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“Ontwikkel een product of dienst voor 1 miljard mensen”. Dat was de opdracht 
die wij meteen in de eerste les van de minor Innovation by Media & Design 
meekregen. 
En hoewel het zo makkelijk in één zin past, is de opdracht een stuk uitgebreider 
dan hij lijkt. Want waar hebben 1 miljard mensen mee te maken? Waar houden 
zij zich dagelijks mee bezig, wat zijn hun irritaties en wat zijn de achterliggende 
redenen? En geldt dit werkelijk voor 1 miljard mensen, of enkel voor bijvoor-
beeld Nederlanders? Om een beeld van 1 miljard te schetsen: heel Europa telde 
in 2011 ruim een half miljard inwoners. Om aan de 1 miljard te komen moeten 
we dus grenzen overschrijden, waarbij we andere culturen tegenkomen met 
misschien heel andere gewoonten rond het onderwerp dat we kiezen.

Hoewel problemen als hongersnood, milieuvervuiling, obesitas en het veel tijd 
achter de computer doorbrengen steeds groter worden, heb ik besloten mijn 
“probleem” dichter bij huis te zoeken: in het huishouden. Iets waar ik vaak 
mensen over hoor klagen, maar wat toch iedereen doet. Van jong tot oud, van 
oost tot west: nagenoeg iedereen wast en strijkt zijn kleren, stofzuigt zijn huis, 
en ruimt de kamers op. Om tot een innovatief product of dienst voor 1 miljard 
mensen te komen heb ik mijzelf dus de volgende vraag gesteld:

Hoe maak ik het doen van het huishouden leuker of makkelijker?

Om antwoord te vinden op deze vraag heb ik vervolgens enkele deelvragen 
opgesteld:
- Is het huishouden nou echt zo vervelend om te doen, of niet? En hoe maken 
  mensen het minder vervelend voor zichzelf?

- Wat maakt dat mensen het huishouden blijven doen, als het toch zo vervelend
   is? 
- Hoe gaan mensen in andere landen dan Nederland met het huishouden om? 
  Waar hechten zij waarde aan?

Voor het vinden van antwoorden op deze vragen ben ik mensen gaan inter-
viewen in zowel Nederland als het buitenland; onder andere mensen in Zweden, 
Bosnië en Suriname hebben mij vertelt over de plaatselijke gewoonten. Verder 
heb ik enquêtes gehouden en ben met dit alles op zoek gegaan naar nieuwe 
inzichten die zouden kunnen leiden tot bijvoorbeeld een prototype.  
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Stakeholders
Een belangrijke groep mensen bij het uitwerken van een concept zijn de 
stakeholders. Oftewel, in mijn geval: 

Wie hebben er belang bij, of hebben te maken met een product dat het 
huishouden leuker of makkelijker maakt?

Ik kwam hierbij uiteindelijk uit op vier groepen stakeholders:
- Mensen die het huishouden doen
- Mensen die anderen vermaken, of producten fabriceren die dit doen
- Mensen die zorgen dat anderen zich kunnen ontspannen
- Mensen die producten fabriceren die gebruikt worden in het huishouden

Een schema van mijn stakeholders is hierboven te zien.



Voordat ik wilde concepten ga verzinnen, is het goed om te kijken wat er al op 
de markt is, en waar mensen zich tegenwoordig mee bezig houden: de trends. 
Om hier een goed beeld van te krijgen ben ik research gaan doen. Ik heb hierbij 
voornamelijk gebruik gemaakt van internet, maar ook een excursie naar Essen 
(en dan specifiek het Red Dot museum) heeft mij veel geholpen bij het zoeken 
naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijke artikelen.

Wat mij het meest opviel was dat veel van de trends en nieuw ontwikkelde 
producten bedoeld zijn om de eigenaar comfort te bezorgen of werk uit handen 
te nemen. Zo is er de ViRobi, een kleine robot die je alleen maar aan hoeft te 
zetten en vervolgens zelf de vloer stoft. Nog iets verder gaat de robot Luna, 
die meer de plek van butler lijkt in te nemen; zo zijn er onder andere foto’s en 
filmpjes van Luna die drankjes serveert of de hond uitlaat. Hoewel robots die 
dit soort werk kunnen doen al langer bestaan, is Luna (op de markt gebracht 
in 2011) de eerste “huishoudrobot” bedoeld voor massaproductie en geprijst 
op een manier die haar toegankelijk maakt voor het gemiddelde gezin: voor de 
robot, die vier tot acht uur achter elkaar kan werken, betaal je ongeveer 2100 
euro.
Producten die de gebruiker meer comfort moeten bieden zijn onder andere te 
vinden in de badkamer; zo is er een toilet dat zo ontworpen is dat de gebruiker 
er fysiek “gezond” op kan zitten, en een waterkraan die ingesteld kan worden 
op bijvoorbeeld het geslacht van degene die zijn handen wast en de gewenste 
temperatuur van het water.

Naast het uit handen nemen van huishoudelijk werk worden bepaalde diensten 
ook naar de gebruiker gebracht: zo heeft LG de Tromm Styler ontwikkeld. DIt 
is een stoomkast die van buiten nog het meest doet denken aan een koelkast, 

maar waar mensen thuis hun kleren in kunnen stomen in plaats van ze naar de 
stomerij te moeten brengen. 

Twee andere punten waar steeds meer aandacht aan wordt besteed zijn de 
milieuvriendelijkheid van producten, en het koppelen van applicaties (voor 
bijvoorbeeld smartphone en tablet) aan huishoudelijke taken.
Dat milieuvriendelijkheid steeds belangrijker wordt is voornamelijk te zien 
bij bijvoorbeeld wasmachines en stofzuigers. Wasmachines hebben speciale 
“eco-programma’s”, stofzuigers worden zo stil mogelijk gemaakt (wat ook weer 
bijdraagt aan comfort op het gebied van lawaai) en verbruiken minder energie. 
Een mooi voorbeeld van een stille stofzuiger is de Ultrasilence van Electrolux; 
deze conceptstofzuiger, die overigens ook tot de milieuvriendelijke categorie 
stofzuigers van Electrolux behoort, is zo stil gemaakt dat de fabrikant er om 
nadruk te leggen op de stilte een iPoddock op heeft geplaatst. 
Ook applicaties die toegepast kunnen worden in het huishouden worden steeds 
meer ontwikkelt; de functies van deze apps verschillen van het maken van 
weekboodschappenlijstjes en planning van huishoudelijk werk tot het bij elkaar 
zoeken van sokken die een paar vormen. 

Naar aanleiding van mijn marktonderzoek kan ik concluderen dat op 
huishoudelijk gebied de volgende dingen tegenwoordig het meest in trek zijn:
- Producten die comfort bieden
- Producten die de gebruiker werk uit handen nemen
- Producten die milieuvriendelijk zijn
- Applicaties die de gebruiker helpen bij het houden van overzicht  
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ViRobi, een robot die automatisch stof van harde 
vloeren verwijderd  

LG Tromm Styler: een “stoomkast” waarmee mensen 
thuis hun kleren kunnen stomen

Electrolux Ultrasilencer met dock: een concept-
stofzuiger, milieuvriendelijk en extra stil. De 
stofzuiger is voorzien van een iPod-dock

Een waterkraan van Grohe waarop onder andere 
geslacht, watertemperatuur en tijd kunnen 
worden ingesteld

SmartSocks: Een iPhone app die door middel van chips in 
de sokken gelijke sokken opzoekt 

Robot Luna; een huishoudrobot die verschillende 
huishoudklusjes kan opknappen. 





Huishouden in het algemeen

Voor het verzamelen van inzichten heb ik verschillende vragen met betrekking 
tot het huishouden op Facebook en Twitter gezet, zoals “Wat doen jullie om 
het huishouden leuker te maken?”. Verder heb ik een particulier huishoudster 
geïnterviewd en een topic (specifiek gericht op strijken en gekreukelde kleding)
geopend op het forum van tijdschrift Viva, een forum dat ik zelf vaak tegenkom 
als ik op internet huishoudelijke tips zoek. Dit alles heeft mij tot de volgende 
inzichten geleid:

- Het huishouden wordt gezien als iets dat noodzakelijk is. Dit zowel voor de eigen 
gezondheid en comfort als het ophouden van een “verzorgd” imago tegenover 
bezoekers. 
- Om het huishouden leuker te maken wordt dit vaak gecombineerd met iets 
wat de persoon fijn vindt: het vaakst gaat er muziek of de televisie aan, ook zijn 
er mensen die skypen tijdens bijvoorbeeld het strijken. Verder beloven mensen 
zichzelf een beloning als ze klaar zijn, zoals iets leuks doen of iets lekkers eten. 
Mensen geven ook aan dat het “schone, opgeruimde gevoel” wanneer zij klaar 
zijn, en de wetenschap er na een goede schoonmaak weer een poos vanaf te zijn, 
goede motivators zijn; en ten slotte is ook een veel gehoord antwoord op deze 
vraag: “Uitbesteden!”. 
- Niet iedereen ziet (alle) huishoudelijke klusjes als vervelend. Onder andere bij 
strijken en de afwas doen gaven enkele mensen aan dit als ontspannend te erva-
ren, om bijvoorbeeld hun gedachten op een rijtje te kunnen zetten. 

- Gekreukelde kleding wordt over het algemeen gezien als onverzorgd; hoewel 
veel mensen een hekel hebben aan strijken is dit toch een “verplicht” onderdeel 
van het huishouden. Wat er gestreken wordt verschilt per persoon, de een strijkt 
alles (ook bijvoorbeeld beddegoed en sokken) en de ander alleen wat hij/zij ziet 
als makkelijk of noodzakelijk, zoals blouses. Ook wordt er veel gedaan om stri-
jken te vermijden: mensen kopen bijvoorbeeld speciale, niet-kreukende kleding 
of huren iemand in om het te doen.

Huishouden in andere culturen

Om aan het cross-culturele aspect van deze opdracht te voldoen heb ik personen 
afkomstig uit of wonend in het buitenland enkele korte vragen gesteld over het 
huishouden. Zo heb ik meer inzicht gekregen in de culturen en gewoonten van 
Zweden, Griekenland, Canada, Bosnië, Suriname en Engeland. De vragen die ik 
heb gesteld zijn de volgende:

- Wat zijn de do’s en dont’s in huishouden, in de zin van wat geeft een slechte 
indruk? Denk aan bijvoorbeeld stof, afwas op het aanrecht, onopgemaakte bed-
den, rommelige kamers. En waarom precies geeft dit een slechte indruk?
- Hoe belangrijk is een schoon, opgeruimd huis, en waarom? Gaat het om imago, 
gezondheid, iets anders, en hoe precies?
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- Zie je verschillen in de manier waarop Nederlanders en [inwoners van het be-
treffende land] het huishouden doen, en hoeveel ze er om geven?
- Zijn er bepaalde omstandigheden waar [inwoners van het betreffende land] 
rekening mee (moeten) houden, die verschillen van de Nederlandse? Denk aan 
temperatuur, zand, wind, water, uitlaatgassen.
- Hoe denken mensen over kreukels? Maakt het mensen onverzorgd, of iets an-
ders, en waarom?

Ik heb op deze vragen zeer verschillende antwoorden gekregen; in de ene cultuur 
is het imago veel belangrijker dan de andere, en ook het klimaat zorgt voor ver-
schillen in de huishoudelijke bezigheden. Een kort overzicht van de feiten:

- In Zweden en Canada is het schoonhouden van het huis erg belangrijk, om-
dat mensen in verband met de temperaturen het grootste deel van het jaar bin-
nenshuis zijn. Zweden heeft bovendien te maken met een dusdanige natuur dat 
mensen snel vies worden; schoenen worden binnenshuis dan ook niet getoler-
eerd en gaan uit bij de voordeur.
- In Zweden en Bosnië wordt erg rekening gehouden met gasten. Zo moeten in 
Zweden voornamelijk de tuin, keuken en woonkamer er goed uitzien, omdat gas-
ten zich over het algemeen in deze ruimtes bevinden. In Bosnië worden gasten 
altijd van het beste voorzien, ook als dit betekent dat de gastvrouw/heer op de 
vloer moet zitten of slapen. Hier is de vloer dan ook het belangrijkste onderdeel 
dat schoongehouden moet worden.
- In Suriname is zand een grote indringer. De vloer wordt dan ook vaak schoonge-
maakt, hiervoor wordt vaker een bezem dan een stofzuiger gebruikt.
- In Griekenland vormt het huishouden een gedeelte van de persoonlijkheid, 
imago is erg belangrijk. Zelfs wanneer goede vrienden langskomen wordt alles 
schoongemaakt, de frequentie van schoonmaken (het hele huis) ligt over het 
algemeen op één à twee keer per week. Het strijken van kleding is ook erg be-
langrijk, ook dit weer vanwege het gewensde verzorgde imago.
- Engelsen gaan over het algemeen voor hun imago, de manier waarop het er 

uit ziet. Hun idee van hygiëne of schoonmaken is echter heel anders dan andere 
landen; zo wordt er bijvoorbeeld gedweild zonder eerst te stofzuigen (wat alleen 
maar voor meer, modderachtige, troep zorgt). Ook wordt er vloerbedekking uit-
gekozen waar stof in kan “verdwijnen” en onzichtbaar blijft, dingen als parket en 
zeil vind je daar niet veel. Dit staat erg tegenover het klimaat dat heerst in Enge-
land: Engeland heeft een behoorlijk vochtig klimaat, wat voor onder andere veel 
schimmel zorgt. Meer hygiëne zou dus geen kwaad kunnen.
Ook wordt gezegd dat Engelsen erg op hun geld passen; dit komt terug in 
bijvoorbeeld het schoonmaken van alleen de zichtbare delen van het meubilair, 
het afwassen in enkel water (zodat er geen afwasmiddel gekocht hoeft te wor-
den). Aan kleding wordt echter wel veel zorg besteed; alles wordt gestreken en 
als dit thuis niet lukt nemen sommigen dit zelfs mee naar hun werk.
- Afgezien van het klimaat worden er geen grote verschillen met de Nederlandse 
huishoudens genoemd; alleen de manier waarop wordt omgegaan met gasten 
verschilt op sommige punten (denk aan Bosnië, waar de gast de zogenaamde 
koning is). 

Al met al heb ik hier zeer verschillende inzichten verzameld, die ik stuk voor stuk 
heel interessant vind: culturen kunnen dus zelfs op dagelijkse punten als het huis-
houden enorm verschillen. Als ik alles met elkaar vergelijk kan ik zeggen dat het 
imago het belangrijkst is; het huis moet er schoon uitzien. Of het ook echt schoon 
moet zijn verschilt per land. Dit imago bevat behalve het huishouden ook de kle-
ding: in alle culturen willen mensen er graag verzorgd uitzien.
De belangrijkste onderdelen in de huishoudens worden hierdoor gevormd door 
stofzuigen/dweilen - ofwel het schoonhouden van de vloer - en strijken.  



Naar aanleiding van mijn inzichten heb ik, toen we op school bezig gingen met 
een proefconcept en storyboarding, gekozen voor de stofzuiger. Dit omdat het 
schoonhouden van de vloer iets is dat terugkomt in alle landen; omdat een ander 
inzicht aangaf dat mensen graag muziek luisteren tijdens het huishouden heb ik 
besloten van mijn stofzuiger een multimediaproduct te maken dat zowel muziek 
kan afspelen als spelletjes (gericht op kinderen) kan doen. Deze spelletjes heb ik 
verder niet gedefinieerd, omdat het hier een ruw proefconcept betreft.
Mijn proefconcept heb ik afgestemd op drie personen:

- De huisvrouw. Zij houdt niet van strijken en een rommelig huis, wil graag gezel-
ligheid en vindt een netjes huis belangrijk voor haar imago. Ook neemt zij graag 
een moment van ontspanning voor zichzelf in bijvoorbeeld een kuuroord.

- De student. Hij heeft een grondige hekel aan het huishouden en huiswerk, maar 
doet beide omdat hij zijn ouders en anderen wil laten zien dat hij voor zichzelf 
kan zorgen.  

- De kleuter. Hij houdt niet van bedtijd, maar is altijd te vinden voor spelletjes en 
Sesamstraat. 

Voor elk van deze drie personen heb ik een customer journey gemaakt met mijn 
proefconcept; vervolgens heb ik een kort storyboard gemaakt. Deze zijn te vin-
den op de volgende bladzijden.

Proefconcept







Nadat wij in groepen de customer journeys en het storyboard besproken heb-
ben, heb ik goede feedback ontvangen. Er zijn wel enkele punten waar ik aan-
dacht aan moet besteden:

- Het is niet zeker dat een muziekmakende stofzuiger betaalbaar is voor de gemid-
delde huisvrouw; ook kan het zijn dat mensen helemaal niet zitten te wachten op 
een dergelijk product. Zij zorgen immers zelf al voor muziek tijdens het stofzuigen 
door middel van een radio / cdspeler?
- Een spelelement bij de stofzuiger zou zeker potentie kunnen hebben, maar over 
het spel en de realiseerbaarheid ervan moet wel heel goed nagedacht worden.

Hoewel ik de huisvrouw zeker niet uit het oog wil verliezen, lijken ook kinderen 
die hun moeder wel eens helpen een goede doelgroep te zijn. Hier wil ik dus op 
verder gaan: kinderen interviewen en kijken of ik zo tot nieuwe inzichten kan ko-
men. Ook wil ik mij absoluut niet vastpinnen op de stofzuiger; een vloer mag dan 
belangrijk zijn, het is niet het hele huishouden. 

Conclusie



Het Red Dot museum te Essen
www.red-dot.de

Trendwatchers
www.trendwatching.com

Electrolux (fabrikant huishoudelijke apparaten)
www.electrolux.nl

Interpreters:

Gea Boom; particulier huishoudster in Drenthe
Aliki Eleni Darzentas; afkomstig uit Griekenland, enkele jaren gestudeerd in 
Londen en inmiddels drie jaar wonend in Nederland
Jorim van der Wijngaard; Nederlander, bijna een jaar wonend in Zweden
Janneke Buchan; Nederlandse, ongeveer 20 jaar wonend in Canada
Nermin Hasanovic; afkomstig uit Bosnië, sinds zijn elfde wonend in Nederland
Miquil Tjon Kon Fat; afkomstig uit Suriname, momenteel studerend in Nederland

Bronnen


