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Voorwoord
Dit rapport is tot stand gekomen door een opdracht van het Avans Hogeschool om zes verbeter
ideeën voor een bedrijf te ontdekken en deze uit te werken in een portfolio.
Het rapport is bedoeld voor forensen, die op een veilige manier willen reizen in de auto, en voor het
Avans Hogeschool. Voor de forensen kan in hoofdstuk 4 het prototype van het product gevonden
worden. Voor de normale lezer wordt er in hoofdstuk 1 de resultaten van de enquête overzichtelijk
vormgegeven. De werkgroep is veel dank verschuldigd aan mevr. L. Nijland en dhr. M. Klootwijk voor
de feedback en het meedenken bij het realiseren van ons product.

’s-Hertogenbosch, 29 mei 2020
~ Dylan Dreyer Varsics
~ Erik Geurts
~ Stan van den Hanenberg
~ Thomas van Maurik
~ Mitchel de Zeeuw
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Inleiding
Voor het maken van een nieuw product voor forensen zijn verschillende stappen ondernomen en zo
nodig een stap teruggegaan. Deze stappen zijn opgesteld om het ontwerpproces eenvoudiger vorm
te geven. Deze opdracht is geven door Avans Hogeschool om de studenten het ontwerpproces door
te laten lopen en hierbij de benodigde modellen te gebruiken.
Het is van belang voor de werkgroep om het stappenplan van het maken van een product te
begrijpen en de modellen leren toe te passen.
De werkgroep wist voor aanvang van dit project niet hoe het proces van productontwerp in
elkaar zat en hoe de benodigde modellen toepast moesten worden.
Dit rapport geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: “Wat voor ontwerp kan projectgroep G3
tussen 7/4/2020 en 27/5/20 ontwerpen, die aan de klantwensen zal voldoen?” Om op deze
hoofdvraag antwoord te geven, zijn er verschillende modellen opgesteld en ingevuld. Hier wordt na
mate het rapport dieper op ingegaan totdat de hoofdvraag uiteindelijk beantwoord kan worden.
Dit rapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn opgebouwd door middel van
de vijf fases van productontwerp. Het eerste hoofdstuk gaat over de oriëntatiefase. Hier worden de
resultaten van de enquête overzichtelijk vormgegeven. Vervolgens gaat het tweede hoofdstuk over
de analysefase. Hierbij wordt er gekeken naar een business case, kano-model en een functioneel
productontwerp. Daarna gaat hoofdstuk 3 over de ontwerpfase. In deze fase worden een
morfologisch onderzoek en verschillende concepten uitgewerkt. Hierna gaat hoofdstuk 4 over de
detailleringsfase. In dit hoofdstuk worden de technische tekeningen en een prototype vormgegeven.
Tot slot gaat hoofdstuk 5 over de realisatiefase. Hier wordt het proces afgerond met de BOM, een
procesmap en duurzame verantwoording.
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Oriëntatiefase:
Startdocument
Tutor: Linda
Tutorgroep: G3
Leden tutorgroep:

NAAM

MAILADRES

TELEFOONNUMMER

Studentennummer

Dylan Dreyer
Varsics

dd.dreyervarsics@student.avans.nl

06 11591383

2157127

Erik Geurts

Elm.geurts@student.avans.nl

06 39766316

2129786

shj.vandenhanenberg@student.avans.nl

06 34799325

2138795

Th.vanmaurik@student.avans.nl

06 83110405

2153501

md.dezeeuw1@student.avans.nl

06 52299062

2151578

Stan van den
Hanenberg
Thomas van
Maurik
Mitchel de
Zeeuw

Afspraken over:

1. Elkaar bereiken
-

-

-

a. Hoe bereik je elkaar en hoe snel moet je reageren?
Via What’s App
Via team speak
Via de mail
Gezamenlijk Excel document met een wekelijkse planning
b. Hoe, waar en wanneer wordt er online samengewerkt?
We werken samen in de Avans Drive, hier delen we alle documenten en kunnen we
samen in 1 document werken.
c. Wanneer zijn de vergaderingen gepland?
Dinsdag 14 april van 17:00 tot 17:30
Maandag 20 april van 8:45 tot 9:15
Maandag 4 mei van 8:45 tot 9:15
Maandag 11 mei van 8:45 tot 9:15
Verder hebben we meerdere contactmomenten door het project heen, en spreken we
vele tussendeadlines af

2. Wat vinden we belangrijk aan stukken die worden ingeleverd (voordat het officieel wordt
ingeleverd)? Waar moet het aan voldoen (denk aan taal, lay-out etc.)
Voordat het verslag officieel ingeleverd wordt vinden wij dat het moet voldoen aan een aantal eisen.
Bijvoorbeeld een duidelijke lay-out en de grammatica moet in orde zijn. Verder vinden wij het als
groep belangrijk dat de zinnen juist opgesteld zijn en goede informatie bevatten. Ook vinden we de
inhoudelijke kwaliteit belangrijk. Hierdoor zorgen we ervoor dat het een professioneel uiterlijk krijgt.
3. Wat zijn de afspraken over het onderling controleren van de stukken?
Alle stukken worden na elke tussendeadline gecontroleerd door groepsgenoten, daarnaast zitten er
3 dyslectische personen in het groepje, deze stukken moeten extra gecontroleerd worden. Na elke
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tussendeadline worden alle gemaakte stukken gezamenlijk besproken, indien er iets niet naar wens
is mag de persoon hierop worden aangesproken.
4. Hoe gaan we om met taal-/stijlfouten in de aangeleverde stukken? (Hoe controleren we
dit en wat als het niet goed is?)
In de planning maken we de kopjes nacontrole en spellingscontrole. Eerst zelf je eigen werk
controleren en daarna nog door een groepslid. + eindcontrole voor het inleveren. Als er door
een student te veel fouten gemaakt worden, wordt hij hier op aangesproken en geacht de
volgende keer zelf eerst beter te controleren.
5. Wat als:
Denk vooraf na over formuleren van onder andere: voorbeelden van geldige redenen, wat
zijn voorwaarden aan kwaliteit, wanneer ‘sancties’ (gele kaart/rode kaart aangeven bij
tutor), wat is onvoldoende werkhouding, slechte communicatie etc.
• Te laat online aanwezig bij project afspraken
Te laat online aanwezig zijn binnen een marge van 5 minuten is aanvaardbaar. Ben je later met
een geldige reden is het ook aanvaardbaar. Ben je later dan 5 minuten krijg je de eerste 3 keer
een waarschuwing, hierna wordt er groepsgewijs overlegt of de persoon in aanmerking komt
voor een gele kaart. Wij als groepje vinden op tijd komen erg belangrijk
• Online afwezig met geldige reden
Afwezig zijn met een geldige reden zoals incidenten, sollicitatiegesprekken of ziekte vinden wij
als groepje geen probleem. Zolang de afwezige student dit wel van tevoren aangeeft, de student
wordt op de hoogste gesteld wat er besproken is en wat er af moet zijn voor de volgende
afspraak.
• Online afwezig zonder geldige reden
Bij afwezigheid zonder een geldige reden wordt er een waarschuwing gegeven. Als het 2 keer
gebeurt bij dezelfde student wordt er een gele kaart gegeven.
• Slechte communicatie/ online bereikbaarheid
Als een student slecht communiceert wordt er een waarschuwing uitgedeeld, en direct
afspraken gemaakt over hoe er gecommuniceerd moet worden. Communiceren is er belangrijk
in deze coronacrisis.
• Niet aan de afspraken houden
Als een student zich niet aan de afspraken houdt wordt hij hier de eerste keer op aangesproken,
de tweede keer dat er niks gebeurt krijgt hij een gele kaart.
• Lage kwaliteit stukken
De stukken worden gezamenlijk gecontroleerd, is er duidelijk een verschil in de kwaliteit van de
werken, wordt de student hierop aangesproken en geacht dit zelf aan te passen met tips van het
projectgroepje.
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• Onvoldoende werkhouding
Dit projectgroepje vindt dat je een goede werkhouding moet hebben, ondanks het nu moeilijk te
controleren is, vinden wij het belangrijk dat iedereen voldoende inzet toont. Merkt het groepje
op dat een student niet de gewenste werkhouding heeft wordt hij hierop aangesproken, en
komt hij na regelmatig herhalen van de houding in aanmerking voor een gele kaart.
6. Wat is het groepsdoel? (voor welk cijfer gaan jullie en waarom? Hoeveel tijd verwachten
jullie van elkaar dat je aan het project besteedt?)
Wij gaan voor een 8, omdat we dit een haalbaar doel vinden maar wij streven naar een 10. Wij
willen allemaal graag onze propedeuse halen, ook tijdens deze coronacrisis. Per persoon
schatten we rond de 62 uur bezig te zijn met het project.
7. Wat mag de tutor van ons verwachten en wat kan de tutor voor ons betekenen?
De tutor kan nieuwe inzichten brengen, goede feedback geven tijdens het project. Verder
tijdens elk project uur vragen of er vragen zijn.

8.

Iedere student noteert een leerdoel gericht op samenwerking waar hij/zij dit blok aan gaat
werken.

Naam student
Stan

Leerdoel
Leren te
communiceren
zonder fysiek
contact

Erik

Leren om naar
verschillende
manier van
ontwerpen te
kijken.

Thomas

Leren omgaan
met de digitale
manier van
werken, en
durven vragen
te stellen.
Duidelijk en op
tijd taken en
opdrachten
inplannen.

Dylan

Mitchel

Beter plannen
en de planning
volgen, beter
omgaan met
de digitale
omgeving en
beter letten
op spelling en
grammatica

Leg je leerdoel uit
We gaan als groep dagelijks bij elkaar zitten om op deze manier contact te
blijven houden. Hierin zal ik zelf nog wat dingen moeten uitvogelen. Zo weet
ik nog niet het beste hoe ik dingen kan aangeven als ik een fout zie en hoe ik
moet communiceren als ik ergens vastloop. De rest kan hierbij helpen door
aan te geven hoe ik dit moet gaan uitvoeren.
Kritisch nagaan denken over het ontwerp, en vragen blijf stellen om tot een zo
goed mogelijk eindresultaat te komen. Daarnaast deze vragen goed te
formuleren zodat het makkelijk begrijpelijk te begrijpen is. Dit is cruciaal
doordat er alleen maar via online contact momenten zullen zijn.
Via de laptop communiceren en samenwerken is een grote uitdaging, voor
iedereen. Zelf vind ik het een hele uitdaging om vragen te stellen online, dit
vind ik lastig omdat het communiceren wel werkt, toch wordt er veel door
elkaar gesproken of minder serieus gewerkt naar mijn ingeving. Hier moet ik
mee leren omgaan, en als ik iets net begrijp het of vragen in de groepsapp, of
via de meetings in teams.
Vorige periode liep de planning nog een aantal keer mis, waardoor het in deze
tijden van belang is dat er een goede en realistische planning ter beschikking
staat. Ik ga aan het begin de opdrachten goed doornemen en de taken goed
verdelen, zodat er een eenvoudige en overzichtelijke planning gemaakt kan
worden.
Op het begin goed te plannen zal een hoop helpen, Erik en Thomas zijn hier
goed in en kunnen mij hierin helpen. Daarnaast is dit groepje meer betrokken
bij het project waardoor er meer mensen zich aan de deadlines en planning
houden.
Ook moet ik beter leren omgaan met de hogere verantwoordelijkheid die ik
omdat ik niet naar school hoef te gaan en moet ik mij meer aanpassen op de
digitale omgeving. Dit zal in de loop van de weken beter gaan en na enige tijd
geen probleem zijn.
Als laatst moet ik weer letten op spelling en grammatica omdat ik nog steeds
hier wat steken laat vallen.
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Roulatieschema:

Week
1
2
3
4
5
6
7

Voorzitter (Zorgt voor
agenda)
Erik
Thomas
Mitchel
Stan
Dylan
-

Notulist (zorgt voor
notulen)
Stan
Dylan
Erik
Thomas
Mitchel
-

Projectleider: In de gaten
houden proces
Erik en Mitchel
Erik en Mitchel
Erik en Mitchel
Erik en Mitchel
Erik en Mitchel
Erik en Mitchel
Erik en Mitchel

Handtekeningen (tutorleden):
Dylan Dreyer Varsics

Erik Geurts

Stan van den Hanenberg

Thomas van Maurik

Mitchel de Zeeuw
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Plan van Aanpak
Probleemverkenning:
De ergernis van telefoongebruik tijdens het rijden.
Tijdens het doorlopen van dit project proberen we door middel van een enquête op een probleem te
komen. De projectgroep G3 probeert een probleem te vinden bij de doelgroep “forensen”. Dit zijn
reizigers. Het globale probleem dat moet worden opgelost is dat er op het moment een accessoire
moet worden ontwikkeld voor de doelgroep “forensen” met als technische eis dat het product voor
veiligheid moet zorgen en ook aan een oppervlak/ voorwerp in de gebruiksomgeving verbonden
kunnen worden. Bij deze doelgroep komt naar voren dat er veel irritatie is van de mobiele telefoon
in de omgeving.
5W2H
•

WIE? Verhelder de doelgroep

Onze doelgroep zijn de forensen. Dit is de bevolking van Nederland die veel reist op een dag.
•

WAT? Concretiseer het probleem

Er moet een accessoire worden ontwikkeld dat aan een oppervlakte gekoppeld moet worden. Het
accessoire moet aan alle klantwensen voldoen en realistisch zijn opgebouwd.
•

WAAR? Beschrijf de fysieke context

Dit product moet werkzaam zijn tijdens het reizen. Bijvoorbeeld tijdens het autorijden.
•

WANNEER? Beschrijf de tijdaspecten van het probleem

Het probleem komt voor tijdens het rijden van een auto.
•

WAAROM? Onderzoek achterliggende oorzaken

De achterliggende oorzaken zijn de veiligheid van de mens tijdens het reizen en de irritatie bij
reizigers onderling.
•

HOE? Inventariseer mogelijke oplossingsrichtingen

Door een accessoire te ontwikkelen die de problemen van de forensen wegneemt.
•

HOEVEEL? Kwantificeer het probleem

Het accessoire wordt verkocht voor de mensen die tussen de 17-30 jaar oud zijn. Dit zijn ongeveer 2
miljoen mensen in Nederland. We hopen als projectgroep dit product aan 15% van deze groep te
verkopen komen we uit op een totaal van 300.000 stuks.
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Probleemstelling
De probleemstelling die voor ons bedachte ontwerp is opgesteld, is:
De projectgroep G3 moet een ontwerp bedenken voor een fysiek accessoire voor een mobiele
telefoon. Hierdoor gaat projectgroep G3 door middel van een enquête erachter komen wat de
klantwensen zijn. Om tot een goed eindresultaat te komen is er volgende hoofdvraag opgesteld: Wat
voor ontwerp kan projectgroep G3 tussen 7/4/2020 en 29/5/20 ontwerpen, die aan de klantwensen
zal voldoen? Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen en stellingen
opgesteld:
-

Wat is uw geslacht?
Wat is uw leeftijd?
Welk merk mobiel heeft u?
Ik vind het belangrijk dat mijn mobiel altijd bij me is
Hoelang moet een mobieltje volgens u mee kunnen gaan?
Hoelang zit u gemiddeld per dag op u mobiel?
Wat vindt u dat er beter kan aan een mobiel?
Als u gaat reizen, waar gaat u dan meestal naar toe?
Hoeveel uur reist u gemiddeld per dag?
Hoe gaat u op reis?
Maakt u gebruik van reisapps?
Indien ja, Welke onderstaande reishulpen gebruikt u?
Gebruikt u tijdens het reizen uw telefoon:
Indien ja, hoe vaak gebruikt u de telefoon gemiddeld per rit?
Vind u het belangrijk dat uw telefoon bij u is tijdens het reizen?
Wordt u afgeleid door uw telefoon tijdens het rijden?
Zo ja, reageert u dan op de meldingen?
Ergert u zich aan andere weggebruikers die hun telefoon gebruiken?
Tijdens het besturen van een voertuig mag niemand zijn/haar mobiel gebruiken
Hoe vaak ondervindt u problemen tijdens het reizen?
Vind u het belangrijk dat de telefoon niet kan bewegen tijdens de rit?
Heeft u last van vertragingen?
Indien ja, wat voor soort vertragingen
Wat vindt u het prettigste materiaal voor een accessoire?
Waar vindt u dat het accessoire te koop moet zijn?
Hoeveel euro zou het accessoire mogen kosten?
Hoe zwaar mag het accessoire wegen?
Hoe groot mag het accessoire zijn?
Hoe belangrijk vindt u het dat het accessoire recyclebaar is?
Hoe belangrijk vindt u dat het accessoire gemakkelijk te repareren is?

Ontwerpvisie
Om ervoor te zorgen dat het beoogd projectresultaat behaald gaat worden. Zorgt de projectgroep
G3 ervoor dat het accessoire voldoet aan de gestelde eisen van het PvE, daarnaast is er zorgvuldig
onderzoek gedaan naar de doelgroep om de probleemstelling te kunnen bepalen. In het gehele
project wordt er ook gekeken hoe de verschillende aspecten van duurzaamheid kunnen bijdragen
aan een succesvol ontwerp.
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Plan van Eisen
Elk product heeft zo zijn eisen waaraan het product zal moeten voldoen. Deze eisen kunnen
duidelijker uitgedrukt worden door middel van succescriteria ’s. Deze succescriteria ’s geven een
globaal beeld van wat uiteindelijk de bedoeling is van de opgestelde eis. In tabel 1 zijn de
ontwerpeisen van ons product op een rij gezet. Hiernaast wordt er gekeken of deze eisen vast of
variabel zijn. ‘Vast’ houdt in dat de eis er wel of niet aan kan voldoen en ‘variabel’ kan de eis
verschillen van de eis doet er heel goed aan, doet er goed aan, minder goed, slecht, etc. Tot slot
staat in de rechte rij van de tabel de succescriteria ‘s op het product.
Tabel 1: PvE

Ontwerpeisen
Het accessoire moet geschikt zijn voor
Android en IOS.
Het accessoire moet minimaal 3 jaar mee
kunnen gaan.
Het accessoire moet geschikt zijn voor elk
bestuurbaar voertuig.
Het accessoire moet geschikt zijn om te
gebruiken tijdens het reizen.
Het accessoire moet stil werken en zorgen dat
er geen afleiding ontstaat.
Het accessoire moet te vervoeren zijn.
Het accessoire moet vastgezet kunnen
worden zodat het niet kan bewegen of
verplaatsen.
Het accessoire wordt van kunststof gemaakt.
Het accessoire heeft een verdienmodel dat
gebaseerd is op verkoop vanuit online- en
algemene winkels.
Het accessoire zal tussen de 10,- en 20,- euro
kosten.
Het accessoire zal niet meer dan 500 gram
wegen.
Het accessoire heeft een maximale lengte van
20 centimeter.
Het accessoire heeft een maximale breedte
van 10 centimeter.
Het accessoire heeft een maximale dikte van 3
centimeter.
Het accessoire zal ongeveer ten grootte zijn
van een smartphone.
Het accessoire zal minimaal voor 90%
recyclebaar zijn.
Het accessoire heeft 5 jaar garantie.
Het accessoire moet ook aan een oppervlak/
voorwerp in de gebruiksomgeving verbonden
kunnen worden.
Het accessoire werkt nauwkeurig.

Vast of
Variabel
Vast
Variabel
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast

Succescriteria
Het accessoire moet kunnen werken
op mijn telefoon
Het accessoire moet lang mee kunnen
gaan.
n.v.t
Het accessoire is te gebruiken tijdens
het reizen.
Het accessoire zorgt niet voor
afleiding.
Het accessoire moet je mee kunnen
nemen.
n.v.t

Vast
Vast

n.v.t
Het accessoire kan online gekocht
worden of in de winkel.

Variabel

Het accessoire is niet te duur.

Variabel

Het accessoir is niet te zwaar.

Variabel

Het accessoire is niet te groot.

Variabel

“

Variabel

“

Vast

“

Variabel

Het accessoire is gemaakt voor de
toekomst.
n.v.t
Het accessoire moet vastgezet
kunnen worden.

Vast
Vast

Het accessoire werkt precies.
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Het accessoire komt in 5 verschillende
kleuren. “Rood” “Blauw” “Wit” “Zwart”
“Roze”
Het accessoire is veilig.
Het accessoire is bestand tegen een minimale
temperatuur van -5 en maximale temperatuur
van 40 graden.
Het accessoire is bestand tegen alle
weersomstandigheden.
Het accessoire is volledig gemaakt voor de
wet.
Het accessoire is volledig bestand tegen
statische belasting.
Het accessoire is volledig bestand tegen
dynamische belasting.
Het accessoire moet commercieel interessant
zijn.
Het accessoire beschikt over een Lithium-Ion
batterij.

Variabel

Het accessoire heeft komt in
verschillende design opties.

Vast
Variabel

Het accessoire is gebruiksvriendelijk
Het accessoire is in normale
omstandigheden te gebruiken.

Vast

Het accessoire is in normale
omstandigheden te gebruiken.
n.v.t

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast

Het accessoire kan tegen statische
belasting
Het accessoire kan tegen dynamische
belasting
N.v.t
Het accessoire heeft een genoeg
batterij-capaciteit.
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Globale planning:
Tabel 2: Globale planning

15

WBS

Figuur 1.1 WBS

16

Actieplanning

Figuur 1.2 Actieplanning

17

Marktonderzoek:
Voordat er een precies beeld is van het product wordt er eerst gekeken wat de klant wil. In het
marktonderzoek is een enquête opgesteld met vragen voor de potentiële klanten. Deze vragen gaan
eerst over de persoon zelf, daarna over de telefoon van de potentiële klant, hierna over het reizen,
dan over afleiding tijdens het rijden, daarna over problemen tijdens het rijden en tot slot over hoe
het ideale accessoire voor een mobiel eruit ziet.

Vragen enquête:
Algemeen:
Wat is uw geslacht?
A) Man
B) Vrouw
C) Anders, namelijk
Wat is uw leeftijd?
A. < 20 jaar
B. 20 – 29 jaar
C. 30 – 39 jaar
D. 40 – 49 jaar
E. > 50 jaar
Over uw telefoon:
Welk merk mobiel heeft u?
A) Apple
B) Samsung
C) Huawei
D) Oneplus
E) Motorola
F) Nokia
G) Xiaomi
H) Oppo
Ik vind het belangrijk dat mijn mobiel altijd bij me is
Helemaal eens--------------------------------------- Helemaal oneens
1 tot en met 5
Hoelang moet een mobieltje volgens u mee kunnen gaan?
A) < 1 jaar
B) 1 – 2 jaar
C) 2 – 3 jaar
D) > 3 jaar
Hoelang zit u gemiddeld per dag op u mobiel?
A) < 1 uur
B) 1 – 2 uur
C) 2 –3 uur
D) 3 uur<
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Wat vindt u dat er beter kan aan een mobiel?
A. Batterijduur
B. Levensduur
C. Robuustheid
D. Opslag
E. Specificaties
F. Camera
G. Anders, namelijk
Reizen:
Als u gaat reizen, waar gaat u dan meestal naar toe?
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Werk
School
Hobby
Sport
Vrije tijd
Alles

Hoeveel uur reist u gemiddeld per dag?
A) Zelf ingeven
Hoe gaat u op reis?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Vliegtuig
Trein
Bus
Auto
Fiets
Scooter
Lopend

Maakt u gebruik van reisapps?
Ja/ Nee/ soms
Indien ja, Welke onderstaande reishulpen gebruikt u?
A) 9292
B) TomTom
C) Waze
D) Google/Apple maps
E) Here
F) NS-Reisplanner
H) On board navigation
G) Niet van toepassing
Gebruikt u tijdens het reizen uw telefoon:
Ja/nee
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Indien ja, Hoe vaak gebruikt u de telefoon gemiddeld per rit?
B) 1 keer
C) 2-5 keer
D) 6- 10 keer
E) > 10 keer
Vind u het belangrijk dat uw telefoon bij u is tijdens het reizen?
Helemaal eens---------------------------------- Helemaal oneens
1 tot en met 5
Afleiding:
Wordt u afgeleid door uw telefoon tijdens het rijden?
Ja/nee/soms
Zo ja, reageert u dan op de meldingen?
Ja altijd -------------------------------------- nooit
1 tot en met 5
Ergert u zich aan andere weggebruikers die hun telefoon gebruiken?
Helemaal eens--------------------------------------- Helemaal oneens
1 tot en met 5
Tijdens het besturen van een voertuig mag niemand zijn/haar mobiel gebruiken
Helemaal eens --------------------------- Helemaal oneens
1 tot en met 5
Problemen:
Hoe vaak ondervindt u problemen tijdens het reizen?
A) Vaak
B) Regelmatig
C) Zelden
D) Nooit
Vind u het belangrijk dat de telefoon niet kan bewegen tijdens de rit?
Ja/Nee
Heeft u last van vertragingen?
Ja/Nee
Indien ja, wat voor soort vertragingen
A) File
B) Treinvertraging
C) Ongelukken
D) Niet meer van toepassing
E) Anders…
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Algemeen accessoires telefoon:
Wat vindt u het prettigste materiaal voor een accessoire?
A) Hout
B) Kunststof
C) RVS
D) Carbon fiber
E) Siliconen
Waar vindt u dat het accessoire te koop moet zijn?
A) Online
B) Tankstation
C) Supermarkt
D) Algemene winkels
E) Anders…
Hoeveel euro zou het accessoire mogen kosten?
A) Zelf opgeven
Hoe zwaar mag het accessoire wegen?
A) < 100 gram
B) 101-500 gram
C) 501-1000 gram
D) > 1 kilo
Hoe groot mag het accessoire zijn?
A) Ter grootte van een pakje kauwgum
B) Ter grootte van een golfbal
C) Ter grootte van een tennisbal
D) Ter grootte van een smartphone
Hoe belangrijk vindt u het dat het accessoire recyclebaar is?
Heel belangrijk------------------------------------ Niet belangrijk
1 tot en met 5
Hoe belangrijk vindt u dat het accessoire gemakkelijk te repareren is?
Heel belangrijk------------------------------------ Niet belangrijk
1 tot en met 5
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Visuele weergaven resultaten:
Uit de 32 ingevulde enquêtes zijn onder anderen de volgende resultaten gekomen. Deze resultaten
bleken het belangrijkst te zijn voor het ontwerp van het accessoire. De overige visuele weergaven
van de resultaten bevinden zich in bijlage 1.

Afleiding telefoon tijdens
het rijden

19%
43,80%
37,50%

Ja

Nee

Soms

Conclusies resultaten:
Uit de belangrijkste resultaten is gebleken dat 56,3% van de ondervraagden het belangrijk vindt dat
zijn/haar telefoon bij hem/haar is tijdens het reizen. Dat 42,8% wordt afgeleid door hun telefoon
tijdens het rijden, waarvan 19% soms wordt afgeleid. Dat 68,7% van de ondervraagden een of
meerdere keren zijn/ haar telefoon gebruikt tijdens een rit. Dat 78,2% zich ergert aan het
telefoongebruik van andere bestuurders en dat 81,3% het vindt dat niemand zijn/ haar telefoon
gebruikt mag worden tijdens het besturen van een voertuig.
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Conclusie van de enquête sub onderwerpen:
Uit deze resultaten blijkt dat 56,3% van de ondervraagden het belangrijk vinden dat de telefoon bij
de forens is tijdens het reizen.
Categorie: Algemeen:
De enquête is ingevuld door 32 personen waarvan ongeveer 50% mannelijk en 50% vrouwelijk was.
De vragen zijn voor het grootste gedeelte ingevuld door mensen die jonger zijn dan 29 jaar. (71.9%)
Categorie: Over uw telefoon:
In deze categorie werden vragen gesteld over de telefoon en telefoongebruik. Dit is erg relevant voor
de ontwikkeling van een gadget, omdat het handig is om te weten wat voor soort mobiel de
steekproef gebruikt en hoelang, er per dag ongeveer besteed wordt aan de mobiele telefoon. Als
eerste werd er gekeken naar welk merk mobiel de steekproef had. Zoals voorspelt had het grotere
deel een Apple of Samsung als merk (78,2%). De andere opties liepen erg uiteen. Hierna wilde we
kijken hoe belangrijk de steekproef het vindt dat de telefoon altijd bij zich heeft. Hierbij was de 1
“heel belangrijk” en de 5 “niet belangrijk. Uit deze resultaten blijkt dat het grotendeels verspreid is,
de ene helft vindt het wel belangrijk (46.9%) de andere helft (40.6%) vindt het niet erg dat de
telefoon niet altijd bij zich gedraagt wordt. (12.5%) is neutraal. Hierna wilde we graag weten wat de
PLC was van de telefoon, de steekproef laat duidelijk zien dat de smartphone 2-3 jaar of langer mee
moet gaan (84,5 %), de gadget dus ook. Verder deelt een overgroot deel dat er meer dan 3 uur per
dag gebruik wordt gemaakt van de smartphone. Als laatste wilde we graag weten wat de steekproef
belangrijk aan de telefoon vindt, de opties: Batterijduur, Levensduur, Opslag en de camera. Kwamen
het meest naar voren, dit zijn de 4 opties die de steekproef het belangrijkste vindt om als functie of
als mogelijkheid te hebben bij de smartphone, wat opviel was dat de steekproef: Snelheid,
Robuustheid en de specificatie niet heel belangrijk vond, dit vond projectgroep G3 erg opvallend.
Ook omdat deze punten wel van belang zijn bij het uitzoeken van een telefoon. En impact kunnen
hebben op de gadgets.
Reizen:
Uit de resultaten is te concluderen dat de grotendeels (+-90%) naar school of werk reist. Voor het
grotendeel (+-70%) wordt hier 1 tot 2 uur per dag over gedaan. De auto is het meest gekozen
vervoersmiddel (20 stemmen) met daaropvolgende de fiets (16 stemmen) en de trein (12 stemmen)
(meer stemmen dan deelnemers i.v.m. meervoudige vraag).
Voor het reizen gebruikt de helft reisapps (reishulpen), een kwart maakt hier geen gebruik van en de
resterende kwart maakt hier soms gebruik van. Van de reisapps (reishulpen) is Google/Apple Maps
de meest gekozen (20 stemmen) met daaropvolgende NS-reisplanner (14 stemmen) en 9292 (13
stemmen).
Tijdens het reizen gebruikt twee derde (68,8%) zijn of haar telefoon waarbij deze voor een kwart
(25%) 1 keer wordt gebruikt en bij een derde (31,3%) twee tot en met 5 keer wordt gebruikt
daarnaast vindt ongeveer de helft (46,9%) het belangrijk om zijn of haar telefoon bij te hebben
tijdens het reizen. Voor de overige helft zijn de meningen redelijk uniform verdeeld van 2-5 op de
schaal
Afleiding:
Uit de resultaten blijkt dat ong. 65% wel eens afgeleid wordt tijdens het rijden. Dit is een groot
percentage gezien het strafbaar is. Als een rijder afgeleid wordt wil dat zeggen dat die persoon niet
meer bezig is met het verkeer. Dat kan weer leiden tot ongelijken. Er wordt wel aangegeven dat het
merendeel van de deelnemers niet willen dat de mobiel gebruikt wordt tijdens het rijden, daarnaast
wordt er ook aan geërgerd als dit gebeurt. Des al niet te min wordt er aangegeven dat een deel van
deze personen bevestigd dat er wel eens gereageerd wordt op deze “meldingen”.
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Problemen:
Uit de categorie problemen is er vastgesteld dat de meeste personen die de enquête hebben
ingevuld weleens problemen ondervonden tijdens het reizen. Hieruit kon geconcludeerd worden dat
de grootste doelgroep (43.8%) zelden problemen ondervindt tijdens het reizen. Hierna volgde de
mensen die regelmatig problemen ondervonden tijdens reizen (37.5%) en (15.6%) ondervond nooit
problemen en ten slot ondervond (3.1%) vaak problemen tijdens het reizen. Deze problemen hadden
grotendeels te maken met vertragingen (59,4%). Hieruit bleek dat de meeste vertragingen
gerelateerd zijn aan treinvertragingen (37.5%), files (31,3%) en overige vertragingen (40,6%).
Ongelukken bleken de kleinste oorzaak voor vertragingen te hebben (18,8%).
Algemeen accessoire telefoon:
Wat vindt u het prettigste materiaal voor een accessoire?
Er kan geconcludeerd worden dat ongeveer 65% van de stemmen uitgingen naar kunststof als
prettigste materiaal. Het minst prettige materiaal die uit de enquête komt, is RVS met 6% van de
stemmen. De materialen hout, carbon fiber en siliconen zijn volgens de stemmen gemiddeld met
percentages tussen de 18% en 35%.
Waar vindt u dat het accessoire te koop moet zijn?
Uit de stemmen kan duidelijk geconcludeerd worden dat mensen de accessoires online of in
algemene winkels willen kopen. De overige opties, tankstation, supermarkt, telefoonshop en maakt
niet uit hebben stemmen die niet boven de 12,5% uitkomen en dus niet gewild zijn
Hoeveel euro zou het accessoire mogen kosten?
Uit de tabel is te zien dat er twee uitschieters zijn. Deze uitschieters zijn 10,- en 15,-. Dit betekent dat
grotendeels van de mensen hun accessoire rond die prijs wil hebben. Er zijn ook uitschieters op
gebied van geldbedragen. Zo is er één iemand die 100,- over heeft om te betalen, maar ook mensen
die 5,- over hebben om te betalen
Hoe zwaar mag het accessoire wegen?
Uit het cirkeldiagram kan geconcludeerd worden dat mensen geen accessoire willen dat meer dan
500 gram weegt. Het is bijna een 50/50 tussen de keuze: minder dan 100 gram en tussen 101-500
gram.
Hoe groot mag het accessoire zijn?
De grootte van het accessoire moet volgens grotendeels van de mensen, 60%, ten grootte zijn van
een smartphone. Verder is de keuze om het accessoire ter grootte van een pakje kauwgom met
ongeveer 30% de tweede keuze van de stemmen. Een enkeling van de mensen wil dat de grootte van
het accessoire ten grootte is van een golf- of tennisbal.
Hoe belangrijk vindt u het dat het accessoire recyclebaar is?
Grotendeels van de mensen maakt het niet veel uit of het accessoire recyclebaar is en hebben het
daarom een ‘3’ gegeven. De rest van de stemmen zijn verdeeld, met een aantal mensen die het heel
belangrijk vinden dat het accessoire recyclebaar is en een aantal die het helemaal niet belangrijk
vinden.
Hoe belangrijk vindt u dat het accessoire gemakkelijk te repareren is?
Uit het diagram is te zien dat ongeveer 20% van de mensen het niet heel belangrijk vinden of het
accessoire te repareren is. De andere 80% vind het gemiddeld tot heel belangrijk dat het accessoire
te repareren is.
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Conclusie oriëntatiefase:
Tijdens de oriëntatiefase is de projectgroep begonnen met het opstellen van een startdocument, in
het startdocument staan alle afspraken en regels genoteerd die voor ieder groepslid gelden. Ten
tweede is er een plan van aanpak (PVA) gemaakt waarbij de eerste opdracht was om een enquête op
te stellen. Deze enquête bestond uit 30 vragen en is door 32 personen ingevuld. Aan de hand van de
enquêteresultaten kon een probleem beschreven worden en hieruit kon er geconcludeerd worden
dat de doelgroep (forenzen) zich irriteert aan mensen die op hun telefoon zit, tijdens het besturen
van een voertuig (78,2%). Ook konden we concluderen dat veel van de bestuurders ook zelf afgeleid
raakt door hun telefoon (62,8%). Ten slot gebruikte de meerderheid van de steekproef populatie de
telefoon tijdens het reizen (68.7%). Dit leidt natuurlijk tot gevaarlijke situaties in het verkeer.

Nadat de probleemverkenning en probleemstelling beschreven waren is er een ontwerpvisie en plan
van eisen opgesteld. In het plan van eisen staan de eerste eisen van onze doelgroep. Deze eisen
konden bepaald worden door een aantal enquêtevragen die beantwoord werden door onze
doelgroep. Hier zijn de maximale afmetingen van de accessoire bepaald, het maximale gewicht en
wat het product maximaal mag kosten.

Ten slot is er een globale planning gemaakt waar alle opdrachten duidelijk in genoteerd staan, zodat
ieder groepslid weet wat er uiteindelijk opgeleverd moet worden. De globale planning wordt
ondersteund door de opgestelde WBS en actieplanning die meer diepgang geven op de deadlines en
deelopdrachten die gemaakt.
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Analyse fase:
In de analyse fase wordt het probleem en de context waarin het zich afspeelt geanalyseerd. In deze
fase wordt er als eerste gekeken naar de klantwensen, deze klantwensen werden vervolgens
ingevuld in het Kano-model. Verder werd er aan de hand van de enquête een individuele
functieboom opgesteld, waar vervolgens een definitieve functieboom uit voortkwam. Als laatste
werd er een business case gedefinieerd, de businesscase bestaat uit een verkoopprognose, oplages
en een USP.

Functioneel productontwerp: Kano-Model
Tabel 3: Klantwensen

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Klantwensen
Het accessoire is te repareren.
Het accessoire is ten grote van smartphone.
Het accessoire is geschikt voor meerdere soorten telefoons.
Het accessoire is robuust geconstrueerd.
Het accessoire gaat minimaal 3 jaar mee.
Het accessoire is van kunststof gemaakt zijn
Het accessoire is makkelijk te verkrijgen.
Het accessoire weegt niet te zwaar.
Het accessoire is online te koop.
Het accessoire is gebruiksvriendelijk.
Het accessoire is veilig voor gebruik.
Het accessoire is recyclebaar.
Het accessoire is duurzaam geconstrueerd.
Het accessoire vertoont geen defecten.
Het accessoire is makkelijk bedienbaar.
Het accessoire is niet afleidbaar.
Het accessoire is makkelijk op te bergen.
Het accessoire is zo goedkoop mogelijk.
Het accessoire kan vastgezet worden.
Het accessoire verbruikt weinig tot geen stroom.

In deze paragraaf wordt het Kano-model uitgewerkt, dit model helpt verwachtingen, prioriteiten en
expliciete behoefte van een klant in kaart te brengen. Hieronder staan 20 klantwensen, deze
klantwensen zijn uit de enquête opgesteld. Deze klantwensen worden vervolgens in het Kano-model
ingevuld. Het model geeft een schematische en duidelijke weergave van klantwensen weer, hierbij
worden de klantwensen ingedeeld in het model op basis, prestatie en overtreffende eigenschappen.
Daarnaast wordt er gekeken of de klantwensen al vervuld zijn (zie tabel 2).
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Figuur 2.1 Kano-model

Conclusie Kano model:
Aan de hand van het model (zie figuur 2.1) werd duidelijk dat onze klantwensen in evenwicht
verspreid zaten in het kano model. Het grootste deel (15 van de 20 klantwensen) vielen onder de
basis en de prestatie eigenschappen die van groot belang zijn tijdens het analyseren van de
klantwensen. Deze wensen moeten uiteindelijk ook terugkomen in het opgeleverde product. Ten slot
zullen de belangrijkste klantwensen vervuld worden.
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Functioneel ontwerp: Functieboom – Individueel
Door het individueel te maken van een functieboom op basis van de eerder gestelde criteria en
functies worden er hierdoor meerderen functies en visies achterhaald. Hierdoor wordt uiteindelijk
een gezamenlijke functieboom gemaakt met alle goede onderdelen van de individuelen
functiebomen.
Dylan Dreyer Varsics:

Figuur 2.2 Functieboom Dylan Dreyer Varsics

Erik Geurts:

Figuur 2.3 Functieboom Erik Geurts
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Stan van den Hanenberg:

Figuur 2.4 Functieboom Stan van Den Hanenberg

Thomas van Maurik:

Figuur 2.5 Functieboom Thomas van Maurik
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Mitchel de Zeeuw:

Figuur 2.6 Functieboom Mitchel de Zeeuw

30

Functioneel ontwerp: Functieboom - groep
Uit de individuele functiebomen is er tijdens een brainstormsessie de uiteindelijk functieboom
ingevuld. Als hoofdfunctie is er gekozen voor “irritatie mobiel gebruik andere bestuurders
verminderen” deze hoofdfunctie is afgeleid uit een probleem die uit de enquête kwam. Bij deze
hoofdfunctie zijn er verschillende deelfuncties bedacht (zie figuur 2.7).

Losraking
aangeven

Veiligheid
verbeteren

Snelheid
meten

Losraking
detecteren

Irritatie mobiel
gebruik andere
bestuurders
verminderen

Bevestigen
telefoon

Telefoonhouder
vribreren

Vibratiemotor

Geluid maken

Speaker

Licht maken

Led lamp(jes)

GPS tracken

GPS tracker

Afstand chips
meten

Chips
verbonden
chips

Afstand meten

Afstand sensor

Druk meten

Druk sensor

Vastzetten
vastklikmechanisme

Grijpkop

Vastzetten
magneet

Magneetstrippen

Vastzetten
zuignap

Zuignap(pen)

Legenda

Hulpfunctie

Vervoerbaar
zijn

Compact zijn

Voorzien
stroom

Litium-ion
batterij
bevatten

Zichzelf
opladen

USB connectie

= Hoofdfunctie
= Deelfunctie niveau 1
= Deelfunctie niveau 2
= Deelfunctie niveau 3
= Onderdeel
= Hulpfunctie

Figuur 2.7 Functieboom G3
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Functioneel ontwerp: Ontwerpcriteria
Aan de hand van de functieboom en de klantenwensen zijn de ontwerpcriteria uit het plan van
aanpak verbetert. De update van het eisenpakket staat hieronder vermeld in tabel 4.
Tabel 4: Update eisenpakket

Ontwerpeisen

Het accessoire moet geschikt zijn voor
Android en IOS.
Het accessoire moet minimaal 3 jaar mee
kunnen gaan.
Het accessoire moet geschikt zijn voor elk
bestuurbaar voertuig.
Het accessoire moet geschikt zijn om te
gebruiken tijdens het reizen.
Het accessoire moet stil werken en zorgen
dat er geen afleiding ontstaat.
Het accessoire moet te vervoeren zijn.
Het accessoire moet vastgezet kunnen
worden zodat het niet kan bewegen of
verplaatsen.
Het accessoire wordt van kunststof
gemaakt.
Het accessoire heeft een verdienmodel dat
gebaseerd is op verkoop vanuit online- en
algemene winkels en autodealers.
Het accessoire ongeveer 25,- euro kosten
Het accessoire zal niet meer dan 400 gram
wegen.
Het accessoire heeft een maximale lengte
van 20 centimeter.
Het accessoire heeft een maximale breedte
van 10 centimeter.
Het accessoire heeft een maximale dikte
van 3 centimeter.
Het accessoire zal ongeveer ten grootte zijn
van een smartphone.
Het accessoire zal minimaal voor 90%
recyclebaar zijn.
Het accessoire heeft 5 jaar garantie.
Het accessoire moet ook aan een
oppervlak/ voorwerp in de
gebruiksomgeving verbonden kunnen
worden.
Het accessoire werkt nauwkeurig.
Het accessoire komt in 5 verschillende
kleuren. “Rood” “Blauw” “Wit” “Zwart”
“Roze”

Vast of
Variabe
l
Vast
Variabe
l
Vast

Succescriteria

Het accessoire moet kunnen werken op mijn
telefoon
Het accessoire moet lang mee kunnen gaan.
n.v.t

Vast

Het accessoire is te gebruiken tijdens het reizen.

Vast

Het accessoire zorgt niet voor afleiding.

Vast
Vast

Het accessoire moet je mee kunnen nemen.
n.v.t

Vast

n.v.t

Vast

Het accessoire kan online, in de winkels en bij
autodealers gekocht worden.

Variabe
l
Variabe
l
Variabe
l
Variabe
l
Variabe
l
Vast

Het accessoire is niet te duur.

Variabe
l
Vast
Vast

Variabe
l

Het accessoir is niet te zwaar.
Het accessoire is niet te groot.
“
“
“
Het accessoire is gemaakt voor de toekomst.
n.v.t
Het accessoire moet vastgezet kunnen worden.

Het accessoire werkt precies.
Het accessoire heeft komt in verschillende
design opties.
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Het accessoire is veilig.
Het accessoire is bestand tegen een
minimale temperatuur van -5 en maximale
temperatuur van 40 graden.
Het accessoire is bestand tegen alle
weersomstandigheden.
Het accessoire is volledig gemaakt voor de
wet.
Het accessoire is volledig bestand tegen
statische belasting.
Het accessoire is volledig bestand tegen
dynamische belasting.
Het accessoire moet commercieel
interessant zijn.
Het accessoire beschikt over een LithiumIon batterij.
Het accessoire moet te gebruiken zijn als
powerbank.

Vast
Variabe
l

Het accessoire is gebruiksvriendelijk
Het accessoire is in normale omstandigheden te
gebruiken.

Vast
Vast

Het accessoire is in normale omstandigheden te
gebruiken.
n.v.t

Vast

Het accessoire

Vast

Het accessoire

Vast

N.v.t

Vast

Het accessoire heeft een genoeg batterijcapaciteit.
Het accessoire kan de telefoon opladen door
middel van een interne batterij.

Vast
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Commerciële haalbaarheid: Business case
Uit het product dat ontstaan is uit de voorgaande brainstormsessie is er een businesscase opgesteld.
Als eerste wordt er gekeken naar de doelgroep grootte, hierna is er een verkoopprognose opgesteld.
Hoe wordt het product verkocht? Aan de hand van de doelgroep grootte is er gekeken hoeveel
oplages er verkocht gaan worden. Als laatste is er een Unique Selling Point opgesteld, op welke
punten wordt er onderscheid gemaakt van de concurrentie?
Doelgroepsgrootte:
In 2011 is onderzoek en metingen gedaan naar het aantal forensen in Nederland. Deze doelgroep
bestond in eind 2011 uit 4,5 miljoen personen en is sindsdien alleen maar gestegen (van der Worp,
Jan; Beeckman, Duncan, 2013). Er waren geen recente betrouwbare bronnen beschikbaar over de
daadwerkelijke aantal cijfers forensen binnen Nederland, om deze reden is ervoor gekozen om iets
oudere betrouwbare bronnen te gebruiken. Zo bleek dat de gemiddelde forens gemiddeld 36
minuten per dag naar zijn of haar werkplaats reist. Dit is langer dan in andere Europese landen
(Metro, 2019). Hierdoor bereikt het product in Nederland al maar liefst een doelgroep van 4,5
miljoen Nederlanders. Wel focust het product zich op mensen die zich ergeren aan andere
weggebruikers die op hun telefoon zitten tijdens het besturen van een voertuig. Uit onze enquête is
gebleken dat dit te gaan om 78,2% die zich ergert aan dit soort situaties (zie figuur 2.8). Daarnaast
bleek uit de enquête dat 42.6% soms tot vaak afgeleid raakt door zijn of haar telefoon tijdens het
besturen van een voertuig (zie figuur 2.9). Hiermee bereikt het product al (4.500.000/100*42.6) ten
minste een doelgroep van 1.917.000 personen in Nederland. Ten slot zullen ook veel forensen uit
andere Europese landen geïnteresseerd zijn in een product die ervoor zorgt dat personen minder
snel afgeleid zouden raken tijdens het besturen van een voertuig.

Figuur 2.8 - enquête onderzoek ergernis aan ander bestuurders die mobiele telefoon gebruiken.

Figuur 2.9 - enquête onderzoek afleiding tijdens het besturen van een voertuig.
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Verkoopprognose:
Uit de doelgroep is gebleken dat er ongeveer aan 1.917.000 forensen in Nederland potentieel dit
product verkocht zal worden. Uit de enquête is gebleken dat de meesten mensen tussen de 10 en de
15 euro bereid zijn om te betalen. Dit zal dus een omzet genereren van 19.170.000 euro tot
28.755.000 euro.
De omzet dekt volledig de productiekosten en zal naar schatting 70% tot 80% van de omzet in beslag
nemen. Van de overige 30% tot 20% wordt 10% uitgekeerd naar het goede doel veilig verkeer
Nederland.
Dit product wordt aan deze doelgroep (forensen) verkocht via de onlinewebsite van het bedrijf. Dit is
het bedrijf die het product produceert en door verkoop in algemene winkels (Bijvoorbeeld Action).
Daarnaast zal dit product ook op televisie, radio en op sociale media als YouTube, Spotify, Facebook
en Instagram te zien zijn waardoor de doelgroep beter bereikt kan worden.
Oplages:
Uit het doelgroepsonderzoek is gebleken dat de doelgroep grootte van het product rond de
1.917.000 mensen zal zijn. Dit betekent dat het uiteindelijke idee is om ongeveer 2 miljoen oplages
te maken van het product. Het is financieel echter niet mogelijk om in een keer 2 miljoen oplages te
maken. Om deze reden is er besloten om te beginnen met 15.000 oplages te produceren en als het
product eenmaal aanslaat en de vraag toe neemt, steeds meer producten te gaan produceren om zo
tot het uiteindelijke getal van 2 miljoen te komen voor de Nederlandse markt. Dermate de
internationale vraag zal stijgen kan er overweegt worden om de productie omhoog te schalen en de
internationale markt te voorzien van de telefoon accessoire.
Productiemethode:
Om het uiteindelijke product te produceren zullen een aantal delen van de accessoire
zelfgeproduceerd worden. Dit zullen de behuizing en ondersteuning van de accessoire zijn. De
overige hallfabricaten en onderdelen worden bij verschillende leveranciers ingekocht, omdat dit voor
het uiteindelijke product de goedkoopste oplossing zal zijn. Voor de behuizing wordt er gebruik
gemaakt van polytheen (PE) deze kunststof is robuust, heeft een lange levensverwachting en kan
recyclet worden. Om de uiteindelijke behuizingen te produceren wordt er gebruik gemaakt van
verschillende molden die door het productieproces; spuitgieten gevuld gaan worden. Na het
afkoelen van de kunststof houd je uiteindelijk de desbetreffende vorm over. Nadat alle vormen zijn
geproduceerd worden alle halffabricaten en losse onderdelen zoals schroeven verzameld, zodat het
product in zijn geheel geassembleerd kan worden. Hiervoor zullen twee een losse assemblagelijnen
aanwezig zijn om het productieproces te versnellen.

USP:
Bij een Unique Selling Point (USP) worden de unieke eigenschappen van een product of dienst
beschreven. Hiermee wordt er onderscheid gemaakt voor alternatieve producten of diensten in
dezelfde branche.
Geluid bij afnamen
De eerste USP is dat het product een indicatie geeft bij het afnemen of het gebruiken bij de mobiele
telefoon. Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van bestuurders zich irriteerde aan
telefoongebruik in het verkeer. Hieruit is geconcludeerd dat je hoofd bij het verkeer houden zeer
belangrijk wordt gevonden. Veilig rijden! Om hierop in te spelen bij het product heeft het
projectgroep een oplossing bedacht. Met deze oplossing gaat het telefoongebruik achter het stuur
afnemen. De oplossing gaat als volgt: een speaker monteren in een houdertje waar de telefoon
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gemonteerd wordt. Als de telefoon gebruikt wordt tijdens het autorijden gaat er een indicatie af.
Waardoor de bestuurder wordt geconfronteerd met onveilig rijgedrag.
Goede doel
De tweede USP is dat het accessoire een deel van de winst uitkeert aan een goeddoel, uit de enquête
kwam naar voren dat de populatie het belangrijk vindt dat het tijdens het reizen veilig is. Hierdoor
gaat er van de winst 10% naar het goede doel: veilig verkeer Nederland, dit goede doel gaat over dat
de bevolking van Nederland zich bewust is van het feit dat iedereen verkeersdeelnemer is, en dat
iedereen makkelijk en veilig door het verkeer heen kan. Waardoor er zo min mogelijk ongelukken
ontstaan. Als u dit accessoire koopt investeert u dus niet alleen in uw eigen veiligheid, maar ook in de
veiligheid voor de Nederlandse bevolking. Daarom moet u voor dit product kiezen.
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Good deal
De derde USP is dat het accessoire u een prettige ervaring geeft onderweg. Als er een voertuig
bestuurd wordt de populatie vaak afgeleid door berichten, dit blijkt uit de enquête die is afgenomen
door de projectgroep G3. Ook werd er uit de enquête duidelijk dat de populatie het belangrijk vindt
dat de telefoon stilligt in de auto, en dat het verschuiven van de telefoon als vervelend werd ervaren.
Dit accessoire zorgt ervoor dat de telefoon altijd vastzit in de auto, schaft u nu het accessoire aan,
zorgt dit ervoor dat u irritatie in de auto direct zal verminderen.
Als extra krijgt u bij aankoop van dit accessoire ook garantie op een snelle levertijd. “vandaag besteld
morgen in huis”. Verder zit er elke dag een medewerker voor u klaar om u te helpen, en krijgt u 30
dagen bedenktijd en twee jaar garantie.

Conclusie Analysefase:
In de analyse fase zijn er verschillende onderdelen behandeld. Als eerste het Kano-model, in dit
model werden de expliciete behoefte van een klant in kaart gebracht. In het Kano-model is te zien
dat het grootste gedeelte van de klantwensen onder basiswensen viel. Na het Kano-model is er door
elk groepslid individueel een functieboom opgesteld. Wat erg opviel was dat elk groepslid een
andere visie had van de informatie die er in de functieboom moest. Elke individuele functieboom was
anders opgebouwd. Tijdens de brainstormsessie werden alle individuele functiebomen
samengevoegd tot de uiteindelijke functieboom met als hoofdfunctie: “irritatie mobiel gebruik
andere bestuurders verminderen”. Aan de hand van de functieboom is er een geüpdatet eisenpakket
gemaakt. Er zijn eisen uit het eisenpakket gehaald, ook zijn er nieuwe toegevoegd. Zoals de mogelijk
tot het gebruik van het accessoire als powerbank, en is het gewicht aanzienlijk verminderd. Door
deze nieuwe functies is er gekozen om de prijs ook omhoog te doen. Als laatste is er in de analyse
fase een business case opgesteld. Uit de businesscase kan worden afgeleid dat de omzet volledig de
productiekosten zal dekken, en dat het product verkocht wordt via onlinewebsites. De doelgroep
wordt bereikt via sociale media, en reclame op de televisie. Uit de berekeningen is gebleken dat er in
het eerste jaar ongeveer 10 tot 20 duizend oplages gemaakt zullen worden. Als laatste de USP, hierbij
wordt de focus gelegd dat het accessoire geluid maakt bij afnamen, en dat er 10% van de winst naar
veilig verkeer Nederland gaat. De grootste USP is dat er 10% van de winst naar veilig verkeerd
Nederland gaat.
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Ontwerpfase
In de ontwerpfase wordt er aan de slag gegaan met het ontwikkelen van integrale ideeën, zowel in
groepsverband als individueel, voor het totale ontwerp. Deze ideeën komen voort uit een
morfologisch overzicht. In dit morfologisch overzicht worden verschillende lijnen getrokken om
verschillende ontwerpen te krijgen. Alle sterke punten van elk ontwerp worden samengevoegd om
tot het beste ontwerp uit te komen.
Bij het conceptueel productontwerp wordt er in grote lijnen gekeken naar hoe het product er
uiteindelijk uit moet zien. Dit gebeurt globaal en zonder duidelijke afmetingen. Bij dit onderdeel gaat
het om de vorm van het product en wat de afmetingen ongeveer zullen moeten worden om een
realistisch product te maken.

Conceptueel ontwerp: Morfologisch overzicht
Bij het maken van een morfologisch overzicht worden de verschillende functies uit de functieboom
gebruikt. Deze, en een aantal andere, functie hebben verschillende mogelijkheden om te realiseren.
Doordat er verschillende mogelijkheden zijn, worden er ook meerdere lijnen in het morfologisch
overzicht getrokken om meer concepten op te stellen.
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Functies
Signaal afgeven

Oplossing 1

Oplossing 2

Oplossing 3

Oplossing 4

Geluid

Licht

Trillen

Locatie
aangeven

GPS

Wifi

Bluetooth

Bevestigen
telefoon

Zuignap

Magneetstrip

Klem

Bevestigen
accessoire

Zuignap

Magneetstrip

Klem

Gyroscoop

Druksensor

Weeg sensor

Licht sensor

Afstand sensor

Stroom
opnemen

Voeding kabel

Zonnepaneel

Dynamo auto

Draadloos

Stroom opslaan

Vaste batterij

Afneembare
batterij

AA/AAA-batterij

Loskoppeling
detecteren

Oplossing 5

Middenstuk van
stuur zit vast
stuur draait
eromheen
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Robuust zijn

Staal

RVS

Titanium

Bescherming
bieden

Hoesje

Beschermend
glas

Uitklapbaar
airbag

Schroeven

Klik mechanisme

Inbussleutel

Demonteerbaar
zijn

Kunststof

Aluminium

Tabel 5: Morfologisch overzicht

= Hoogtechnologisch concept
= Goedkoopste concept om te produceren
= Meest duurzame concept
= Meest veilige concept voor de klant
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Hybride concept:
Tabel 6 hybride concept

Functies Oplossing
Signaal afgeven Geluid en licht
Locatie aangeven GPS
Bevestigen telefoon Telefoon met
magneet
Bevestigen accessoire Accessoire
bevestigen magneet
Loskoppeling Druksensor
detecteren
Stroom opnemen Voedingskabel

Uitleg
Dit is de veiligste oplossing.
Goedkope oplossing, daarnaast kan het in gemonteerd
bij het moederbord gekocht worden.
Makkelijk bruikbaar en robuuste oplossing, daar vroeg
de doelgroep na. Zie uitslag interview vragen.
Makkelijk bruikbaar en robuuste oplossing, daar vroeg
de doelgroep na. Zie uitslag interview vragen.
Makkelijk in te monteren in het moederbordje

Bescherming bieden Hoesje

Is goed te combineren met de aansluitingen vanuit de
auto, en is een goedkopere versie.
Deze batterij is klein genoeg om het accessoires te
kunnen behouden. Dit werd ook gevraagd in het
afgenomen interview.
Licht, sterk, verschillende kleuren maakbaar, makkelijk
in vorm te scheppen en geen nabehandeling nodig.
Goedkopere oplossing

Demonteerbaar zijn schroeven

Makkelijk maakbaar daarnaast gaat het langer mee.

Stroom opslaan Lithium ion battery
vast solderen
Robuust zijn Kunststof

Conclusie:
Uit het morfologisch overzicht zijn vier verschillende conceptlijnen gekomen: Hoogtechnologisch,
goedkoopste, duurzaamste en het veiligste concept. Deze zijn uiteindelijk uitgewerkt bij de
individuele schetsen. Vervolgens is er besproken waar het hybride concept aan moet voldoen. Dat is
bepaald aan de hand van de eisen die weer opgesteld zijn uit de afgenomen enquête.
Bij het hybride concept is naar verschillende hoeken naar oplossingen gekeken hoe bepaalde functies
vervuld kunnen raken. Het uiteindelijke resultaat is terug te vinden in tabel 5.
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Conceptueel ontwerp: Ontwerpschetsen van het product – individueel
Bij het individueel ontwerpschetsen van het productconcept zijn uit het morfologisch overzicht de
vier lijnen uitgewerkt tot uiteindelijk vijf ontwerpschetsen.

Figuur 3.1: Conceptueel ontwerp van Mitchel de Zeeuw: Conceptlijn goedkoopste

Figuur 3.2: Conceptueel ontwerp van Thomas van Maurik: Conceptlijn goedkoopste
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Figuur 3.3: Conceptueel ontwerp van Stan van den
Hanenberg: Conceptlijn veiligste

Figuur 3.4: Conceptueel ontwerp van Dylan Dreyer Varsics: Conceptlijn duurzaamste
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Het idee is in het stuur van een auto een soort houder gemonteerd wordt die niet met het stuur mee
draait. Hierdoor blijft het zicht van de telefoon duidelijk voor de bestuurder. Het werkt als volgt: De
mobiel wordt geplaatst in het midden van het stuur. Daarnaast wordt het door een mechanisme
vastgeklikt. Vervolgens wordt er door een GPS-systeem een weergave gedaan van de route die
afgelegd moet worden. Als de bestuurder een bocht moet maken, wordt er doormiddel van een lager
ervoor gezorgd dat de telefoon niet meedraait met het stuur.

Figuur 3.5: Conceptueel ontwerp van Erik: Conceptlijn technologische

Uit de ontwerpschetsen kan er gezien worden dat iedereen wel ongeveer hetzelfde idee heeft, maar
een ander beeld van het product.
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Conceptueel ontwerp: Ontwerpschetsen van het product – groep

Figuur 3.6: Ontwerpschets groep
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Conceptueel ontwerp: powerpointslide
Uit onze individuele ontwerpschetsen moet uiteindelijk een definitief hybride concept komen. Dit
definitieve concept bevat gedeeltes van elke sterke kant van de individuele ontwerpschetsen en zal
dus de vorm geven van het product.

Figuur 3.7: Definitief conceptontwerp

Bij het definitieve concept is te zien dat er is gekozen voor: Speakers en ledjes, GPS, magneet, klem,
druksensor, voedingskabel, lithium ion batterij, gerecycled plastic, hoesje, klikmechanisme, USBpoort en magneetplaten. Deze onderdelen zullen nodig zijn om het product te maken en is
vormgegeven bij de tekeningen.

Conclusie ontwerpfase:
Op basis van de individuelen integrale ideeën die gebaseerd zijn op het morfologisch overzicht zijn
individuelen concepten gemaakt. Uit deze concepten zijn de sterkste punten gehaald en zijn
geïmplementeerd in het definitieve conceptontwerp. Dit conceptontwerp is niet het uiteindelijke
product en moet nog aangepast worden om productiewaardig te zijn. Dit wordt in de hierop
volgende detailleringfase gedaan.
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Detaillering:
In de detailleringfase wordt het definitief ontwerp uitgewerkt en vastgesteld. Dit gaat door middel
van eerst technische tekeningen te maken. Dit wordt onderverdeeld over twee aanzichten per
project lid. Vervolgens wordt op basis van deze technische tekeningen een tekenset gemaakt. Dit
concept wordt vervolgens de basis voor het hybride concept. Verder wordt er in deze fase een pitch
gehouden en hiervan worden de ontwerpiteraties uitgewerkt. Nadat het hybride concept en de
iteraties gegeven zijn, wordt er een prototype gemaakt. Tot slot wordt er in deze fase de PvE,
Business case, ontwerpvisie en maakbaarheid getoetst of dat het product aan de eisen hiervan
voldoet.

Technisch ontwerp: Verslag conclusies ontwerppitch
Op basis van de pitch gaat projectgroep G3 de vormgeving van het product gering aanpassen. Er gaat
een aan- en uitknop aan het ontwerp toegevoegd worden. Verder is het belangrijk voor het verslag
dat de gedachtegang duidelijk weergegeven wordt. Als laatste gaat projectgroep G3 breder kijken
naar verschillende verkoopkanalen, zoals autodealers. Als laatste kan er geconcludeerd worden dat
de docenten het prototype erg mooi vonden en potentie in het uiteindelijke product zagen. Het
design was uniek en mooi volgens de docenten.

Technisch ontwerp: Verslag ontwerpiteraties
Ten eerste waren de docenten, heel erg tevreden over onze pitch. De pitch was kort en duidelijk.
Verder vonden de docenten het leuk dat er gepresenteerd was met nette kleding. Elk groepslid zag
er representatief uit. Aan het einde van de pitch kreeg G3 een aantal tips en tops. Marco vroeg zich
namelijk af waar de aan- en uitknop zat in het ontwerp, deze knop ontbrak. Op basis van deze
feedback is er een aan- en uitknop geïmplementeerd. Ook vroeg Marco zich af waarom G3 tot dit
product was gekomen. De gedachtegang ontbrak tijdens de presentatie. Tijdens het beantwoorden
van de vragen werd er geantwoord met dat het idee van het accessoire voornamelijk uit de enquête
kwam en opgesteld is uit de functieboom. Als derde vroeg Marco zich af of het mogelijk was om de
geluidsterkte te veranderen. Na aanleiding van deze tip werd er gereageerd met dat dit niet mogelijk
was en dat hier bewust voor gekozen is. Stel de geluidsterkte zou aangepast kunnen worden zou dit
betekenen dat deze zo erg geminimaliseerd wordt door de gebruiker, dat het niet meer erg is als de
telefoon losgekoppeld wordt. Dit zou het effect van het accessoire compleet wegnemen. Als vierde
vroeg Marco zich af of het accessoire niet te dik was. Op basis van deze feedback is er erg kritisch
naar de afmetingen gekeken en is de dikte aangepast. Als laatste kwam Linda met de tip dat er
breder gekeken moet worden naar het ander verkoopkanaal. Het verkoopkanaal dat nu gehanteerd
wordt is internet en in de winkel. Linda gaf als tip dat het ook leuk zou zijn om naar andere
verkoopkanalen te kijken, zoals autodealers. Dat er contracten worden afgesloten met autodealers
dat de autodealers bij de verkoop van een auto het accessoire erbij implementeren. Er werd
gereageerd dat dit een goed idee was, echter zijn er geen opvolgende opdrachten waarbij deze
feedback geïmplementeerd kon worden.
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Technische ontwerp: Technische tekeningen - individueel
Aan de hand van de feedback tijdens de pitch zijn er een aantal aanpassingen geweest in de
gebruikte maten. Deze zijn terug te vinden in de technische tekeningen. Elk groepslid heeft van een
ander aanzicht een technische tekening gemaakt. Het vooraanzicht en achteraanzicht zijn getekend
door Stan. Thomas heeft beide zijaanzichten gedaan. Mitchel heeft het boven- en onderaanzicht.
Dylan en Erik hebben zich beziggehouden met de doorsnedes. Door goed naar de onderstaande
tekeningen te kijken kan er een goede inschatting gemaakt worden hoe het product er uiteindelijk
wordt weergegeven.
Stan van den Hanenberg:

Figuur 4.1: Achteraanzicht van Stan van den Hanenberg

Figuur 4.2: Vooraanzicht van Stan van den Hanenberg
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Thomas van Maurik

Figuur 4.3: Zijaanzichten van Thomas van Maurik

Mitchel de Zeeuw

Figuur 4.4: boven- en onderaanzicht van Mitchel de Zeeuw
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Erik Geurts

Figuur 4.5: Bovenaanzicht doorsnede van Erik Geurts

Figuur 4.6: Zijaanzichten doorsnede van Erik Geurts
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Dylan Dreyer Varsics

Figuur 4.7 Technische tekeningen van Dylan Dreyer Varsics
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Technisch ontwerp: Technische tekening van product – groep
Op basis van de individuele technische tekeningen zijn nog wat kleine aanpassingen gemaakt. Daarna
zijn op basis van deze individuele technische tekeningen met aanpassingen een tekenset gemaakt
door groepslid Erik Geurts. Erik Geurts kan goed overweg met Solidworks, een 3D modeleer
programma. Deze vaardigheid komt vanuit zijn vooropleiding. Door gebruik te maken van Solidworks
is de tekenset accurater dan dat deze met de hand wordt getekend. Dit levert dus een beter resultaat
op. Daarnaast kunnen de bestanden omgezet worden dat het makkelijk 3D geprint kan worden. De
tekeningen zijn opgemaakt uit 6 maak onderdelen. En 12 inkoop onderdelen alle onderdelen die in
de tekening zijn verwerkt zijn terug te vinden in tabel 6. In de uiteindelijke tekening staan nu ook
onderdelen die niet gemaakt gaan worden. Deze onderdelen dienen als visueele ondersteuning om
te zien hoe het product opgedeelt is. Deze onder delen zijn gemaakt met behulp van Grabcad
webpagina (grabcad, 2020).
Tabel 7 Informatietekeningen

Onderdeel

Figuur nummer

Maak of inkoop

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Tekening
nummer
AG3004
AG3005
AG3006
AG3007
AG3008

Maak
Inkoop
Maak
Maak
Maak

Zelf getekend of uit
Grabcat
Zelf getekend
Zelf getekend
Zelf getekend
Zelf getekend
Zelf getekend

Behuizing accessoire
Magneet
Magneethouder 2
Kolgelgewricht
Bevestiging
kogelgewricht
Klem auto
Klepje hoes
Batterij
Red LED
Hoes telefoon
Schroefje
USB C

4.16
4.17
N.v.t
N.v.t
N.v.t
N.v.t
N.v.t

AG3009
AG3010
N.v.t
N.v.t
N.v.t
N.v.t
N.v.t

Maak
Maak
Inkoop
Inkoop
Inkoop
Inkoop
Inkoop

Zelf getekend
Zelf getekend
Grabcat
Grabcat
Grabcat
Toolbox van Solidworks
Grabcat

De tekening nummers zijn opgemaakt uit AG3 en dan een nummer. De A staat voor Avans, G3 staat
voor het project groepje. En het oplopend nummer is waar de tekeningen gekoppeld worden aan
een uniek nummer. Tabel 7 dient tevens ook als startpunt van de Bill of Materials, ook wel de BOM
genoemd, in de realisatiefase wordt deze verder uitgewerkt.
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Figuur 4.8: Exploded view
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Figuur 4.9: Exploded view met benaming
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4.10: Aanzichten
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4.11: Behuizing accessoire
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4.12: Magneet
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4.13: Magneethouder 2
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4.14: Kogelgewricht
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4.15: Bevestiging balletje
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4.16: Klem auto
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4.17: Klepje hoes
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Technisch Ontwerp: Prototype van het product
Voor de constructie van het prototype is er gebruik gemaakt van een 3D fused filament fabrication
(FDM) printer. Dit bleek voor de projectgroep de meest eenvoudige en snelle optie te zijn. Dit komt
onder andere, omdat de projectgroep een 3D-FDM-printer ter beschikkingen heeft en er waren al 3D
modellen gemaakt voor de technische tekeningen. De 3D modellen zijn in de eerste stap
geëxporteerd naar een STL-bestand, zodat het 3D model gelezen kan worden door Cura slicing
software (zie figuur 4.18). In Cura wordt het 3D model in lagen opgedeeld, zodat een 3D printer het
achteraf in lagen kan printen (zie figuur 4.19). Dit proces heeft een aantal uur geduurd maar de
groepsleden konden in die tijd met andere opdrachten bezig zijn. Hierdoor was het prototype
printen heel tijds efficiënt. Ten slotte zijn de verschillende onderdelen na het printen in elkaar
geassembleerd.

Figuur 4.18 Cura slicer

Figuur 4.19 Objecten slicen

Voor het 3D printen van het prototype is er gebruik gemaakt van PLA-plastic, deze
materiaaleigenschappen komen nauwkeurig overeen met de uiteindelijke eigenschappen van de
accessoire constructie die van polyetheen wordt gemaakt. Om diverse onderdelen van het prototype
te onderscheiden, is er gekozen om verschillende onderdelen met een andere kleur te printen. Ten
slot is er gekozen om de onderdelen zoals de magneet, moederbord, knoppen, schroeven en USBpoorten 3D te printen, zodat het prototype compleet werd. Deze onderdelen kunnen achteraf niet
zelf gefabriceerd worden, maar deze worden ingekocht.
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In figuur 4.20 volgen de foto’s van het uitgeprinte en geassembleerde prototype.

4.20: Prototype
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Technisch ontwerp: Toetsing van het ontwerp
Tabel 8: Toetsing eisenpakket

Ontwerpeisen
Het accessoire moet geschikt zijn
voor Android en IOS.

Vast of
Variabel
Vast

Succescriteria

Toetsing

Het accessoire moet
kunnen werken op
mijn telefoon
Het accessoire moet
lang mee kunnen
gaan.
n.v.t

Voldoet

Het accessoire is te
gebruiken tijdens het
reizen.
Het accessoire zorgt
niet voor afleiding.

Voldoet

Voldoet

Het accessoire moet minimaal 3
jaar mee kunnen gaan.

Variabel

Het accessoire moet geschikt zijn
voor elk bestuurbaar voertuig.
Het accessoire moet geschikt zijn
om te gebruiken tijdens het reizen.

Vast

Het accessoire moet stil werken en
zorgen dat er geen afleiding
ontstaat.
Het accessoire moet te vervoeren
zijn.

Vast

Het accessoire moet vastgezet
kunnen worden zodat het niet kan
bewegen of verplaatsen.
Het accessoire wordt van kunststof
gemaakt.
Het accessoire heeft een
verdienmodel dat gebaseerd is op
verkoop vanuit online- en
algemene winkels en autodealers.
Het accessoire zal ongeveer 25,euro kosten
Het accessoire zal niet meer dan
400 gram wegen.
Het accessoire heeft een maximale
lengte van 20 centimeter.
Het accessoire heeft een maximale
breedte van 10 centimeter.
Het accessoire heeft een maximale
dikte van 3 centimeter.
Het accessoire zal ongeveer ten
grootte zijn van een smartphone.
Het accessoire zal minimaal voor
90% recyclebaar zijn.

Vast

Het accessoire moet
je mee kunnen
nemen.
n.v.t

Vast

n.v.t

Voldoet

Vast

Voldoet

Variabel

Het accessoire kan
online, in de winkels
en bij autodealers
gekocht worden.
Het accessoire is niet
te duur.
Het accessoir is niet
te zwaar.
Het accessoire is niet
te groot.
“

Variabel

“

Voldoet

Vast

“

Voldoet

Variabel

Voldoet

Het accessoire heeft 5 jaar
garantie.

Vast

Het accessoire is
gemaakt voor de
toekomst.
n.v.t

Vast

Vast

Variabel
Variabel
Variabel

Voldoet

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Voldoet
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Het accessoire moet ook aan een
oppervlak/ voorwerp in de
gebruiksomgeving verbonden
kunnen worden.
Het accessoire werkt nauwkeurig.

Vast

Het accessoire moet
vastgezet kunnen
worden.

Voldoet

Vast

Voldoet

Het accessoire komt in 5
verschillende kleuren. “Rood”
“Blauw” “Wit” “Zwart” “Roze”
Het accessoire is veilig.

Variabel

Het accessoire is bestand tegen
een minimale temperatuur van -5
en maximale temperatuur van 40
graden.
Het accessoire is bestand tegen
alle weersomstandigheden.

Variabel

Het accessoire is volledig gemaakt
voor de wet.
Het accessoire is volledig bestand
tegen statische belasting.
Het accessoire is volledig bestand
tegen dynamische belasting.
Het accessoire moet commercieel
interessant zijn.
Het accessoire beschikt over een
Lithium-Ion batterij.

Vast

Het accessoire werkt
precies.
Het accessoire heeft
komt in verschillende
design opties.
Het accessoire is
gebruiksvriendelijk
Het accessoire is in
normale
omstandigheden te
gebruiken.
Het accessoire is in
normale
omstandigheden te
gebruiken.
n.v.t

Vast

Het accessoire

Voldoet

Vast

Het accessoire

Voldoet

Vast

N.v.t

Voldoet

Vast

Voldoet

Het accessoire moet te gebruiken
zijn als powerbank.

Vast

Het accessoire heeft
een genoeg batterijcapaciteit.
Het accessoire kan de
telefoon opladen door
middel van een
interne batterij.

Vast

Vast

Voldoet

Voldoet
Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Business case:
Tabel 9: Toetsing Business case

Ongeveer twee miljoen mensen zullen het product kopen.
Het product zal op televisie, radio en op sociale media worden aangeboden.
Het product zal verkocht worden via onlinewebsite van het bedrijf zelf en
door algemene winkels (bijv. Action)
Het product zal 70% tot 80% van de omzet in beslag worden.
Het product zal eerst in 10.000 tot 20.000 oplages geproduceerd worden.
Het product zal geluid maken bij het afnemen of gebruiken bij de mobiele
telefoon.
Er gaat een deel van de winst naar een goed doel.
Het product heeft een snelle levertijd.
Het product heeft een bedenktijd.

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
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Ontwerpvisie:
Tabel 10: Toetsing ontwerpvisie

Aspecten duurzaamheid?
Voldoet aan alle eisen?
Zorgvuldig onderzoek gedaan doelgroep?
Succesvol ontwerp?

Voldoet
Voldoet niet
Voldoet
Voldoet

Toetsing maakbaarheid
Tabel 11: Toetsing maakbaarheid

Onderdeel

Tekening
nummer
AG3004

Materiaal en
bewerking proces
Polyetheen/
spuitgieten

keuring

Opmerking

voldoet

Gaatjes mal moeten
eventueel aangepast
worden. Kleiner en meer uit
elkaar

Magneethouder 4.13
2
Kogelgewricht
4.14

AG3006

voldoet

Bevestiging
kogelgewricht

4.15

AG3008

Polyetheen/
spuitgieten
Polyetheen/
spuitgieten
Polyetheen/
spuitgieten

Klem auto

4.16

AG3009

voldoet

Klepje hoes

4.17

AG3010

Polyetheen/
spuitgieten
Polyetheen/
spuitgieten

Behuizing
accessoire

Figuur
nummer
4.11

AG3007

voldoet
voldoet

Buitenvorm eventueel
aanpassen. Bij aankoop mal
overleggen met experts wat
de mogelijkheden zijn.

voldoet

Conclusie detailleringsfase:
Uit de detailleringsfase is het prototype ontstaan. Het prototype is weer gemaakt vanuit de
opgeleverde technische tekeningen. Daarna is het prototype is weer getoetst of alle eisen voldoen.
Uiteindelijk bleek het product een onderdeel te hebben die iets te groot was. Die is vervolgens
ingekort. Er kan dus met gerust hart gezegd worden dat het product aan de meeste eisen voldaan,
het enigste waar niet aan voldaan wordt is als volgt: Het accessoire moet geschikt zijn voor elk
bestuurbaar voertuig. Dat komt doordat niet iedere auto een lucht schap heeft waar de klem auto in
gemonteerd kan worden.
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Realisatiefase
In de laatste fase van het productontwerpen wordt het ontwerp klaar gemaakt om geproduceerd te
kunnen worden. Door middel van een Bill of Materials (BOM) wordt de productiehandleiding
opgesteld. Verder wordt er een materialen- en productieverantwoording uitgewerkt in deze fase op
basis van de keuzes in de BOM. Ook wordt er een productieproces gemaakt, die aan zal geven hoe
het product gemaakt zal worden. Tot slot wordt er in deze laatste fase de duurzame
verantwoordingen uitgelegd waarmee het product te maken heeft.

Productievoorbereiding: Materiaalkeuzes
Bij de keuze van het materiaal moet gekeken worden naar verschillende aspecten van het product,
namelijk: gewicht, kleur, budget, vorm, maakbaarheid, aantallen en ruwheid. Er is als eerste gekeken
naar hoeveel er uiteindelijk per batch gemaakt moeten worden. Uit de business case blijkt dat er 2
miljoen potentiele gebruikers zijn en dat het product per 15.000 stuks gemaakt gaat worden. Dit
houdt in dat de materiaalkeuze voor metalen al af vallen vanwege verschillende Redenen. Ten
eerste het proces wordt te duur. Het kan op verschillende manieren dan gemaakt worden zoals
gieten, frezen en lassen. Hierbij zijn te veel machines voor nodig die duur zijn en niet snel genoeg
kunnen produceren. Daarnaast geeft het weer on nodig veel afval met zich mee. En als laatste zullen
de producten niet allemaal identiek op elkaar lijken. Er zullen kleine afwijkingen zitten in ruwheid en
afmeten. Daarnaast is er een extra stap nodig namelijk nabewerking.
Een ander materiaal kan hout zijn, maar dit blijkt dezelfde problemen met zich mee te brengen als
staal. Daarnaast is het kappen van bomen niet ecologisch.
Uiteindelijk wordt er gekeken naar kunststof. Dit materiaal voldoet aan alle kwaliteiten en eisen. Het
materiaal is licht, kan makkelijk van kleur veranderen, is goed vervormbaar. Is maakbaar in het
ontwerp, kan per grootte oplages gemaakt worden, heet de goed ruwheid meteen en hoeft niet na
bewerkt te worden. Het nadeel is alleen dat het starters budget groot moet zijn. Want hiervoor zijn
verschillende processen voor namelijk 3D printen, extruderen en spuitgieten die allen veel geld
kosten. Voor meer uitleg zie: Verantwoording materiaal en productievoorbereiding.
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Productievoorbereiding: Bewerkingskeuzes
Om alle onderdelen van het product te maken en assembleren zijn de productievoorbereiding en
productietekeningen nodig. In de productievoorbereiding die hieronder te vinden is staat alle
informatie nodig om het onderdeel te maken of assembleren. Om te controleren of het uiteindelijk
klopt gaat er vervolgens metingen afgenomen worden die dan weer vergeleken worden met de
maatvoering van de productietekeningen.

Figuur 5.1: Bewerkingsplan magneethouder 2

Figuur 5.2: Bewerkingsplan kogelgewricht
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Figuur 5.3: Bewerkingsplan bevestiging kogelgewricht

Figuur 5.4: Bewerkingsplan klem
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Figuur 5.5: Bewerkingsplan klepje hoesje

Figuur 5.6: Bewerkingsplan behuizing accessoire

Figuur 5.7: Bewerkingsplan assemblage
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Productievoorbereiding: Bill of Materials
In tabel 10 is de Bill of Materials (BOM) weergegeven. Ook zijn de schatting kosten per onderdeel voor 15.000 stuks berekend. Voor de onderdelen die in
huis geproduceerd worden zijn de kosten op basis van materiaal kosten en productiekosten berekend. Voor de hallfabricaten die ingekocht worden zijn
prijzen van de leveranciers genoteerd. Voor meer informatie over de hallfabricaten, leveranciers en prijzen kan er in de tabel onder leveranciers via de
hyperlink doorgelinkt worden naar de desbetreffende bron waar de informatie ter beschikking wordt gesteld.
Tabel 12: Bill of Materials

Afbeelding

Part
Nr.

Naam

Aantal

Tekening
nummer

Bestelnummer

Materiaal

Productietechnieken

leverancier

Assemblage voorschrift

Lijmen op product = led,
magneet, magneetstrip,
speaker en moederbord.
Schroeven = klepje hoes
Solderen = batterij
Lijmen op behuizing
accessoire en batterij
houder

Schatting kosten per
onderdeel voor
15.000 stuks
€0,79

1

Behuizing
accessoir
e

1

AG3004

Kunststof:
B774D

Kunststof:
Pet

Verwarmen ->
Spuitgieten ->
afkoelen ->
afbramen

molpoly

2

Magneet

2

AG3005

3378925

Staal

Inkopen ->
plakken

Eclankon

3

Batterij
houder

1

AG3006

Kunststof:
B774D

Kunststof:
PBT

molpoly

Lijmen op magneet

€0,55

4

Balletje

1

AG3007

Kunststof:
B774D

Kunststof:
PBT

molpoly

N.v.t

€0,23

5

Bevestigin 1
g balletje

AG3008

Kunststof:
B774D

Kunststof:
PBT

Verwarmen ->
Spuitgieten ->
afkoelen ->
afbramen
Verwarmen ->
Spuitgieten ->
afkoelen ->
afbramen
Verwarmen ->
Spuitgieten ->
afkoelen ->
afbramen

molpoly

N.v.t

€0,68

€0,38
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6

Klem auto

1

AG3009

Kunststof:
B774D

Kunststof:
PBT

Verwarmen ->
Spuitgieten ->
afkoelen ->
afbramen
Verwarmen ->
Spuitgieten ->
afkoelen ->
afbramen
inkoop

molpoly

N.v.t

€0,46

7

Klepje
hoes

1

AG3010

Kunststof:
B774D

Kunststof:
Pet

molpoly

Schroeven op behuizing
accessoire
Lijmen magneetstrip

€0,12

8

Ledlampje

1

N.v.t

Reichelt

Lijmen en bedraden

€0,10

9

Magneets
trip

2

N.v.t

knippen

AMC Group
Limited

Knippen en lijmen op
Behuizing accessoire

€0,14

10

USB-Cpoort

1

N.v.t

Inkoop

Lijmen Behuizing
accessoire en bedraden

€0,28

1

N.v.t

Inkoop

Lijmen Behuizing
accessoire bedraden

€0,28

Aan-uit
knopje

1

N.v.t

kunststof

Inkoop

Shenzhen
Xiangyunfeiw
u Co. Ltd.
Shenzhen
Xiangyunfeiw
u Co. Ltd.
Yueqing Qian
Nian
Electronic

11

USB poort

12

Lijmen Behuizing
accessoire en bedraden

€0,70

13

Schroefje
s

4

N.v.t

rvs

Inkoop

Microschroeven

Schroeven op behuizing
accessoire

€0,10

14

Speaker

1

N.v.t

Inkoop

Quanzhou
Jinsheng
Electronic

Lijmen Behuizing
accessoire en bedraden

€0,61

L-53YD

staal
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Totale schatting
kosten

15

5000mAh
batterij

1

N.v.t

Inkoop

16

Siliconen
hoesje

1

N.v.t

17

Moeder
bord

1

N.v.t

Inkoop

18

USB naar
USB-C
kabel

1

N.v.t

inkoop

siliconen

Inkoop

Shenzhen
Zhuoguang
Power
Xiamen
Ruicai
Industry
Shenzhen
Yongchangtai
Electronics

Lijmen Behuizing
accessoire en bedraden

€1,86

Lijmen magneetstrip

€0,28

Lijmen Behuizing
accessoire en bedraden

€2,78

Shenzhen
Oudakx
Electronics

n.v.t

€0,87

€ 11,21

Conclusie:
Voor de kunststoffen onderdelen die geproduceerd worden zijn de kunstprijzen (0,27 cent per kg.) en productiekosten meegerekend om een realistisch
beeld te schetsen van de uiteindelijke kosten. De overige onderdelen bestaan uit halffabricaten die ingekocht worden van verschillende leveranciers. Deze
halffabricaten moeten uiteindelijk nog met de behuizing tot een geheel geassembleerd worden, voordat de telefoon accessoire compleet is. De assemblage
kosten zijn dus niet meegenomen in de BOM lijst, omdat deze in de kostencalculatie berekend moet worden.
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Productievoorbereiding: Verantwoording materiaal- en bewerkingskeuze:
Bij het kiezen van materialen is er naar verschillende kwaliteiten van het product en materialen
onderzocht. Hierbij is rekening gehouden met de eisen en de op daar gevolgde functies. De
belangrijkste voor het kiezen van de bewerking en materiaal is hieronder opgesteld tabel 13
Tabel 13 keuze materiaal

Het accessoire moet lang mee kunnen gaan.

Het materiaal moet sterk genoeg zijn om een
langere periode mee te gaan

Het accessoire moet je mee kunnen nemen.

Het materiaal moet bijvoorbeeld niet afgeven, licht
zijn en een vorm kunnen aannemen die makkelijk
mee te nemen is

Het accessoire is niet te duur

De bewerking kosten moeten naarmate de aantal
toenemen zodanig verminderen dat de uiteindelijke
prijs betaalbaar is voor de klant.

Het accessoire komt in verschillende design opties

Het materiaal moet zo te bewerken zijn dat het de
vorm van het accessoire aan neemt

Om aan al deze eisen te voldoen is er een onderzoek gedaan naar verschillende
productietechnieken. Al snel bleek dat de enigste mogelijkheden spuitgieten of extruderen is. En
aangezien bepaalde vormen van het product unieke vormen hebben is er gekozen voor spuitgieten
(Kals, 2015, p. 74 t/m 79).
Om deze bewerking uit te kunnen voeren zijn kunststof korrels nodig die worden ook wel
granulaat genoemd. Uiteindelijk is gekozen voor PE-granulaat, omdat het een van de meest
gebruikte kunststof is en een goedkope optie die ook voldoet aan de kwaliteit van het product.
Daarnaast is het materiaal geschikt voor het spuitgiet proces. (Molpoly, 2020).
Spuitgieten is een proces waarbij het beginmateriaal of wel granulaat verwarmd wordt tot
een vloeistof. Deze vloeistof wordt uiteindelijk door middel van een spiraal in een mal/matrijs
geperst. Hierdoor wordt de lucht uit het materiaal gehaald en komen er geen lucht bubbeltjes in het
product. Als de verwarmde vloeistof in de mal is geplaatst, wordt het snel afgekoeld en
uitgeworpen. Daarna wordt de mal weer klaargezet voor het volgende product zie figuur 5.8. De
voordelen van spuitgieten is dat er in grootte aantallen nauwkeurig geproduceerd kan worden.
Daarnaast kan de kleur van het assortiment makkelijk aangepast worden. Een nadeel van deze
manier van produceren is dat de aanschafwaarde hoog is en dat er verschillende mallen aangeschaft
moeten worden. Deze mallen kunnen echter erg lang mee. En doordat er grootte oplages gemaakt
gaan worden kan op deze manier de bewerkingstijd verminderd worden.

Figuur 5.8: Spuitgiet proces https://www.nvgp.nl/handboek/kunststoffen/spuitgieten-1/
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Productievoorbereiding: Procesmap/flow-chart productieproces
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Figuur 5.9: Procesmap/ flow-chart
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Productievoorbereiding: Duurzame verantwoording:
In het hedendaagse leven wordt duurzaamheid van steeds groter belang voor de mensheid. Alles
moet zo duurzaam mogelijk gemaakt en gedaan worden. Dit is ook toegepast op het eindproduct.
Het eindproduct komt op drie vlakken sterk naar voren op gebied van duurzaamheid. Het eerste
punt is het materiaalgebruik dat zo optimaal mogelijk is. Dit is te zien wanneer er geproduceerd
wordt en er zo min mogelijk producten worden weggegooid, zodat er minder afval is. Ook is het
product zo ontworpen dat er zo min mogelijk materiaal nodig is. Het tweede punt op gebied van
duurzaamheid is de PLC van het product. De PLC, Product Life Cycle, is minimaal vijf jaar. Dit
nummer kan verschillen, maar als er fatsoenlijk met het product omgegaan wordt, kan het minimaal
vijf jaar meegaan. Om hierop aan te sluiten, is het laatste gebied van duurzaamheid dat het product
voor 90% recyclebaar. Dit betekent dat als het product haar PLC voorbijgaat, het product alsnog voor
90% gerecycled kan worden. Dit zorgt ervoor dat er weinig plastic ongebruikt blijft en dit is goed
voor de planeet. Deze duurzame verantwoordingen zijn te vinden in tabel 14.
Tabel 14: Duurzame verantwoordingen

Materiaalgebruik
optimaliseren
Levensduur
Recyclebaar

Tijdens het produceren van het eindproduct worden zo min mogelijk
producten weggegooid en zorgt dit voor minder afval.
De levensduur van het product ligt op een minimum van vijf jaar, als er met
fatsoen mee omgegaan wordt.
Het product is grotendeels gemaakt van plastic en is hierdoor voor 90%
recyclebaar.

Om het nieuwe product met het oude product te vergelijken is er een eco designstrategie gemaakt.
Hierin is te zien dat is de nieuwe telefoonhouder op elk vlak even duurzaam is of zelfs duurzamer. Bij
de ontwikkeling van het nieuwe concept heeft het nieuwe product een 3.5 gescoord. Dit komt,
omdat het nieuwe product meerdere functies heeft ten opzichte van het oudere model. Vervolgens
heeft het nieuwe product meer low-impactmaterialen, maar door de batterij het niet al te hoog
scoort.
Verder wordt het materiaalgebruik van het nieuwe product ongeveer evenveel als dat van het oude
product, terwijl het nieuwe product meer functies heeft. Ook scoort het nieuwe product even hoog
op gebied van het optimaliseren van de productietechnieken. De reden hiervoor is dat het proces
even lang zou zijn.
Het optimaliseren van het distributiesysteem is bij het nieuwe product daarentegen wel hoger,
omdat het nieuwe product op meerdere
distributiecentrums verkocht zal worden.
Op het gebied van de impact reduceren tijdens het
gebruik is het nieuwe product beter, omdat het nieuwe
product voor minder afleiding zorgt ten opzichte van het
oude model.
Verder is de levensduur van het nieuwe product hoger,
aangezien het nieuwe product van betrouwbaardere
materialen gemaakt is en dus langer mee kan gaan.
Tot slot is de end-of-life van het nieuwe product hoger, omdat het
nieuwe product voor 90% recyclebaar is en dat is hoger dan dat
van het oude product.

Figuur 5.10: Eco design strategie
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Productievoorbereiding: PowerPointpresentatie:
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Figuur 5.11: PowerPoint slides
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Conclusie realisatiefase:
Aan het einde van de realisatiefase kunnen er een aantal conclusies getrokken worden over de
besproken onderdelen. Zo is er bij de materiaalkeuze te zien wat voor afwegingen er gemaakt zijn bij
de keuze van het materiaal. Bij de bewerkingskeuzes is te zien dat elk onderdeel eerst wordt
gesmolten, hierna komt het spuitgieten van de onderdelen, daarna worden de onderdelen afgekoeld
om tot slot afgebraamd te worden. Bij de verantwoording van de materiaal- en bewerkingskeuzes
worden de belangrijkste eisen voor deze keuzes teruggepakt: Het accessoire moet lang mee kunnen
gaan, het accessoire moet je mee kunnen nemen, het accessoire is niet te duur en het accessoire
komt in verschillende design opties. Hier wordt ook de keuze voor spuitgieten en PE uitgelegd.
Verder wordt er in de procesmap elke stap van het proces schematisch weergegeven, zodat het
product gemaakt zou kunnen worden. Tot slot wordt er bij de duurzame verantwoording de
duurzame aspecten van het product weergegeven: Materiaalgebruik optimaliseren, lange
levensduur en recyclebaar. Verder wordt er bij de duurzame verantwoording het eco designstrategie
ingevuld en uitgelegd.
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Vergadering: + feedback en puntenverdeling
Teamoverleg TBK Avans Hogeschool – Den Bosch
• Datum: 14-4-2020
• Tijd: 14:00 tot 14:30
• Locatie: Teams

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vergadering (datum)
5. Ingekomen stukken
6. Enquêteresultaten
7. Voorwaardelijke deadline van vrijdag
8. Teams-momenten deze week
9. Voorbereiding marktonderzoek (voor tutor-uur)
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Actiepunten
13. Sluiting

Wat?
Voorwaardelijke deadline van fase 1
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Oriëntatiefase bespreken resultaten
marktonderzoek bij tutor-uur

Wie?
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal

Wanneer?
17/4/2020
14/4/2020 van 14:30 tot ?
15/4/2020 van 16:30 tot ?
16/4/2020 van 16:30 tot ?
17/4/2020 van 16:30 tot ?
15/4/2020 van 13:15 tot 15:15
bij Linda Nijland
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Pagina-einde

Teamoverleg TBK Avans Hogeschool – Den Bosch
• Datum: 20-4-2020
• Tijd: 11:30-12:00
• Locatie: Teams

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vergadering (datum)
5. Ingekomen stukken
6. Wat te doen in meivakantie?
7. Voorwaardelijke deadline van vrijdag
8. Teams-momenten van deze week
9. Tutor gesprek
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Actiepunten
13. Sluiting

Wat?
Voorwaardelijke deadline van fase 2
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Oriëntatiefase bespreken resultaten
marktonderzoek bij tutor-uur

Wie?
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal

Wanneer?
24/4/2020
20/4/2020 van 16:30 tot ?
21/4/2020 van 16:30 tot ?
22/4/2020 van 16:30 tot ?
23/4/2020 van 16:30 tot ?
22/4/2020 van 20 minuten
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Teamoverleg TBK Avans Hogeschool – Den Bosch
• Datum: 4-5-2020
• Tijd: 11:30-12:00
• Locatie: Teams

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vergadering (datum)
5. Ingekomen stukken
6. Lopen we op schema?
7. Voorwaardelijke deadline van vrijdag
8. Teams-momenten van deze week
9. Tutor gesprek
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Actiepunten
13. Sluiting

Wat?
Voorwaardelijke deadline van fase 3
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Analysefase bespreken resultaten
marktonderzoek bij tutor-uur

Wie?
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal

Wanneer?
8/5/2020
4/5/2020 van 16:30 tot ?
5/5/2020 van 10:00 tot ?
6/5/2020 van 16:30 tot ?
7/5/2020 van 16:30 tot ?
8/5/2020 van 16:30 tot ?
6/5/2020 van 20 minuten
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Teamoverleg TBK Avans Hogeschool – Den Bosch
• Datum: 11-5-2020
• Tijd: 11:30-12:00
• Locatie: Teams

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vergadering (datum)
5. Ingekomen stukken
6. Feedbacksessie
7. Voorwaardelijke deadline van vrijdag
8. Teams-momenten van deze week
9. Tutor gesprek
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Actiepunten
13. Sluiting

Wat?
Voorwaardelijke deadline van fase 4
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Ontwerpfase bespreken resultaten
marktonderzoek bij tutor-uur
Feedbacksessie

Wie?
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal

Wanneer?
15/5/2020
11/5/2020 van 16:30 tot ?
12/5/2020 van 13:00 tot ?
13/5/2020 van 16:30 tot ?
14/5/2020 van 16:30 tot ?
15/5/2020 van 16:30 tot ?
13/5/2020 van 20 minuten

Allemaal

12/5/2020 van 11:00 tot ?
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Teamoverleg TBK Avans Hogeschool – Den Bosch
• Datum: 18-5-2020
• Tijd: 11:30-12:00
• Locatie: Teams

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vergadering (datum)
5. Ingekomen stukken
6. Prototype creëren
7. Voorwaardelijke deadline van vrijdag
8. Teams-momenten van deze week
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag
11. Actiepunten
12. Sluiting

Wat?
Voorwaardelijke deadline van fase 5
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Groep werken
Prototype creëren

Wie?
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Dylan (d.m.v. 3D-printer)

Wanneer?
22/5/2020
18/5/2020 van 16:30 tot ?
19/5/2020 van 16:30 tot ?
20/5/2020 van 10:00 tot ?
21/5/2020 van 13:00 tot ?
22/5/2020 van 13:00 tot ?
19/5/2020
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Logboeken
Logboek van: Dylan Dreyer Varsics
Datum:
6/4/2020
7/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
15/4/2020
14-04-2020

Tijd (in minuten):
180
180
150
100
60
60

16-04-2020
20-04-2020
20-04-2020
23-04-2020
20-04-2020
22-04-2020
23-04-2020
24-04-2020
28-04-2020
29-04-2020
30-04-2020
04/05/2020
05/05/2020

60
30
180
60
150
120
60
60
60
60
90
120
180

07/05/2020
08/05/2020
11/05/2020

120
60
120

11/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
18/05/2020

60
180
90
60

18/05/2020
18/05/2020

60
240

19/05/2020

60

20/05/2020

300

25/05/2020

120

26/05/2020

120

26/05/2020

240

26/05/2020
27/05/2020

180
300

Activiteit:
Kick-off en verkenning opdracht
Enquête maken
Bespreken resultaten enquête
Meehelpen WBS opstellen
Omslag en voorblad pagina maken (PVA)
Enquête (categorie problemen) analyseren en
conclusie schrijven
PvE (eisen optellen en PVA afmaken)
Kick-off en vergaderen
Kano model opstellen en indelen + inleiding etc.
Brainstormsessie
Functieboom (individueel)
Werken aan gezamenlijke functieboom
Bespreken functieboom
Doelgroep grootte business case
Opdrachten met groep doorspreken
Omslag en voorblad pagina maken (Project)
Morfologisch overzicht maken en brainstormsessies.
Kick-off en morfologisch overzicht maken
Werken aan morfologisch overzicht en individuele
concept ontwerpen
3D ontwerp hybride concept maken
Brainstormsessie en presentatie sheet afmaken
Brainstormen en presentatie voorbereiden en
opdrachten bespreken
Concept pitchen en feedback opschrijven
Individuele technische tekeningen maken
Tutor uur en brainstormsessie
Brainstormsessie en opdrachten bespreken met
groep
3D tekeningen met Erik exporteren
3D objecten slicen, opdelen, 3D printen en
assembleren/lijmen.
Opdrachten met groep doorspreken beginnen aan
prototype uitwerking
Prototype afronden, groepsbespreking, Presentatie
maken
Opdrachten, presentatie bespreken/voorbereiden,
presenteren en plannen.
Ontwerpdossier opdrachten doorspreken en
inplannen
BOM aanpassen, titel aanpassen, tekeningen
toevoegen, Conclusie H1, morfologisch overzicht
aanpassen en overige opdrachten aanpassen.
Individuele reflectie opdracht
Vergaderen en laatste opdrachten afronden
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Logboek van: Erik Geurts
Datum:
6/4/2020
7/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
16/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
22/4/2020
22/4/2020
23/4/2020
23/4/2020
23/4/2020
23/4/2020
28/4/2020
30/4/2020
4/5/2020
4/5/2020
5/5/2020
8/9/2020
9/5/2020
10/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
13/5/2020
15/5/2020
16/5/2020
16/5/2020
17/5/2020
18/5/2020
20/5/2020
22/5/2020
22/5/2020
23/5/2020
24/5/2020
24/5/2020
25/5/2020
26/5/2020
27/5/2020

Tijd (in minuten):
180
180
150
200
30
120
30
30
90
120
90
50
100
60
60
60
90
120
100
30
180
390
400
60
60
60
90
80
20
20
30
60
100
20
30
180
180
60
20
360
500

Activiteit:
Kick-off en verkenning opdracht
Enquête maken
Bespreken resultaten enquête
Planning + WBS opstellen
Brainstormen PvE
Werken aan PvA
Notulen uitwerken en vergaderagenda maken
Kick-off en vergaderen
Individuele functieboom opstellen
Gezamenlijke functieboom opstellen
Ontwerp criteria opstellen
Ontwerp criteria opstellen en afmaken
Business case opstellen
Brainstormsessie
Bespreken functieboom
Opdrachten met groep doorspreken
Brainstormsessie bij morfologisch overzicht
Kick-off en morfologisch overzicht maken
Individuele schets maken
Pitch voorbereiden
Tekenpakket maken
Tekenpakket maken
Tekenpakket maken
Brainstormensessie
Presentatie voorbereiden
Concept pitchen en feedback bespreken
Tutor uur en brainstormsessie
BOM opstellen
BOM opstellen en afmaken
Start maken keuze verantwoording
Afmaken keuze verantwoording
Brainstormsessie en opdrachten bespreken met groep
Tekeningen aanpassen na brainstormsessie
BOM aanpassen
Mee kijken presentatie
Presentatie oefenen
Presentatie oefenen
Presentatie oefenen
Presentatie en vragen assessment
Werken aan eind dossier
Laatste loodjes!!
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Logboek van: Stan van den Hanenberg:
Datum:
6/4/2020
7/4/2020
7/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
16/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
22/4/2020
23/4/2020
23/4/2020
23/4/2020
24/4/2020
28/4/2020
30/4/2020
2/5/2020
4/5/2020
5/5/2020
7/5/2020
8/5/2020
9/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
12/5/2020
13/5/2020
16/5/2020
17/5/2020
17/5/2020
18/5/2020
23/5/2020
24/5/2020
24/5/2020
24/5/2020
25/5/2020
26/5/2020
26/5/2020
26/5/2020
26/5/2020
27/5/2020

Tijd (in
minuten):
180
180
15
150
180
30
120
30
30
120
30
150
120
60
30
60
30
60
90
30
120
180
120
60
30
60
60
60
180
90
30
60
90
60
15
15
30
60
90
60
60
30
30
120

Activiteit:
Kick-off en verkenning opdracht
Enquête maken
Agenda maken
Bespreken resultaten enquête
Tutor uur en werken aan PvA
Plan van Eisen opstellen
Werken aan PvA
Notulen uitwerken en agenda opstellen
Kick-off en vergaderen
Kano model opstellen en indelen
Kano model inleiding en conclusie schrijven
Individuele functieboom maken
Gezamenlijke functieboom maken
Brainstormsessie
Notulen uitwerken en agenda opstellen
Bespreken functieboom
Oplage business case opstellen
Opdrachten met groep doorspreken
Brainstormsessie bij morfologisch overzicht
Notulen uitwerken en agenda opstellen
Kick-off en morfologisch overzicht maken
Werken aan morfologisch overzicht en individuele concept ontwerpen
3D ontwerp hybride concept maken
Brainstormsessie en presentatie PowerPoint afmaken
Notulen uitwerken en agenda opstellen
Brainstormensessie
Presentatie voorbereiden
Concept pitchen en feedback bespreken
Individuele technische tekeningen maken
Tutor uur en brainstormsessie
Notulen uitwerken en agenda opstellen
Toetsing van PvE/haalbaarheid/Business case uitwerken
Duurzaamheid uitwerken
Brainstormsessie en opdrachten bespreken met groep
Notulen uitwerken
Controle op iteraties
Bibliografie opstellen
Spellingscontrole hoofdstuk 1
Spellingscontrole hoofdstuk 2 en 3
Spellingscontrole hoofdstuk 4 en 5
Inleiding schrijven voor PvE, marktonderzoek en realisatiefase
Conclusie schrijven realisatiefase
Tabellen en figuren nummeren
Laatste controle over einddocument

92

Logboek van: Thomas van Maurik
Datum:
6/4/2020

Tijd (in minuten):
180

7/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
20/4/2020
21/4/202
22/4/2020

180
150
180
60
120
120
150
210

23/4/2020
24/4/2020
28/4/2020
30/4/2020

120
120
120
90

4/5/2020

120

7/5/2020

90

8/5/2020

120

11/5/2020
12/5/2020
13/5/2020
18/5/2020
19/5/2020
20/5/2020

120
90
120
150
120
300

21/5/2020
25/5/2020
26/5/2020
27/5/2020

120
120
300
210

Activiteit:
Kick-off en verkenning opdracht enquête
opdrachten.
Enquête maken
Bespreken resultaten enquête
Tutor uur en werken aan PVA
Plan van Eisen opstellen
Werken aan PVA
Werken aan PVE, en opstellen ontwerpdossier
Werken aan individuele functieboom
Gezamenlijk functieboom, tutor uur, planning
deze week
Bespreken functieboom, en USP
USP maken met Erik
Opdrachten met groep doorspreken
Morfologisch overzicht bespreken en
brainstorm
Kick-off + werken aan morfologisch overzicht,
bespreken vragen. En individuele tekening.
Hybride concept ontwerpen en PowerPoint slide
maken
Bespreken PowerPoint slide, en brainstormen
idee
Brainstormen presentatie voorbereiden
Individuele technische tekening maken
Tutor uur + brainstormen
Opstellen grondvorm einddocument
Werken de analyse fase
Presentatie + procesflow gemaakt opstellen
einddocument
Werken aan het einddocument
Presentatie bespreken en voorbereiden
Werken aan laatste punten project
Reflectie schrijven en afronden project
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Logboek van: Mitchel de Zeeuw
Datum:
6/4/2020
7/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
15/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
20/4/2020
22/4/2020
23/4/2020
23/4/2020
24/4/2020
24/4/2020
28/4/2020
30/4/2020
4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
12/5/2020
13/5/2020
14/5/2020
15/5/2020
17/5/2020
17/5/2020
17/5/2020
17/5/2020
18/5/2020
24/5/2020
26/5/2020
26/5/2020
26/5/2020
27/5/2020

Tijd (in
minuten):
180
180
150
180
30
90
120
30
100
90
30
120
150
60
60
60
60
60
90
120
120
60
120
60
60
120
60
120
90
120
90
60
60
60
120
60
120
30
120
60
180

Activiteit:
Kick-off en verkenning opdracht
Enquête maken
Bespreken resultaten enquête
Tutor uur en werken aan PvA
Plan van Eisen opstellen
Visuele weergaven maken
Werken aan PvA
Kick-off en vergaderen
Kano model helpen
PVE eisen maken
Globale planning verbeteren
Individuele functieboom maken
Gezamenlijke functieboom maken
Brainstormsessie
Bespreken functieboom
Ontwerpcriteria maken
Businesscase opstellen
Opdrachten met groep doorspreken
Brainstormsessie bij morfologisch overzicht
Kick-off en morfologisch overzicht maken
Werken aan morfologisch overzicht
Individuele concept ontwerpen
3D ontwerp hybride concept maken met groepsleden
Brainstormsessie en presentatie PowerPoint afmaken
Brainstormensessie
Presentatie voorbereiden
Concept pitchen en feedback bespreken
Individuele technische tekeningen maken
Tutor uur en brainstormsessie
Definitief ontwerp verbeteren en aanpassen
Definitief ontwerp verbeteren en aanpassen
Toetsing van PvE uitwerken en helpen groepsleden
Duurzaamheid helpen
Productieproces ontwerpen
Procesmap uitwerken en afronden
Brainstormsessie en opdrachten bespreken met groep
Controle einddocument
Conclusie schrijven realisatiefase
Conclusies en inleidingen aanpassen en schrijven
Einddocument verbeteren
Laatste controle over einddocument

94

Reflecties:
Reflectie van: Dylan Dreyer Varsics
Vijf inzichtelijke vragen over de interessantste onderdelen van het
project, de samenwerking binnen de projectgroep, mijn persoonlijke
leerdoelen en wat de belangrijkste leerpunten tijdens het project waren
(zie figuur 1.1.1)
Welk onderdelen van het project vond je het interessants en waarom?
Ik vond voornamelijk het ontwerpen van de verschillende concepten en
het uitwerken/3D printen van het prototype het leukste onderdeel van
het project. Dit komt voornamelijk, omdat ik daar mijn vaardigheden
goed kon toepassen. Daarnaast vond ik het uitvoeren van onderzoek en
het opstellen van de enquête ook interessant. Zo kreeg je gelijk een
duidelijk beeld van de klantwensen die uiteindelijk van belang zijn voor
het maken van je product. Ten slot was het ook leuk om te zien hoe je het
vak productietechnieken direct kon toepassen bij het project.
Hoe is de samenwerking verlopen tussen jou en de groep en onderbouw
dit met voorbeelden.
De samenwerking binnen onze projectgroep verliep eigenlijk heel goed,
iedereen voerde zijn taken voor de gegeven deadlines uit en vaak
werkten we ook vooruit, zodat we geen achterstand zouden oplopen. Dit
komt onder andere, omdat we in de vakantie goed doorgewerkt hebben
aan het project. Daarnaast hebben we ook iedereens sterke punten
gebruikt om efficiënt de opdrachten te verdelen, maar als iemand moeite
met een onderdeel had dan hielpen we elkaar ook. Ten slot voegden de
brainstormsessies veel waarde toe, zeker toen we even vasthingen. Dit
kwam vooral aan het begin van het project voor, omdat we toen nog
geen concreet concept hadden.

Figuur 1.1.1 Reflectie Dylan Dreyer Varsics

Denk terug aan het leerdoel dat je voor jezelf had opgeschreven in het startdocument en geef aan
of je hieraan voldaan hebt of niet en waarom.
Mijn leerdoel was om eerder te beginnen met een praktische en duidelijke planning op te stellen.
Daarnaast vond ik het belangrijk dat ik iedereen kon motiveren om zich aan de planning te houden.
Toen we begonnen met het maken van het plan van aanpak hebben we direct een globale planning,
WBS en een actieplanning gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er uiteindelijk
opgeleverd moet worden. Uiteindelijk hield iedereen zich aan de deadlines, dus mijn leerdoel is
eigenlijk behaald.
Wat is naast je leerdoel, het belangrijkste leerpunt geweest tijdens dit project en onderbouw dit.
Het belangrijkste leerpunt van het project was dat ik inzag hoe belangrijk goed brainstormsessies
kunnen zijn. Toen we aan de hand van de klantwensen en functieboom een concept moesten
bedenken liepen we met de projectgroep een beetje vast. We gaven eerst iedereen tijd om iets te
bedenken, maar niemand kwam op een goed functionerend idee uit. Na wat feedback van onze
tutor hebben we besloten om een lange brainstormsessie te houden. Dit gaf ons toch veel inzicht en
hieruit konden we uiteindelijk een concept uitwerken.
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Wat zou je bij herhaling anders gedaan hebben en waarom?
Er zijn natuurlijk een aantal dingen die ik tijdens het project wel graag anders had gedaan. Zo had ik
ten eerste het liefst er iets meer tijd in het project willen stoppen om zo een compleet mogelijk
ontwerpdossier op te stellen. Echter hadden we beperkt tijd door andere vakken zoals industrieel
productontwerp waar ook veel tijd in ging. Ten tweede zou het natuurlijk leuk zijn geweest als je met
je groepsgenoten in het echt kon communiceren, dit gaat wat sneller en is vaak ook duidelijker.
Daarnaast konden we dan ook met de gehele groep het product gezamenlijk ontwerpen en 3D
printen. Hierdoor zou de hele groep wat meer inzicht krijgen. Gelukkig hebben we wel vaak via
teams alles doorgesproken en elkaars werk bekeken en feedback geven, zodat wanneer nodig
aanpassingen gemaakt konden worden. Ten slot zou ik de volgende keer eerder beginnen met
feedbacksessies en wellicht gaan scrummen om ervoor te zorgen dat we creatieve ideeën
verzamelen en de planning efficiënt verloopt.
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Reflectie van: Erik Geurts
Welk onderdelen van het project vond je het interessants en waarom?
Heb zelf de vooropleiding werktuigbouwkunde afgerond. Daar ben ik ook al veel bezig geweest met
ontwerpen en maken van producten. Maar dit is wel even andere koek, vooral omdat alles op een
andere manier gevraagd wordt. Niet dat dat veel uit maakt, vind het nog steeds leuk en heb er veel
van opgestoken. Daarnaast is het niet slecht om weer even het tekenprogramma skills op te pakken.
Zelf vond ik het ontwerpen het leukste onderdeel! Het uiteindelijke resultaat ben ik ook echt trots
op, vind dat het ontwerp er goed uit ziet. En er is ook goed terug te zien dat erover na is gedacht hoe
het product in elkaar zit. Daarnaast vind ik het echt gaaf dat Dylan met mijn bestanden makkelijk
zonder ook maar iets aan te passen het product kon 3D printen. Dat had ik zelf nog nooit gedaan.
Hoe is de samenwerking verlopen tussen jou en de groep en onderbouw dit met voorbeelden.
De samenwerking met het groepje is als prettig bevallen. Heb al langere tijd met Dylan en Mitchel in
de klas gezeten. En dit was de eerste keer dat we samen moesten werken. Met Thomas en Stan heb
ik al een project gedaan. En daarvan wist ik al wat ik van hun kon verwachten. Al met al is de
samenwerking goed verlopen, moet wel zeggen dat het soms lastig is met communiceren. Want op
sommige momenten wil iedereen iets zeggen bijvoorbeeld bij een discussie, maar dat gaat gewoon
niet. Want als de ene praat hoor je de rest niet meer. Uiteindelijk zijn we wel gewent geraakt op
deze manier van werken. En heeft iedereen wel zijn zegje kunnen zeggen. Daarnaast hebben we ook
wel eens afgesproken om de groep te verdelen. Als bijvoorbeeld ik en Thomas zich bezighouden met
de werkvoorbereiding en de rest met het proces. En er zijn altijd wel eens momenten dat iemand
geen zin heeft, of er helemaal doorheen zit. Bij dit soort momenten zeiden we vaak of alleen verder
werken, een korte pauze of er is een iemand die iedereen weer een beetje op de rails probeert te
houden.
Denk terug aan het leerdoel dat je voor jezelf had opgeschreven in het startdocument en geef aan
of je hieraan voldaan hebt of niet en waarom.
Mijn leerdoel was als volgt: Kritisch nagaan denken over het ontwerp, en vragen blijf stellen om tot
een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. Daarnaast deze vragen goed te formuleren zodat het
makkelijk begrijpelijk te begrijpen is. Dit is cruciaal doordat er alleen maar via online contact
momenten zullen zijn. In mijn eigen beleving denk ik dat ik hier wel aan voldaan heb. Heb dit vooral
toegepast bij het ontwerpen van het product. Want hierbij komen alle onderdelen die vooraf
gemaakt zijn aan te pas. En moet je in je achterhoofd houden wat er nog moet komen. Dit is me
redelijk goed af gegaan. Toen het ontwerp eenmaal af was is er niet veel meer aan verandert. Heb
soms wel lang moeten nadenken over hoe ik iets wil gaan ontwerpen maar dat is goed gelukt. Denk
wel dat mijn project groepje niet helemaal doorheeft hoeveel tijd er gaat zitten om een product
helemaal op en top te ontwerpen. En dan bedoel ik bij maatvoeringen, dat het in elkaar past, dat de
juiste maat op de 2D tekening staan, dat het maakbaar moet zijn en binnen het budget moet vallen.
Dat het kan werken. Ben ook niet te diep ingegaan op hoe het uiteindelijke product getekend is,
aangezien we al in een strakke planning zaten.
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Wat is naast je leerdoel, het belangrijkste leerpunt geweest tijdens dit project en onderbouw dit.
Hoe lastig communiceren kan zijn. Nadat het product ontworpen was waren er nog vragen en
opmerkingen. De mannen wilde een paar kleine aanpassingen. Dit probeerde ze te omschrijven,
maar dat was nogal lastig. Op een of andere manier lukte het me niet om te begrijpen wat ze precies
bedoelde.
Wat zou je bij herhaling anders gedaan hebben en waarom?
Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Dit was al een uniek project, waarbij de meeste in ons groepje
nog nooit iets ontworpen hadden of productiemethodes kennen. Daarnaast hielp het niet dat alle
stof online was en dat we online moesten afspreken. Ik denk dat als de situatie anders was het
allemaal een stuk soepeler liep dan gepland.
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Reflectie van: Stan van den Hanenberg
Welk onderdelen van het project vond je het interessants en waarom?
Ik vond dat dit project meerdere leuke onderdelen had. Om te beginnen vond ik het denkproces van
het bedenken van een product voor een bepaald segment aan mensen een leuke uitdaging. Door dit
denkproces ben ik zelf, naar mijn mening, ook wat creatiever geworden met over bepaalde dingen
denken en tegen aan kijken. Verder vond ik het opstellen van het morfologisch overzicht een leuk
onderdeel om te doen. Dit komt, omdat iedereen van de projectgroep op dat moment een ander
beeld had over het eindontwerp. Door het morfologisch overzicht heeft iedereen zijn eigen schets
gemaakt en dit heeft ervoor gezorgd dat iedereen zijn eigen inbreng had in het eindproduct. Ook
vond ik het opstellen van de procesmap een aspect dat leuk was om uit te voeren. Dit vond ik,
omdat er op deze manier alle bewerkings- en materiaalkeuzes samenkwamen om uiteindelijk een
overzicht te creëren voor ons product. Dit vond ik tevens ook een soort van mijlpaal, omdat we van
een idee een mogelijk product hebben gemaakt en deze volledig hebben uitgewerkt tot een
procesmap. Tot slot vond ik het maken van de verantwoording duurzaamheid leuk om te maken. Dit
komt, omdat ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in duurzaamheid en aangezien er tijdens het
maken van de verantwoording ons product werd vergeleken met het bestaande product. Zo heb ik
gekeken op welke vlakken ons product beter was en dit vond ik leuk om te doen.
Hoe is de samenwerking verlopen tussen jou en de groep en onderbouw dit met voorbeelden.
Ik vond dat de samenwerking met mij en de groep heel soepel verlopen was. Dit komt, omdat ik Erik
en Thomas al kende en wist waar de sterktes en zwaktes lagen. De sterktes en zwaktes zijn ook al
snel van de rest van de groep doorgegeven in een vergadering. Dit heeft ervoor gezorgd dat
iedereen een beter beeld kreeg van wat de ander kan en wat niet. Zo zijn ook grotendeels van de
taken ingedeeld. Verder was iedereen gemotiveerd om te werken en had iedereen altijd zijn werk op
tijd af met de benodigde kwaliteit. Hierdoor heeft ook niemand een gele kaart opgelopen. Tot slot
was het voor iedereen in het begin wennen met het werken via Teams, maar dit hebben wij als
groep snel opgepakt. Er waren wel momenten waarbij iedereen het zat was om achter zijn laptop te
zitten, maar dit hebben we opgelost door dan een pauze in te lassen.
Denk terug aan het leerdoel dat je voor jezelf had opgeschreven in het startdocument en geef aan
of je hieraan voldaan hebt of niet en waarom.
Mijn leerdoel was om mijn: Leren communiceren zonder mijn projectgenoten daadwerkelijk te zien.
Ik vind dat ik me hieraan redelijk heb voldaan, omdat ik bij alle vergaderingen en
bespreekmomenten aanwezig was en hier ook mijn inbreng heb gegeven. Verder heb ik te horen
gekregen van mijn projectgenoten dat ik vaak kritisch kon zijn wanneer en overlegd werd over de
aanpak van opdrachten. Toch heb ik tijdens de feedbacksessie te horen gekregen dat op sommige
momenten wel meer mijn mening mag laten horen. Dit heb ik de laatste weken proberen op te
pakken en dit is volgens mijn projectgenoten beter geworden.
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Wat is naast je leerdoel, het belangrijkste leerpunt geweest tijdens dit project en onderbouw dit.
Naast mijn leerdoel is een belangrijk leerpunt geweest om tijdens al de chaos het overzicht niet te
verliezen. Zo heb ik aan te begin van het blok een schematisch overzicht gemaakt van wat er
allemaal gedaan moest worden. Ook heb ik af en toe mijn projectgenoten geholpen met het
overzicht terug te vinden als ze niet meer wisten of iets al gedaan was of nog gedaan moest worden.

Wat zou je bij herhaling anders gedaan hebben en waarom?
Ik zou bij herhaling eigenlijk niet veel anders gedaan hebben. Toch is er een belangrijk punt wat ik
wel anders zou aanpakken voor een volgende keer. Dit is het direct opmaken van het einddocument.
Deze keer hadden we de opdrachten gemaakt en de figuren/tabellen in het eindbestand gegooid
zonder dat er een inleiding, conclusie en nummering van de figuren/tabellen. Dit heeft voor wat
stress gezorgd op het einde van het project, omdat we toen al deze punten nog gedaan moesten
worden en dat wel schrikken was. Dus de volgende keer zou ik de rest aanwijzen om elke opdracht
volledig af te maken, voordat we naar de volgende opdracht gaan.
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Reflectie Thomas van Maurik
Welke onderdelen van het project vond je interessant en waarom?
Dit project vond ik erg leuk. Vooral omdat je erg buiten de box kon denken. Het proces van een
nieuw product ontwerpen vond ik erg interessant. Vooral, omdat je 5 weken bezig bent met het
ontwerpen van een product en dat na die 5 weken er ook echt een nieuw product ontwikkeld is.
Tijdens het maken van dit project heb ik een heel ander denkproces ontwikkeld. Ik kijk in het
dagelijkse leven anders naar bepaalde onderwerpen en denk hier dan ook kritisch over na. Het
opstellen van de functieboom vond ik aan de lastige kant. Omdat je nu moest denken in functies van
een product, terwijl je nog niet aan een product mocht denken. Na de functieboom gingen we het
morfologisch overzicht opstellen. Dit vond ik leuk, omdat je dan veel originele oplossingen kan
bedenken voor bepaalde functies. Ook kan je doormiddel het morfologisch overzicht en de
verschillende lijnen goed zien dat elk groepslid een ander beeld had bij het eindproduct. Het
opstellen van de technische tekening vond ik erg interessant. Persoonlijk had ik dit nog nooit
gedaan, toen ik ermee bezig was heb ik veel nieuwe regels geleerd over hoe je de maten juist in de
tekening zet. Dit waren de leukste onderdelen van het project.
Hoe is de samenwerking verlopen tussen jou en de groep en onderbouw dit met voorbeelden.
De samenwerking in het projectgroepje verliep erg goed, tuurlijk in deze situatie is het soms erg
moeilijk om juist te communiceren. Er werd vaak door elkaar heen gepraat, maar nooit dat we er als
groepje echt last van kregen. Bijvoorbeeld bij discussies over hoe het product eruit moet komen te
zien, echter is discussiëren via teams erg lastig, omdat je dan snel door elkaar heen gaat praten.
Iedereen was positief en had zin om het project goed afteronden. Bijna elke dag spraken we met het
groepje af dat we om 9 s’ ochtends zouden beginnen. Iedereen was dan altijd precies op tijd
aanwezig. Verder als de opdrachten verdeeld waren, haalde iedereen zijn deadline. Bijvoorbeeld als
ik samen met Erik een opdracht moest maken gingen we direct vlot aan de slag. Verder is het heel
zwaar om bijna de hele dag achter de laptop te zitten en ook nog goed de vakken bij te houden.
Samen met het projectgroepje hadden we hier een goede balans in gevonden. Als de motivatie even
wegzakte nam vaak iemand in het projectgroepje even het initiatief om even een pauze te houden.
Dit werkte erg productief, vaak kwam iedereen na de pauze een stuk enthousiaster terug.
Denk terug aan het leerdoel dat je voor jezelf had opgeschreven in het startdocument en geef aan
of je hieraan voldaan hebt of niet en waarom.
Mijn leerdoel was “Leren omgaan met de digitale manier van werken, en durven vragen te stellen”.
Via de laptop communiceren en samenwerken vond ik een grote uitdaging aan het begin van dit
blok. Uiteindelijk is het mij goed gelukt, om mijzelf aan te passen. Naar maten we verder in het blok
kwamen werd de samenwerking en het communiceren steeds een stuk normaler. Durven vragen te
stellen was een ander punt van mijn leerdoel, dit kwam omdat ik grotendeels nieuw ben op het
gebied van product ontwerpen. Ik heb als ik iets niet begreep een vraag gesteld, maar wel pas als ik
zelf het antwoord op de vraag ook niet kon vinden. Mijn groepje vond het helemaal niet erg, en hielp
mij graag.
Wat zou je bij herhaling anders gedaan hebben en waarom?
Dit vind ik erg moeilijk om te zeggen, eigenlijk ging het grotendeels erg goed tijdens het maken van
het project. Wel vonden we dat de informatie soms niet goed werd gecommuniceerd. In het vervolg
is het wel verstandig om direct het einddocument aan te maken. Nu hadden we velen losse
bestandjes, dit was vaak onoverzichtelijk en het was een grote bottleneck voor het opstellen van het
einddocument. Ook is het slim om echt pas door te gaan met de volgende opdrachten als de
opdrachten ervoor compleet zijn afgerond, dit was nu soms niet het geval en zorgde voor redelijk
wat stress en heftige discussies aan het einde van het project. In het vervolg is het dus slim om direct
een einddocument aan te maken en deze goed bij te houden.
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Reflectie Mitchel de Zeeuw
Welke onderdelen van het project vond je interessants en waarom?
Het ontwerpen van het product op basis van klantwensen is best interessant omdat je de vrijheid
krijgt om op jouw manier een probleem op te lossen.
Het maken van een prototype is best interessant omdat je dan jouw idee en jouw ontworpen
product in het echt ziet en ook fysiek in handen kan houden. Dit geeft je meer inzichten in het
product wat je nou eenmaal aan het maken bent en kan je beter aanpassingen maken op het design.
Zo konden wij in het project door het 3d geprinte model een paar aanpassingen maken die wij niet
zo snel hadden kunnen maken als wij alles via de computer deden.
Ook is het realiseren van het product in een productieproces interessant omdat je dan zelf de
vrijheid krijgt om zelf het productieproces zo efficiënt mogelijk in te richten en persoonlijk vind ik dat
wel leuk.
Hoe is de samenwerking verlopen tussen jou en de groep en onderbouw dit met voorbeelden.
De samenwerking ging erg goed. Af en toe was er wat weerwoord omdat iedereen verschillende
ideeën heeft en andere visies maar in vergelijking met afgelopen projecten ging dit uitermate goed.
Ik heb deze keer de leiding met Erik Geurts gedeeld. Hij kan mijn zwakke punten van leidinggeven
goed oppakken en is beter met plannen dan dat ik ben. Daarom vind ik dat Erik en ik samen een
goed leidinggevend duo maakten. Gekoppeld met Thomas van Maurik die veel initiatief neemt, erg
actief en positief is ging dit erg goed. Als er iemand een dipje had kon Thomas de stemming er weer
bovenop brengen. Dylan Dreyer Varsics en Stan van den Hanenberg waren in dit project meer
achtergrond spelers maar dit heeft elk projectgroep nodig. Dylan en Stan leverde kwalitatief goed
werk en waren altijd op tijd met deadlines. Dylan was erg goed te werk gegaan met het modeleren
en Stan leverde zelfs te veel werk op wat alleen maar hielp. Zo had hij de toetsing van het PVE en
businesscase al gemaakt voordat dit was ingepland.
Voor de rest liep het project wel volgens plan. Iedereen had zich goed aan de deadlines gehouden en
er waren geen conflicten, wel discussies maar die heb je altijd. Dit groepje heeft nog wat
aanpassingen nodig maar ik vind dat dit groepje erg sterk is en veel kan bereiken als wij voor andere
projecten mogen samenwerken.
Denk terug aan het leerdoel dat je voor jezelf had opgeschreven in het startdocument en geef aan
of je hieraan voldaan hebt of niet en waarom.
Beter plannen en de planning volgen kwam deels tot uiting. De planning is niet door mij gemaakt
maar wel in mijn bijzijn. Hierdoor zijn mijn planning vaardigheden niet helemaal tot uiting gekomen
maar ben ik wel beter gaan plannen voor dingen op de korte termijn als er iets gedaan of ingeleverd
moet worden zoals de laatste twee dagen van het project. Planning volgen is daarentegen wel goed
gegaan. Door de positieve insteek van iedereen en omdat iedereen zijn best doet was ik
gemotiveerder om strak aan de planning te houden.
Beter omgaan met de digitale omgeving is toegenomen naar meer gebruik van de digitale omgeving.
Ik vind dit persoonlijk niet erg fijn maar in deze tijden is het niet anders. Wel zou ik de digitale
omgeving van de Avans drive verlaten omdat het alleen maar achterstanden heeft gecreëerd
doordat deze niet snel update waardoor er veel dingen conflicteren met elkaar in een wordt bestand
als meerderen mensen er in werken.
Beter letten op spelling en grammatica neemt als gewoonlijk een beetje toe. Elk project dat ik maak
word ik hier beter in en gaat het na dit project een stukje beter vind ik.
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Wat is naast je leerdoel, het belangrijkste leerpunt geweest tijdens dit project en onderbouw dit.
Tijdens dit project werd mij wel duidelijker dat ik minder moet gaan dollen met mensen en de lol in
het project een tandje lager moet zetten. Ik heb gemerkt van de projectleden dat dit soms te veel
was en zij hierdoor geïrriteerd werden. Dit is natuurlijk niet mijn bedoeling dus moet ik hier beter op
letten.
Wat zou je bij herhaling anders gedaan hebben en waarom?
Geen Avans drive meer gebruiken voor grote bestanden. Dit gaat vaak mis met veel conflicterende
dingen of stukjes die niet geüpload worden waardoor ze opnieuw geschreven moeten worden. Dit is
erg frustrerend en levert alleen maar meer werk op. Voor het volgende project moet ik hier een
alternatief op vinden.
Minder dollen en lol hebben. Dit is natuurlijk goed om te hebben in het project maar ik schiet hier
soms in uit waardoor mensen geïrriteerd raken wat natuurlijk niet de bedoeling is. Volgend project
moet ik een wat serieuzere houding aannemen en de lol een tandje lager zetten. Zo raakt er
niemand geïrriteerd en loopt het project efficiënter.
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Puntenverdeling
Groepsleden:
Dylan Dreyer Varsics

Erik Geurts

Stan van den Hanenberg

Thomas van Maurik

Mitchel de Zeeuw

Puntenverdeling: Onderbouwing:
1,0
Dylan is het hele project creatief bezig geweest
met bedenken en het visualiseren van het
product. Verder heeft Dylan veel inzet getoond bij
het maken van opdrachten.
1,0
Erik heeft tijdens het hele project goede inzet
getoond. Verder heeft Erik bij de
brainstormsessies grotendeels voor de ideeën
gezorgd.
1,0
Stan werkt altijd goed en komt met goede
ingevingen. Hij neemt vaak initiatief om een
opdracht zelf uit te voeren of om alvast in het
voren te werken, dit is erg fijn aan Stan
1,0
Thomas heeft overal aan het project mee
geholpen. Dit komt omdat. Thomas heel initiatief
is met het opnemen van opdrachten en heeft
deze opdrachten goed uitgevoerd.
1,0
Mitchel heeft door het hele project heen kritisch
nagedacht over de beslissingen en de rest van de
groep ook aan het nadenken gebracht. Verder
heeft Mitchel veel inzet getoond bij het maken
van de opdrachten.
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Bijlage 1:
Categorie: Algemene vragen

Categorie: over uw telefoon
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Categorie: reizen
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Categorie: afleiding:

Categorie: problemen:
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Categorie: algemeen accessoire telefoon:
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