliën. Een vaak gebruikte techniek
is vergassing. Hierbij worden organische
producten verhit in zuurstofvrije atmosfeer
en in aanwezigheid van water. Met het
aangemaakte CO en H2 zijn basisbestanddelen
voor tal van chemische reacties: bijvoorbeeld
bij hydrogeneringsreacties, methanolproductie,
ethanolproductie en de aanmaak van
kunstmatige benzine.
Een volgende mogelijkheid wordt geboden
door energierecuperatie. Hierbij verbrandt
men enkel het organisch chemisch afval,
waarbij men de warmte gebruikt voor de
elektriciteitsproductie of als warmtebron bij
synthesen.
Wat doet chemisch afval met het milieu?
Vaak kan chemisch afval hergebruikt of
gerecycleerd worden. Zo zijn (zware) metalen
bijvoorbeeld onbeperkt recycleerbaar.
Bovendien vinden eindmaterialen buiten
specificaties dikwijls nog toepassing als
grondstof in hetzelfde productieproces.
Een zeer grote afvalbron vormen gebruikte

- https://www.afvalscheidingswijzer.
nl/?u=klein+chemisch+afval
- https://sickofsmoking.nl/feiten/wat-zit-er-echtin-een-sigaret-2/
- https://www.smartstop.be/jongeren/bedrog
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_afval
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Variatie op het huidige idee

Scamper
Substitute
Ons huidige idee: Een
boom is verwelkt door
het chemisch afval
dat in grondwater
terecht komt.

Combine
Ons huidige idee:
Het geluid treedt
alleen op als je langs
loopt en er rook
gedetecteerd wordt.

Variatie: Het water
wordt vervuild door
het chemisch afval.
Je ziet niet dat het
specifiek een boom
aantast.

Variatie: wij
combineren geluid
met display voor
een optimale
motivatie over de
bewustwording van
het milieu. Het trekt
aandacht voor alle
doelgroepen en geeft
een grotere impact
als beide tegelijk
worden gebruikt.
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Adapt
Ons huidige idee:
we hebben een
vierkante asbak met
in de asbak nog een
klein prullenbakje
waar eventueel ook
sigaretten of ander
klein afval in kan.
Variatie: we geven
de asbak een andere
vorm zodat je peuken
vanaf de zijkant erin
gooit in plaats van de
bovenkant. De sigaret
“glijdt” als het ware de
asbak in waardoor het
effect anders is.

Modify
Ons huidige idee: we
hebben een display
die net zo breed is als
de asbak.

Put to another use
Je kunt er ander
chemisch afval kwijt
in plaats van alleen
peukenafval.

Variatie: we maken
de display groter dan
we eerst in gedachten
hadden.

Eliminate
Een peuk weggooien
is de simpele
functionaliteit.

Reverse
Ons huidige idee:
goed gedrag,
sigaretten in de
asbak gooien, wordt
beloond.
Variatie: slecht gedrag,
sigaretten op de
grond gooien, wordt
afgestraft.

Wat zijn de opties?

Morfologische kaart

De roze vlakken
zijn de gekozen
ideeën.
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Wat zijn de opties?

Morfologische kaart
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Feedback

Paper prototype
Huidig idee
Ons huidig idee was een asbak met
een interactieve display met voordat je
er een peuk ingooit een fact over het
milieu en afval en als je een peuk erin
hebt gegooid een highscore.
Hier hebben wij mee getest en het
volgende kwam eruit.
Test 1
Elisa Niet-roker
• Het zou leuk zijn als we iets deden
voor het rookoverlast.
• Andere doelgroepen erbij betrekken
moet nog.
• Feitje? loop je voor een feitje
om in die asbak te gooien? Niet
spectaculair en motiverend genoeg.
Trekt het wel de aandacht? in haar
ogen niet.
• Wel iets doen met het moeite
nemen van het weggooien.
• De combinatie met het milieu is wel
een goed punt!
• Pling bij de high score
Test 2
Domeyko & Dieuwertje Niet-rokers
Meer visueel maken en wat meer
impact geven.

Gebruik gamefication ervoor.
Idee: Langslopen dan een boom die
verwelkt > geeft impact over de realiteit.
Het moet visueel aantrekkelijk zijn en
motiverend en dat is het nu niet.
Of doe iets met erin gooien of iets op
de kermis zodat het speels is.
Hoe betrek je de niet-rokers erbij? Als
je het huidige idee doet niet op mobiel
maar gewoon op het scherm zelf.
High score voegt niks toe en het is
negatief.
Krijg je er wat voor terug?
Test 3
Bauke Niet-roker
Maak het speels.
Zorg voor tegenstanders want als je het
alleen doet is het niet competitive.
Leuk idee van het rooster maar niet
iedereen gooit het er daar in dus dan
heeft het weinig nut. Slaat niet op het
onderzoek.
Bijvoorbeeld het idee van een rokershok
> dan verhelp je het probleem klein/
secundair.
Maak het een uitdaging en grappig, het
moet iets toevoegen.
Conclusie een game of iets.

Meer feedback was dat het niet op
kniehoogte zou moeten maar meer op
ooghoogte.
Nieuw idee
Door alle feedback zijn we erachter
gekomen dat onze ideeën niet
helemaal de IT factor hadden. Door
brain te stormen zijn we op het
volgende idee gekomen.
Een interactieve asbak met een
sensor dat als je langsloopt en hij rook
detecteert dat op de display een boom
laat zien dat verwelkt en als je jouw
peuk erin gooit dat er een task op
staat met een boom die gered moeten
worden door 5 peuken erin te gooien.
Als er 5 peuken in zijn gegooid, dan
groeit de boom naar perfecte staat en
ontstaat er een bos met alle bomen.
De display boven de asbak laat dit
zien. Het is een soort van spel met
een impact wat het doet met de
wereld. Samen met geluid wordt
dit gestimuleerd om je peuk weg te
gooien. De display is geplaatst boven
de asbak op hogere hoogte dan
kniehoogte, denk aan schouderhoogte.
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Scherm op de asbak

Content schermen
Score! Nog 3 sigaretten te gaan
om een boom te redden.

1.

2.

4/7
3.
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1.

Informatie opdracht

2.

Animatie boom

3.

Teller om een boom te
redden.

Scherm dashboard

Content schermen
Rook gedetecteerd

1.

2.

Uur

dag

maand
1.
2.

25
20

Metadata

3.
4.

15

3.

10
5
0

4.

Aantal

5.

Tijd

5.

13.00

14.00

15.00

16.00
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Customer Journey Rokers
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Customer Journey HvA Facility
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Customer Journey Niet-rokers
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Customer Journey Schoonmakers
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Vergelijking Iot services
Holle Bolle Gijs

Actiwait

Smoke detector

Affordance

Direct te horen krijgen wat de actie is;
papier in deze bak

Hangt op de plek waar normaal het
drukknopje hangt; je drukt erop en er
wordt gelijk duidelijk wat de
bedoeling is

Grote afbeelding van een no-smoke
sign: duidelijk waar dit voor dient

Visibility

Je kan hier niet omheen: grote installatie Duidelijk zichtbaar

Niet erg zichtbaar

Interusability

Geen andere devices

Gebruiker-object-andere gebruiker

Geen andere devices

Locatie

De Efteling: pretpark

Bij een stoplicht in een grote stad

Op plekken waar niet gerookt mag
worden

Positieve of
negatieve lading

Positief: belonend

Positief: motiverend

Negatief: afstraffend

Constraints

Indien er iets vast blijft plakken
onderweg blijft het device ‘Dank U Wel’
met harde stem herhalen

Niet mogelijk wanneer er geen
andere speler is

Als er bijvoorbeeld een plastic bakje
omheen wordt gezet kan het alles
omzeilen

Input sensor

Lichtwerper

Motion sensor

Lichtdetector

Output

Geluid, exhauster

LED-scherm

NO/NCrelay
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Overzicht IoT-service

UX

Levels in het product
In ons product zijn er 3 levels
geïmplementeerd. De normal state
is een boom die weergegeven wordt
die kerngezond is. Zodra je er langs
loopt veranderd de boom naar een
vergiftigde afgestorven boom, dit is de
middel state (sad). Zodra er een sigaret
wordt weggegooid kom je elke keer een
stapje verder naar gezondheid van de
boom. Dit gebeurd in 7 stappen. Als er 7
sigaretten weggegooid worden, wordt de
boom gezond en heb je de happy state.
Feedback loop
De feedback loop is een manier om
gebruikers hun gedrag te veranderen en
te verbeteren.
Evidence
Data wordt gemeten en verwerkt
Relevance
De informatie wordt doorgegeven aan
de gebruiker
Consequence
De informatie moet 1 of meerdere
paden schetsen.
Action
Waarop de gebruiker naar gedrag kijkt,
keuze maakt en uitvoert.

Motiveren op een positieve manier
Ons idee heeft vooral bewustwording
door de realiteit te laten zien wat er
gebeurd met planten als grondwater
wordt vervuild door chemisch afval.
Zodra je de boom ziet opleven als je
jouw sigaret weg hebt gegooid is een
motivatie om het vaker te doen. Zo
werkt het ook in het milieu. Je red
meerdere planten en organismen en dat
wordt verbeeld in een animatie. Zodra
er een peuk is weggegooid moeten er 6
anderen worden weggegooid, meer als
een spelletje. Het spelletje maakt het
competitief en positief.

Action
Motiveert om de gebruiker zijn
sigaret netjes weg te gooien.

Consequence
Geeft de consequenties weer
van de rook en laat de boom
vergaan.

Teer-A

Evidence
Meet de rook

Relevance
Geeft de informatie
door op de display.
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Overzicht IoT-service

UX

Constrains
• Er past niets groters door het
rooster in de asbak.
Affordance
• De vierkantjes in het rooster geven
aan dat er iets in kan van dat
formaat of kleiner.
• Er is 1 manier van het rook
detecteren, niet verschillende
manieren.
Mapping
• Als je een sigaret opsteekt in de
buurt krijg je feedback van de
detector door middel van een
alarm.
• Als je je sigaret weggooit dan krijg
je feedback door middel van het
display.
Visibility
• Aan de buitenkant is er niet te
zien hoe het product werkt. Alle
elementen zitten verstopt in
het product en zie je dus niet
aan het product hoe rook wordt
gedetecteerd of hoe het alarm
afgaat.
• Bij de knop staat dat die is bedoeld
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om een melding te kunnen
maken. Er wordt voor de rest zo
min mogelijk laten zien hoe de
prullenbak werkt doordat alle
sensoren ingebouwd zijn.

Mapping
actie van het
weggoien werkt
samen met de
reactie van het
scherm.
Constrain
het is alleen
mogelijk om iets
weg te gooien
wat door de
gaatjes past.

Visability
Duidelijk
zichtbaar wat er
gebeurd als je
erop drukt.

Affordance
een donker gat
om iets “onzichtbaar” te maken.

