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DIEN UW AANVRAAG 
VOOR ONDERZOEK IN
Nieuwe	aanvragen	voor	onderzoek	zijn	welkom	bij	de	
Wetenschapswinkel	UT.	Naast	onderzoeksprojecten	
verlenen	we	advies,	of	zoeken	we	naar	nuttige	
kenniskoppeling,	binnen	of	buiten	de	UT.
	
Basis	is	en	blijft	dat	u	als	maatschappelijke	organisatie	
in	de	regio	gebruik	kunt	maken	van	de	expertise	zoals	
aanwezig	op	de	UT.	Het	organiseren	van	themabijeen-
komsten,	met	vakexperts,	rekenen	we	tegenwoordig	
tot:	‘nieuwe	vorm	van	dienstverlening’.
	
We	breiden	onze	diensten	uit	richting	het	MKB.	Onder	
de	noemer	Portal	to	Innovation,	een	initiatief	van	
Kennispark	Twente	en	de	Kamer	van	Koophandel,	is	
deze	nieuwe	doelgroep	bij	ons	welkom	met	ken-
nisintensieve	vragen	rondom	productontwikkeling	en	
innovatie.	Zie	
www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/
	
Mocht	u	willen	profiteren	van	de	expertise	op	de	UT	
maar	weet	u	nog	niet	precies	of	dat	kan	en	hoe	dat	
moet,	bel	ons	gerust	om	samen	de	mogelijkheden	te	
bespreken.	
	
Aanvragen	voor	onderzoek	zijn	in	te	dienen	via	ons	
digitale	aanvraagformulier,	te	vinden	op:	
www.utwente.nl/wewi
Ons	telefoonnummer	is:	053	-	489	3848/3942/4407.

VEEL VARIATIE IN 2016, EN METEEN OOK AL IN 2017
2016	is	voor	de	Wetenschapwinkel	UT	weer	
zeer	succesvol	geweest,	met	een	grote	
variëteit	aan	onderwerpen	en	project-
vormen.	Voor	het	eerst	kwamen	er	meer	
onderzoeksvragen	en	expertiseverzoeken	
binnen	vanuit	het	MKB	(72)	dan	van	non-
profitorganisaties	en	particulieren	(64).	

Er	verschenen	zestien	onderzoeksver-
slagen.	Het	overgrote	merendeel	betrof	
bachelor	en	master	afstudeerprojecten.	Ook	
betaalde	studentprojecten	werden	uitge-
voerd,	zowel	op	persoonlijke	titel	als	via	
studieverenigingen,	studiereiscommissies	
en	(commerciële)	studenten-adviesbureaus.	
Verder	werden	drie	projecten	direct	door	UT	
vakexperts	uitgevoerd	op	de	gebieden	van	
laagfrequent	geluid,	civiele	technologie	en	
human	media	interaction.	

Samen	met	Mesa+	werden	onderne-
mers	uit	Zutphen	e.o.	bijgepraat	over	de	
onderzoeksactiviteiten	bij	dit	instituut	voor	
nanotechnologie,	en	over	de	mogelijkheden	
voor	gebruik	van	cleanroom	faciliteiten.	Ook	
Amerikaanse	ondernemers	met	ambities	
in	de	regio	Twente	maakten	kennis	met	
Mesa+.	

KENNISKOPPELINGEN EN ADVIES
Verder	werkte	de	Wewi	UT	mee	aan	weten-
schappelijk	onderzoek	rondom	kennis-
mediatie,	werden	publieke	evenementen	
georganiseerd	bij	de	Bibliotheek	Hengelo,	
en	participeerde	de	Wewi	UT	in	een	spraak-
makend	vredessymposium	over	Syrië,	met	
Studium	Generale.	

Met	eigen	inhoudelijk	advies	en	advies-
gesprekken	met	experts	werden	in	2016	
in	totaal	42	klanten	op	weg	geholpen.	Ook	
werd	38	maal	een	kenniskoppeling	gereali-
seerd,	zowel	met	experts	binnen	de	UT	en	
Saxion	(26)	als	met	externe	experts	(12).	

‘Al	met	al	was	de	Wetenschapswinkel	UT	in	
2016	een	levendige	spin	in	het	web	tussen	
de	UT,	de	regio	Twente	alsook	voor	klanten	
buiten	de	regio,’	zegt	Wewi	coördinator	ir.	

Egbert	van	Hattem.	‘Opvallende	kenniskop-
pelingen	waren	er	op	de	expertisegebieden:	
civiele	technologie,	embedded	software,	
laser	applicaties,	duurzame	energie	en	
chemie.’	

FRYSKE NASJONALE PARTIJ
Met	een	tweetal	in	het	oog	springende	
projecten	is	2017	voortvarend	begonnen.	
In	opdracht	van	de	Fryske	Nasjonale	Partij	
(FNP),	gaat	de	studiereiscommissie	Astatine	
een	uitgebreide	studie	verrichten:	voor	ne-
gen	duurzame	technologiegebieden	wordt	
een	literatuurstudie	plus	scenarioanalyse	
uitgevoerd.	

FNP	wil	meer	inzicht	krijgen	in	de	haalbaar-
heid	van	alternatieve,	duurzame	energie-
bronnen	voor	de	nabije	en	middellange	
toekomst.	‘Er	zijn	veel	meer	mogelijkheden	
dan	windenergie	alleen,’	aldus	initiatief-
nemers	Cees	Nieboer	en	Henk	de	Vries.	‘De	
frisse	kijk	van	studenten	en	de	begeleiding	
vanuit	de	UT	kunnen	veel	opleveren	voor	
onze	visie	op	de	energiehuishouding	van	de	
toekomst	in	onze	provincie.’	

Negen	studenten	van	de	studie	Advanced	
Technolgy	gaan	in	teamverband	aan	de	
slag.	Inhoudelijk	begeleiding	wordt	verzorgd	
door	dr.	Maarten	Arentsen	(associate	
professor	Governance	and	Technology	for	
Sustainablity)	en	ir.	Egbert	van	Hattem.	

De	studenten	‘verdienen’	met	dit	project	
geld	voor	hun	studiereis	naar	de	VS	en	
Canada.	‘Daarin	staat	het	thema	”New	view.	
New	energy”	centraal,’	zegt	Jan	Eggenkamp	
van	Astatine.	‘Dat	onderwerp	sluit	naadloos	
hierop	aan.	Zo	kunnen	we	aan	de	andere	
kant	van	de	oceaan	laten	zien	dat	we	ons	al	
diepgaand	op	de	reis	hebben	voorbereid.’

DIGGING DEEP
Een	ander	project	dat	in	januari	2017	reeds	
gestart	is,	wordt	uitgevoerd	door	alumnus	
Sylvia	Jonker	MSc.	Zij	zet	haar	expertise	
in	gedurende	de	professionele	bouw	van	
een	nieuwe	game	voor	jongeren	met	een	
chronische	ziekte.	

De	game	is	gebaseerd	op	het	boek	Digging	
Deep.	Publisher	Resonance	House	is	de	
opdrachtgever.	‘In	our	game,	teens	will	
write	to	play	and	play	to	heal	-	in	a	world	of	
Alice	in	Wonderland	meets	Urban	Street	
Art.’	aldus	de	makers.	‘The	game	is	about	
self-exploration,	artistic	expression,	gaining	
insight,	and	building	camaraderie.	Playing	
the	game	is	about	putting	yourself	out	there,	
being	real	-	and	being	accepted	for	who	you	
are.’	

Door	gebruik	te	maken	van	modern	
evaluatiemethoden	zal	Sylvia	gedurende	
de	spelontwikkeling	de	ervaringen	van	
een	gebruikersgroep	van	ongeveer	twintig	
jongeren	inbrengen	in	het	ontwerpteam.	

THINK OUT LOUD!
MeeReizen	zet	zich	in	voor	mensen	met	een	verstan-
delijke	beperking	en	geeft	hen	de	kans	om,	samen	
met	vrijwilligers,	op	vakantie	te	gaan.	MeeReizen	was	
al	enige	tijd	op	zoek	naar	nieuwe	manieren	om	meer	
mensen	te	laten	weten	van	hun	bestaan.	Bijna	ieder-
een	kent	wel	iemand	met	een	verstandelijke	beperking	
die	graag	mee	zou	willen	doen,	aldus	MeeReizen.	

Eind	januari	2017	is	een	studente	Communicatie-
wetenschappen	voor	haar	bacheloropdracht	hiermee	
aan	de	slag	gegaan.	Door	gebruik	te	maken	van	de	
‘Think	Aloud	Methode’,	onderzoekt	zij	het	zoekgedrag	
van	mensen	online.	MeeReizen	zou	dan	beter	kunnen	
bepalen	welke	communicatiemiddelen	zij	kunnen	
inzetten.	

1300 TON E-WASTE PER JAAR ONTMANTELEN IN TWENTE?
Wist	u	dat	er	heel	veel	elektronisch	afval	
wordt	ingezameld	in	Twente?	Toch	vindt	de	
verwerking,	demontage	en/of	reparatie	niet	
gestructureerd	in	deze	regio	plaats.	Alleen	
al	als	het	gaat	over	wasmachines,	tv’s	en	
computers	verzamelt	Twente	Milieu	op	
jaarbasis	1300	ton	elektronische	afval	in.

CIRCULAIRE ECONOMIE
Peter	Wilderink	van	kringloopbedrijf	De	
Beurs	en	Bas	Assink	van	Twente	Milieu	
dienden	een	vraag	in	bij	de	Wewi	UT:	
kunnen	er	sluitende	businesscases	worden	
ontwikkeld	voor	verwerking,	demontage	
en/of	reparatie	van	elektronisch	afval	in	
Twente?	“Het	creëren	van	werkgelegenheid	
samen	met	het	sluiten	van	de	circulaire	
economie,	zijn	onze	voornaamste	uitgangs-
punten,”	geeft	Wilderink	aan.

Een	samenwerking	met	UT-docent	dr.	ir.	
Sandor	Löwik	van	het	Nederlands	Instituut	
voor	Kennisintensief	Ondernemerschap	
(NIKOS)	werd	opgestart.	Een	flinke	groep	
pre-masterstudenten	van	de	opleiding	
Industrial	Engineering	and	Management	
ging	op	aspecten	van	de	vraagstelling	in	en	
wist	een	behoorlijke	diepgang	te	bereiken.

ONDERZOEKSVRAGEN
Op	15	november	2016	vond	de	kick-off	
plaats	voor	27	studenten	verdeeld	over	7	

groepen.	Drie	onderzoeksvragen	(in	het	
Engels	want	het	onderwijsaanbod	hier	is	bij	
deze	studie	internationaal)	stonden	centraal:
1.	 Which	process	steps	of	the	sup-

ply	chain	can	best	be	outsourced	to	
Twence	and	De	Beurs:	collecting,	
sorting,	disassembling,	repairing	and/
or	selling?

2.	 Given	a	supply	of	products	and	avail-
able	production	areas:	what	would	be	
the	most	efficient	lay-out	and	logistics	
system?

3.	 What	is	clever	to	do?:	organizing	prod-
uct	flow	for	collecting,	sorting,	disas-
sembling,	repairing	and	selling	based	
on	processes	by	employees	or	by	yield	
in	type	of	components	at	Twente	Milieu	
and	De	Beurs?

AAN DE SLAG
De	studenten	hebben	De	Beurs	en	Twente	
Milieu	bezocht	en	hielden	interviews	om	
een	goed	gevoel	bij	de	materie	te	krijgen.	
Universitair	docent	Sandor	Löwik:	“Student-
en	worden	bij	een	dergelijke	praktijkcasus	
gestimuleerd	om	een	proactieve	houding	
aan	te	nemen	en	goed	door	te	vragen	bij	
de	klant.	Vanuit	onderwijskundig	oogpunt	is	
dit	project	zeker	geslaagd.	Onderwerp	en	
vraagstelling	sluiten	goed	aan	bij	de	aca-
demische	vaardigheden	waar	de	studenten	
tijdens	hun	studie	aan	werken.”

EINDPRESENTATIE
Eind	januari	2017	hebben	alle	7	groepen	
een	presentatie	gegeven	over	hun	speci-
fieke	bevindingen.	De	presentaties	werden	
gehouden	bij	Twente	Milieu	aan	de	
Wegtersweg	in	Hengelo	(Ov).	Met	name	
de	grote	verscheidenheid	aan	methodieken	
en	modellen	die	door	de	studenten	zijn	
gebruikt,	werden	gewaardeerd.	“Daardoor	
krijgen	wij	een	beter	inzicht	hoe	we	gestruc-
tureerd	aan	de	slag	kunnen	met	deze	voor	
ons	nieuwe	en	ambitieuze	doelstelling,”	zegt	
Assink.	

Keuzemodellen	werden	uitgewerkt	om	te	
komen	tot	een	systematische	onder-
bouwing	van	een	locatiekeuze	voor	een	
nieuw	bedrijfspand,	speciaal	voor	de	
demontage	van	e-waste.	Een	andere	groep	
bouwde	een	rekenmodel	waarbij	de	op-
brengsten	van	de	materialen	na	demontage,	
in	combinatie	met	de	daarbij	behorende	
kosten,	helder	in	beeld	kwamen.

ONDERZOEKSRAPPORTEN
Berber	Stokkes,	Herontwerp	van	een	educatief	spel	voor	in	
het	basisonderwijs.	Enschede,	december	2016.

Femke	de	Gooijer,	The	design	of	an	electric	rowing	support	
for	senior	rowers.	Enschede,	augustus	2016.

Gijs	Lemmens,	Business	model	innovation	for	organiza-
tions	in	the	social	domain.	A	case	study	of	‘De	Viermarken’.	
Enschede,	juli	2016.

Wilhelmine	Klein,	Onderzoek	naar	de	achtergronden,	erva-
ringen	en	uitkomsten	van	het	wonen	bij	Kamer-Raad	onder	
jongeren.	Enschede,	april	2016	

H.G.L.	Wessels,	Behoeften	en	mogelijkheden	voor	een	
eHealth	interventie	om	sociale	contacten	te	verbeteren.	
Enschede,	juni	2016.

Michelle	Peters,	Duurzame	verpakking	voor	zacht	fruit.	
Enschede,	mei	2016.
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Vormgeving:	Mariët	Resink

De	Wetenschapskrant	wordt	gratis	
verspreid	in	de	regio	en	verschijnt	
2	keer	per	jaar.	De	krant	verschijnt	
in	een	oplage	van	900	exemplaren.	
Overname	van	artikelen	met	
bronvermelding	is	toegestaan.	
Vraag	om	een	gratis	abonnement	

bij	de	Wetenschapswinkel.	Stuur	
hiervoor	een	mail	naar	
e.reimerink@kennispark.nl

Wetenschapswinkel	UT
Postbus	217
7500	AE	Enschede

053	-	489	3848

e.reimerink@kennispark.nl

www.utwente.nl/wewi

www.facebook.com/wewi.ut.1

www.twitter.com/wewiut

VRAAGBAAK
 
PORTAL TO INNOVATION (+31	(0)88	444	04	69)
U	komt	bij	Kennispark	Twente	binnen	en	wordt	ver-
volgens	doorverwezen	binnen	Kennispark	maar	ook	
buiten	Kennispark.		Meer	informatie	is	te	vinden	op	
www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/

WETSWINKEL TWENTE (+31	(0)6	33590669)
Stichting	Wetswinkel	Twente	is	door	vier	studentes	
opgericht	in	augustus	2014.
De	Wetswinkel	Twente	is	een	organisatie	op	het	
gebied	van	het	geven	van	gratis	juridisch	advies	aan	
iedereen.	Op	het	kosteloze	inloopspreekuur	is	ieder-
een	met	elke	willekeurige	juridische	vraag	welkom,	
info@wetswinkeltwente.nl.

BELASTINGWINKEL
info@debelastingwinkel.eu
De	Belastingwinkel	neemt	uw	belastingaangiften	en/
of	boekhouding	graag	uit	uw	handen	tegen	een	aan-
trekkelijk	honorarium.

TECHNOSTARTERS SPREEKUREN
Kennisbescherming,	techniek,	marketing	en	onder-
nemingsplan.	Technostarters	(of	innovatieve	starters)	
worden	in	een	persoonlijk	gesprek	door	een	
onafhankelijke	coach	verder	op	weg	geholpen.	
Men	kan	zich	via	een	formulier	en	een	invultoets	
inschrijven	voor	een	TechnoStarter	Spreekuur,	via:	
www.novuster.nl.	

NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS 
(NOVU)
www.technostartersspreekuren.nl/form/intake

JURIDISCH ADVIESPUNT (+31	(0)53	489	4118)
Dit	adviespunt	is	bedoeld	voor	startende	onder-
nemers,	met	name	vanuit	de	Universiteit	Twente	en	
Saxion.	Juridisch	adviespunt	Kennispark	Twente:	
Mr.	Peter	van	Roosmalen,	juridischadviespunt@ken-
nispark.nl,	www.utwente.nl/az/juridische-zaken/

MEDICINFO GEZONDHEIDSLIJN
0900	-	6446446
U	kunt	hier	al	uw	vragen	stellen	die	betrekking	hebben	
op	gezondheid	en	welzijn,	in	de	breedste	zin	van	het	
woord.	Uw	vraag	wordt	beantwoord	door	een	team	
van	ervaren	verpleegkundigen.	Alleen	vragen	over	
verzekeringen	en	vergoedingen	kunnen	de	deskun-
digen	niet	beantwoorden.	Voor	vragen	over	genees-
middelen	zie:	www.apotheek.nl.

ANTENNEBUREAU
www.antennebureau.nl
Het	Antennebureau	is	het	informatiebureau	van	de	
rijksoverheid	over	antennes.	Hier	kunt	u	terecht	met	
vragen	over	de	gezondheidseffecten	van	de	elektro-
magnetische	velden	van	antennes,	de	wetgeving	rond	
de	plaatsing	van	antennes,	en	de	toepassingen	waar	
antennes	voor	worden	gebruikt.

GROENE KENNISPOORT TWENTE 
www.kenniswerkplaats.eu/groene-kennispoort-twente
De	kenniswerkplaats	is	een	leer-,	onderzoek-	en	
werkgemeenschap	gericht	op	het	vernieuwen	van	de	
regionale	leef-	en	werkomgeving.	

MILIEU-ORGANISATIES
Het	IVN	(020-6228115)	zet	zich	in	voor	natuur	en	
milieu,	door	middel	van	voorlichting	en	educatieve	
activiteiten.	

Stichting	Natuur	en	Milieu	(030-2331328)	is	een	
onafhankelijke	organisatie	die	werkt	aan	een	leefbare	
en	duurzame	wereld.	

De	Stichting	Geluidhinder	(015-2562723)	heeft	als	
doel	het	tegengaan	van	geluidhinder.	De	Stichting	
geeft	onder	meer	voorlichting	en	advies.

www.milieuklachten.nl	-	Hier	kan	men	24	uur	per	dag	
elke	milieuklacht	melden.	De	klacht	wordt	automatisch	
en	direct	verzonden	naar	de	juiste	overheidsinstantie.

EERSTE STAP NAAR ENERGIELABEL VOOR ZORGBOERDERIJEN
Zorgboerderijen	hebben,	vergeleken	met	
woonhuizen,	meerdere	functies	onder	één	
dak:	naast	wonen	worden	groepsactiviteiten	
georganiseerd,	wordt	samen	gekookt,	kan	
men	relaxen,	vinden	consultgesprekken	
plaats	en:	worden	dieren	verzorgd,	land-
bouw	bedreven,	en	is	er	vaak	een	winkel	
waar	externe	klanten	lokale	producten	
kunnen	kopen.	

ENERGIEBESPARING EN DUURZAAM-
HEIDSWINST
‘Er	valt	veel	energie	te	besparen	of	lokaal	op	
te	wekken,’	zegt	studentonderzoeker	Anders	
Sewalt.	Hij	analyseerde	het	energiegebruik	
en	zette	kansrijke	energietechnieken	op	een	
rij	voor	Zorgboerderij	Alldrik	in	Markelo.	Dat	
deed	hij	in	het	kader	van	zijn	bachelorop-
dracht	Civil	Engineering,	onder	begeleiding	
van	vakdocent	dr.	Bram	Entrop.	

Zorgboerderij	Alldrik	zette	zelf	al	enkele	
stappen	op	duurzaamheidsgebied	zoals:	
schilisolatie,	de	plaatsing	van	36	zonne-
panelen	en	installatie.	‘Een	prima	onder-
zoek,’	zegt	Henk	van	der	Giesen	van	Alldrik.	
‘	We	willen	ons	nu	op	korte	termijn	oriën-
teren	op	forse	reductie	van	het	gasgebruik	
voor	de	verwarming	van	de	ontmoetings-
ruimte	en	de	woonhuisvertrekken.	Met	
Anders	Sewalt	en	onze	Wasco	adviseur	
(onze	partner	op	dit	gebied)	willen	we	de	

meest	passende	oplossingen	hiervoor	
bepalen.	Op	lange	termijn	denken	we	ook	
aan	een	accu	voor	eigen	energieopslag,	
omdat	zoveel	mogelijk	energieonafhankelijk	
te	worden.’

‘Ik	geloof	erin	dat	we	tot	een	energiepresta-
tie	indicator	kunnen	komen	voor	de	gehele	
sector	van	zorgboerderijen,’	zegt	Anders	
Sewalt.	‘We	moeten	dan	eerst	meerdere	
zorgboerderijen	bestuderen.	Dat	kan	via	
vragenlijsten	(om	tot	een	goed	totaalover-
zicht	te	komen	voor	alle	zorgboerderijen	
in	Nederland)	en	via	detailinventarisaties	
bij	individuele	zorgboerderijen	(om	tot	
kwalitatief	goed	onderbouwde	adviesrichtlijn	
te	komen).’	

GAS, ELEKTRICITEIT EN WATER
Anders	Sewalt	liet	voor	zorgboerderij	Alldrik	
alvast	zien	hoe	een	dergelijke	check	eruit	
kan	zien.	Hij	bestudeerde	de	gas-,	elektri-
citeits-	en	waterrekeningen	nauwgezet	per	
maand	en	koppelde	de	verbruiksgegevens	
aan	enerzijds	algemene	trends	(zoals	het	
weer,	en	de	bezettingsgraad	gedurende	
de	week)	en	anderzijds	gedetailleerde,	
alledaagse	verbruikgegevens	(zoals	het	
gasgebruik	bij	kookactiviteiten,	douche-
gewoonten	en	de	hoeveelheid	water	dat	
per	paard	-	immers	ook	bewoners	van	de	
zorgboerderij	–	wordt	gebruikt).	

THEORETISCH GEFUNDEERD
Het	uiteindelijke,	meer	wetenschappelijke,	
doel	is	te	komen	tot	een	theoretisch	gevali-
deerd	model	voor	jaargebruik,	toepasbaar	
op	de	hoofdtypen	van	zorgboerderijen	in	
Nederland.	

Een	belangrijk	instrument	daarbij	is	Vabi	
Elements	software.	Hierbij	gaat	men	uit	van	
de	constructie-specificaties	van	het	gebouw.	
‘Vabi	geeft	een	indicatie	van	de	prestaties	
waar	je	naartoe	kunt	werken.	Samen	met	de	
gebruikskarakteristieken	kun	je	zo	haalbare	
doelen	formuleren,’	aldus	Anders.	

ENERGIETECHNIEKEN
Hij	keek	ook	naar	de	diverse	energietech-
nieken	die	aantrekkelijk	lijken	voor	zorg-
boerderijen:	zonnepanelen,	warmtepompen,	
zonneboilers,	maar	ook	kleinschalige	wind-
turbines	en	warmtewisselaars	in	douche-
ruimten.	

Anders:	‘Volgens	mij	is	het	goed	mogelijk	
om	een	goed	regressiemodel	te	maken	voor	
de	zorgboerderijen.	Volgens	mij	kunnen	met	
nadere	praktijkstudies	en	slimme	investe-
ringen,	veel	zorgboerderijen	in	de	toekomst	
voldoen	aan	netZero	Energy	Buildings.	Het	
zou	mooi	zijn	als	mijn	studie	daar	de	aanzet	
toe	kan	geven.’			

INNOVEREN, OOK IN DE UITVAARTBRANCHE
Total-Image	is	een	audiovisueel	productie-
bedrijf,	gespecialiseerd	in	het	produceren	
van	audiovisuele	presentaties	en	shows	
voor	evenementen,	en	is	ook	in	de	uit-
vaartbranche	actief.	Daar	spelen	actuele	
vraagstukken	die	samenhangen	met	ontwik-
kelingen	in	de	(communicatie-)technologie.	

Rogier	Tuinte	(eigenaar	Total	Image)	
hierover:	“Tegenwoordig	worden	crematoria	
overspoeld	met	audio-	en	videocontent	die	
een	rol	spelen	tijdens	de	herdenkingen	en	
diensten.	Uitvaartverzorgers	en	families	
leveren	deze	aan	middels	mailtjes,	usb	
sticks,	cd’s,	dvd’s,	YouTube	links	en	We	
Transfer-achtige	diensten.	Daarnaast	
selecteren	familie	en	vrienden	nog	hand-
matig	muziek	uit	een	centrale	muziekbiblio-
theek.	De	gekozen	nummers	worden	vaak	
telefonisch	doorgegeven.	Crematoria	kun-
nen	zich	geen	fouten	veroorloven,	gezien	
het	persoonlijke	en	intieme	karakter	van	
deze	bijeenkomsten.	Dat	stelt	hoge	eisen	
aan	onze	technische	dienstverlening.’	

NIEUW MEDIASYSTEEM
Daartoe	heeft	Total	Image	een	mediasys-
teem	(CS-Player)	ontwikkeld.	Daarmee	
kan	men	tijdens	de	dienst	eenvoudig	

foto’s,	video’s,	powerpoint	presentaties	en	
muziekfragmenten	afspeellijsten	samen-
stellen	en	afspelen.	Het	systeem	bevat	ook	
‘gebouwautomatisering’	functionaliteiten	
zoals	het	bedienen	van	verlichting	en	het	
regelen	van	het	volume	van	een	spreker	of	
van	het	orgel.

Verder	kan	het	systeem	schakelen	naar	
beelden	afkomstig	van	camera’s	in	de	aula.	
Deze	beelden	kunnen	worden	opgenomen	
of	naar	een	online	platform,	zoals	YouTube,	
worden	gestreamd.	Total	Image	wil	haar	
klanten	in	de	toekomst	vaker	onlinediensten	
kunnen	aanbieden.	Dit	moet	via	een	web-
portaal	kunnen,	onder	te	brengen	op	de	site	
van	de	uitvaartlocatie.	

STUDIEREIS
Wetenschapswinkelier	Tim	Jongman	zocht	
contact	met	de	studiereiscommissie	MISC,	
een	onderdeel	van	de	studievereniging	
Inter-Actief	(Informatica	en	Business	&	IT).	
Om	hun	studiereis	naar	Singapore,	Maleisië	
en	Indonesië	te	bekostigen,	voert	de	studie-
vereniging	betaalde	projecten	uit	voor	het	
bedrijfsleven.	
Er	was	gelijk	een	klik	tussen	Total	Image	
en	studentonderzoeker	Wouter	Kobes.	

‘Eenvoud	en	gebruikersvriendelijkheid	
stonden	centraal	tijdens	het	ontwikkelen	van	
de	onlinedienst,’	zegt	hij.

INTRODUCTIE
Tijdens	de	Uitvaart	Vakbeurs	heeft	Total-
Image	de	nieuw	ontwikkelde	onlinedienst	
geïntroduceerd.	‘De	reacties	waren	zeer	
positief,’	zegt	Tuinte.	‘De	dienst	is	een	extra	
service	waarmee	uitvaartverzorgers	en	
nabestaanden	eenvoudig	bestanden	kunnen	
aanleveren	en	het	verloop	van	de	dienst	
kunnen	vastleggen	in	een	afspeellijst.’
Op	dit	moment	wordt	de	onlinedienst	op	
kleine	schaal	gebruikt	en	wordt	gekeken	hoe	
de	gebruikersinterface	intuïtiever	te	maken	
is.	Tevens	worden	het	online	platform	en	
de	digitale	dienst	verder	verfijnd.	Het	is	de	
bedoeling	dat	in	de	toekomst	meerdere	
gebruikers	de	dienstverlening	gelijktijdig	
kunnen	gebruiken.

Voor meer 
informatie over 
het mediasysteem 
(CS-Player) en de 
onlinedienst (CS-
Online) zie: 
https://vimeo.
com/176595351

EEN GESLAAGDE COMBINATIE: SERIOUS GAMING EN HET OUDERWETSE BORDSPEL
Uitgeverij	DaVinci,	gevestigd	in	Enschede	en	
in	Amsterdam,	staat	bekend	om	de	unieke	les-
methoden	die	zij	aanbieden.	Zelf,	ontdekkend	
leren	staat	daarbij	centraal.	

FARAO
Zo	biedt	DaVinci	wereldverkenning	in	het	
basisonderwijs	aan,	in	samenhangende	
thema’s.	Leerlingen	kunnen	virtueel	op	bezoek	
gaan	bij	de	farao’s	uit	Egypte	(en	zo	veel	
van	hun	geschiedenis	leren)	en	tegelijkertijd	
ontdekken	waar	de	piramides	van	gemaakt	zijn	
(een	typisch	aardrijkskunde-onderwerp).	
Om	kinderen	te	laten	spelen	met	de	verschil-
lende	thema’s	was	een	bordspel	bedacht,	
als	aanvulling	op	bestaande	lesmethoden.	
Dit	bordspel	sloeg	niet	zo	goed	aan	bij	de	

leerlingen,	en	DaVinci	ging	op	zoek	naar	een	
studentonderzoeker	die	kon	verklaren	waarom.	

SERIOUS GAMING  
Via	de	Wetenschapswinkel	UT	kwam	DaVinci	
in	aanraking	met	Berber	Bokkers,	studente	
Industrieel	Ontwerpen.	Met	inzichten	vanuit	
serious	gaming	ging	zij	opnieuw	kijken	naar	
dit	bordspel.	Hierin	werd	zij	begeleid	door	Inge	
Joeloemsing	vanuit	DaVinci.	
Dit	leverde	een	aantal	ideeën	op.	Berber	wilde	
dat	spelers	meer	invloed	op	de	loop	van	het	
spel	hebben,	en	meer	direct	de	consequenties	
van	hun	keuzes	gedurende	het	spel	herken-
nen.	Verder:	zouden	spelers	zelf	een	interactief	
personage	kunnen	kiezen	en	zich	zo	beter	
identificeren	met	het	spel.	

Met	deze	informatie	in	het	achterhoofd	ging	
Berber	aan	de	slag	om	het	spel	van	DaVinci	
onder	de	loep	te	nemen.	Eerst	vroeg	zij	een	
aantal	studenten	het	vernieuwde	spel	voor	haar	
testen.	Daarbij	kwamen	de	studenten	erachter	
dat	de	spelvragen	soms	nog	erg	moeilijk	waren	
en	niet	goed	pasten	binnen	de	context	van	de	
lesstof.

VERBETERINGEN GETEST
Zodoend	bedacht	Berber	drie	concepten	die	
werden	getest	op	verschillende	basisscholen.	
Leerlingen	gaven	zelf	feedback	welke	Berber	
meenam	in	haar	uiteindelijke	ontwerp.	Hieruit	
ontstond	een	kleurrijk	spel	met	herkenbare	Da	
Vinci	karakteristieken.

Berber: “Bij deze opdracht stond juist de interactie 
met kinderen centraal. Voor mij was interactie met 
de doelgroep erg belangrijk in het ontwerpproces.”


