SMOELENBOEK BEP 2019, Reinier de Graaf
Industriëel ontwerpen
Hallo, wij komen uit
de faculteit Industriëel
Ontwerpen van de TU
Delft. We zijn allemaal
enthousiast over deze
case!

Lisanne van den Berg

Hidde Slobbe

Als ontwerper wil ik een
verbindende schakel
zijn tussen de techniek
en de geneeskunde
om zo de kwaliteit van
leven voor mensen te
kunnen verbeteren.

Mijn idee moet worden
gedragen door de
business, getest zijn
door de gebruikers en
daarnaast binnen een jaar
implementeerbaar zijn.

BEP

Ekin Kerimoglu

Ik ben een gebruikergericht ontwerper, en mijn
ambitie is om flexibele
producten te ontwerpen
die zo goed en efficient
mogelijk bij mensen
passen.

17 Studenten van IO
gaan de komende 9
weken hun hersens
laten kraken voor
Reinier de Graaf.
Graag stellen we ons
voor!

Koen Emous
Als ontwerper wil ik
graag doen wat ik leuk
vind, waardoor andere
mensen de mogelijkheid
hebben om te doen wat
zij leuk vinden.

Floor Oomen

Als ontwerper ben
ik strategisch en
toekomstgericht. Ik denk
in oplossingen en voeg
hiermee iets toe aan de
gebruiker en zijn/haar
omgeving.

Mickey Linskens

Mijn ambitie is om mensen
een fijne ervaring te geven,
door de huidige situatie
te analyseren en op die
manier problemen op te
lossen.

Ik ga nadruk leggen
op het analyseren van
zowel de visie van
Reinier de graaf en
zijn werknemers als
mijn eigen visie.

Pauline Eshuis
Ik vind het interessant
om te kijken of ik vanuit
(de psychologie achter)
het menselijk gedrag een
product kan ontwerpen die
de doktersassistenten kan
helpen.

Mijn ambitie is dat ik na
grondig onderzoek naar
doktersassistenten hun
verwachtingen vertaal
naar een perfecte
oplossing.

Barbara Vroom
Ik ben een soft product
designer die gebruik
en user gerelateerd
onderzoek erg
interessant vind.

Floor Burgers
Mijn ambitie is om
compromissen te vinden
tussen people, planet en
profit waarbij ik graag
de circulaire economie
in mijn ontwerpen
meeneem.

Mijn ambitie is om een
oplossing bedenken
die nut heeft voor de
maatschappij en waar
ik als ontwerper trots
op kan zijn.

Dyantha Fisser

Daniela Estrada

Simone Cobussen

Anne Raspoort

Als product ontwerper
wil ik me focussen
op medisch design,
Medisign, binnen de
circulaire economie.

Debora Kole
Ik wil kijken naar de
hoofdoorzaak van het
probleem: waarom willen
de doktersassistenten
bewegen? Wat is de
beste oplossing?

Tara Mulder

Bent Verhoeff

Door de omgeving
en gebruiker grondig
te analyseren ben
ik van plan om een
oplossing te vinden
die echt werkt.

Ik ga me focussen op
het inbrengen van een
bevrijdende mindset
op de werkvloer voor
doktersassistenten op
korte termijn.

Auke Nieuwsma
Ik wil graag als
ontwerper bijdragen
aan een gezondere
werkomgeving omdat
dit een steeds groter
probleem wordt.

