REFLECTIE
De eerste paar weken kwam ik moeilijk opgang bij het vak seminar. Ik
wist niet goed welk onderwerp ik moest kiezen aangezien het over van
alles mag gaan. Het plan was eigenlijk om over gamification te houden
wat in de Efteling plaatsvindt. Daarna kwam ik er achter dat er al heel
veel onderzoek is gedaan over dit onderwerp en moest ik wel van
onderwerp veranderen. Tijdens het gedachteloos scrollen op Facebook
kwam ik een artikel tegen over online dating. Een lampje in mijn hoofd
begon te branden en wist meteen in welk straatje ik mijn hoofdvraag
moest bedenken.
Mijn hoofdvraag luidde eerst als volgt: “Wat zijn de gevolgen van dating
apps op het liefdesleven bij jongvolwassenen in Nederland?” Na een
discussie met mijn vader kwam ik erachter dat “liefdesleven” een hele
andere betekenis had dan wat ik eigenlijk bedoelde. Ik wilde niet per
se ingaan op het seksleven van de jongvolwassenen maar wat in het
algemeen de gevolgen zijn van Tinder gebruiken op hun leven. Daarnaast
waren de deelvragen niet relevant voor de nieuwe hoofdvraag. Als tip om
goede deelvragen op te stellen was om te kijken wat de gevolgen kunnen
zijn bij het gebruiken van Tinder. Dit heeft mij enorm geholpen en verliep
het onderzoek daarna zonder problemen.
Ik heb veel mensen mogen interviewen en daar ben ik erg blij om. Door
de eigen ervaring in het gebruiken van Tinder kon ik in het begin al een
beetje verwachten wat de uitkomsten zouden zijn van het onderzoek.
Echter ben ik achter nieuwe dingen gekomen. Ik had bijvoorbeeld
verwacht dat iedereen het eens was dat Tinder invloed kan hebben
op het zelfvertrouwen. Er zaten een paar bij die blijkbaar niks van de
online aandacht aantrekt en het zelfvertrouwen juist wordt beïnvloed
door de “offline” wereld. Het verbaasde mij ook hoeveel invloed de
sociale omgeving heeft op een individu. Heel veel respondenten hebben
Tinder gedownload omdat vrienden dit ook hebben gedaan of dat ze
overgehaald werden om het te downloaden. Dit had ik namelijk niet
verwacht.
Verder vond ik het erg leerzaam en fijn om een eigen onderwerp te
mogen kiezen. Ik heb ook met plezier het onderzoek kunnen doen en
vond het zeer interessant om dieper in de UX kant te duiken van Tinder.
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