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ONDERZOEKSMETHODIEK

FRAME CREATION (KEES DORST)



Kick off   Crash Course 

Fase 1    Archeologie + relatie ontwerp 

Fase 2    De-framing: paradox + context + veld + thema’s 

Fase 3    Re-framing: interventies + frame ontwikkeling 

Fase 4    Futures: van frames naar ontwerp richtingen 

Fase 5    Transformatie + integratie 

PROGRAMMA



KICK OFF

CRASH COURSE



 Crash Course Frame Creation 

• Door Kees Dorst (1) en Dick Rijken (2). 

• Voor stadsprofessionals, ontwerpers, 
wetenschappers en opdrachtgevers.  

• Vraag: wat zijn de achterliggende 
thema’s van radicalisering?  

1. University of Technology Sydney     2. de Haagse Hogeschool



Aansluiten     Angst     Arrogantie     Avontuur     Bedreigd 
voelen     Behoefte aan structuur    Boosheid     Er alleen voor 
staan     Erkenning     Euforie     Gediscrimineerd     Geduld        

Geen weg terug     Geldingsdrang     Geloof in jezelf     Gevoel 
van controle     Heldendom     Hoop     Houvast zoeken     

Identiteit     Iets willen doen    Ik en anderen     Keuzevrijheid     
Klein     Koud     Kwetsbaarheid     Liefde     Nu is het mijn 
beurt     Onbegrip     Onrecht     Onthecht     Onzekerheid     

Opwinding     Overtuiging     Rechtvaardigheid     Religieus     
Respect     Roeping     Schaamte     Schijn ophouden     

Seksueel verlangen     Sociale druk     Starheid    Superioriteit     
Thuis voelen    Trots    Veiligheid      Verbonden     Verschil 

willen maken     Vertrouwen     Volwassen worden     
Waardering     Waar zijn mijn wortels?     Wantrouwen     

Woede     Zelfoverschatting     Zingeving

ACHTERLIGGENDE THEMA’S CRASH COURSE



FASE 1
ARCHEOLOGIE + RELATIE ONTWERP



ARCHEOLOGIE    analyse geschiedenis probleem



cursus  
radicalisering  
gemeente

Wanneer iemand geradicaliseerd 
is kun je haar/hem niet meer 
bereiken. 

In de eerste fases kun je nog wat 
doen. 

Wat gebeurt er in de eerste fases? 

Wat speelt er? 

Wat zijn de thema’s? 

ARCHEOLOGIE 2



spreekuur                            
ontwerpteam          
fieldlab

RELATIE ONTWERP





FASE 2

PARADOX + CONTEXT + VELD + THEMA’S

DE-FRAMING



PARADOX   probleemanalyse: wat maakt dit moeilijk?



Visitekaartjes quotes stadsprofessionals



CONTEXT & VELD   direct betrokkenen/breder veld



Thema 1   Eigen kracht           

         
Thema 2   Online ontheemd, problemen identiteit 

Thema 3   Hindernissen/ hordelopen 

Thema 4   Informele netwerk(en) 

                                     

THEMA’S   thema onderzoek in breder veld



• Jezelf als aanwinst zien. 

• Geen slachtofferrol aannemen. 

• In je eigen kracht gaan staan. 

• Zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Onderzoeksvraag 1 

Kunnen we voor jongeren een alternatieve 
kwalificatie ontwerpen?

THEMA ONDERZOEK 1 EIGEN KRACHT 



• Jonge moslima's voelen zich veilig en geaccepteerd in kleine lokale 
netwerken (op straat, in de buurt, op school). 

• Op het world wide web krijgen ze kritiek op hun persoonlijkheid, 
identiteit en cultuur.  

• Zij ervaren het grote online netwerk als negatief en voelen zich er 
ontheemd in plaats van verbonden.  

Onderzoeksvraag   
Kunnen wij voor deze doelgroep een nieuwe interface ontwikkelen 
die staat tussen hun lokale netwerken en worldwide netwerken? 

THEMA ONDERZOEK 2 ONLINE ONTHEEMD 



Als een jongere alleen de 
hindernissen ziet, dan zal zij/hij 
een weg niet bewandelen.  

Onderzoeksvraag 
Kunnen wij nieuwe wegen 
ontwerpen voor jongeren of 
nieuw licht werpen op bestaande 
hindernissen? 

THEMA ONDERZOEK 
3 HINDERNISSEN



Onderzoeksvraag 
Kunnen wij netwerken van  
jongeren versterken en laten zien 
wie echt dicht bij hen staan? 

Jongeren weten niet altijd wat de 
waarde van hun netwerk is. 

Zij moeten veel switchen tussen de 
netwerken, waarbinnen zij 
verschillende identiteiten hebben. 

Dat is verwarrend. 

  

THEMA ONDERZOEK 4 INFORMELE NETWERKEN 



FASE 3
RE-FRAMING

INTERVENTIES + FRAME ONTWIKKELING



INTERVENTIE THEMA NETWERKEN



lef  
trots 
zelf kunnen 
eigen kracht 
eigen wetten 
je sterk voelen 
zelfvertrouwen 
kwetsbaarheid 
gesteund voelen 
        
            
krachtig 
verleiden 
veerkracht 
weerbaarheid  
jezelf verkopen                        

FRAMES   clusters van thema’s leiden tot frames

——————> FRAME TALENTENJACHT

——————> FRAME HINDERNISBAAN



FRAME 1 TALENTENJACHT

Talent 
• eigen ding/eigenheid.  
• iets dat je goed kunt. 
• een bijzondere aanleg. 

Jacht 
• een (zoek-)tocht 
• naar een prooi = hetgeen je wilt behalen. 
• wordt beloond met een ‘trofee’ = behaald doel.



FRAME 2 HINDERNISBAAN

Voordat je een hindernisbaan aflegt, ga je trainen. Je oefent om de 
baan zo goed mogelijk af te leggen. 

Voorbeelden hindernisbaan 

• Mud run → doelen stellen. 
• Zes kamp → diverse hindernissen. 
• Doolhof → niet weten waar het eindigt. 
• Hippie sport → zo min mogelijk fouten maken. 
• Estafette → samenwerken, stokjes doorgeven. 
• Hordelopen → zo snel mogelijk over de obstakels. 
• Le parkour → uitdaging, respect krijgen, moeilijkheden opzoeken, 

jezelf verbeteren, risico opzoeken.



FASE 4
FUTURES    

VAN FRAMES NAAR ONTWERP RICHTINGEN 



FUTURES   van frames naar ontwerp richtingen

Op basis van de frames: talentenjacht en hindernisbaan is een parcours 
ontworpen voor jongeren en jongerenwerkers.   

Jongeren gaan in het parcours op jacht naar hun (verborgen) talenten 
(talentenjacht). Ze nemen in het parcours een aantal hordes 
(hindernisbaan).



Stap 1   Talentenkaart  

Stap 2   Interview     

Stap 3   Tutorial 

Stap 4   No Show 

Stap 5   Platform 

TALENTENJACHT PARCOURS



Met de talentenkaart jagen op 
(verborgen) talenten van een 
jongere. 

De jacht wordt geleid door een 
jongerenwerker, die wordt 
vertrouwd. 

De jongere kiest uit de directe 
omgeving 5 vertrouwenspersonen: 
dit zijn haar/zijn ‘scouts’. 

De scouts vullen een talentenkaart 
in en benoemen (verborgen) 
talenten van de jongere. 

STAP 1 JACHT



De uitkomsten van de vijf 
talentenkaarten vormen de basis 
voor een interview met de jongere. 

De jongerenwerker neemt het 
interview 1 op 1 af in een pop-up 
filmstudio gevestigd op een 
autonome, neutrale locatie.  

Het interview wordt gefilmd met de 
eigen telefoon van de jongere.  

Het interview wordt geanalyseerd. 

De jongere monteert de opnames 
van het interview tot een filmpje 
van max 3 minuten. 

STAP 2 INTERVIEW



Het interview geeft de jongere meer inzicht in 
haar/zijn eigen (verborgen) talenten. 

Het interview filmpje wordt door de jongere 
zelf gemonteerd: het materiaal wordt dus vaak 
gezien en de essentie eruit gehaald. 

Om te kunnen monteren worden skills 
aangeleerd door een technisch team * 

Het interview is indirect ook een training voor 
een sollicitatiegesprek. 

* (team van jongeren dat eerder is opgeleid)



De jongere leert in een workshop, 
o.l.v. het technische team, een 
tutorial (filmpje) te maken/editen.  

Hierna maakt de jongere 
zelfstandig een tutorial waarin zij/hij 
uitlegt wat een talent voor haar/
hem betekent. 

‘Ik wil mensen laten zien dat dansen mij 
helpt bij het verwerken en omgaan met 
emoties…’ 

‘Ik wil mensen laten zien hoe ik met mijn 
onzekerheid omga…’  

Het invul storyboard vormt de 
basis voor de tutorial. 

STAP 3 TUTORIAL



Een ander iets willen leren is ook een talent, dat hij/zij laat zien door 
middel van de tutorial. En als je iets aan een ander uitlegt ga je zelf 
ook beter begrijpen waar het over gaat.  

                                                                 - Team Arnhem



No Show is een besloten bijeenkomst. 

De jongeren laten elkaar de filmpjes zien (die alleen op eigen telefoon 
staan) en vormen samen een nieuwe club.  

Uitgenodigde jongerenwerkers helpen de jongeren hun nieuw ontdekte 
talenten nog beter te benoemen, te benutten en delen. 

Daarna bepalen jongeren zelf wie ze voor een No Show uitnodigen, bijv.  
de vertrouwenspersonen, toekomstige werkgevers en/of stageverleners. 

Jongeren bezitten nu samen een hoeveelheid tutorials die ze op een 
eigen (besloten) online platform kunnen publiceren. Aan dit platform 
wordt op dit moment verder gewerkt.  

Hun talenten rijpen verder op het eigen podium.

STAP 4 NO SHOW



Op een online platform kunnen jongeren interviews en tutorials delen 
en bekijken. En er feedback geven/ontvangen. Dit is hun trofee. 
  
Bron van kennis: voor jongeren, door jongeren. 

• Een plek waar jongeren online en anoniem (als ze daar voor kiezen) 
met elkaar in gesprek gaan over de onderliggende thematiek van 
iedere tutorial. 

• Jongeren laten elkaar zien hoe zij zelf omgaan met moeilijkheden en 
ongemak. 

• Jongeren helpen elkaar er zonder tussenkomst van professionals. 

• Ze bouwen aan het eigen netwerk. 

STAP 5  PLATFORM





FASE 5
TRANSFORMATIE + INTEGRATIE



“De interviews met mijn jongeren waren echt een beloning, de gesprekken 
onbetaalbaar. Het is een mooie manier om nog dichter bij de jongeren te 
komen. Alle jassen gaan uit, alle maskers af. Ik heb het gevoel dat ik ze beter 
ken. Hierdoor kan ik ze nog beter begeleiden en het juiste perspectief bieden.” 

                                                                      
                                                           - Melvin Kolf (Jongerenwerker)

TRANSFORMATIE   handelingsrepertoire professional



Werkpakketten maken voor stadsprofessionals 

Trainingsprogramma ‘Eigen Talentenjacht’ opzetten voor: 
• stadsprofessionals  
• technisch team (jongeren) 

Online (besloten) platform bouwen voor de doelgroep 

Ontwikkelen van mobiele applicatie 
• alle stappen uit het talentenjacht parcours zitten in de app. 
• als alle stappen doorlopen zijn krijgt de jongere een digitaal 

certificaat dat online gedeeld kan worden. 
• de app is gekoppeld aan het online communicatie platform waar 

de jongere (film)materiaal kan bekijken, delen en bespreken.  
• de app kan ingezet worden om meer jongeren te bereiken.  

INTEGRATIE   toepassen en nieuwe mogelijkheden



TRAINING ‘EIGEN TALENTENJACHT’

Doel 
• Stadsprofessionals en jongeren skills aanleren waarmee ze jongeren 

kunnen begeleiden. 
• Zorgen dat de skills worden overdragen aan andere jongeren tijdens 

het ‘Talentenjacht Parcours’. 

Benodigdheden voor de training 
• eigen telefoon. 
• genoeg geheugen om filmpjes te maken. 
• een kabeltje om foto’s en video’s naar computer te uploaden.  

Leslocaties 
Studio van No Academy (Arnhem)



TRAININGSPROGRAMMA

1. Kennismaking en opdracht Talentenjachtformulier  

2. Cursus Pop-Up Studio gebruiksaanwijzing 
 
3. Cursus interview + filmen 

4. Cursus film + geluid montage (1) 

5. Cursus film + geluid montage (2) 

6. Cursus tutorial opnemen 
 
7. Cursus tutorial monteren 

8. Organiseren ‘No Show’ + uitreiking certificaten



1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.10.

Studio onderdelen:

1.  Achtergrond constructie
2.  Zwartdoek
3.  Trapje
4.  Lampion
5.  A2-vel
6.  Statief en telefoon houder
7.  Lampion
8.  Daglichtlamp
9.  Reflectiescherm
10.  Klapstoel

Overige onderdelen:
- Duktape
- Richtmicrofoon
- Eigen smartphone
- Draagtas

Boven aanzicht



“De keuze voor de 5 personen (scouts) is op zichzelf een interessante 
indicator: wie krijgt het vertrouwen van de jongere? Het is het begin 
van een nieuwe vertrouwensrelatie, een 'eigen' netwerk.”  

                                          - Paul Gofferjé (Coördinator RRII)



“Door de interventies met de tools worden thema’s die ten grondslag 
liggen aan radicalisering aangesproken. Thema’s als: je niet thuis 
voelen, geen perspectief zien, geen vertrouwen hebben in de 
samenleving.”  

                              - Niels Emeis (Adviseur Gemeente Arnhem)



“ Onze jongeren worden zich meer bewust van wat ze kunnen en 
waar ze goed in zijn. Hierdoor krijgen ze een boost en zien ze dat ze 
veel waard zijn.”                                                        

                                            - Melvin Kolf (Jongerenwerker)



Samenwerking tussen: 
No Academy (Paul Gofferjé)  
University of Technology Sydney (Kees Dorst) 
de Haagse Hogeschool (Dick Rijken) 

Met dank aan: 
Stichting DOEN (BankGiro Loterij Fonds) 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Gemeente Arnhem  
Gemeente Den Haag 

PROGRAMMA  RRII  2016



Onderzoekers: 
Luuk Wiehink 
Maartje de Goede 
Geartsje van der Zee 
Sanne Lubbers 

Teamleaders: 
Paul Gofferjé  
CatalogTree

Experts: 
Kees Dorst 
Dick Rijken 
Stijn Sieckelinck 
Renée Frissen 
Mechtild Prins 
Richard Vijgen 
Martijn Engelbregt 
Collector

Stadsprofessionals: 
Niels Emeis  
Jurrian Anders 
Edwin Prins 
Anke Lunenberg  
Nevzat Cingoz 
Hans van Heijningen  
Mustafa Amezrine 
Melvin Kolf 

Ouafae Nasri 
Bouchra El Haddad 
Tarik Hamdiui 
Leyla Mohamed  
Ron Willemsen 
Marvin Isenia 
Indad  
Hamza 
Anouar 
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