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Data als nieuw materiaal voor ontwerpers  

In lijn met de kracht van Eindhoven als Designstad en Brainport als innovatieve 
technologieregio ontwikkelden ontwerpers Janne van Kollenburg en Sander Bogers (Industrial 
Design) de nieuwe ontwerpmethode ‘Data-enabled Design’. Deze methode brengt de creatieve 
kant van design samen met de wereld van data. Hun onderzoek heeft al geresulteerd in de 
lancering van nieuwe producten en het opzetten van een ‘Data-enabled Design’ team bij Philips 
Design. 

De producten en diensten die we iedere dag gebruiken worden steeds slimmer. Ze verzamelen data 
over jou als gebruiker en kunnen aan de hand daarvan reageren. Denk bijvoorbeeld aan een 
tandenborstel die weet welke tanden je poetst en je er vervolgens op attendeert als je een hoekje 
vergeten bent. Veel van deze producten en diensten zijn met het internet verbonden, waardoor ze ook 
met andere producten en diensten kunnen communiceren en deel worden van grotere ‘ecosystemen’. 
Zo zou je tandenborstel van je citruspers kunnen leren dat je net een jus d’orange hebt gedronken en 
je vervolgens adviseren nog even te wachten met tandenpoetsen.  

Van evaluatie naar creatie 
Vooralsnog wordt data vooral gebruikt in het ontwerpproces om reeds gemaakte ontwerpkeuzes te 
evalueren of valideren. Zo gebruiken websites bijvoorbeeld data, die onopgemerkt verzameld wordt 
terwijl jij rondklikt, om te bepalen of de website gebruiksvriendelijk is. Voor de nieuwe generatie van 
producten, die zich aanpassen aan de gebruiker, zou data al eerder betrokken moeten worden in het 
creatieve proces van ontwerpers. Ontwerpers zullen bijvoorbeeld moeten bepalen welke data gebruikt 
wordt en op welke manier. Oftewel, waar data eerst vooral bedoeld was voor evaluatie zal het nu ook 
gebruikt moeten worden voor creatie. 

Vernieuwend onderzoek 
Bogers en van Kollenburg hebben als antwoord hierop gezamenlijk de ‘Data-enabled Design 
methode’ ontwikkeld aan de hand van diverse Philips Design projecten. Deze methode is zeer 
geschikt voor het ontwerpen van toekomstige interactieve producten en diensten die data gebruiken 
om steeds persoonlijker te worden. In hun proefschrift illustreren Bogers en van Kollenburg drie grote 
projecten en geven daarmee ook duidelijke voorbeelden die andere ontwerpers kunnen helpen om 
data op deze creatieve manier te gebruiken. Hun werk is daarmee aan de ene kant praktisch 
toepasbaar en gelijktijdig academisch vernieuwend. 

Slimme Babyfles 
In een van deze projecten ontwierpen Bogers en Van Kollenburg een prototype van een flessenhoes 
die past op de Philips Avent babyflessen. De hoes registreert onder andere de drinktijd, de 
temperatuur van de melk en de hoeveelheid die de baby drinkt. De flessenhoes werd door 
verschillende families getest. Door de – op afstand verzamelde – data kreeg het ontwerpteam inzicht 
hoe verschillend ouders en verzorgers hun baby voeden en ontstonden er vele ideeën om hen daarin 
te ondersteunen. Omdat de prototypes ook zo ontworpen waren dat ze op afstand aangepast konden 
worden, was het uitproberen van nieuwe ideeën eenvoudig en kon feedback van de deelnemende 
ouders snel verzameld worden. Op deze iteratieve manier ontwierpen zij uiteindelijk de Slimme 
Babyfles, die ouders persoonlijk advies kan geven bij het voeden van hun kind. Zo kan de fles 
bijvoorbeeld aan de hand van data, persoonlijke tips geven over hoe het beste over te schakelen naar 
een voeding per dag minder. 

De nieuwe generatie van design 
Naar aanleiding van hun succesvolle promotieonderzoek is er inmiddels een Data-enabled Design 
team opgezet binnen Philips Design en een lesprogramma ontwikkeld voor studenten van Industrial 
Design om deze nieuwe manier van ontwerpen te leren. Naast de methodologische inzichten hebben 



 

de voorbeeldprojecten zelf ook veel impact gehad. Zo is de Slimme Babyfles gepresenteerd op grote 
technologiebeurzen (CES’17 en IFA’18) en wordt deze zeer binnenkort op de markt gebracht door 
Philips Avent. Andere innovaties zijn beschreven in een drietal patenten die nu nog verder in 
ontwikkeling zijn bij Philips. 

Title of PhD-thesis: Data-enabled Design. Supervisors: Caroline Hummels (TU/e), Joep Frens (TU/e), 
Eva Deckers (Philips Design). Other main parties involved: IMPULS perinatology framework consisting 
of Eindhoven University of Technology, Philips and Maxima Medical Centre. 

 


