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DESIGN Proefschrift Guido Stompff uit Eindhoven defmieert rol designer bij ontwerp nieuw product 

'Visueel praten'Ovet ontwerpen 
Wat is de rol van een desig

ner bij het proces dat leidt 

tot nieuwe producten? Gui

do Stompff schreef er een 

proefschrift over bij zijn 

werkgever Oce. 

door Harrie Verrijt 
e-mail: h.verrijt@ed.nl 

M 
ensen, bureaus en ma
chines. Op de ont
werpafdeling van Oce 
staan ze allemaal 

door elkaar. Daar is bewust voor 
gekozen, zegt Eindhovenaar Guido 
Stompff, al yiiftien iaar product
ontwerper bii de printmachinefu
briek in Venlo. "Hier vindt het ont
werpproces plaats en niet in verga
derzaaltjes. Ik heb voor miin proef
s(hrift deze afdeling anderhalf iaar 
met camera's geobserveerd om dat 
proces te bestuderen. Het gaat bii 
ontwerpen niet om eon Steve Jobs 
die zegt hoe het moet. Echte inno
vatie ontstaat tussen verschillende 
mensen. lemand heeft een idee, 
een tweede geeft een reactie en 
een derde versterkt die. Dat kan de 
nieuwe innovatie zijn." 
Bii Oce wordt volgens Stompff al 
grotendeels zo gewerkt. Zo be
schikt het liedriif over een ruimte 
met vier onopvaUende observatie
camera's. Hier worden gewone 
mensen gevraagd de machines van 
Oce te bedienen. In een andere 
ruimte bestuderen ontwerpers 
hun gedrag. "Ik heb op miin beurt 
die ontwerpers gefilmd en bestu
deerd", zegt Stompff. "Ik zag iets 
vreemds: de mensen die de modu
les maken waren er niet bii. Die 
kriigen een mail als zo'n module 
anders moet. Om ze te overtuigen 
dat een gebruiker er niet mee over
weg kan, moeten soms hele nota's 
geschteven worden. Terwijl als ie 
het fih:npie stuurt waarop een ge
bruiker vastloopt op de module, 
ze meteen overtuigd ziin." 

Guido Stompff op de ontwerp.fdeling van Oce tussen de printmachines. In zijn 

In het proefschrift beschrijft 
Stompffhoe visuele communica
tie beter werkt dan verbaal of via 
schritt. "Miin boodsch. p 'is onder 
meer dat bij innovatie vele steen
tjes moeten worden bijgedragen 
om succesvol te zijn. Ik ga niet uit 
van gedeeld begrip, zoals in de lite
ratuur tot nu toe, maar van gedeel
de praktijk. Laat een groep men
sen werken aan dezelfde innova
tie. Zorg dat ze een eigen jatgon 
ontwikkelen: noem een bepaald 
onderdeel biivoorbeeld 'piefje' en 
hou dat consequent vol. Op die 
manier zit je op dezelfde frequen-

tie en kan er iets moois groeien," 
Stompffhecht eraan dat de desig
ner bij de hele ontwikkeling be
trokken is. 
"Ik heb uftgebreid bestudeerd wat 
wij doen. Een designer praat 40 
tot 45 procent van M tiid over de 
gebruiker ofhet eindproduct. Bij 
andere disciplines is ~at maar 20 
procent, het gaat hen vooral over 
bouties en moertjes en systeem
pjes. Bovendien praten hardware
mensen en softwaremensen vaar
al onderling met elkaar. Wij vor
men als designers de brug tussen 
hen, omdat ze wei met ons praten. 

hand een kleurencartridge. 

Bovendien maken wii schetsies. 
Het werkt als een architect die een 
keuken tekent Voor de ogen van 
zijn klant kan hij die een kwart
slag draaien om te laten zien dat 
dit gunstiger is voor de lichtinval. 
Dan tekent hij er een setre bij en 
de klant, die dat niet op zijn wen
senlijstje had staan, is meteen over
tuigd." 
Stompff zegt dat het model waar
in zoveel mogelijk visueel wordt 
gecommuniceerd ook efficienter 
is. "Je maakt met minder mensen 
minder nota's om elkaar te overtui
gen. Door meteen met beelden en 

foto Le Giessen 

prototypes te werken, voorkom ie 
dat ie het oneens lijkt te zijn, ter
wijl je dat eigenlijk niet bent. Als 
Oce brengen we dat graag in prak
tijk, zeker omdat we vaak samen
werken met collega's van onze Ja
panse moeder Canon. Door met 
beeldmateriaal te werken slecht je 
ook nog eens de taalbarri;'re." 
Stompff wi! deze manier van ont
werpen graag uitdragen. "Oat 
doen we via onze Oce-leerstoel in 
Maastricht en via de TU Delft, 
waar ik les geef Maar in de eerste 
plaats brengen we het hier in Ven-
10 natuurliik in praktijk." 


