Britt Hoogenboom

graphic designer & design researcher

LEMMA’S

EXPERTISE / ROL

geïnteresseerd in opdrachten op het gebied van service & social design en visual storytelling /
onderzoekt de sociale impact van mediabeelden / probeert blikken op de samenleving te verbreden
en mensen met elkaar te verbinden

veldwerk, interventies
& workshops
om kwalitatieve
informatie op te
halen over sociale
vraagstukken

patronen vinden in
complexe informatie,
het herkaderen
van problemen,
en visualiseren
van verhalen

GRAPHIC
DESIGN

DESIGN
RESEARCH

information design &
visual storytelling

co-creatie &
dialogue design

information
design

service & dialogue
design

visual
storytelling

Door veel vragen te stellen en actief mee
te denken over vraagstukken probeer ik
complexe informatie inzichtelijk te maken.
Door te herschikken, categoriseren, structureren, schematiseren en visualiseren
kunnen nieuwe verbanden en patronen
worden gezien en kan er met een andere
blik naar het het vraagstuk worden gekeken. Grafisch ontwerp is dan ook niet alleen een tool om de informatie in een stijl
te presenteren, maar ook om processen
en visies te verhelderen.

Met interventies, workshops en interactieve presentaties nodig ik mensen uit om
deel te nemen aan het dialoog. Om zowel
participanten, belanghebbenden of groepen te betrekken bij het project, als om
ze met elkaar in gesprek te brengen over
het onderwerp. Zo wordt er nieuwe input
verzameld die anders over het hoofd kan
worden gezien, worden mensen of groepen met elkaar verbonden en kunnen blikken op het vraagstuk worden verbreed.

Als grafisch ontwerper ben ik altijd op
zoek naar de juiste vorm en beeldtaal om
een verhaal te vertellen aan het publiek.
Door verhalen slaan we informatie beter
op. Ze brengen zaken met elkaar in verband, geven inzicht en beïnvloeden de
manier waarop we naar de wereld kijken.
Visuele middelen zorgen meer verbeeldingskracht, emotie en betrokkenheid van
het publiek. Het wordt uitgenodigd om te
kijken, te ervaren, te voelen én te begrijpen.

co-creatie | deelnemen | participatie |
beeldvorming | blikken verbreden | verbinden

verhalen | verbeelden | beeldvorming |
betrokkenheid | begrip | empathie

datavisualisatie | infographics | reframing

DESIGN RESEARCH BUREAUS / TEAMS

ORGANISATIES / BEDRIJVEN
De volgende organisaties of bedrijven vind ik interessante partijen om voor of
mee samen te werken op het gebied van research & design. Dit zijn voornamelijk
organisaties die zich bezighouden met mens & maatschappi, die de interactie aan
willen gaan met hun doelgroep en groepen of mensen willen verbinden.

CONTEXT / NETWERK / OPDRACHTGEVERS / PARTICIPANTEN

Als design researcher zou ik deel uit kunnen maken van een design research bureau
of team, om vanuit daar opdrachten uit te voeren voor opdrachtgevers. Hieronder is
een eerste aanzet tot voorbeelden van bureau’s die design research methoden toepassen, maar ik ben op zoek naar meer namen om deze lijst mee aan te vullen.

Reframing
Studio

Afdeling
buitengewone
zaken

Gebruikt ontwerpinzichten om invloed
uit te oefenen op de
maatschappij en om
andere organisaties te
helpen overleven te
midden van voortdurende
maatschappelijke
transformaties.

Social & service
designbureau dat is
gespecialiseerd in
het aanpakken van
innovatietrajecten
rondom complexe
vraagstukken.

Fabrique

Gemeenten

Musea

Strategisch digitaal
bureau dat samen met
klanten uitzonderlijke
experiences,
verandering en resultaat
wil creëren middels
design research
methoden.

Gemeenten zijn vaak
op zoek naar contact
met hun publiek of
willen groepen met
elkaar verbinden.

Musea willen blikken
verbreden en het
publiek meenemen in
hun verhalen middels
visual storytelling.

World
Press Photo

Diverson

? ?

Muzus
Service designbureau
dat design research
methoden inzet om
zich te verdiepen in
de doelgroep van
klanten.

Non-profit organisatie
die de wereld wil
verbinden met behulp
van visuele verhalen die
ertoe doen.

National
Geographic
Gebruikt visual storytelling ten behoeve van
hun missie ‘Inspiring
people to care about
the planet’.

Bureau voor maatschappelijke innovatie
met programma’s die
organisaties in de
publieke en private
sector helpen in te
spelen complexe
maatschappelijke
vraagstukken.

COMPETENTIES

favoriet

Onderzoekend vermogen

Creërend vermogen

Door vragen te stellen, te analyseren en in gesprek te gaan met
experts en participanten probeer ik met zowel een open als kritische
blik vraagstukken te onderzoeken. Middels workshops, interactieve
presentaties en gesprekken (1. Workshops), (2. interactieve
presentaties), (3. Interview en onderzoekmethoden), verzamel ik data,
nieuwe bevindingen en ontwikkel eigen design research methoden om
thema’s te onderzoeken en visies op het thema te ontwikkelen.

Mijn grafische achtergrond is terug te zien in de tools die ik ontwerp
voor interviews, workshops en interventies (1. Workshops), (2. interactieve presentaties), (3. Interview en onderzoekmethoden). Creërend vermogen en ontwerp is zowel een middel om participanten uit te nodigen
om deel te nemen aan de iteraties en interventies die ik ‘ontwerp’, als
om data te verzamelen, en de opbrengsten vorm te geven (4. Publicaties en artikelen), (5. Opbrengsten presenteren).

noodzakelijk

Innovatief vermogen

Vermogen tot samenwerken

Innoverend vermogen is een belangrijke competentie omdat ik mij als
ontwerper wil blijven ontwikkelen en vernieuwen. Om op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen binnen het domein van research & design bezoek ik congresssen, conferenties en symposia, onderhoud ik netwerken
en ontwikkel ik nieuwe vaardigheden middels workshops en cursussen.

Als ontwerper en design researcher wil ik niet alleen individueel opereren, maar juist samenwerkingen aangaan met experts en partcipanten.
Ook tijdens workshops wil ik co-creëren met participanten om tot
vernieuwende resultaten te komen of juist onderlinge samenwerkingen
organiseren binnen organisaties of groepen.

vaardigheden & methoden

RESEARCH & DESIGN MINDSET / FACILITEREN VAN WORKSHOPS & PRESENTATIES
GRAPHIC & EDITORIAL DESIGN / VERTALEN VAN INZICHTEN NAAR CONCEPT & ONTWERP

SLEUTELWERKEN

WORKSHOP KLIMAAT IN BEELD
& WORKSHOP PERSPECTIEVEN

1 | Het ontwerpen,
organiseren en faciliteren
van workshops

Om input te verzamelen
voor het betreffende vraagstuk, mensen met elkaar
in gesprek te brengen en
samenwerkingen te bevorderen, ontwerp, organiseer
en faciliteer ik workshops.
Ontworpen tools zorgen
ervoor dat participanten
uitnodigid worden om actief deel te nemen. Ook
wordt de verzamelde data
vastgelegd, waardoor ik
kan reflecteren op de uitkomsten. Daarnaast zorg
ik ervoor dat de sessies
worden gedocumenteerd.
Voorbeelden zijn de workshops ‘Perspectieven’, ‘Verhaal in Beeld’ en ‘Klimaat
in Beeld’ , waarbij ik samen
met participanten op zoek
ging naar de verhalen die
we delen en lezen in mediale beelden. Belangrijke
lemma’s zijn participatie,
co-creatie en eigenaarsschap.

BEELDGESPREKKEN & COLLEGE OVER
BEELDCULTUUR EN BEELDANALYSE

2 | Het ontwerpen en
faciliteren van interactieve
presentaties

Middels presentaties vertel
ik het publiek over projecten, vraagstukken, bevindingen en resultaten. Dit
kan met behulp van een
digitaal scherm, een interactief gesprek of geprint
werk zijn, afhankelijk van
de doelgroep en grootte
van de groep. Door in de
presentatie een interactieve ‘ervarende’ laag toe te
voegen, wordt het publiek
meegenomen in de materie.
Ontworpen tools kunnen
worden ingezet tijdens zo’n
presentatie, om die interactie aan te gaan met het
publiek. Voorbeelden zijn
‘Beeldgesprekken’ waarbij ik
het publiek meeneem in het
gesprek over beeldvorming
en hen uitdaag om met een
andere blik te kijken naar
mediabeelden. Belangrijke
lemma’s zijn educatie,
interactie, confrontatie en
bewustzijn.

DE TIJDLIJN ALS ONDERZOEKSTOOL
& EEN TIJDLIJNGESPREK

3 | Het ontwikkelen en
ontwerpen van interviewen onderzoeksmethoden

Om een vraagstuk te verkennen ga ik in gesprek
met experts, organisaties
en doelgroepen die betrekking hebben op het
thema. Door ontworpen
tools in te zetten tijdens
interviews, worden de participanten op visuele wijze
uitgenodigd om deel te
nemen en onstaat er een
dialoog over het onderwerp. Een voorbeeld van
zo’n interviewtechniek is
het ’Tijdlijngesprek’, waarbij
participanten zelf beelden
toe kunnen voegen aan
een tijdlijn over Media &
Beeldvorming. Tegelijkertijd
worden er verhalen daarover verzameld. Een andere
meerwaarde is dat er direct kennis wordt gedeeld
tussen de deelnemende
participanten. Belangrijke
lemma’s zijn participatie,
co-creatie en dialoog.

RESEARCH BLOG & ARTIKEL
OVER BEELDGESPREKKEN

4 | Literatuuronderzoek,
publicaties en
artikelen schrijven

Het doen van literatuuronderzoek geeft verdieping en verrijking binnen
een vraagstuk, wat ik koppel ik aan de ervaringen
en het onderzoek in de
praktijk. Door hierover te
schrijven en publiceren
neem ik belanghebbenden partijen mee in het
onderzoek en vergroot ik
het netwerk om nieuwe
samenwerkingen aan te
gaan. Dit kan in de vorm
van een (online) artikel
zijn, met zowel tekst als
beeld, maar ook in de
vorm van een research
blog. Voorbeelden zijn het
artikel over de methode
‘Beeldgesprekken’ en het
research blog dat ik bijhoudt over mijn onderzoek
naar Media & Beeldvorming. Belangrijke lemma’s zijn communicatie en
netwerk.

PRESENTATIE &
VERHALENBUNDEL

5 | Opbrengsten
analyseren, presenteren
en vormgeven

De opbrengsten uit iteraties analyseer ik om antwoorden te vinden op de
vraagstukken en tot nieuwe
bevindingen en conclusies te komen. Deze bevindingen presenteer ik in
een passende vorm, om
belanghebbenden mee te
nemen in dit verhaal. Grafisch ontwerp en redactie
is hierbij een belangrijke
vaardigdheid om informatie inzichtelijk te maken,
en verbanden en patronen
bloot te leggen. Een voorbeeld is de verhalenbundel
die ik ontwierp vanuit de
resultaten die voort zijn
gekomen uit de workshop
‘Perspectieven’. Hierin zijn
de verhalen vormgegeven,
maar wordt de lezer ook
opnieuw uitgedaagd om
anders te kijken naar het
thema. Belangrijke lemma’s
zijn information design en
storytelling.

