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Onderwerp: In dit proefschrift onderzoek ik de notie van designing without a product, of 
ontwerpen zonder product (Jones 1980). Van oudsher wordt ontwerpen geassociëerd met het 
design van objecten die een vantevoren gedefiniëerd doel dienen, zoals stoelen, medische 
apparaten en satellieten. In design zonder product proberen de ontwerpers te ontdekken hoe 
zij een nieuw ontwerp kunnen maken dat werkt voor hen die meedoen. Ontwerpers 
ontwikkelen een set theorieën over wat zij denken dat hun ontwerp succesvol maakt. Deze 
theorieën zijn onafhankelijk van het te ontwerpen object; zij kunnen evenzeer gebruikt 
worden voor het ontwerpen van een online community als voor een offline participatieve 
tentoonstelling. Het belang van ontwerpen zonder product is dat het wordt gepractiseerd op 
allerlei verschillende gebieden (Alexander et al. 1977), bijvoorbeeld in het ontwikkelen van 
een curriculum voor een nieuw vak, het maken van een nieuwe choreografie, of het plannen 
van een nieuwe manier van werken binnen een organisatie. Ontwerpen zonder product is niet 
alleen het domein van professionals: iedereen die probeert zijn wereld te verbeteren doet 
eraan mee.

Tot op heden is er weinig empirisch en theoretisch onderzoek gedaan naar ontwerpen zonder 
product. De belangrijkste reden daarvoor is dat het huidige denken over ontwerpen 
gedomineerd wordt door het ontwerpen-als-proces paradigma (Lawson 2006, Cross 2011). 
Volgens dit paradigma is ontwerpen vooral een mechanistisch proces waarbij het oplossen 
van problemen centraal staat. De ontwerper initieert een verandering in een product of 
systeem dat daarna weer stabiel blijft. Daarmee is ontwerpen een doelgericht, individueel, 
cognitief proces dat zich afspeelt in het brein van de ontwerper. Door het ontwerpen van 
producten te contrasteren met het ontwerpen zonder product verkrijgen we een ander inzicht 
in de wereld van design. Er zijn nog veel uncertainties, of onduidelijkheden, binnen het 
vakgebied dat onderzoek doet naar ontwerpen. Met name het te ontwerpen object, het proces 
en de methoden van ontwerpen, design-kennis en het ontwerpen zelf staan ter discussie. Deze 
onduidelijkheden leiden tot verschillende controversies (Latour 2005, Venturini 2010) in de 
design practice, de dagelijkse realiteit van het ontwerpen. De controverses gaan bijvoorbeeld 
over de definitie van het te ontwerpen object, de kennis die nodig is om te kunnen ontwerpen, 
de juiste benadering en de gewenste doelstellingen.
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Mijn doel in dit proefschrift is om via het onderzoeken van deze onduidelijkheden te komen 
tot een nieuw perspectief op design. Daarbij maak ik gebruik van de controverses uit de 
design practice om te leren wat ontwerpen zonder product betekent voor de ontwerpers zelf. 
Geïnspireerd door Buchanan (1992, 1995, 2001) verlaat ik het geijkte perspectief op 
ontwerpen als een mechanistische kunde met als doel het oplossen van problemen. In plaats 
daarvan komt een nieuw concept van design as a liberal art of advancement: als een liberal 
art van continue verbetering. Als leidraad gebruik ik de volgende drie onderzoeksvragen, 
gebaseerd op Latour (2005), voor het bestuderen van design:  

• Hoe kunnen we gebruik maken van de vele controverses over ontwerpen zonder 
product zonder het ontwerpen vantevoren te limiteren tot een specifiek 
aandachtsgebied (noch individueel noch structureel)? 

• Hoe kunnen we greep krijgen op het vermogen van ontwerpers om deze controverses 
uit de wereld te ruimen? 

• Hoe kunnen we ontwerpen zonder product conceptualiseren als een liberal art of 
advancements? 

Methodologie: Geïnspireerd door Latour (2005) volg ik Actor-Network Theory als 
methodologie voor het bestuderen van design. Ontologisch gezien propageert deze 
methodologie een perspectief van de designwereld als het resultaat van de acties van een 
dynamisch collectief van mensen en de objecten waarmee ze leven en werken. Deze wereld 
wordt gezien als onderhevig aan continue onderhandelingen en veranderingen. De 
onderhandelingen veranderen en verbeteren daarbij niet alleen de ontworpen objecten; de 
ontwerpers en de design practice veranderen ook. 

In epistemiologisch opzicht stelt deze methodologie dat kennis wordt gegenereerd in de  
praktijk (Strati 2007, Gherardi 2009, 2010, 2012). Kennis bevindt zich niet in de hoofden van 
individuen, noch is het een productiefactor die gemakkelijk gemanaged, bewaard en 
strategisch gebruikt kan worden. In plaats daarvan wordt kennis gezien als een “collectieve 
activiteit” (Gherardi 2012: 199) die plaatsvindt in de daad van het ontwerpen. Weten en leren 
is iets wat mensen samen volbrengen door deel te nemen aan collectieve activiteit (Corradi et 
al. 2010, Nicolini 2011). 
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Wat betreft de empirie heb ik het ontwerpen zonder product geanalyseerd aan de hand van de 
veranderingen die het Amsterdam Museum in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. 
Medewerkers transformeerden dit museum van een autoriteit op het gebied van historische 
kennis naar een participatieve online en offline ontmoetingsplek waar verhalen centraal staan. 
De onderzoeksmethoden die ik gebruikt heb zijn langdurige observaties, interviews en 
documentanalyse. Mijn onderzoeksstrategie was deploying controversies (Latour 2005, 
Venturini 2010). Dit betekent dat ik juist die situaties heb geanalyseerd waar mensen het 
oneens zijn met elkaar, om zo verschillende ideeën over design naar voren te brengen.   

Inzichten naar aanleiding van mijn onderzoek: Door mijn analyse van de onduidelijkheden 
over de aard van design, in het bijzonder over het te ontwerpen object, design kennis, het 
design proces en de daad van het ontwerpen, heb ik een nieuw perspectief gekregen dat 
verschilt van het gangbare denken over het ontwerpen van producten. Ontwerpen zonder 
product is geen mechanistische kunde waarin een ontwerper doelgericht problemen oplost 
door het initiëren van veranderingen in een stabiel product of systeem. Ontwerpen zonder 
product is een doel op zichzelf (Jones 1980). Het gaat om het aansturen van veranderingen in 
‘constitutive entanglements’ (Orlikowski 2007) tussen mensen en de dingen waarmee ze 
werken en leven. Het ontwerpen zonder product gebeurt niet door het tekenen van modellen 
van de wereld, maar juist door het combineren van mensen en dingen uit die wereld. De 
designer let daarbij vooral op het vinden van een geslaagde combinatie van personen en 
dingen, zoals in een tentoonstelling. Design kennis is een sensible knowing in practice, een 
ambachtelijke kennis gevormd in en door de praktijk. Deze kennis wordt verfijnd door ‘taste 
making’ (Gherardi 2009), namelijk door het collectief onderhandelen en evalueren van een 
geprefereerde manier van doen. Ontwerpen is niet langer een manier om meester te worden 
van stabiele, overeengekomen matters of fact,  feitelijkheden, maar een manier van omgaan 
met matters of concern, aandachtspunten die immer ambigu en betwistbaar zijn (Latour 
2004). Het is een manier van leven, van betrokkenheid, empathie en zorg. 

Ik bouw hiermee voort op Buchanans (1992, 1995, 2001) concept van design als een liberal 
art, door het toevoegen van mijn kijk op ontwerpen zonder product als een liberal art of 
advancements, oftewel een liberal art van continue verbetering. Als een liberal art of 
advancements is ontwerpen zonder product een levenskunst, de kunst van het collectieve zijn 
in de wereld waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen aan verandering. Het is een kunst die 
zich niet zozeer richt op het ontwerpen van producten, maar op het creëren van 
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omstandigheden waarin mensen samen leven en werken en op die manier elkaars levens 
verrijken. Bij het ontwerpen zonder product gaat het de designers er niet om goede techneuten 
of goede onderzoekers te zijn; in plaats daarvan willen ze veeleer goede burgers zijn. 

Theoretische bijdrage: Mijn bijdrage aan de theorie van het ontwerpen is het aandragen van 
empirische inzichten over het ontwerpen zonder product (Jones 1980) en het theoretiseren 
over de aard van design als een liberal art of advancements. Ik breid de definitie van Jones 
(1980) van design als ‘het initiëren van verandering in door mensen gemaakte dingen’ uit met 
een begrip van design als het initiëren van verandering in ‘constitutive entanglements’ 
(Orlikowski 2007) tussen mensen en de dingen waarmee ze leven en werken. Het 
herdefiniëren van design draagt bij aan het theoretiseren over ontwerpen als een 
performatieve, sociomaterial practice (Knorr Cetina 2001, Gherardi 2012) waarin het 
materiële een constitutief element is in plaats van een middel tot een doel.  

Ik draag bij aan Buchanans (1992, 1995, 2001) ambitie om design te begrijpen als een liberal 
art door te refereren aan Gherardis (2009, 2010) noties van collectief, ambachtelijk weten in 
de praktijk en taste making. Ik breid Buchanans idee van design als een liberal art uit door het 
te analyseren vanuit een post-humanistisch perspectief (Latour 2005, Orlikowski 2007). Ik 
lever empirisch bewijs dat design als een liberal art een kunst is van leven met dingen, van 
het verbeteren van constitutive entanglements waar de designers zelf ook bij horen. Het is 
geen kunst die kan worden gezien als een cognitief proces van placements (Buchanan 1992). 
Ontwerpen als een liberal art of advancements vindt eerder plaats door place-making, of 
taste-making. Het stimuleert een weten-door-te-doen, door het meedoen in de collectieve 
evaluaties van en door de praktijk. 

Mijn bijdrage aan organisatiekunde en, vooral, organisatieontwerp is een empirische studie 
naar organisatieontwerp als de kunst en kunde van het effectief samenvoegen van mensen en 
dingen voor continue verbetering. Dit verschilt van het ontwerpen door strategisch te plannen. 
Onderzoekers en anderen die geïnteresseerd zijn in organisatieontwerp zouden er goed aan 
doen meer aandacht te geven aan constitutive entanglements tussen organisaties en 
technologieën. 


