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Een eenvoudige zoektocht naar "Social Design" via Google levert een paar honderd miljoen 
resultaten op. De invulling van de term sociaal design is al even divers te noemen. De verschillende 
definities gaan nu eens sterker in op het sociaal aspect (design als driver for change), het media-
technologisch aspect (een ontwerpmethode voor online genetwerkte omgevingen) of een 
ecologische insteek (waarbij sustainability en ecologisch ontwerpen centraal staan). In de 
onderzoeksgroep Social Spaces (Media & Design Academie, Genk, KULeuven) is sociaal design de 
methodologie waar het merendeel van de onderzoeksprojecten op steunt. Social Spaces tracht het 
sociale karakter van media, kunst en design te verkennen. Ons begrip van sociaal design is 
gebaseerd op een technologische, sociale en culturele invalshoek, vertrekt van een multidisciplinair 
team en ziet een ontwerp niet als eindig, maar als iets dat open en uitdagend is, een risky thing. 

Over Noorse vakbonden: participatief design als oorsprong van sociaal design
Onze invulling van sociaal design gaat terug naar het participatief design dat in het Scandinavië van 
de jaren 70 ontstond. In die tijd nam de informatisering van de werkvloer toe waarbij 
informatiesystemen door het management geïntroduceerd werden, zonder rekening te houden met 
de werksituatie of de bestaande gewoontes van de werknemers. Voor hen waren er maar twee 
mogelijke reacties op de verandering die de informatisering met zich meebracht: je kon het geheel 
verwerpen of alles simpelweg aanvaarden. Vanuit het geloof in een democratische werkomgeving 
en het geloof in empowerment (het vermogen tot het spelen van een actieve rol) zocht de Noorse 
Staal en Metaalwerkersvakbond naar manieren om de werkomgeving en de gebruikte tools samen 
met de eindgebruiker (de werknemers) te verbeteren. Infomatisering mocht de mensen dus niet het 
gevoel geven hen te willen vervangen, maar de tools of machines waarmee ze werkten te willen 
verbeteren. De onderzoekers waarmee de Noorse Staal en Metaalwerkersvakbond daarna contact 
zocht, ontwikkelden een set van language games. Deze language games hielpen software-
ontwikkelaars en werknemers elkaar te begrijpen en zorgden ervoor dat ze samen softwaresystemen 
ontwierpen of aanpassen aan de noden van de eindgebruikers. 

Later ging participatief design niet alleen de ontwerpers en de eindgebruikers betrekken, maar 
kwam er aandacht voor andere belanghebbenden in het ontwerpproces. Logischerwijs werd 
participatief design dan ook een veld dat inspiratie put uit verscheiden invalshoeken gaande van 
sociologie, psychologie, antropologie, over user centered design, grafische vormgeving, software-
ontwerp, architectuur, politieke wetenschappen en communicatiewetenschappen. Dit maakt dan ook 
dat participatief design niet als één theorie, paradigma of aanpak kan gezien worden, maar dat het 
eerder een koepelterm is voor de diverse verschijningsvormen die allen de aandacht voor de kennis 
en de stem van de eindgebruiker delen. 

Enkele van de varianten van participatief design zijn ondermeer community architectuur en co-
design. Habraken, Alexander en Turner zijn de bekendste voorgangers van community architectuur. 
De Brit John FC Turner focuste op het betrekken van achtergestelde groepen in de maatschappij in 
het opbouwen van hun leefomgeving. Christopher Alexander verwierf dan weer wereldfaam met de 
ontwikkeling van zijn pattern language, een generatieve taal die een leiddraad vormt in het 
ontwerpen van een gebouw, een wijk of een stad, en in die zin ook de maatschappij waarin de 
architecturale constructie een plaats krijgt. De patronen die de bouwstenen van zijn taal vormen, 
hebben een sterke sociale insteek en zijn opgebouwd in een nauwe samenwerking met degenen voor 
wie de architectuur bedoeld is. Co-design werkt dan weer rond het gelijkwaardig inschakelen van 
eindgebruikers naast experten in het ontwerpproces. Co-design duikt voornamelijk op binnen 
industrieel en architecturaal design, al moet de kanttekening gemaakt worden dat bij co-design niet 
steeds het samen ontwerpen met eindgebruikers, maar evenzeer discipline-overschrijvend 



ontwerpen kan bedoeld worden. 

Cultureel oogpunt, multidisciplinariteit en risky things
Net als co-design en community architectuur, deelt sociaal design een aantal gelijkenissen met 
participatief design. Participatief design werkt vanuit twee invalshoeken. Vanuit politiek oogpunt 
hecht participatief design een versterkte waarde aan democratische principes: men streeft ernaar om 
zogenaamde dis-empowered groups (groepen die weinig macht tot beslissend handelen bezitten) in 
hun eigen context te versterken, vergelijkbaar met de manier waarop de eerder genoemde architect 
Turner dit deed. Het technische aandachtspunt focust dan weer op de idee dat een ontwerp steeds 
beter is wanneer zij die het uiteindelijk zullen gebruiken (de eindgebruikers), medezeggenschap 
hebben in en mee instaan voor het ontwerp. 

Sociaal design deelt met participatief design zowel het sociale als het technologische luik en voegt 
er nog een derde, culturele component aan toe. Sociaal design heeft aandacht voor de cultuur 
waarbinnen een ontwerp geplaatst is: welke betekenissen geeft een gebruiker aan een ontwerp en op 
welke manier vindt een ontwerp een plaats in het dagelijks leven. Denk maar aan hoe een mobiele 
telefoon het sociale leven van een tiener versterkt en hoe de rol van die telefoon anders is bij een 
blinde persoon. Deze culturele component komt bij de onderzoeksgroep Social Spaces naar voren in 
het cross-disciplinaire team waarin designers, kunstenaars, technologie-tinkerers (knutselaars), 
psychologen, communicatie- en cultuurwetenschappers,... samen in een gelijkwaardige rol 
onderzoeken en ontwerpen.

Social Spaces ziet sociaal design als een participatief proces dat niet alleen tussen de onderzoeker-
ontwerper en de eindgebruiker/belanghebbende ontstaat, maar ook als een proces waarin het 
ontwerp en de gecreëerde objecten een centrale rol spelen. Deze zogenaamde risky things zijn 
ontwerpen of objecten die niet eindig zijn, maar juist zo gecreëerd worden dat ze blijven uitdagen 
om er verder op te bouwen. Risky things lenen zich goed tot het aanbrengen van wijzigingen, het 
remixen of het ontwerpen van afgeleiden net omdat hun openheid zo uitnodigend en/of 
laagdrempelig is. Risky things zijn risicovol te noemen aangezien zij participatie aanmoedigen ook 
na het traditionele einde van een ontwerpproces, na het werk van de ontwerper. Het is dus de 
ontwerper die een risico neemt, omdat zij/hij de controle over het ontwerp deels uit handen geeft. 

Social Spaces en sociaal design: 3 onderzoeksprojecten toegelicht
Het gebruik van risky things, de aandacht voor zowel het politieke, technologische en culturele 
aspect en het ontwerpen en onderzoeken met een multidisciplinair team zien we naar voren komen 
in de projecten waar Social Spaces rond werkt. Het Open Garments onderzoeksproject (zie 
http://www.open-garments.eu/) loopt in samenwerking met de Europese textielindustrie en tracht 
een online platform uit te bouwen waarop elk individu zelf kleding ontwerpen en kopen kan. De 
betekenis van kledij in het dagelijkse leven, het verdwijnen van het fysieke en de rol van het 
zintuiglijke in een online koopervaring zijn kernvragen in dit onderzoek. Elk "afgewerkt" ontwerp, 
een kleed, een ring of manchetknoop, is open ontworpen en nodigt uit om er verder op te bouwen of 
te herconfigureren. Ook de achterliggende technische structuur bestaat uit een open framework dat 
toelaat om modulair het bestaande systeem verder uit te bouwen. 

Creating Spaces (zie http://www.creatingspaces.be) beoogt de ontwikkeling van een multi-touch 
interface in een artistieke omgeving. De tafel is opgevat als een “conversation starter”. Het is een 
omgeving die tentoonstellingsbezoekers een inzicht geeft in het achterliggende ontwerpproces van 
kunstprojecten in de publieke ruimte. Dit maakt deze projecten, die toch vaak ter discussie staan, op 
een speelse manier bespreekbaar. De manier waarop de tafel wordt gecreëerd, is grondig, maar 
aantrekkelijk gedocumenteerd zodat andere professionele ontwerpers, studenten of amateurs het 
ontwerp kunnen hergebruiken en her-maken in diverse contexten. 



Met het project Not Quite 100 (http://www.notquite100.be/) werd er gewerkt voor en samen met 
mensen met schizofrene symptomen. De plaats van een ontwerp binnen een omgeving (in dit geval 
de zorginstelling), de rol en affectieve betekenis van media vormden de centrale thema's in dit 
project. Not Quite 100 leverde een viertal ontwerpen op met als doel de ervaringen van mensen met 
schizofrenie te vertalen in media-ontwerpen om zo een betere leefomgeving te creëeren of een 
genuanceerd beeld van hun leven te schetsen. Dit laatste werd bijvoorbeeld duidelijk in 
Schizoframed, een spel ontworpen als Facebook-applicatie. Schizoframed heeft als doel de drempel 
tussen het leven in de psychiatrie en de wereld "daarbuiten" te verkleinen. Het spel leidt de 
deelnemers doorheen de verschillende aspecten van psychiatrische zorg en tracht de waarde van 
vriendschap tijdens een psychiatrische ziekte te waarderen. 

Een beetje loslaten

Social Spaces definieert sociaal design als een ontwerp-aanpak die toelaat dat de betekenis van een 
ontwerp kan groeien na het eigenlijke afleveren van het ontwerp. Dit groeiproces wordt mogelijk 
gemaakt doordat ze als risky things vorm krijgen in een concrete politieke, technologische culturele 
context, in multidisciplinaire en open verbanden. Deze ontwerpbenadering legt heel wat 
verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker, zowel in het ontwerpen, het gebruik van het ontwerp en 
de rol die het ontwerp kan/zal spelen in de toekomst. De ontwerper zet dus eerder sociale processen 
in gang, stimuleert mensen om de dingen zelf in handen te nemen en neemt het risico om, niet 
onbelangrijk, zelf een beetje los te laten.
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