
INTRODUCTIE WERKWIJZE

Een duidelijke structuur 
Een voorspelbare en consequente 
omgeving in gebruik en uitstraling.

Slimme suggesties
Tips voor bijvoorbeeld boeken aan de 
hand van wie ik ben en mijn gedrag.

Razende reporters
Met de projectgroep als razende reporters bracht 
Muzus de behoeften en ervaringen in kaart van 
de gebruikers van de digitale wereld van Avans. 
Aan de hand van de methode contextmapping 
zijn interviews afgenomen met 10 studenten, 10 
docenten en 10 ondersteunend medewerkers.

Het wereldloket on tour
Bij Avans Hogeschool in Breda en Den Bosch kon 
men meedenken over de visie. Herkennen zij zich in 
de opgestelde richtlijnen? En lukt het om zichzelf 
te plaatsen in de werelddelen en hun activiteiten 
hierin in te verwoorden? De opgehaalde ideeën zijn 
meegenomen in de ontwikkeling van dit document.

Avans Hogeschool heeft de ambitie een nieuw portaal te 
ontwikkelen op basis van behoeften van gebruikers: een nieuwe 
digitale wereld voor toegang tot door Avans beschikbaar 
gestelde toepassingen en cultuurverandering rondom een 
gezamenlijke werkwijze: meer digitaal, meer delen, meer 
samenwerken. Als vertrekpunt bracht service design bureau 
Muzus de behoeften in vier werelddelen in kaart én ontwikkelde 
een visie met richtlijnen voor het ontwerp.

Inzicht in expertise van anderen
Weten wat je anderen doen en weten 
en dit kunnen inzetten wanneer nodig.

Altijd & overal toegankelijk
Via verschillende apparaten binnen 
en buiten het netwerk van Avans.

Relevante inhoud voor mij
Gebaseerd op wie ik ben en wat ik doe, 
zoals mijn studie of vakgebied.

Fysieke ontmoeting als uitgangspunt
Intensief samenwerken gaat beter 
wanneer je elkaar regelmatig ziet.

Eén wereld
Eén keer inloggen en in één beweging 
toegang tot de gehele wereld.

Aangepast aan mijn voorkeuren
Passend bij mijn manier van 
werken en mijn interesses.

Samenwerken op afstand
Plannen, taken verdelen, afspraken 
maken, bestanden delen, etc.

Overzichtelijk & intuïtief
Zonder na te hoeven denken 
navigeren door het portaal.

Aanpasbaar door mij
Voorkeuren handmatig kunnen doorgeven 
m.b.t. structuur, inhoud en meldingen.

Snel en vluchtig contact
Een snelle vraag stellen of tip 
krijgen, zodat je weer verder kunt.

Snel vinden wat ik zoek
Zonder onderbroken te worden 
of verdwaald te raken.

Eén transparante wereld met naadloze 
toegang tot alles wat je nodig hebt om 
te werken.

NAADLOOS PERSOONLIJK

De wereld inspireert jou en representeert 
wie je bent, wat je doet en wat je zoekt.

VERBONDEN

Altijd, wanneer jij het wilt, je verbinden 
met mensen én kennis.

NAADLOOS, PERSOONLIJK 
& VERBONDEN

Visie op de digitale wereld van Avans 
op basis van behoeften van gebruikers

Visie op de digitale wereld: naadloos, persoonlijk en verbonden
Het is één transparante wereld met naadloze toegang tot alles wat 
je nodig hebt om te werken. De wereld inspireert jou en representeert 
wie je bent, wat je zoekt en wat je doet. En altijd, wanneer jij het wilt, 
je verbinden met mensen én kennis. Het onderste deel presenteert per 
interactiekwaliteit (naadloos, persoonlijk & verbonden) richtlijnen voor 
het ontwerp. 

Over contextmapping
Bij Muzus is de mens de inspiratiebron. Door het begrijpen van hun 
motivaties, komen feiten tot leven en worden oplossingen waardevol. 
Muzus gebruikt hierbij de methodiek contextmapping, ontwikkeld aan 
de Technische Universiteit Delft (Sleeswijk Visser et al. 2005). Met deze 
methodiek kunnen latente behoeften en motivaties in kaart worden 
gebracht en worden deelnemers bewust van hun toekomstige behoeften.

Behoeften in vier werelddelen: organiseren, 
samenwerken, delen en ontdekken
Afhankelijk van je doel en met wie je bent 
bevind je je in één van de vier werelddelen. 
In ieder werelddeel heb je andere behoeften. 
Onder de evenaar is controle je doel: je werkt 
oplossingsgericht en vaak onder tijdsdruk. 
Ontdekken is je doel boven de evenaar: je zoekt 
inspiratie en hebt tijd en ruimte om af te dwalen. 

De visie met richtlijnen én de vier werelddelen zijn ontwikkeld 
onder leiding van Muzus in samenwerking met een projectgroep 
met vertegenwoordiging uit de organisatie.
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Nieuwsgierig geworden naar de vier werelddelen en 
bijbehorende behoeften? Bekijk de aanvullende folders.

VISIE & RICHTLIJNEN DIGITALE WERELD

Onderdeel van het service design traject ‘Nieuwe digitale 
wereld’ door Muzus voor Avans Hogeschool (2018).
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VERDIEPEN

Zoeken naar inspiratie 
om jezelf verder te 
ontwikkelen binnen je 
vakgebied. 

WELKOM IN DIT WERELDDEEL

LAAT ME GROEIEN DOELGERICHT OP ONTDEKKINGSREISDE DIGITALE WERELD VAN AVANS

ONTMOET DE INWONERS

“In een time-management 
cursus heb ik allerlei tips en 
tricks geleerd over hoe je je 
werk handig organiseert.”

INSPIRATIE

OP DE HOOGTE

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

KENNIS IN DE PRAKTIJK TOEKOMSTGERICHT

NIEUWSGIERIGBETROUWBAAR

In het werelddeel ‘verdiepen’ ontdek je onderwerpen die 
aansluiten bij je interesses en je helpen bij het verbeteren van 
je vaardigheden. Je maakt hier de stof eigen en blijft op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied.

BEHOEFTEN IN DE VIER WERELDDELEN
Naast dit werelddeel ‘verdiepen’ bestaan 
ook ‘delen’, ‘organiseren’ en ‘samenwerken’. 
Afhankelijk van je doel en met wie je bent 
bevind je je in één van deze vier werelddelen. 
Onder de evenaar is controle je doel: je werkt 
oplossingsgericht en vaak onder tijdsdruk. 
Ontdekken is je doel boven de evenaar: je 
zoekt inspiratie en hebt de tijd en ruimte om 
af te dwalen. Je behoeften zijn afhankelijk 
van het werelddeel waarin je je bevindt.

OVER HET ONDERZOEK
Avans Hogeschool heeft de ambitie om een nieuwe digitale wereld te 
ontwikkelen op basis van behoeften van de gebruikers. Service design 
bureau Muzus bracht samen met de projectgroep als razende reporters 
deze behoeften in kaart in vier werelddelen en ontwikkelde op basis 
daarvan een visie met richtlijnen voor het ontwerp. Bij het wereldloket 
on tour kon men hierop reageren en meedenken.

Naadloos in één flow doorlinken 
naar (nieuwe) bronnen en altijd 
en overal verder gaan waar je 
gebleven bent.

Persoonlijk onthouden waar je 
gebleven bent en suggesties 
bieden voor relevante 
informatie en passende 
cursussen.

Verbonden met kennisbronnen 
binnen én buiten Avans.

Als je geen rust hebt, kan je 
jezelf niet goed verdiepen.

De informatie moet juist, actueel 
betrouwbaar en volledig zijn.

Als informatie niet wordt 
vernieuwd, dan haak je af.

Het frustreert je wanneer 
informatie niet 24/7 
beschikbaar is.

Wanneer je na lang zoeken op 
een verhelderend artikel stuit. 
Nu komt het allemaal samen!

Je ontdekt een interessante cursus of training en vindt een helder 
overzicht van de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je doet 
onderzoek voor de projecten waar je mee bezig bent en volgt de 
wetenschappelijke tijdschriften die relevant zijn voor jouw vakgebied. 
Tijdens het studeren voor een tentamen dwaal je even af en stuit je op 
een net gepubliceerd paper. ‘Wow, dit is eigenlijk best interessant!’

HET EUREKA MOMENT

NU HAAK JE AF

DIT ZOEK JE IN DIT WERELDDEEL

DIT DOE IK...

Als je suggesties ziet van 
wat je allemaal nog meer zou 
kunnen doen of lezen.

Als je ziet welke interessante 
bronnen je kan volgen.

Als je tips krijgt hoe je kennis 
direct kan toepassen in de 
praktijk.

Actuele, betrouwbare en 
volledige informatie

Laagdrempelige toegang tot 
meer informatie

Altijd en overal informatie 
(terug) kunnen vinden

Artikelen, evenementen en 
trainingen relevant voor jou

Informatie die toepasbaar is in 
jouw dagelijkse bezigheden

“Als ik ga studeren, doe 
ik dat het liefst alleen 
en in alle rust. Ik studeer 
eigenlijk altijd thuis.”

“Wat mijn vak betreft ben ik 
redelijk bij, maar ik kan nog heel 
veel leren qua docentschap. Je 
krijgt daar veel trainingen in en 
daar maak ik graag gebruik van.”

“Bowzine is een app waarin je 
alle belangrijke tijdschriften 
kunt bewaren. Dat vind ik 
echt een fijne app”

STUDENT

DOCENT
ONDERZOEKER

ONDERSTEUNEND MEDEWERKER

Onderdeel van het service design traject ‘Nieuwe digitale 
wereld’ door Muzus voor Avans Hogeschool (2018).

“Ik vind het leuk om 
artikelen te lezen en op 
de hoogte te blijven. De 
technische artikelen, dus 
bijvoorbeeld over artificial 
intelligence.”

“Het moet wel relevant zijn, 
voor mijn gevoel meteen 
bruikbaar.”

Docenten en ondersteunend medewerkers 
verdiepen zich actief in informatie die ze 
zelf zoeken. Studenten zijn passiever. Ze 
verdiepen zich voornamelijk in aangeboden 
lesmateriaal binnen hun studie, en gaan 
minder vaak zelf op zoek.

SPANNINGSVELD

NAADLOOS, PERSOONLIJK EN VERBONDEN
Het is één transparante wereld met naadloze toegang tot alles wat 
je nodig hebt om te werken. Je beweegt je moeiteloos tussen de 
verschillende werelddelen. De wereld inspireert jou en representeert 
wie je bent, wat je doet en wat je zoekt. En altijd, wanneer jij het wilt, je 
verbinden met mensen én kennis.

Voor mezelf Samen

Met tijdsdruk In alle rust

Controle Ontdekken

Denken Doen

Docent of medewerker in de diepte

Student aan het oppervlak

“Mijn werkplek is 
afgesloten, waardoor 
ik ben afgezonderd. Ik 
kan me dan wel beter 
concentreren.”

AUTONOMIE

VERDIEPEN DELEN

SAMEN-
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DELEN

Kennis en ervaring 
uitwisselen, zodat je 
met nieuw inzicht 
kennis kan creëren

WELKOM IN DIT WERELDDEEL

SAMEN WEET JE MEER INSPIRERENDE ONTMOETINGENDE DIGITALE WERELD VAN AVANS

ONTMOET DE INWONERS

“Je moet elkaar kunnen 
vinden. Het is jammer dat 
mensen nu op verschillende 
plekken het wiel opnieuw 
uitvinden.”

HET BESTE IN ELKAAR NAAR BOVEN HALEN

UITWISSELEN

HELPENVERBINDEN

ELKAAR UITDAGEN

In het werelddeel ‘delen’ leer je van kennis en ervaringen van 
anderen. Je raakt geïnspireerd door een toevallige ontmoeting 
of geplande afspraak. Met het verkregen inzicht, kun je direct 
stappen zetten. Deze kennis geef jij op het goede moment 
weer door, waardoor je samen creëert en verder ontwikkelt.

Naadloos informatie 
uitwisselen en weten hoe je 
verder kunt zoeken.

Persoonlijke suggesties voor 
het ontdekken van mensen en 
kennis op het juiste moment. 

Verbonden met de activiteiten, 
kennis en ervaring van anderen, 
zodat je samen iets nieuws 
kunt creëren.

Je stelt je kwetsbaar op bij het 
stellen van een vraag, maar je 
wordt niet begrepen.

Het wiel wordt opnieuw 
uitgevonden, omdat mensen 
niet op de hoogte zijn van 
ervaringen van anderen.

Het antwoord op je vraag sluit 
niet aan.

Je deelt kennis en ervaringen met anderen. Bijvoorbeeld door het 
bijwonen van een presentatie of tijdens een kort gesprek bij de 
koffieautomaat. Je ziet connecties tussen mensen en brengt ze met 
elkaar in contact, zodat ze elkaar verder kunnen helpen. Je draagt je 
eigen kennis en ervaring over en gaat in gesprek met anderen. Hierdoor 
ontdek je elkaars expertise en kun je op basis van nieuw inzicht kennis 
creëren.

GREAT MINDS THINK ALIKE

LIEVER OP MEZELF

DIT ONTDEK JE HIER

DIT DOE JE...

Manier van kennisoverdracht 
die aansluit bij de ander

Inzicht in werkzaamheden en 
expertise van anderen

Laagdrempelig contact met 
anderen

Inspiratie voor onderwerpen 
waar jij mee bezig bent

Connecties tussen de kennis 
en ervaring van jou en anderen

“Bij projecten gebruiken we ook 
WebWhatsapp. Tijdens het gesprek 
kun je iets bijvoegen, zo van ‘dit is 
waar het over gaat’.”

“Ik gebruik smartphones in 
mijn lessen, bijvoorbeeld met 
Kahoot. Ik probeer veel te 
combineren met filmpjes en 
diverse werkwijzen.”

“Je hebt al ontzettend veel 
mogelijkheden om mensen 
te vinden. Ik heb bijvoorbeeld 
een alumni-groep op LinkedIn, 
want daar zit iedereen op.”

STUDENT

DOCENT
ONDERZOEKER

ONDERSTEUNEND MEDEWERKER

“Dat studenten zich 
vertrouwd en veilig voelen 
bij mij en zich open durven 
stellen om te leren. En dat 
ze daar plezier in hebben. 
Als ik dat voor elkaar krijg, 
dan heb ik mijn werk goed 
gedaan.”

“Elke academie of dienst 
is eigenlijk een eigen 
bedrijfje, kleine eilandjes. 
Het is interessant om van 
elkaar te leren.”

Het is veilig en vertrouwd om binnen je 
eigen vakgebied te blijven. Hoe treed je met 
vertrouwen in mensen en de organisatie buiten 
je comfortzone? Wanneer ga je met een veilig 
gevoel van jouw eiland om kennis en ervaring uit 
te wisselen met anderen? 

HET SPANNINGSVELD 

Voor jezelf Samen

Met tijdsdruk In alle rust

Controle Ontdekken

Denken Doen

Je raakt geïnspireerd als je in 
gesprek gaat met experts over 
een boeiend onderwerp.

Als mensen dankzij jou kunnen 
leren van elkaar, omdat jij ze 
aan elkaar hebt voorgesteld.

Als de manier van informatie 
overbrengen werkt. De ander 
begrijpt het en kan vooruit.

Je vindt ineens een project 
wat precies aansluit op jouw 
onderzoek. 

Onderdeel van het service design traject ‘Nieuwe digitale 
wereld’ door Muzus voor Avans Hogeschool (2018).

BEHOEFTEN IN DE VIER WERELDDELEN
Naast dit werelddeel ‘delen’ bestaan ook 
‘verdiepen’, ‘organiseren’ en ‘samenwerken’. 
Afhankelijk van je doel en met wie je bent 
bevind je je in één van deze vier werelddelen. 
Onder de evenaar is controle je doel: je werkt 
oplossingsgericht en vaak onder tijdsdruk. 
Ontdekken is je doel boven de evenaar: je 
zoekt inspiratie en hebt de tijd en ruimte om 
af te dwalen. Je behoeften zijn afhankelijk 
van het werelddeel waarin je je bevindt.

OVER HET ONDERZOEK
Avans Hogeschool heeft de ambitie om een nieuwe digitale wereld te 
ontwikkelen op basis van behoeften van de gebruikers. Service design 
bureau Muzus bracht samen met de projectgroep als razende reporters 
deze behoeften in kaart in vier werelddelen en ontwikkelde op basis 
daarvan een visie met richtlijnen voor het ontwerp. Bij het wereldloket 
on tour kon men hierop reageren en meedenken.

NAADLOOS, PERSOONLIJK EN VERBONDEN
Het is één transparante wereld met naadloze toegang tot alles wat 
je nodig hebt om te werken. Je beweegt je moeiteloos tussen de 
verschillende werelddelen. De wereld inspireert jou en representeert 
wie je bent, wat je doet en wat je zoekt. En altijd, wanneer jij het wilt, je 
verbinden met mensen én kennis.

Eiland als comfortzone

INSPIREREN

VERDIEPEN DELEN

SAMEN-
WERKEN

ORGANISEREN

ontdekken

controle

al
le

en

sam
en



ORGANISEREN

Overzicht houden op jouw 
eigen werkzaamheden 
en praktische zaken 
regelen.  

WELKOM IN DIT WERELDDEEL

HET ZELF KUNNEN DOEN JOUW ROUTE UITSTIPPELENDE DIGITALE WERELD VAN AVANS

ONTMOET DE INWONERS

“Ik ben misschien ouderwets, 
maar ik vind papier fijn werken. 
Waar ik een uitroepteken bij zet 
is belangrijk, de rest gebeurt in 
de waan van de dag.”

DOELGERICHT

HELDERE COMMUNICATIE STRUCTUUR

CONTROLEZELFSTANDIG

In het werelddeel ‘organiseren’ structureer je je werk en zorg 
je voor overzicht. Deze wereld is alleen voor jou zichtbaar. 
Je werkt jouw to-do-lijstjes af en lost ad hoc problemen op. 
Daarnaast zoek je praktische informatie op en bereid je voor 
op het werk in de andere werelddelen.

Naadloos van het ene overzicht 
naar het andere en direct 
weten wat je waar kunt 
regelen.

Persoonlijke herinneringen 
zodat je niets vergeet, 
informatie alleen zichtbaar voor 
jou en zelf structuur bepalen.

Verbonden met de mensen van 
wie je afhankelijk bent om iets 
te organiseren.

Wanneer niet alles te regelen 
is vanaf je telefoon.

Als je niet kunt vinden waar 
je naar zoekt en telkens moet 
Googlen naar het antwoord.

Het frustreert je wanneer je 
100 keer moet klikken om jouw 
doel te bereiken. 

Zeker als je bepaalde 
handelingen steeds opnieuw 
moet uitvoeren. 

Je deelt je eigen werkzaamheden in en brengt overzicht aan in je werk, 
zodat je precies weet wat je moet doen. Ook los je toevallig passerende 
problemen op en zorgt ervoor dat praktische zaken worden afgehandeld. 
Af en toe word je herinnerd aan een persoonlijke deadline of afspraak, 
zodat je belangrijke dingen niet over het hoofd ziet. Niet teveel 
afhankelijk van anderen, alles lekker zelf regelen!

ALLES ONDER CONTROLE

OBSTAKELS TEGENKOMEN

DIT ZOEK JE IN DIT WERELDDEEL

DIT DOE JE...

Actuele en heldere informatie 
over de mogelijkheden, zodat je 
het zelf kunt regelen

Een duidelijk aanspreekpunt 
voor het organiseren van mijn 
praktische zaken

Compleet beeld van belangrijke 
momenten over het hele jaar

Weten bij wie je terecht kunt 
met een probleem en de 
mogelijkheid om hulp in te 
schakelen waar nodig

“Ik zorg dat ik de studiewijzer 
heb uitgeprint en maak per dag 
een planning. Zo van, dit wil ik 
vandaag gedaan hebben. En 
dan letterlijk afstrepen.”

“Er is een HRM zelfservice. Dan 
kun je dingen zelf regelen zoals 
declaraties of reiskosten. Dat is 
heel fijn.”

“Voordat ik op mijn werk 
kom, heb ik al mijn mails al 
beantwoord. Ik doe dat in de 
trein op mijn mobiel of iPad.”

STUDENT

DOCENT
ONDERZOEKER

ONDERSTEUNEND MEDEWERKER

“MyAvans, daar staat 
alles in, het noodzakelijke. 
Mijn rooster, Blackboard, 
Osiris, welke lokalen zijn 
vrij, tentamenrooster, 
medewerkers met 
telefoonnummers. Het 
snelle binnen handbereik.”

Ondersteunend medewerkers en degene die zij 
ondersteunen hebben allebei graag controle. Mensen 
met een probleem willen dit snel oplossen en zijn niet 
graag afhankelijk van een ondersteunend medewerker.  
Een ondersteunend medewerker heeft de ander nodig 
om goed te helpen. Dit brengt onzekerheden mee. 

SPANNINGSVELD

Voor jezelf Samen

Met tijdsdruk In alle rust

Controle Ontdekken

Denken Doen

“Wat ik belangrijk vind, is 
dat ik alles wat ik nodig 
heb ook kan vinden. Het is 
irritant als dat niet lukt.”

Inzichtelijk hebben wat je nog 
moet doen voor wanneer, geeft 
je rust.

Je wilt weten wat je zelf kunt 
regelen, waar je dat moet doen 
en hoe.

Wanneer je zonder obstakels 
iets kunt regelen, heb je tijd 
over voor de dingen die je écht 
belangrijk vindt.

Het op je eigen manier kunnen 
doen, zoals zelf bepalen hoe je 
dingen inricht.

Onderdeel van het service design traject ‘Nieuwe digitale 
wereld’ door Muzus voor Avans Hogeschool (2018).

BEHOEFTEN IN DE VIER WERELDDELEN
Naast dit werelddeel ‘organiseren’ bestaan 
ook ‘verdiepen’, ‘delen’ en ‘samenwerken’. 
Afhankelijk van je doel en met wie je bent 
bevind je je in één van deze vier werelddelen. 
Onder de evenaar is controle je doel: je werkt 
oplossingsgericht en vaak onder tijdsdruk. 
Ontdekken is je doel boven de evenaar: je 
zoekt inspiratie en hebt de tijd en ruimte om 
af te dwalen. Je behoeften zijn afhankelijk 
van het werelddeel waarin je je bevindt.

OVER HET ONDERZOEK
Avans Hogeschool heeft de ambitie om een nieuwe digitale wereld te 
ontwikkelen op basis van behoeften van de gebruikers. Service design 
bureau Muzus bracht samen met de projectgroep als razende reporters 
deze behoeften in kaart in vier werelddelen en ontwikkelde op basis 
daarvan een visie met richtlijnen voor het ontwerp. Bij het wereldloket 
on tour kon men hierop reageren en meedenken.

NAADLOOS, PERSOONLIJK EN VERBONDEN
Het is één transparante wereld met naadloze toegang tot alles wat 
je nodig hebt om te werken. Je beweegt je moeiteloos tussen de 
verschillende werelddelen. De wereld inspireert jou en representeert 
wie je bent, wat je doet en wat je zoekt. En altijd, wanneer jij het wilt, je 
verbinden met mensen én kennis.

Afhankelijkheid  
en controle

EMPOWERMENT

VERDIEPEN DELEN

SAMEN-
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SAMENWERKEN

Praktisch de krachten 
bundelen om efficiënt 
goed werk te verzetten

WELKOM IN DIT WERELDDEEL

SAMEN STA JE STERK SAMEN KILOMETERS MAKENDE DIGITALE WERELD VAN AVANS

ONTMOET DE INWONERS

“Ik heb ondertussen mijn 
netwerk binnen Avans wel. 
Ik ken altijd wel iemand die 
me even kan helpen.”

GELIJKWAARDIG

GEZAMENLIJK DOEL

AFSPRAKEN MAKEN

ELKAAR HELPEN TRANSPARANT

FLEXIBEL

In het werelddeel ‘samenwerken’ werk je samen met anderen 
of help je elkaar met een interessant vraagstuk. Je maakt 
duidelijke afspraken, verdeelt de werklast en werkt tegelijk 
aan hetzelfde project. Of je nu een ruimte deelt of vanaf 
verschillende locaties werkt; samen kom je verder!

Naadloos van het ene project 
naar het andere project 
wisselen en overal bij de 
bestanden kunnen.

Persoonlijk indeling van de 
digitale omgeving, ieder project 
is anders.

Verbonden met je collega’s 
of projectgenoten, op ieder 
moment van de dag.

Een verdwenen document is 
een nachtmerrie. Je moet weer 
helemaal overnieuw beginnen.

Het is frustrerend niet verder 
te kunnen, omdat je geen 
antwoord krijgt.

Als samenwerken tijdrovend is, 
doe je het liever zelf.

Het niet begrijpen van elkaar, 
doordat een bericht verkeerd 
geïnterpreteerd wordt.

Je werkt met anderen om samen jullie doel te bereiken. Je maakt 
inzichtelijk wat er moet gebeuren, stelt deadlines en verdeelt de taken. 
Tussendoor houd je contact met anderen over de projectvoortgang. 
Vragen stel je aan anderen in de projectgroep, zodat je snel weer verder 
kunt. Zij houden zich tenslotte met hetzelfde bezig. Het is waardevol om 
even snel fysiek bij elkaar te komen om te sparren.

HET VLIEGWIEL-EFFECT

ZAND IN DE MOTOR

DIT ONTDEK JE IN DIT WERELDDEEL

DIT DOE JE...

Tegelijkertijd aan een project 
werken met anderen

Aan een projectgroep vragen 
stellen

Gezamenlijk plannen en taken 
verdelen

Snel en makkelijk bestanden 
delen en er samen aan werken

Een compleet overzicht van al 
je deadlines

“WhatsApp-groepen zijn handig voor 
herinneringen en tips. En je kunt er 
alles vragen, omdat de docent er 
ook in zit.”

“Ik loop graag even langs en 
vraag het iemand. Anders moet 
je gaan e-mailen en dan krijg je 
een onnodig grote mailberg.”

“Als je samen aan een 
artikel werkt, is het fijn om 
te zien wat de ander aan het 
schrijven is.”

STUDENT

DOCENT
ONDERZOEKER

ONDERSTEUNEND MEDEWERKER

“Met face-to-face 
overlegkom je op dingen, 
waar je van te voren niet 
aan hebt gedacht.”

“Collega’s zijn fijn om 
ideeën bij te pitchen of te 
raadplegen bij twijfels of 
als ik ergens tegenaan loop. 
Dan is het fijn om te kunnen 
overleggen.”

In het onderwijs werken docenten en studenten veel samen, 
maar niet altijd op hetzelfde moment en dezelfde plaats. 
Tijdens werktijd zijn docenten volop bezig met lesgeven 
en vergaderen op Avans. Studenten werken ook na hun 
ingeroosterde lessen, bijvoorbeeld ‘s avonds op hun kamer. 
Een prangende vraag aan een docent blijft onbeantwoord, 
terwijl ze het antwoord nodig hebben om verder te kunnen.

HET SPANNINGSVELD

Voor jezelf Samen

Met tijdsdruk In alle rust

Controle Ontdekken

Denken Doen

Snel en laagdrempelig contact 
leggen met anderen, helpt je 
snel verder.

Samen op schema liggen en 
de deadline halen, dat is waar 
je het voor doet.

Enthousiasme van anderen 
geeft inspiratie voor jouw 
eigen werk.

Gedeelde smart is halve smart. 
Weten dat anderen ook bezig 
zijn, maakt het makkelijker.

“Als iemand vijf tafels 
verderop zit en mij een 
mailtje stuurt, dat is toch 
jammer.”

Onderdeel van het service design traject ‘Nieuwe digitale 
wereld’ door Muzus voor Avans Hogeschool (2018).

BEHOEFTEN IN DE VIER WERELDDELEN
Naast dit werelddeel ‘samenwerken’ bestaan 
ook ‘verdiepen’, ‘delen’ en ‘organiseren’. 
Afhankelijk van je doel en met wie je bent 
bevind je je in één van deze vier werelddelen. 
Onder de evenaar is controle je doel: je werkt 
oplossingsgericht en vaak onder tijdsdruk. 
Ontdekken is je doel boven de evenaar: je 
zoekt inspiratie en hebt de tijd en ruimte om 
af te dwalen. Je behoeften zijn afhankelijk 
van het werelddeel waarin je je bevindt.

OVER HET ONDERZOEK
Avans Hogeschool heeft de ambitie om een nieuwe digitale wereld te 
ontwikkelen op basis van behoeften van de gebruikers. Service design 
bureau Muzus bracht samen met de projectgroep als razende reporters 
deze behoeften in kaart in vier werelddelen en ontwikkelde op basis 
daarvan een visie met richtlijnen voor het ontwerp. Bij het wereldloket 
on tour kon men hierop reageren en meedenken.

NAADLOOS, PERSOONLIJK EN VERBONDEN
Het is één transparante wereld met naadloze toegang tot alles wat 
je nodig hebt om te werken. Je beweegt je moeiteloos tussen de 
verschillende werelddelen. De wereld inspireert jou en representeert 
wie je bent, wat je doet en wat je zoekt. En altijd, wanneer jij het wilt, je 
verbinden met mensen én kennis.

Tijdsverschil tussen 
docent en student

EFFICIËNT

VERDIEPEN DELEN

SAMEN-
WERKEN

ORGANISEREN

ontdekken

controle
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