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WAT IS EEN DESIGN RATIONALE? 

HOE ZOU JE IN JE EIGEN WOORDEN UITLEGGEN WAT EEN DESIGN RATIONALE IS? 

Een design rationale is een document waarin je vastlegt wat je gedurende het design proces ge-
daan hebt en met welke redenen. 

WAT VOOR MEERWAARDE DENK JE DAT EEN DESIGN RATIONALE HEEFT VOOR JOUW (TOEKOM-
STIGE) JOURNALISTIEKE PRAKTIJK? 

Een design rationale dwingt je er toe te reflecteren op alle aspecten van je productie en je eigen handelen 
daarin. Ook in de journalistiek is het belangrijk om constant na te denken over wat je waarom doet en wat je 
daarmee bereikt. Vaak wordt dat door journalisten gedaan op eigen verwachting, maar af en toe stil staan en 
terug kijken hoe je ergens toe gekomen bent, kan nieuwe inzichten geven voor een later proces. 



 

 

INLEIDING 

Publieksgerichtheid is een van de competenties die tijdens elk project op de FHJ weer terugkomt. Toch ben ik 
nu, in bijna drie jaar, nog geen enkele keer zo intensief met het publiek bezig geweest als tijdens dit design pro-
ces. 

Ik ben begonnen met een idee schetsen op basis van research en eigen visie en waar het in het verleden daarbij 
stopte, legde ik nu die ideeën voor aan degene voor wie het idee bedoeld is. Eigenlijk heel logisch, maar toch 
gebeurt dat in de journalistiek niet vaak.  

In dit project ben ik vijf weken geleden begonnen me te verdiepen in onderwerp, publiek en vorm. Waarbij ik 
op zoek gegaan ben naar nieuwe manieren om een verhaal te vertellen en een publiek te bereiken. Nu vijf we-
ken later staat hier een wereldbol die de straat op kan om een publiek over te halen op te staan tegen ecocide.  

In dit document is te zien hoe ik van het eerste gedachte proces, uiteindelijk uitgekomen bij waar ik nu ben.  

SITUATIESCHETS 

Tijdens dit project wilde ik de grenzen van de journalistiek verkennen en tegelijkertijd een productie maken die 
op zichzelf ook impact zou kunnen hebben. Dit wilde ik gaan bereiken door te experimenteren in onderwerps-
keuze, invalshoek, vorm en de manier waarop het publiek bereikt wordt. 

ACTIVISME 

Qua onderwerp en invalshoek wilde ik proberen afstand te nemen van de typische journalistieke codes over 
objectief moeten zijn als journalist. Want zijn die codes nog wel zo relevant en als een onderwerp echt belang-
rijk is en er iets zou moeten veranderen? Is objectiviteit dan wel op zijn plaats? Om daar achter te komen ging 
ik op zoek naar praktijkvoorbeelden waar journalisten hun objectiviteit loslieten en bekeek ik wat journalisten 
over objectiviteit zeggen.  

Rob Wijnberg omschrijft in een column van De Correspondent (Wijnberg, 2017) dat alle journalistiek activis-
tisch is, doordat je altijd een standpunt of invalshoek kiest die een bepaald verhaal vertelt. Hij zegt daarbij dat 
kritiek vaker voorkomt bij vormen als een campagne of petitie als activistische journalistiek. De kritiek luidt vol-
gens hem dat journalisten door deze actie minder tijd hebben om dingen uit te zoeken. Hij brengt daartegenin 
dat je juist méér van een onderwerp moet weten wil je iemand kunnen overtuigen. Daar kon ik mijzelf wel in 
vinden. 

Daarnaast schrijft Seade Nourhussen (Nourhussen, 2020) (2020) dat het “mijn taak (red. als journalist) is om 
onrecht en machtsmisbruik uit te leggen en te bestrijden”. Ik kon me ook vinden in dit standpunt.  

Uit het scriptieonderzoek ‘Dilemma's van een constructieve journalist’ door Tessel Vercouteren (Vercouteren, 
2018) blijkt dat journalisten zelf vaak tegen activisme zijn binnen het vakgebied. Zij geven aan dat journalisten 
zich vooral op de feiten moeten richten en niet bronnen moeten zoeken bij hun eigen standpunt. Ikzelf vond 
het een misvatting dat activisme niet naar de feiten kijkt. Zoals Wijnberg ook al beschrijft heb je feiten nodig 
om je activisme te kunnen inzetten. Je wilt ook niet iemand overtuigen van iets onwaars. 

Een voorbeeld van activistische journalistiek is het Amerikaanse onderzoeksjournalistieke platform Fusion. Dat 
maakte een documentaire over kinderen in de gevangenis, begonnen een campagne en zorgde zo dat Obama 
verandering in werking zetten (Kamp, 2016). Deze campagne riep jongeren op de bevindingen te verspreiden. 



Dit deden de Amerikaanse jongeren doordat zij het idee hebben dat zij de generatie zijn die iets moeten veran-
deren (AmericanPressInstitute, 2015). Deze gedachte van jongeren als generatie die dingen moet veranderen 
sluit dan ook goed aan op mijn keuze om jongeren als doelgroep te nemen. 

ONDERWERP KEUZE 

Bij het onderwerp was het van belang dat het een onderwerp werd waar mensen van overtuigd konden wor-
den, er een doel was waar je het publiek naartoe wilde hebben, en dat ikzelf als maker achter het standpunt 
van het onderwerp stond en me er in kon verdiepen. Daarbij kwam ik al vrij snel terecht op het onderwerp 
(strafbaar maken van) ecocide.  

Ecocide is: "de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, 
ernstige of systematische schade aan de natuur.”(stopecocide.nl) Ecocide wordt wettelijk (nog) niet gezien als 
misdaad, maar steeds meer groepen spreken zich uit om dit toch strafbaar te gaan maken. Zoals Stopecocide 
(stopecocide.nl), Partij voor de Dieren (2020), Groenlinks  en jurist Philippe Sands (Riel, 2021), maar ook Greta 
Thunberg en de paus (Yeo, 2020). 

Onder ecocide vallen onder andere plasticvervuiling, ontbossing, luchtvervuiling en overbevissing. Deze manie-
ren van vervuilen zouden door een ecocidewetgeving strafbaar kunnen worden (stopecocide.nl). Maar daar-
voor moet er wel een aanpassing in het strafrecht komen. 

Op dit moment zijn genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf agressie 
strafbaar. Wat betreft de eerdergenoemde organisaties komt ecocide in dit rijtje te staan. Op die manier zou-
den degene die de ecocide financieren daar hoofdelijk aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. 

VORM EN PUBLIEK BEREIKEN 

De best passende doelgroep bij dat onderwerp bleek na wat research al snel jongeren van ongeveer tussen de 
16 en 26 jaar te zijn. Uit onderzoek van O&I Research (2019) blijkt namelijk dat 71 procent van de jongeren tus-
sen 18 en 24 jaar zich zorgen maakt om het klimaat. Daarmee ligt dus ook de kans hoger dat jongeren al weten 
dat er ecocide gebeurt, maar dat zij nog niet weten dat dat ecocide is en dat dat strafbaar zou kunnen zijn. 

Daarnaast is het in deze generatie, meer genormaliseerd om je ergens voor of tegen uit te spreken. Dit blijkt uit 
dat jongeren vaker deelnemen aan protesten (Moes, 2019). En ook online spreken zij zich uit. Dit gebeurt bij-
voorbeeld door een post te delen (13 procent van de jongeren), of op Facebook aan te melden bij een evene-
ment (15 procent van de jongeren doet dit regelmatig) (Vanhaelewyn, Waeterloos, & G Joris, 2020). Ook bleek 
dit al uit eerder genoemd voorbeeld van Fusion. 

Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren niet meer actief op zoek gaan naar nieuws, maar dat zij dit onverwacht 
tegen komen door bijvoorbeeld met vrienden te communiceren (AmericanPressInstitute, 2015). Ook hier wilde 
ik dus rekening mee houden bij mijn productie. 

Om dit publiek te bereiken moest ik dus op zoek naar een vorm om dit verhaal te vertellen, waarbij jongeren 
naar het verhaal gelokt worden, informatie krijgen, zelf iets kunnen bijdragen en het zou al helemaal mooi 
meegenomen zijn als de productie ook goed deelbaar zou zijn online. 

TOEKOMST VAN DE JOURNALISTIEK 

Waar vroeger, en nu steeds minder, het nieuws iedere morgen op je deurmat belandde in een krant, bereikt 
het nieuws je tegenwoordig (steeds vaker) online. Door bijvoorbeeld zelf naar een nieuwsapp te gaan. Hierdoor 
wordt er denk ik een actievere houding verwacht van het publiek, willen zij niet enkel toevallig op informatie 
stuiten, Ze moeten namelijk zelf actief naar het nieuws toegaan, in tegenstelling tot dat het naar hen toe ge-
bracht wordt. Media hebben naar mijn mening op dit moment zelf een vrij passieve houding als het gaat om 
publiek trekken naar een productie. 



Artikelen worden gedeeld op social media, maar daar houdt het eigenlijk mee op. Ik denk dat dat in de toe-
komst beter zou kunnen worden, door meer in contact te staan met het publiek en ze misschien daadwerkelijk 
op te zoeken. Als media echt contact krijgen met de lezers, en daar ook in investeren, zal het publiek denk ik 
eerder geneigd zijn iets in de gaten te houden of te lezen. Als er een te groot gat komt tussen wat de journalis-
tiek brengt en wat het publiek wilt, zal het publiek ook niet de behoefte hebben het te bekijken of te delen, 
waardoor je productie een minder groot succes zal worden. 

Uitgangspunt is dan ook dat ik met mijn design en het maakproces dichtbij het publiek sta en zorg dat het pu-
bliek mijn noodzaak voelt dat ik wil dat zij mijn productie te zien krijgen.  

PROCES 

HET EERSTE IDEE EN PUBLIEK 

Na de research en bovenstaande uitgangspunten ben ik aan de slag gegaan met het bedenken van ideeën voor 
met name de vorm, doordat doelgroep en onderwerp al redelijk bepaald waren. Zoals ik eerder al vermelde 
wilde ik een vorm kiezen die het publiek aanspreekt, maar die ook goed deelbaar is. Daardoor kwam ik al vrij 
snel op het idee om offline te combineren met online. Ik dacht eraan een productie te maken die offline de 
aandacht zou trekken en vervolgens online deelbaar zou zijn. Zo kwam ik op het idee om een soort standbeeld 
te maken waaruit een verhaal voort zou kunnen komen. 

Om een idee te bedenken voor het standbeeld ben ik gaan denken welke as-
sociaties ik had met het onderwerp ecocide. Zo kwam ik terecht bij de hier 
rechts te zien associaties. Eigenlijk kwam ik toen tot de conclusie dat ik wilde 
laten zien dat de aarde ook een slachtoffer is van misdrijven.  

Met deze gedachte wilde ik een soort standbeeld maken van een aardbol als 
slachtoffer. Op basis van de research die ik al gedaan had naar het onderwerp 
tijdens de empathize-fase, bedacht ik me dat ik de misdrijven zelf visueel zou 
kunnen maken op de aardbol. Zelf dacht ik aan ontbossing, olielekken en 
overbevissing, deze kwamen ook in de research naar voren.  

Dit heb ik toen visueel gemaakt in een schets, low-fi prototype, zodat ik mijn 
idee duidelijker voor zou kunnen leggen aan mijn publiek. Dit was de schets: 



 

Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met mijn publiek, zonder hen meteen de schets te laten zien. Deels via 
een online vragenlijst, zodat ze eerlijk antwoord konden geven en deels met echte gesprekken. Ik heb hen ge-
vraag wat bij hen opkwam als ze denken aan grootschalige vernietiging van de aarde. Daaruit kwamen met 
name dezelfde dingen naar voren die ik ook had bedacht. Hieruit bleek dus inderdaad dat het publiek al op de 
hoogte was van wat voor vernielingen er gebeuren. Ik heb hen ook gevraagd wat zij ervan vinden dat dat niet 
per se strafbaar is. En daaruit bleek dat veel van hen zich daar boos en verdrietig over voelden.  

Ook over klimaatproblemen in het algemeen liet het publiek dat ik sprak weten dat zij zich machteloos voelt. Ze 
hebben het gevoel dat zij zelf wel in kleine dingen kunnen bijdragen, maar dat de problemen waar ecocide over 
gaat buiten hun macht ligt. Op basis van dat machteloze gevoel werd mijn gedachte versterkt in dat het publiek 
iets toegereikt zou moeten worden waardoor het het gevoel krijgt iets te kunnen doen. 

Vervolgens heb ik mijn schets laten zien en gevraagd welk gevoel dit oproept. Daar kwamen dezelfde gevoelens 
naar boven als bij de vernietigingen zelf; boos en verdrietig. Dat was voor mij een bevestiging dat het beeld dat 
ik neerzette klopte bij het gevoel en beeld wat het publiek had bij de situatie, waarop ik concludeerde dat deze 
vorm daadwerkelijk zou kunnen werken bij dit onderwerp. 

Daarnaast heb ik gevraagd wat zij zouden doen als ze een 3D-versie tegen zouden komen hiervan op straat. Een 
aantal zei dat ze zouden kijken, maar niet scannen, iemand zei dat die door zou lopen en een aantal zeiden dat 
ze zouden kijken en scannen. Mijn eerste idee bestond uit meerdere QR-codes op de aardbol naar informatie, 
naar na deze antwoorden heb ik besloten om één QR-code te doen naar alle informatie, zodat dit minder 
moeite kost en de drempel om te scannen verlaagt. 

Mijn eerste frame zag er dan ook zo uit: 

 

MACHTELOOSHEID WEGHALEN EN INTERACTIE 

In de ideate-fase ging ik op zoek naar manieren waarop ik ervoor kon zorgen dat er meer interactie zou zijn met 
de bol en dat ik het machteloze gevoel wat betreft het klimaat zou kunnen toepassen bij mijn productie. 

Publiek: jongeren van 16 tot 26 jaar 

Onderwerp: Ecocide: de aarde als misdrijf-
slachtoffer 

Vorm: Offline aardbol 
met scanbare online in-
formatie 



Na het maken van meerdere storyboards kwamen daar twee ideeën uit die zouden moeten zorgen voor meer 
interactie en minder het gevoel van machteloosheid. Het eerste idee had vooral te maken met de plek waar de 
bol zou moeten komen te staan. En na een tijd denken en mogelijkheden afwegen kwam ik op het idee om de 
bol niet op een vaste plek te zetten, maar om hem rond te laten reizen. 

Op deze manier kan de bol telkens nieuwe mensen tegen komen en blijft het een verrassing in het straatbeeld. 

Daarnaast bedacht ik een iets tegen het machteloze gevoel wat het onderwerp opriep. Namelijk dat de aardbol 
ook een petitie is.  

Via de site of op locatie kunnen mensen hun naam achterlaten en die zal dan op een pleister geschreven wor-
den en vervolgens op de aardbol geplakt worden. Zo wordt de aarde “beschermd” tegen de misdaden en kun-
nen andere mensen zien hoeveel mensen het ermee eens zijn. Daarnaast krijgt het publiek het gevoel dat ze 
ergens aan bij kunnen dragen en dus niet machteloos zijn.  

PROTOTYPE MAKEN 

En toen was het tijd voor een hifi-prototype. Ik besloot de aardbol daadwerkelijk te maken zodat ik op straat 
kon testen hoe en of het werkte hoe ik het in mijn hoofd had. Ik heb gekozen om de bol zo groot mogelijk te 
maken, maar nog wel dat het voor deze testfase praktisch genoeg is. Ik moest ‘m zelf mee kunnen nemen en hij 
moest door de deur passen. 



Het maken ging zo:  

 

 



 

 



Daarnaast ben ik aan de slag gegaan met het prototype van de website. Deze moest een werkende URL heb-
ben, om de QR-code te kunnen testen. Op de website ecocidelict.fhj.nl heb ik toelichting gegeven over de bol 
en een formulier gemaakt waar mensen hun naam in kunnen vullen om een pleister op de aardbol te plakken 
met hun naam. Ik heb ervoor gekozen de mobiele versie te optimaliseren, dat is immers de versie die het pu-
bliek te zien zal krijgen. 

Nadat het eerste prototype ‘klaar’ genoeg was om getest te kunnen worden ben ik de straat opgegaan in Waal-
wijk. Ik heb de bol neergezet op een redelijk rustige plek, zodat ik goed zou kunnen zie hoe iedereen reageert. 
Zelf ben ik op een kleine afstand ervandaan gaan staan. Zo kon ik zien hoe mensen reageerden en als ze rea-
geerden konden ze mij aanspreken als ze dat wilden. Dat gebeurde ook. Ik had gekozen om er op een tijd te 
gaan staan waarop jongeren reizen, namelijk maandagochtend van 8 tot 9 uur ’s ochtends ongeveer, dan gaan 
ze naar werk of opleiding.  

Na een tijdje werd de bol daadwerkelijk gescand door deze drie jongeren. Zo merkte ik ook dat de QR-code het 
juiste formaat had om al staand te scannen. Zij scanden eerst zelf en daarna ben ik met hen het gesprek aan 
gegaan. Ze gaven als tip dat het misschien een goed idee zou zijn om een extra instructie toe te voegen dat de 
bol gescand kan worden. Dit zou ik dan ook in de toekomst nog verder gaan onderzoeken. De website werkte 
goed en gaf de informatie die zij nodig hadden.  

 

Daarnaast kwam een oudere vrouw zeggen dat ze het er mooi uit zag zien. Zij begreep niet het scannen, maar 
dat had ik ook niet verwacht aangezien zij niet in de doelgroep viel. Tenslotte kwam nog een andere man, hij 
ging eerst met mij het gesprek aan en vroeg wat de bedoeling was, waarna hij het ging scannen. Hierdoor 
merkte ik dus dat er zelf bij staan ook een toevoeging heeft aan de interactie. 

Wel viel het ook op dat redelijk een aantal mensen er gewoon overheen keken, dus ook de grote zou voor een 
uiteindelijk product nog een aanpassing kunnen zijn. 



 

CONCLUSIE 

Het uiteindelijke prototype ziet er dan voor nu ook als volgt uit: 

De aardbol wordt neergezet als slachtoffer, met onderdelen die staan voor een vorm van ecocide dat strafbaar 
zou worden als ecocide strafbaar zou zijn. Zo staat de bijl voor ontbossing, de oliedruppels staan voor olie lek-
ken, het visnet staat voor overbevissing, het plastic flesje voor plasticvervuiling. De pleister staat voor bescher-
ming, de QR-code op de pleister verwijst naar de website via waar mensen kunnen helpen ervoor te zorgen dat 
de aarde bij wet beschermd wordt. 

De bol bevindt zich op locaties waar jongeren zich begeven, op straat, op school of op evenementen. Op deze 
manier hoeven jongeren niet zelf naar een verhaal toe te gaan, maar komt het verhaal naar hen toe. Dit sluit 
aan op eerder genoemd uitgangspunt en visie op de journalistiek waarbij de journalistiek zich meer richting het 
publiek moet gaan bewegen in plaats van andersom.  

Door de informatie online beschikbaar te maken via de QR-code, kan de inhoud actueel blijven en kan de infor-
matie onderling gedeeld worden, dit sluit aan op een andere manier waarop jongeren aan informatie komen 
en hoe zij hun standpunten verspreiden.  Doordat de bol een petitie is zullen jongeren het gevoel hebben dat 
ze niet alleen maar verdrietigmakende informatie gekregen hebben, maar weten ze ook direct hoe ze kunnen 
bijdragen aan een oplossing. Dit sluit ook aan op meer recente visies op de journalistiek, bijvoorbeeld de con-
structieve houding van De Correspondent. 

TOEKOMST VAN ECOCIDELICT 

Om dit prototype tot een product te maken, zijn nog een paar veranderingen nodig. Uit het testen op straat 
met het prototype bleek dat de bol op dit moment misschien nog  te klein is om daadwerkelijk door iedereen 



opgemerkt te worden. Een uiteindelijk product zou dan waarschijnlijk ook groter moeten zijn. Ook kan er bij-
voorbeeld nog een pijl op de grond toegevoegd worden richting de QR-code, als instructie om te scannen. Door 
de combinatie van deze twee aanpassingen zullen voorbijgangers zich bewuster worden van dat de bol er staat 
met een reden en dat zij er iets mee moeten.  

Daarnaast kan er in de verdere toekomst meer ingespeeld worden op het gebruik van sociale media. Op bij-
voorbeeld Instagram of Tiktok zou gedeeld kunnen worden waar de aardbol zich bevindt, maar zouden ook 
hashtags aangereikt kunnen worden om aan te moedigen te delen dat iemand getekend heeft, of dat ze het 
project steunen. Dit zou dan ook via de QR-code te bereiken zijn waarmee het bereikt wordt door het publiek 
dat de bol tegenkomt op straat. 

Ook zal het in de nog verdere toekomst mogelijk zijn om de website ook te vertalen naar andere talen als En-
gels, Spaans of Arabisch, zodat alle mensen het project kunnen begrijpen. Er zouden ook meerdere bollen ge-
maakt kunnen worden die dan rondreizen in verschillende landen. Ecocide is namelijk niet iets wat bij de grens 
stopt. Dit zou kunnen in samenwerking met andere journalisten in verschillende landen, aangezien het goed 
bleek te werken zelf aanwezig te zijn bij de aardbol. 

EIGEN INBRENG 

Tijdens dit project heb ik het erg naar mijn zin gehad. Ik heb kennis gemaakt met design thinking en ik merk dat 
ik tijdens deze vijf weken een hele andere kijk heb gekregen op de journalistiek en wat ik daarin wil. Ik vond het 
interessant om zo bezig te zijn met het publiek en de vorm, in tegenstelling tot hoe we normaal op deze oplei-
ding eigenlijk vooral bezig zijn met de inhoud. Ook vond ik het verfrissend om een keer gewoon aan de slag te 
kunnen gaan zonder te veel regels en codes waar je rekening mee dient te houden. Als ik dit proces opnieuw 
zou doorlopen zou ik eerder beginnen met publiek benaderen. Ik merkte in het proces af en toe dat ik daar net 
te laat mee kwam om goed snel door te kunnen werken, maar uiteindelijk is dat geen grote hindernis gebleken. 
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