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interpreters:
huishoudens, fabrikanten en beroeps
		

studenten

huisvrouw/man
ouderen

kamermeisjes
kinderen

particuliere huishoudsters

alleenstaanden

thuiszorg

Iedereen heeft een huishouden, en iedereen doet dit op
zijn eigen manier - afhankelijk van zijn karakter en
		
thuissituatie. Ik kan dus iedereen als interpreter
strijkijzer stofzuiger
gebruiken. Hierbij denk ik aan familie, vrienden, 		
maar ook mensen uit andere culturen; het kan
namelijk heel goed zo zijn dat mensen in het
wasmachine droogtrommel
Midden- Oosten aan heel andere dingen
waarde - of juist geen waarde hechten dan wij.

wasmiddelen kleding/beddengoed
Fabrikanten van bovenstaande producten hebben
allemaal op hun eigen manier met het huishouden
te maken, en allemaal met een andere visie.
De een richt zich op hygiëne, de andere op
gemak. Als interpreter zou ik bijvoorbeeld kunnen denken aan Miele,
Philips en Robijn.

Mensen die het huishouden tot hun beroep hebben
gemaakt zullen hier een andere visie op hebben dan
bijvoorbeeld de huisvrouwen. Zij zullen bepaalde
gewoonten hebben, en hun werk op hun eigen
manier leuk houden. Om deze interpreters te
benaderen kan ik naar een hotel gaan,
maar ook tantes van mij werken in thuiszorg en maken schoon bij
kennissen.

LISTENING
In deze eerste fase gaat het om het verzamelen van interpreters. Door zo veel mogelijk visies, ervaringen en
inzichten rondom het onderwerp te verzamelen en te onderzoeken kun je je er een goed, breed beeld van vormen.
Hoewel het goed is om veel visies te verzamelen, moet er ook gelet worden op de kwaliteit: ga je diep genoeg bij
het vragen naar de visie? Of zit er eigenlijk nog weer iets anders achter?
Omdat iedereen met het huishouden te maken heeft, kan ik iedereen als interpreter gebruiken. Om toch zo divers
mogelijke inzichten te verkrijgen heb ik besloten dit “iedereen” te verdelen over drie groepen: mensen met een
huishouden (zowel in Nederland als in andere landen), mensen die producten produceren die helpen bij het doen
van het huishouden, en mensen die van het doen van het huishouden hun werk hebben gemaakt (zowel particulier
als in hotels en dergelijke). Deze drie groepen zullen vermoedelijk elk verschillende inzichten hebben: de een vindt
het alleen maar nodig, de ander vindt het leuk, en weer een ander ziet het als potentieel conceptgebied.
Om zoveel mogelijk verschillende meningen te verzamelen heb ik de eerste groep benaderd via een forum dat ik
zelf vaak tegenkom wanneer ik een vraag op huishoudelijk gebied heb. Hoewel het topic dat ik hier gestart heb over
voornamelijk over strijken ging, heb ik toch interessante inzichten met betrekking tot verzorging en het
huishouden verkregen. Ook wil ik kijken of ik kinderen die graag helpen in het huishouden kan benaderen via de
school waar mijn moeder les geeft; kan dit niet dan heb ik nog een heleboel neefjes en nichtjes. Om de buitenlandse
inzichten te verzamelen heb ik een mail met enkele vragen over de do’s en don’ts in het huishouden gestuurd naar
een Griekse vriendin en een vriend die in Zweden woont, die deze vragen ook door zullen sturen naar connecties in
andere landen. Voor inzichten in de tweede groep, fabrikanten, wil ik gaan kijken of ik een interview kan regelen bij
bijvoorbeeld Miele of Philips. De derde groep kan ik deels benaderen via familie en kennissen die adressen hebben
waar ze iedere week schoonmaken, maar ook door een hotel binnen te stappen en te vragen of ik kamermeisjes
mag observeren en/of interviewen.
Door van iedere groep verschillende ervaringen en visies te verzamelen kan ik mijzelf een breed beeld vormen van
het huishouden. Deze verzameling wordt nader bekeken in de volgende fase: interpreting.

INTERPRETING
In de interpreting fase worden alle inzichten die opgedaan zijn in de eerste fase naast elkaar gelegd, gesorteerd, en
gegroepeerd. Zo kan ik kijken of ik verbanden kan vinden, en wat die verbanden zouden kunnen betekenen voor
mijn concept. Deze verbanden kunnen leiden tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld problemen waar meerdere mensen
tegen aan lopen. Hieruit blijkt weer hoe belangrijk kwaliteit van de eerste fase is; met enkel oppervlakkige visies kan
het maar zo zijn dat ik verkeerde verbanden leg, of dat het probleem dat ik zie eigenlijk geen probleem is. Daarom
is het goed de interpreters nogmaals te benaderen en te vragen of de inzichten die je uit verbanden hebt gehaald
klopt. Ik ben zelf vooral benieuwd naar de eventuele verbanden tussen mensen die het huishouden doen en de
fabrikanten; spelen fabrikanten inderdaad in op grote problemen, of zien zij iets over het hoofd? Ook ben ik heel
benieuwd naar de visies van mensen die van huishouden hun beroep hebben gemaakt; als zij manieren hebben
om hun werk leuker of makkelijker te maken zou dat heel goed aan kunnen sluiten bij bepaalde problemen die de
eerste groep aankaart. Ook wil ik visies van de ene groep bij de andere groep neerleggen en om de mening van de
andere groep vragen; zijn deze visies waar, hoe kijken zij daarnaar, hebben zij misschien oplossingen? Ook kan het
zijn dat ik naar aanleiding van de nieuwe inzichten uitkom bij hele andere interpreters; zo kijken veel mensen televisie of luisteren ze radio tijdens het huishoudelijk werk. Dit zou kunnen betekenen dat ik eens bij televisiezenders
langs zou kunnen gaan voor nóg meer inzichten.

ADRESSING
In deze laatste fase moeten de inzichten die in voorgaande fases zijn opgedaan worden omgezet in een product of
dienst. Door alle opgedane inzichten te combineren of te toetsen aan elkaar kunnen concepten worden ontwikkeld.
Het presenteren van je visie en het daarvan afgeleide concept kan gepresenteerd worden door middel van bijvoorbeeld een prototype. Het is belangrijk om in contact te blijven met de interpreters en specifieke doelgroep en hun
mening te vragen, zodat je weet of je product of dienst inderdaad een oplossing zou kunnen bieden of niet. Ook is
het voor interpreters goed (leuk) om te zien waar de door hun gegeven informatie toe heeft geleid.

