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REFERAAT
In dit afstudeerverslag is informatie te vinden over onderwerpen die te maken hebben met
het herontwerpen van een webapplicatie. Deze webapplicatie is van het bedrijf HeadFirst,
die zich inzet tot het bieden van een overzicht van ZP’ers en opdrachten. De volgende punten
worden behandeld:
-

Interactie
Benchmark
BNO
Five planes van Jesse James Garrett
Strategy plane
Scope plane
Structure plane
Skeleton plane
Surface plane
Usability
Graphical User Interface
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Voorwoord
Dit verslag is geschreven voor mijn examinators en mijzelf en geeft een overzicht van de
diepgang van mijn verlopen afstudeerperiode.
Voor het ontstaan van dit afstudeerverslag wil ik graag het bedrijf bedanken voor het bieden
van de stageplaats. Met deze afstudeerstage heb ik de mogelijkheid gehad om mijn kennis
als CMD-er uit te voeren in de praktijk, waarbij ik de mogelijkheid heb om de opleiding af te
ronden. Verder wil ik mijn begeleider, vanuit het bedrijf, Mattijs Wassenburg bedanken voor
de begeleiding en goede ondersteuning bij het uitvoeren van mijn afstudeeropdracht.

Hoofddorp, 9 december
Naomi Kiewiet
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1. INLEIDING

Dit afstudeerverslag is geschreven naar aanleiding van de afstudeeropdracht die ik
vervuld heb, binnen het bedrijf: HeadFirst. HeadFirst is een bedrijf dat zich bezighoudt
met het koppelen van opdrachten van opdrachtgevers aan zelfstandig professionals.
HeadFirst doet dit aan de hand van de tool Select. Select is een online tool, waarbij het
draait om het vinden en gevonden worden van opdrachten en zelfstandig professionals.
Zelfstandig professionals, kunnen zich registreren om zo deel uit te maken van Select. De
zelfstandig professionals kunnen via de tool biedingen doen op een opdracht en hebben
alle documenten digitaal tot beschikking die nodig zijn voor de afwikkeling.
Momenteel is HeadFirst Select ontwikkelt in Flex. Flex is een verouderd systeem waarbij
een Flash player nodig is om geopend te kunnen worden. De Flash player wordt niet
meer door alle platforms ondersteund waardoor HeadFirst Select niet op alle platforms
geopend kan worden. Een van de platforms waar Select momenteel niet te openen is, is
bijvoorbeeld de iPad. Omdat de gebruikers van HeadFirst Select de mogelijkheid moeten
hebben om HeadFirst Select overal te gebruiken, levert dit een probleem op. Om deze
reden bood het bedrijf HeadFirst mij de mogelijkheid om een nieuw ontwerp van
HeadFirst Select te ontwerpen, in de vorm van een clickable demo. Deze clickable demo,
wordt een demo van Select, waarbij de webapplicatie Select, te realiseren moet zijn in
HTML 5.
Dit afstudeerverslag is geschreven voor het reflecteren en het creëren van het inzicht in
mijn werkniveau in de praktijk. Hierbij wordt het ondergane proces van de
afstudeerperiode beschreven waarbij ik de mogelijkheid heb om mijn werkzaamheden te
reflecteren en mijn examinators de mogelijkheid hebben om mij, op mijn werkzaamheden
te beoordelen.
Het verslag is opgedeeld in vier verschillende onderdelen: een deel over het bedrijf:
HeadFirst en de opdracht, een werkwijzebeschrijving, een proces en een
productevaluatie. In het tweede hoofdstuk van het verslag zal een korte beschrijving te
vinden zijn over het bedrijf zelf en de opgestelde opdracht. In het derde hoofdstuk zal de
werkwijzebeschrijving te vinden zijn. De werkwijzebeschrijving is opgedeeld in fases,
waarbij iedere fase verschillende producten hebben opgeleverd die een bijdrage hebben
geleverd aan het eindproduct. In het vierde hoofdstuk zal een evaluatie te vinden zijn. De
evaluatie is onderverdeeld in een proces en productevaluatie, die beschreven wordt per
opgeleverd product.
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2. BEDRIJF EN DE OPDRACHT
In dit hoofdstuk komt het bedrijf en de opdracht aan bod. Zo zal er een korte uitleg van het
afstudeer bedrijf gegeven worden voorzien van de interne organisatie. Daarna zal de
opdracht gedefinieerd worden waarbij de aanleiding, probleemstelling, doelstelling, op te
leveren producten, resultaat competenties en gebruikte methodes aan bod komen.

2.1. Bedrijf

Het afstudeerbedrijf is HeadFirst. Headfirst is een kennisbemiddelaar, die vraag en aanbod
koppelt. Het gaat hier om het aanbod van zelfstandig professionals, die vraag hebben naar
een opdracht, of het aanbod van opdrachten, die op zoek zijn naar een zelfstandig
professional. Per dag zet HeadFirst gemiddeld 1500 professionals aan het werk bij
verschillende opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn organisaties als: de overheid,
transportbedrijven, verzekeringen en banken. HeadFirst zorgt voor het selecteren van
externe professionals en de gehele administratieve afhandeling hiervan. Daarnaast biedt
HeadFirst ook verschillende opleidingen aan waar de ingeschreven professionals en
leveranciers zich voor kunnen inschrijven. Binnenkort kunnen de zelfstandig professionals
ook hun verzekeringen afsluiten via HeadFirst.
HeadFirst Select
HeadFirst Select is de online tool waarmee HeadFirst vraag en aanbod van zelfstandig
professionals en opdrachten samenbrengt. Select kan gezien worden als een online
marktplaats voor zelfstandig professionals (zzp’ers). Zpp’ers kunnen hier niet alleen zoeken
naar anderen, maar kunnen hier ook gevonden worden. Via HeadFirst select kunnen zzp’ers
in contact komen met anderen gebruikers als opdrachtgevers. De zelfstandig professionals
kunnen een bieding plaatsen op een opdracht waarmee ze zich kandidaat stellen voor de
opdracht. Opdrachtgevers kunnen de zogeheten ‘preferred candidates’ bekijken voor hun
opdracht en hiermee in contact komen. De opdrachtgevers en zelfstandig professionals
hoeven niet zelf te zoeken naar een geschikte opdracht of zelfstandige. HeadFirst beschikt
ook over recruiters die zelf dagelijks opzoek zijn naar geschikte kandidaten en opdrachten
voor iedereen binnen Select.
Iedereen die binnen Select is ingeschreven kan hier zijn documenten uploaden, voor een
snellere afhandeling van het contract. Hierbij kan gedacht worden aan KVK documentatie,
identiteitsbewijs, cv en contracten.
Interne organisatie
Binnen de organisatie zijn naast de vaste medewerkers van HeadFirst ook externe
zelfstandig professionals in dienst, die zij via Select hebben aangenomen. In totaal werken er
circa 32 medewerkers binnen de organisatie. HeadFirst heeft verschillende afdelingen als:
Facturatie, System development, Marketing, Client relations en de Recruiters afdeling.
Plaats afstudeerder binnen het bedrijf
Binnen het bedrijf werk ik op de afdeling System Development onder leiding van Mattijs
Wassenburg. Op deze afdeling werken naast Mattijs ook Jeroen van Mierlo, Maryam Donker
en de externe zelfstandig professional, Martijn Lindhout.
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Opdracht: Herontwerp HeadFirst Select online

Voordat ik kon gaan afstuderen was het van belang dat er een volwaardig HBO- CMD
afstudeeropdracht werd vastgesteld, waarmee ik 17 weken aan de slag kon binnen het
bedrijf. Een opdracht ontstaat altijd vanuit een probleem dat moet worden opgelost aan de
hand van een bepaald doel. Voor het vaststellen van deze opdracht heb ik gebruikgemaakt
van een fasering. De fasering heb ik aan de hand van het boek ‘Projectmanagement”(Grit,
2008) opgesteld.
Aanleiding
HeadFirst Select is een tijd geleden gemaakt met behulp van Flex. Doordat Flash een
verouderd systeem is, bieden niet alle platforms hier meer ondersteuning voor. Hierdoor is
het bijvoorbeeld niet mogelijk om HeadFirst select te gebruiken via de iPad.
Probleemstelling
HeadFirst maakt gebruik van een applicatie die een aantal jaar geleden ontworpen is via
Flex. Flex wordt momenteel niet meer ondersteund door alle platforms. HeadFirst Select
moet op alle platforms beschikbaar zijn.
Doelstelling
Het maken van een herontwerp van HeadFirst Select, in de vorm van een clickable demo die
te realiseren is binnen HTML 5. Dit herontwerp zal binnen een periode van 17 weken
ontworpen worden, voorzien van nieuwe functionaliteiten, vorm en kleur.
Definitieve opdracht
Fase 1: Definitie
4 weken
• Plan van aanpak
• Oriëntatie huidige applicatie en tools
• Gebruikersanalyse
• BNO, voor het weergeven van de immateriële waarde naar de wensen van de
opdrachtgever en de gemeten beleving van de doelgroep
• Heuristic evaluation met benchmark
Fase 2: Ontwerpfase
6 weken
• Opstellen & schrijven van ontwerprapport volgens de 5 planes van J.J.G.
• Klikbare demo van de GUI
Fase 3: Voorbereidingsfase
2 weken
• Opstellen testplan (incl. Bno, om te kijken of de eerder vastgestelde immateriële
waardes goed doorgevoerd zijn binnen het design)
• Test uitvoeren (+/- 8 personen)
• Testresultaten verwerken
Fase 4: Realisatiefase
2 weken
• Het aanpassen van de testresultaten in het GUI design van de applicatie
Fase 5: Nazorgfase
3 weken
• Opleveren demo met documentatie
Op te leveren producten
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Fase 1:
•
•
•
•
•

Definitie
Plan van aanpak, debriefing, kwaliteitsborging, planning, risicoanalyse
Gebruikersanalyse
Bno document
Heuristic evaluation
Benchmark

Fase 2: Ontwerpfase
• Strategy plane , User segmentation , Persona, Objectives
• Scope plane, Systeemeisen
• Structure plane , Flowchart , Use cases,
• Skeleton plane , Schetsen, Wireframes
• Surface plane
• Ontwerprapport
• GUI design testversie
Fase 3: Voorbereidingsfase
• Testrapport
• Testresultaten
Fase 4: Realisatiefase
• GUI design in vorm van clickable prototype eindversie, voorzien van aanpassingen
van testresultaten
Fase 5: Nazorgfase
Afstudeerverslag
Resultaat
Het resultaat is een clickable demo met documentatie van het herontwerp van Headfirst
select.
- Plan van aanpak
- BNO-document
- Heuristic evaluation en benchmark
- Ontwerprapport
- Testrapportage
- Clickable prototype

-

Competenties
Opstellen plan van aanpak
Opstellen interaction design
Vormgeving ontwerpen, (aan de hand van de schetsen en wireframes moet er een
vormgeving voor de applicatie worden ontworpen)
Opstellen clickable prototype
Testen (opstellen, uitvoeren)
Opleveren testrapportage

Gebruikte methodes & technieken
Voor het afstuderen heb ik als ontwikkelmethode gekozen voor de 5 planes van Jesse James
Garrett, The Elements of User Experience ( Garrett, 2010). Ik heb voor deze methode gekozen
omdat deze methode een goed bouwplan vormt voor het opzetten van een ontwerp. Door het
ontwerpen onder te verdelen in verschillende planes, maak je gebruik van een fasering,
waarbij je stap voor stap de diepte in gaat, wat uiteindelijk leidt tot een ontwerp. J.J. Garrett
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richt zich op een user-centered design, waarbij alles draait om de gebruiker. Hierdoor zorgt
deze methode voor het maken van een zo gebruiksvriendelijk mogelijke webapplicatie. In het
verleden heb ik eerder gewerkt met deze methode die mij veel steun gaf bij het creëren van
een goed ontwerp.
Tijdens het ontwerprapport heb ik verder de volgende methodes en technieken gebruikt:
-

Persona
5 e’s
10 Heuristics
MosCow methode
Flow Chart
Use cases
Taakanalyse
Wireframing
Mockup

Als projectmethode heb ik ervoor gekozen om gebruik te maken van Roel van Grit,
projectmanagement. R.Grit maakt gebruik van een fasering die helpt bij het indelen van je
project. Deze fasering helpt mij bij het indelen van het project en het beter kunnen plannen
hiervan. De fases zorgen voor een overzicht van de op te leveren producten en zorgen ervoor
dat je in een goede volgorde creëert om het project te doorlopen.
Tijdens het testen heb ik gebruik gemaakt van de volgende methodes en technieken:
- Testscenario’s
- Testtaken
- Interviewen
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3. WERKWIJZE BESCHRIJVING
In dit hoofdstuk worden alle werkwijzen van de opgestelde producten beschreven. De
werkwijzebeschrijving wordt per fase beschreven. De fasering heb ik tijdens het opstellen
van mijn afstudeeropdracht vastgesteld volgens de richtlijnen van Roel Grit. Per fase zijn
er verschillende producten ontstaan die per product worden beschreven. Ik heb tijdens de
fasering gebruikgemaakt van de watervalaanpak waarbij ik pas aan een volgende fase
begon wanneer de voorgaande fase volledig was afgerond.

3.1. Definitiefase

In dit hoofdstuk wil ik de werkwijzebeschrijving van de definitiefase duidelijk maken.
Onder deze fase vallen: Het plan van aanpak, het BNO de heuristic evaluation en de
benchmark.

3.1.1. Plan van aanpak

Op de eerste dag van mijn afstudeerperiode heb ik een plan van aanpak opgesteld. Een
plan van aanpak is een gedetailleerde beschrijving van het toekomstige project.
Voor het opstellen van dit Plan van aanpak, heb ik gebruik gemaakt van mijn kennis die
ik eerder heb opgedaan voor het opstellen van een Plan van aanpak. Om er zeker van te
zijn dat het plan van aanpak een goed product is, waarmee ik van start kon, heb ik
gebruik gemaakt van: ‘ Projectmanagement’ (Grit, 2008). In het plan van aanpak heb ik
een planning opgesteld zodat ik zelf in de gaten kon houden of ik op schema lag, of dat er
wijzigingen in de planning moesten worden aangebracht. De planning heb ik in Excel
gemaakt zodat er een overzicht ontstond van de gehele periode. De planning zoals in
Afbeelding 1:Planning te zien is, is een tabel voorzien van blokken, die laten zien hoelang
een fase duurt en welk product er daarin tot stand komt.
Voor het opstellen van de planning heb ik per fase gekeken naar de tijd die ik hiervoor
nodig dacht te hebben. Iedere fase bracht een aantal producten met zich mee wat mij een
inzicht gaf over de benodigde tijd voor deze fase.
Ik heb er voor gekozen om binnen de definitiefase een plan van aanpak te maken. Door
het opstellen van een plan van aanpak wordt de opdracht goed uitgelicht en wordt het
duidelijk wat hierbinnen gedaan moet worden. Daarna heb ik ervoor gekozen om te
beginnen aan het BNO-document dat in hoofdstuk 3.1.2. verder zal worden uitgelicht.
Het BNO helpt bij het vaststellen van de immateriële waarde die de opdrachtgever met
het ontwerp wil meegeven. Dit is binnen het project van belang omdat hiermee gekeken
kan worden naar de manier waarop de opdrachtgever wil overkomen. Het volgende
product binnen deze fase is de Heuristic evaluation die wordt uitgelicht in hoofdstuk
3.1.3. Ik heb gekozen voor een heuristic evaluation omdat deze mij helpt in een korte tijd
op te stellen wat de punten zijn waar verbeteringen behaald kunnen worden binnen het
huidige ontwerp. Deze verbeteringen konden meegenomen worden naar de ontwerpfase
waarin het ontwerprapport gemaakt is. Het laatste product binnen de definitiefase was
de benchmark. Ik heb voor een benchmark gekozen om te kunnen zien welke
functionaliteiten concurrenten handhaven en misschien toegevoegd konden worden aan
het nieuwe ontwerp. Verder helpt een benchmark mij altijd om inspiratie op te doen voor
nieuwe ontwerpen.
De tweede fase die ik binnen het plan van aanpak heb opgesteld was de ontwerpfase.
Binnen de ontwerpfase heb ik het ontwerprapport geplaatst, dat ik binnen hoofdstuk
3.2.2. verder zal toelichten. Ik heb gekozen voor het maken van een ontwerprapport,
omdat een ontwerprapport zorgt voor het stapsgewijs kunnen opstellen van het ontwerp.
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De voorgaande producten kon ik gebruiken binnen het ontwerprapport en vormde hier
een ondergrond voor. Zo kon ik binnen de Scope plane gebruik maken van de heuristic
evaluation en de benchmark en zou het BNO mij helpen met het kunnen meegeven van
de juiste immateriële waarde. Het volgende product dat ik binnen de ontwerpfase heb
vastgesteld is de clickable demo. De gehele opdracht draait om een clickable demo van
het nieuwe ontwerp van Select en kan na het ontwerprapport goed worden opgesteld.
De volgende fase die R. Grit hanteert is de voorbereidingsfase. Ik heb gekozen binnen
deze fase te gaan testen om te kijken of het nieuwe ontwerp ook daadwerkelijk een goed
ontwerp is. Het testen zal verder worden uitgelicht in hoofdstuk 3.3. De laatste
vastgestelde fase was de realisatiefase. Binnen deze fase heb ik ervoor gekozen om de
testresultaten te verwerken zodat de clickable demo verbeterd kon worden.
De fases heb ik ruim ingepland voor het geval ik enige vertraging opliep. Na alle fases
onderverdeeld te hebben in tijd, heb ik de producten ingepland. Na afloop van iedere fase
heb ik de planning bekeken en waar nodig aangepast. Omdat ik bij het afronden van een
fase een realistischer beeld kreeg over wat er nog gedaan moest worden in hoeveel tijd,
kon ik de planning strakker indelen.
Nadat naar mijn idee het plan van aanpak compleet was, heb ik gebruik gemaakt van de
checklist van ‘Grit” waarbij alle punten van een goed plan van aanpak worden
beschreven. Deze checklist is terug te vinden in Bijlage I: Plan van aanpak.
Toen het plan van aanpak compleet was heb ik deze aan mijn opdrachtgever gegeven, zo
kon hij zien of ik de opdracht volledig begrepen had en wat de planning voor de periode
was.
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Afbeelding 1: Planning
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3.1.2. BNO – document

Omdat er een nieuw design moest komen, wat bepaalde waardes met zich meebrengt,
heb ik na het plan van aanpak het BNO- document opgesteld. Dit heb ik gedaan aan de
hand van BNO design effect meetinstrument (2005). Het BNO-document is een document
dat de effecten van het design meet. Door gebruik te maken van het BNO-document kan
het merkeffect van het design worden vastgesteld, dit wordt gedaan aan de hand van een
test waarbij onder andere de immateriële waardes van een design worden vastgesteld.
De immateriële waardes zijn, waardes, eigenschappen en/of emoties die te maken hebben
met ideeën van iemand. Een voorbeeld van immateriële waardes zijn: vooruitstrevend,
modern, innovatief, verdrietig, klassiek, serieus of formeel. Naast het in kaart brengen
van de effecten die het huidige design met zich meebrengt, helpt het BNO- document ook
met het in kaart brengen van de wensen van de waardes die de opdrachtgever met het
design wil meegeven.
Het BNO – document heb ik samengesteld met Mattijs ( de opdrachtgever) en Daniel (de
toenmalige developer). Om aan te geven waar de prioriteiten van het effect van het design
lag, heb ik de opdrachtgever, gevraagd om de volgende 5 waardes een percentage te
geven. Het lijstje zag er als volgt uit:

Prioritering BNO waardes

1.

2.

3.

4.

5.

Identificatie:
10% Het is voor HeadFirst Select van belang dat de gebruiker weet met
wat voor bedrijf zij te maken heeft.
De mate van onderscheidendheid;
10% De onderscheidendheid van HeadFirst Select is in zo verre van belang
dat zij zich willen onderscheiden met functionaliteiten en zich op het gebied
van design willen onderscheiden met het hebben van een
gebruiksvriendelijk ontwerp in tegenstelling tot concurrenten.
De mate van opvallendheid;
0% de opvallendheid zou voor het bedrijf niet samen gaan met de stijl die
zij willen uitstralen. Verder is opvallendheid geen prioriteit die lijdt tot een
gebruiksvriendelijker ontwerp.
Overdracht materiële betekenissen:
50% het is van belang dat de HeadFirst Select goed werkt en samenhangt
met de verwachte functionele eisen van wat HeadFirst Select biedt. Het
design moet de functionaliteiten ondersteunen.
Overdracht immateriële betekenissen:
30%, Het is belangrijk dat de gebruiker de juiste waardes bij
HeadFirst Select meekrijgt, die gelijk staan aan de waardes van
HeadFirst zelf. Dit kan ondersteuning bieden voor de
gebruikersverwachtingen en de gebruiksvriendelijkheid van
HeadFirst Select.

13

Herontwerp HeadFirst afstudeerverslag
Het vaststellen van de prioriteiten was lastig voor de opdrachtgever, omdat hij zowel punt
4(materiele waardes) en punt 5(immateriële waardes) belangrijk vond.
Omdat de opdrachtgever vond dat het, het meest belangrijk is dat het design de
functionaliteiten ondersteunt en niet andersom heeft hij de materiele waardes het
hoogste percentage gegeven.
Toen de percentages verdeeld waren, moesten de immateriële waardes worden
vastgesteld. Ik heb Mattijs een keuze laten maken uit de standaard lijst die bij het BNOdocument hoort. Hij kon hier maximaal 5 waardes uitkiezen. Mattijs gaf aan dat het
ontwerp formeel, betrouwbaar en vooruitstrevend moest zijn. Als eigen waarde voegde hij
‘openheid’ toe. De gehele lijst met de immateriële waardes is terug te vinden in Bijlage
II: BNO-document. Omdat deze waardes voor iedereen anders kunnen zijn heb ik
gevraagd wat hij verstond onder deze waardes en wat een ontwerp voor hem formeel,
betrouwbaar en vooruitstrevend maakt. Op deze manier kon ik zien wat hij onder deze

begrippen
verstond.

Afbeelding 2: Jellow.com
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Afbeelding 3: Linkedin
Voorbeelden die Mattijs gaf waren de bovenstaande afbeeldingen, de websites van Jellow
en Linkedin. Het ging bij deze sites niet zo zeer om de functionaliteiten maar puur om het
design. De sites zijn beide strak, modern en hadden geen overbodige versieringen, wat hij
zo mooi vond.
Later kwam ik er achter dat Mattijs met vooruitstrevend, modern bedoelde wat hij vaak
koppelde met ‘fris’. Om deze reden heb ik deze begrippen toegevoegd aan de immateriële
waardes van het design.
Mattijs zei dat hij wilde dat het ontwerp openheid uitstraalde. Later merkte ik echter dat
dit niet zo zeer om het ontwerp ging maar meer om het bedrijf. Hij wilde dat mensen van
buitenaf het idee hadden, dat HeadFirst eerlijk en open is en geen geheimen achterhoudt.
Omdat deze vorm van openheid iets is dat te maken heeft met de informatie en de
ervaring die de mensen meekrijgen van HeadFirst, vond ik dit geen waarde die met het
ontwerp gemeten kon worden en heb ik deze weggelaten.
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De materiële waardes die het ontwerp moest meedragen waren voor Mattijs: gemak,
gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Het was van belang dat alle functionaliteiten binnen
het ontwerp hieraan bij droegen.
Nadat de test was afgenomen, heb ik via Google.Form een formulier opgesteld die ik naar
verschillende gebruikers heb gestuurd. Omdat de huidige gebruikers al bekend zijn met
het bedrijf en waar het bedrijf voor staat, heb ik ervoor gekozen om de test ook met
mensen binnen dezelfde doelgroep maar die momenteel (nog) geen gebruiker zijn, te
doen. Deze mensen hebben nog geen kennis van het bedrijf waardoor zij niet kunnen
worden beïnvloed door de waardes die HeadFirst zelf uitstraalt. Op deze manier kon ik
zien wat voor effect het huidige ontwerp momenteel met zich mee droeg en wist ik zeker
dat dit om het ontwerp ging en niet om HeadFirst. Zo kon ik verder ook zien wat er
eventueel nog verbeterd moest worden om de gewenste immateriële waardes mee te
geven.
De immateriële waardes zijn op de volgende manier beantwoord door de doelgroep:

Afbeelding 4: Immateriële waardes
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Zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding, vind 66% van de mensen het ontwerp
voldoende tot ruimvoldoende formeel en betrouwbaar. Maar 33% van de ondervraagde
vindt het huidige ontwerp modern. De meeste mensen vinden het huidige ontwerp dus
niet modern en hier moet dus wat aan veranderd worden.

3.1.3. Heuristic evaluation

Nadat het BNO – document was opgesteld heb ik een ‘Heuristic evaluation’ gedaan. De
Heuristics evaluation is een snelle manier om de problemen binnen een design te
achterhalen. Deze problemen hebben betrekking op de usabillity van een ontwerp. De
heuristic evaluation had ik niet ingepland, maar heb ik gedaan omdat een heuristic
evaluation, ook bekend als quickscan, mij een snel overzicht gaf, op welke punten het
huidige ontwerp verbeterd kon worden op gebied van gebruiksvriendelijkheid.
Ik heb de 10 heuristics van Jacob Nielsen gebruikt en per onderdeel gekeken naar fouten
binnen het ontwerp. Op deze manier kon ik zien welke punten veranderd moesten
worden om de gebruiksvriendelijkheid van Select te vergroten. Door deze usability
aspecten aan te passen, kunnen gebruikers in staat zijn om taken beter te verrichten.

10 Heuristics Jacob Nielsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Visibility of system status
Match between system and the real world
User control and freedom
Consistency and standards
Error prevention
Recognition rather than recall
Flexibility and efficiency of use
Aesthetic and minimalist design
Help users recognize, diagnose, and recover from errors
Help and documentation
Bron: http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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Afbeelding 5: Consistancy and standards
Per heuristic heb ik gekeken wat er verbeterd kon worden. Ik heb bij iedere heurstic ter
verduidelijking een afbeelding geplaatst en elementen die verbeterd konden worden
omcirkeld, zoals in afbeelding 5: Consistency and standards te zien is.

Zo zag ik bij de heuristic ‘consistancy and standards’ dat je door te klikken op de ‘Home’
knop in Select je niet terugkeert naar de homepagina van Select, wat overigens wel
verwacht wordt. Maar in plaats daarvan werd je direct uitgelogd en keerde je naar de
website van HeadFirst. De pagina’s zijn ook niet consistent ingedeeld. Zo als in het
tweede deel van afbeelding 5 te zien is, zijn de pagina’s voorzien van een lijst en
kaartweergave, behalve de ‘Profielen’ pagina. De ‘Actie’ pagina heeft echter geen van
beide en bestaat alleen uit een aantal knoppen. Verder zijn de knoppen om te kunnen
opslaan binnen het gehele ontwerp op een andere plaats te vinden. Soms zit de
mogelijkheid om iets te kunnen opslaan bovenin het scherm, zoals in afbeelding 5 te zien
is en soms zijn er meerdere opslaan knoppen te vinden die alle hetzelfde opslaan. Verder
was er een kruimelpad aanwezig binnen de ‘Actie’ pagina maar binnen de rest van Select
niet.
Select bevat ook geen ‘terug’ knop, wat onder de heuristic: ‘User control and freedom’
valt. De gebruiker kan zo nooit terugkeren zonder dat alles verwijderd wordt. Wanneer
de gebruiker een opdracht toevoegt, kan de gebruiker alleen een stap verder gaan of alles
annuleren. De gebruiker moet alles dus in een keer correct invullen of opnieuw beginnen,
wat niet bijdraagt aan het gebruiksgemak, dat voor de opdrachtgever zo belangrijk is.
Alle 10 de heuristics heb ik beschreven en zijn terug te vinden in de gehele heuristic
evaluation in Bijlage II: Heuristic evaluation en benchmark.
Door deze punten per heuristic te beschrijven kreeg ik in een snelle tijd een goed
overzicht van punten die verbeterd konden worden. Deze ‘verbeterpunten kon ik later
meenemen tijdens het herontwerpen van Select om zo de gebruiksvriendelijkheid te
vergroten.
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3.1.4. Benchmark

De heuristic evaluation heeft mij een goed beeld gegeven van punten die veranderd
moesten worden om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Van daaruit ben ik
begonnen aan de benchmark. Bij een benchmark wordt er een vergelijking gemaakt van
verschillende functies die (in dit geval) bij websites van verschillende bedrijven worden
weergegeven.
Doordat ik het moeilijk vond vast te stellen welke punten beter werken binnen een
ontwerp, heb ik ervoor gekozen om geen punten te scoren aan de functionaliteiten binnen
de benchmark.
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De benchmark heb ik gemaakt aan de hand van het volgende stappenplan:

Stappenplan Benchmark
Stap 1: Reden/ Doel
Het herontwerpen van HeadFirst Select. Hierbij is het van belang dat de
functionaliteiten als materiële waarde gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn.
Ook moet het herontwerp de immateriële waarde(formeel, modern en
betrouwbaar) versterken. Verder zullen er nieuwe functies toegevoegd worden
binnen het ontwerp.
Stap 2: Keuze van het onderwerp
Verouderd design & niet toegankelijk op alle platforms
Stap 3: Voorbereiding
Binnen de benchmark zullen er verschillende functies bekeken worden. Dit zijn
naast de bestaande functies ook nieuwe functies die terug moeten komen in het
het ontwerp. De terugkomende functies zijn:
- Inloggen
- Profielen aanmaken/weergave
- Dashboard weergave/filtering
- Zoekfuncties
- Toevoegen kandidaten
- Lijstweergaves
- Submenu
- Sorteren
- Filteren
- Helpfunctie
- Foutmeldingen
- Terugkeren
Stap 4: Selectie benchmarkpartners

Overzicht concurrenten, kiezen van grootste concurrenten, staan het dichts bij
qua communicatiedoeleinden. Verder gebruik van populaire sites die
gelijkwaardige functies aanbieden.

Stap 5: verzamelen van gegevens
Zie BijlageII: Heuristic evaluation & Benchmark
Stap 6: Vergelijking analyse en interpretatie
Waar zitten de verschillen, wat levert betere resultaten
Stap 7: Conclusies en aanbevelingen
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Voor de benchmark heb ik niet alleen gekeken naar de concurrenten van HeadFirst maar
ook naar websites die de opdrachtgever mooi vond. Ik heb hier genoteerd wat hij zo ‘mooi’
en ‘goed’ vond aan sites als Jellow. Zo vond hij de site LinkedIn, mooi wat betreft het
ontwerp. Dit was net als bij Jellow modern, licht, en duidelijk. Jellow vond hij overigens
ook mooie functionaliteiten bieden. Hij vond het mooi dat de eigenschappen van de
personen direct te zien waren en dat je ziet hoeveel dagen per week de professional
beschikbaar is. Bij Odesk vond hij het mooi dat de programma’s die de professionals
kennen en bij dat bepaalde vakgebied horen waar opgezocht wordt, automatisch getoond
worden, zoals te zien is in afbeelding 6: Odesk. Deze functionaliteit vond hij bijdragen
aan het gebruiksgemak van de site. Zoals in hoofdstuk 3.1.2. beschreven had hij dit
vastgesteld als een van de materiële waarde binnen het BNO-document.

Afbeelding 6: Odesk
Ik ben begonnen met kijken naar de huidige functies van HeadFirst en hoe deze bij
anderen wordt weergegeven. Ik heb deze functionaliteiten weergegeven met afbeeldingen
op een zelfde manier als in afbeelding 6 te zien is, zodat ik deze te allen tijden terug kon
zien, tijdens het ontwerpen. Nadat ik alle huidige functies had bekeken ben ik gaan
kijken naar functionaliteiten die bij concurrenten aanwezig waren en misschien konden
worden toegepast bij het nieuwe ontwerp. Functionaliteiten die vaker voorkwamen bij
concurrenten en een bijdrage boden aan de materiële waardes: gebruiksvriendelijkheid,
gemak en toegankelijkheid. Deze heb ik tijdens het definiëren van de ‘scope plane’
voorgelegd aan de opdrachtgever, om deze mee te kunnen nemen binnen het herontwerp.
Zo wordt er in Select bijvoorbeeld niet aangegeven waarop een professional gevonden
wordt en bij concurrenten wel. Voor de gebruiker is dit overigens wel handig omdat zij zo
kunnen zien, waarom het profiel getoond wordt en waar zij moeten kijken. Om deze
reden is dan ook besloten om deze functionaliteit toe te voegen in het herontwerp. Andere
gevonden functionaliteiten waren bijvoorbeeld:
- Terug knop vanuit profielen, gebruiksvriendelijk
- Sorteren op match, toegankelijkheid, (openheid)
- Laat zoekresultaten tags zien, waarop zijn deze gevonden, gemak,
gebruiksvriendelijkheid
- Rating van profielen door opdrachtgevers, toegankelijk
- Steekwoorden bij profielweergave, gesorteerd op kleur, gemak
- Ervaringsoverzicht, gemak, toegankelijk
- Veel voorkomende vragen pagina, gemak, gebruiksvriendelijkheid
- Portfolio toevoegen, toegankelijk, gebruiksvriendelijk
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-

Lijstweergave, voor het weergeven van de profielen, gemak, gebruiksvriendelijk
Open zoek veld, toegankelijk, gemak

De overige functionaliteiten die ik bij de concurrenten gevonden heb zijn terug te vinden
in Bijlage II: Heuristic evaluation en benchmark. Ik heb er voor gekozen om de
functionaliteiten tijdens de scope plane aan de opdrachtgever voor te leggen omdat dit
het moment was waarbij ik me zou richten op alle functionaliteiten van HeadFirst Select.
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3.2. Ontwerpfase

Na de definitiefase begon de ontwerpfase. De ontwerpfase is de fase waarin het ontwerp
tot stand komt. Uit de ontwerpfase komen de volgende producten: het ontwerprapport en
de clickable demo.

3.2.1.

Schrijven van het ontwerprapport

Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2.2. heb ik gebruikgemaakt van de
ontwikkelmethode van Jesse James Garrett, (2010). Een ontwerprapport is een rapport
waarin beschreven wordt hoe het ontwerp gaat werken en hoe het ontwerp er uiteindelijk
uit gaat zien. Garrett maakt gebruik van vijf planes, die per plane verdieping geven in
het ontwerp op een gestructureerde manier. De planes helpen na te denken over alle
fases van het ontwerpen van de webapplicatie van Select, voordat je aan het echte
tastbare design begint. Het beschrijven van het ontwerp helpt bij het voorkomen van
fouten in het design en zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheden over de
functionaliteiten ontstaan.
Strategy plane
De eerste van de vijf planes is de Strategy plane. Binnen deze plane draait het vooral om
het doel en de doelgroep van het ontwerp. HeadFirst Select draait om de gebruiker en om
zijn doelen.
Alles binnen Select wordt ontworpen om er voor te zorgen dat de gebruiker zijn doelen
binnen Select kan volbrengen. Om deze reden is het van belang dat de gebruikers staan
vastgesteld met de objectives van deze gebruikers. De objectives zijn doelen/resultaten
die een gebruiker wil behalen met het systeem binnen een bepaalde tijd. Omdat
HeadFirst Select al een langere tijd bestaat, is de doelgroep al vastgesteld. Om deze
reden heb ik binnen de Strategy plane gekozen voor het opstellen van een
gebruikersanalyse. Deze gebruikersanalyse geeft een overzicht van de gebruikers van
Select.
Omdat Select eigenlijk vier gebruikersgroepen heeft (leveranciers, bedrijven die
medewerkers leveren die opzoek zijn naar een opdracht, recruiters medewerkers van
HeadFirst, zelfstandig professionals en opdrachtgevers, bedrijven die opdrachten
leveren), , met allemaal eigen objectives/doelen, heb ik ervoor gekozen om per gebruiker
de objectives op te stellen. Deze heb ik opgesteld, door te kijken en te vragen wat de
gebruikers willen van de site, welke informatie ze willen verkrijgen en waar zij deze voor
nodig hebben. Door dit op te stellen werd het duidelijk waarom gebruikers Select
gebruiken en wat zij hier willen vinden. Door uit te zoeken wat de objectives waren, kon
ik binnen de scope plane kijken welke functionaliteiten er nodig zijn om deze te
vervullen.

23

Herontwerp HeadFirst afstudeerverslag

Objectives
Objectives ZZP’ers:
-

Het kunnen vinden van passende opdrachten
Het kunnen inzien van de opdrachten
Het kunnen plaatsen van een CV
Het kunnen uploaden van gegevens die betrekking hebben op werk
( paspoort, KvK)
Het plaatsen van biedingen

Objectives Opdrachtgevers:
-

Het kunnen vinden van kandidaten
Het digitaal kunnen afronden en inzien van contracten

Objectives Leveranciers:
-

Het vinden van geschikte opdrachten voor eigen medewerkers
Het toevoegen van eigen medewerkers
Het gevonden worden van eigen medewerkers door opdrachtgevers en
recruiters

Objectives Recruiters:
-

Het vinden van kandidaten
Het vinden/inzien van opdrachten
Het koppelen van opdrachten kandidaten
Het plaatsen/inzien van opdrachten
Het inzien van biedingen

Doordat de recruiters bij ons op kantoor aanwezig zijn en dagelijks contact hebben met
de opdrachtgevers, leveranciers en professionals weten zij goed wat de objectives zijn van
deze groepen. Verder werken er ook zelfstandig professionals bij HeadFirst op kantoor,
aan wie ik kon vragen wat hun objectives/doelen waren voor Select.
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Ik heb gekozen om per gebruikersgroep een persona te maken van huidige gebruikers
van Select.
Voorbeelden Persona’s

Naam: Christina Vargas
Leeftijd: 29 jaar
Opleidingsniveau: HBO
Beroepsveld: Recruiter
Huwelijkse staat: Woont samen
Hobby’s: Reizen
Christina woont samen met haar vriend en gaat met plezier aan het werk. Op haar
werk logt zij in bij HeadFirst Select waarbij zij de nieuwe opdrachten bekijkt en hier
geschikte kandidaten voor zoekt. Zij bekijkt de kandidaten die de gevraagde functie
hebben. Tijdens het zoeken bekijkt zij naast de functie ook het uurtarief, ervaringen
en de CV’s van de kandidaten. Wanneer zij een geschikte opdracht vindt voor een
kandidaat nodigt zij de kandidaat uit voor deze opdracht. Hierbij belandt de
gebruiker op de preferred candidate lijst, waardoor de opdrachtgever kan zien dat hij
een aanvraag van HeadFirst heeft gehad.
Naam: Mark de Berg
Leeftijd: 38 jaar
Opleidingsniveau: HBO
Beroepsveld: Zelfstandig professional, consultant
Huwelijkse staat: Getrouwd,
Hobby’s: Hardlopen, naar de voetbal
Mark heeft twee zoons van 6 en 9 jaar oud. Mark woont in een koophuis samen met
zijn vrouw en kinderen. Mark is ZZP’er en werkt het liefst fulltime aan uitdagende
opdrachten. Zijn vrouw werkt parttime en past op de kinderen. Mark heeft bijna zijn
project afgerond en gaat het liefst zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe opdracht.
Omdat hij niet genoeg tijd heeft om de hele dag op zoek te gaan naar een nieuwe
opdracht heeft hij zich aangemeld bij HeadFirst Select. Hij wordt hier altijd op de
hoogte gesteld van passende opdrachten. Mark heeft een aanvraag van HeadFirst
ontvangen, besluit deze te bekijken en zich aan te bieden voor de opdracht. Mark
belandt hierdoor op de LongList, zodat de opdrachtgever en de recruiters kunnen
zien dat hij zich heeft aangeboden voor de opdracht.
Mark werkt altijd met Apple en beschikt dan ook over een iPad. Omdat Mark veel
opdrachten aanneemt door het hele land zit hij vaak in de trein. Omdat hij na een
dag werken weer naar zijn kinderen gaat en geen tijd heeft om dan op zoek te gaan
naar een nieuwe opdracht bekijkt hij HeadFirst Select het liefst in de trein op zijn
iPad.
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Voor het opstellen van de persona’s heb ik gebruik een verhaal beschreven hoe zij Select
gebruiken om een van hun objectives te vervullen. De persona’s zorgden ervoor dat ik een
duidelijk beeld kreeg voor wie ik ontwierp, hoe zij Select zouden gebruiken en waarom zij
Select zouden gebruiken. Door dit te beschrijven kon ik me beter inleven in de behoeftes
van de gebruiker. De andere persona’s zijn terug te vinden in Bijlage III:
Ontwerprapport.
Scope plane
De scope plane draait om de functionaliteiten van Select. Wat gaat Select wel doen en
wat juist niet. Om een overzicht te krijgen van de functionaliteiten die binnen Select
worden doorgevoerd, heb ik gebruikgemaakt van de MosCow methode. Met deze methode
kan je prioriteiten stellen aan de functionaliteiten van het ontwerp. Sommige
functionaliteiten binnen het ontwerp zijn dan ook overbodig en zullen verdwijnen.

Afbeelding 7: Verslepen van profielen
Zo maakt niemand gebruik van de opdrachtweergave waar een kandidaat naar toe
gesleept kan worden (zoals te zien in afbeelding 7: verslepen van profielen) en het slepen
van kandidaten wordt dan ook weggelaten.
Tijdens het opstellen van de functionaliteiten heb ik gekeken naar de bestaande
functionaliteiten en naar de mogelijke nieuwe functionaliteiten die, zoals eerder
beschreven in hoofdstuk 3.1.3. Benchmark, naar voren zijn gekomen. De lijst met
functionaliteiten uit de benchmark waren al gekoppeld aan de gewenste materiële
waarde van de opdrachtgever en heb ik voorgelegd aan Mattijs. Samen hebben we
gekeken naar deze functionaliteiten. Om de functionaliteiten te bepalen hebben we
gekeken naar de in de strategy plane vastgestelde objectives/doelen die vervuld moeten
worden. Enkele toegevoegde functionaliteiten zijn:
- Terugknop vanuit profielen, gebruiksvriendelijk
- Laat zoekresultaten tags zien, waarop zijn deze gevonden, gemak,
gebruiksvriendelijkheid
- Vragenpagina, gemak, gebruiksvriendelijkheid (niet voor de recruiters)
- Lijstweergave, voor het weergeven van de profielen, gemak, gebruiksvriendelijk
- Open zoekveld, toegankelijk, gemak
- Tonen van aantal profielen en opdrachten of matches
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Door de functionaliteiten op te stellen wist ik welke functionaliteiten het nieuwe ontwerp
moest ondersteunen om de objectives en materiële waarde te vervullen.
Omdat de opdrachtgever als materiële waarde binnen het BNO-document
gebruiksvriendelijkheid had opgegeven, heb ik ervoor gekozen om naast de
functionaliteiten ook de usability aspecten te beschrijven. De usability aspecten zorgen
voor de gebruiksvriendelijkheid binnen het ontwerp. Verder kunnen deze ervoor zorgen
dat de gebruiker een betere ‘expierence’ ervaart en het niet erg vindt om Select te
gebruiken.
Ik heb gekozen om de 5 e’s te beschrijven. Deze 5 e’s staan voor effective, efficiënt, easyto-learn, error tolerant en engaging. Deze aspecten helpen bij het vergroten van een
gebruiksvriendelijk design. Naast de 5 e’s heb ik ook de 10 heuristics van Jakob Nielsen
beschreven. Ondanks dat deze punten soms gelijk zijn aan de 5 e’s vormen deze een
uitbreiding van de usability richtlijnen. Dit kan ervoor zorgen dat de gebruikers hun
doelen op een efficiëntere manier kunnen behalen.
Deze 10 heuristics heb ik, zoals in hoofdstuk 3.2.3. Heuristic evaluation beschreven, al
eerder gebruikt. Deze richtlijnen helpen de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De
richtlijnen kan ik gebruiken tijdens het maken van het nieuwe ontwerp. Ik heb ervoor
gekozen om verder geen andere richtlijnen te gebruiken om het overzichtelijk te houden.
De richtlijnen heb ik eerder gebruikt en ik heb toen gemerkt dat gebruikers deze punten
waarderen en zien als een vergroting van de gebruiksvriendelijkheid.
Structure plane
De derde plane binnen het ontwerprapport is de structure plane. Deze plane draait
vooral om het interaction design en de information architecture van het ontwerp.
Binnen de plane heb ik taakanalyses, flowcharts en use cases gemaakt. Hiernaast heb ik
ook de structuur beschreven.
Ik ben van uit de structure plane begonnen met het opstellen van een taakanalyse. Het
maken van een taakanalyse zorgt ervoor dat je de doelen van de gebruikers beter in
beeld krijgt. Naast het in beeld krijgen van de doelen, zie je binnen een taakanalyse ook
hoe deze bereikt gaan worden. De taakanalyses heb ik alleen opgesteld voor de
handelingen die ook daadwerkelijk zorgen voor het vervullen van het doel van die
gebruiker. Zo heb ik bijvoorbeeld voor de ZZP’er een taakanlyse opgesteld waarmee de
zelfstandig professional een opdracht vindt en een bieding plaatst. Deze is te zien in
afbeelding 8: Bieding plaatsen. Door een bieding te plaatsen reageert de ZZP’er op een
opdracht. Per taakanalyse heb ik in stappen gekeken wat er gedaan moet worden om
een bieding te plaatsen. Zo moet de ZZP’er bijvoorbeeld eerst inloggen, dan een opdracht
zoeken en, bij een geschikte opdracht, een bieding plaatsen door een formulier in te
vullen.
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Afbeelding 8: Bieding plaatsen
Toen de taakanalyses af waren ben ik begonnen aan de flowcharts. Ik heb ervoor gekozen om
een functionele flowchart te maken omdat het binnen de flowchart alleen om de interactie
draait. Een functionele flowchart geeft niet het proces weer, maar alleen de belangrijke
activiteiten/interactie binnen het ontwerp. Zoals in Afbeelding 9: flowchart bieding plaatsen
ZZP’er/leverancier te zien is, heb ik ook hier gekozen om hoofddoel te beschrijven. Ik heb
ervoor gekozen alleen de taken te beschrijven die de hoofddoelen vervullen, omdat deze het
belangrijkst zijn voor de gebruiker. Het hoofddoel is de eerste reden dat de gebruiker Select
gebruikt.
Vanuit het begin ben ik gaan kijken wat de mogelijkheden waren om een bieding te plaatsen
en wat daar allemaal voor gedaan moest worden om deze taak te voltooien. Ik heb de
beginpunten van de Flowchart een groene kleur gegeven zodat het duidelijk was waar een
nieuwe taak begon. De ruitvormen staan voor een keuze die gemaakt moet worden. De
blauwe vierkanten staan voor handelingen die verricht moeten worden.
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Afbeelding 9: Bieding plaatsen ZZP’er/ leverancier
Het eerste wat er nodig is om een bieding te plaatsen is een opdracht. Wanneer er geen
opdracht is moet er een opdracht gezocht worden, voordat er een bieding geplaatst kan
worden. Het veld biedingen moet worden ingevuld en kan zo geplaatst worden. Wanneer de
bieding geplaatst is, kan deze ook worden ingezien. De overige Flowcharts zijn terug te
vinden in Bijlage III: Ontwerprapport.
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Na de flowchart heb ik ervoor gekozen om use cases op te stellen. In tegenstelling tot een
flowchart en een taakanalyse geeft een use case zoals in Afbeelding 10: Use case te zien is,
dat hier ook wordt aangegeven welke gebruiker er binnen dat proces bezig is Deze use cases
heb ik gemaakt om het gedrag van het systeem weer te geven. Deze use cases geven een
inzicht over ‘wie’ ‘wat’ kan doen binnen Select. Verder kan je bij een flowchart ook zien welke
uitzonderingen er gemaakt kunnen worden wat binnen een Flowchart niet kan.
Naam

Bieding plaatsen

Samenvatting

Het plaatsen van een bieding bij een passende
gevonden opdracht

Actoren

ZZP’ers

Aannamen

Opdrachten

Beschrijving

Uitzonderingen
Resultaat

1. De zzp’er gaat opzoek naar een
opdracht
2. De zzp’er vindt een opdracht
3. De zzp’er klikt op het biedings icon
4. De zzp’er vult het biedingen veld in
5. De zzp’er plaatst bieding
De zzp’er maakt opent eerst de opdracht en
kan van daaruit ook op bieding plaatsen
klikken.
De zzp’er heeft een bieding geplaatst

Afbeelding 10: Use case
Tijdens het maken van de taakanalyse, flowchart en use cases kwam ik erachter dat de
informatie het beste stap voor stap verkregen kan worden. Een zzp’er is bijvoorbeeld op zoek
naar een opdracht. Hiervoor moet er eerst een opdracht gevonden worden. Doordat er erg
veel informatie is, is het van belang dat er eerst een klein deel informatie getoond wordt en
voor meer informatie kan een zzp’er dan in de opdrachtdetails duiken, en van daaruit kan er
een bieding geplaatst worden. Hierdoor merkte ik dat Select een Hierachical structure zou
krijgen. Door de informatie stap voor stap weer te geven, leg je de gebruiker een stappenplan
voor waarin hij zijn objectives vervuld.

Hierarchical structure
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Door de flowchart, taakanalyse en use cases te beschrijven had ik de structuur van Select
goed in kaart gebracht en kon ik daarna door met het beschrijven van de skeleton plane,
waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de structuur wordt weergegeven en wat voor knoppen
functionaliteiten gaan ondersteunen.
Skeleton plane
De skeleton plane was de vierde plane en draait om het interface, informatie en navigatie
design van het ontwerp. Binnen deze plane draait het om het samen komen van het systeem
en de functionaliteiten.
Het eerste onderdeel van de skeleton plane dat ik onder handen heb genomen, was het
interface design. Binnen het interface design heb ik bepaald welke knoppen ik waar ging
gebruiken. Voor het bepalen van de soorten knoppen heb ik rekening gehouden met knoppen
die ook op de iPad gebruikt kunnen worden. Ik heb dit gedaan omdat het nieuwe ontwerp
ook te gebruiken moet zijn op de iPad en hier geen speciaal ‘mobiel’ ontwerp voor komt.
Omdat er tijdens het zoeken veel verschillende filter critera’s zijn, heb ik ervoor gekozen om
gebruik te maken van een combo box. Een combo box lijkt op een drop down list, maar geeft
de gebruiker ook de mogelijkheid om te typen tijdens het zoeken. Ik heb hiervoor gekozen
omdat er vaak veel keuzemogelijkheden zijn. Door gebruik te maken van een combo box
wordt er ruimte bespaard en geef je de gebruiker de mogelijkheid om niet te hoeven scrollen
door alle opties, maar ook te kunnen zoeken door te typen. Deze combo box geeft de gebruiker
ook de mogelijkheid om meerdere opties te selecteren in tegenstelling tot de drop down list.

Afbeelding 11: Knoppen in Select

Ik heb ook gekozen om een ‘terugknop’ te plaatsen binnen het nieuwe ontwerp. Tijdens de
heuristic evaluation ontdekte ik dat deze binnen het huidige ontwerp ontbreekt. Het
plaatsen van deze ‘terugknop’ draagt bij aan een van de heuristics die ik zoals eerder
beschreven heb in hoofdstuk 3.1.3. gebruik namelijk, de Heuristic: ‘Controle en vrijheid’.
Deze ‘terugknop’ zorgt ervoor dat gebruikers het idee krijgen dat zij altijd kunnen
terugkeren waardoor zij zelf de touwtjes in handen krijgen. Deze ‘terugknop’ zal altijd op
dezelfde plaats te vinden zijn. Verder heb ik ook gekozen voor het gebruik van ‘icon buttons’.
Dit zorgt voor het bieden van identificatie met de echte wereld en Select en het besparen van
ruimte. De knoppen kunt u in terug vinden in afbeelding 11: knoppen in Select.
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Het volgende onderdeel was het navigatie design. Om een goede navigatie vast te stellen heb
ik gekeken naar het navigatie design van het huidige ontwerp. Dit bleek niet helemaal goed
in elkaar te zitten. Zo werd binnen de gehele web applicatie gebruik gemaakt van Local
navigation behalve bij de Actiepagina en de Opdrachtenpagina. Omdat het voor de gebruiker
van belang is dat hij de informatie ziet die alleen met dat onderwerp te maken heeft, heb ik
ervoor gekozen om de local navigation aan te houden. Hierbij vindt de gebruiker alleen
informatie die dichtbij ligt en wordt hij niet belast met overige informatie die op dat punt
niet belangrijk voor hem zijn. Zo vindt de gebruiker binnen de Opdrachtpagina bijvoorbeeld
alleen informatie die van belang is voor een opdracht en zal hij bij een professional alleen
informatie met betrekking tot de professionals vinden. Hier vindt de gebruiker dus geen
informatie over opdrachten.
Na het navigatie design volgende het informatie design. Het informatie design geeft grafisch
weer hoe het ontwerp er uit komt te zien. Dit heb ik gedaan aan de hand van wireframes.
Een wireframe is een afbeelding die kan gezien worden als een bouwtekening van een
website of applicatie. Binnen deze wireframes wordt er weergegeven wat er binnen een
bepaalde pagina te zien is.

Afbeelding 12: wireframes, profielen
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Afbeelding 13: wireframes, profieldetails
Omdat de opdrachtgever en ik er nog niet uit waren of het zoekfilter op de huidige plaats
bovenaan wilden houden, of dat we deze naar de linkerkant moesten verplaatsen, heb ik van
het profielen scherm, zoals in afbeelding 12: Wireframes, profielen te zien is, twee
verschillende wireframes gemaakt. Ik ben hier met het profielenscherm begonnen omdat dit
de eerste pagina binnen Select is. Na het maken van de profielen wireframes heb ik de
profielendetails gemaakt die terug te vinden zijn in afbeelding 13: Wireframes, profieldetails.
Omdat bij de profieldetails ik het menu aan de linkerkant geplaatst had, zag ik dat het
scherm uit drie delen ontstond, een menu kant, de content en aan de rechterkant plaats voor
knoppen en eventuele opdrachtkaartjes of reclame. Om alle schermen binnen Select zo
consistent mogelijk te houden heb ik er dan ook voor gekozen om bij de pagina’s als:
Profielen, Opdrachten, Leveranciers, Contracten en Biedingen ervoor te kiezen om het
zoekfilter links te plaatsen (zie afbeelding 14:wireframes, opdrachtenscherm). Op deze
manier ontstonden ook deze schermen in 3 delen, links het zoekfilter in het midden de
content en aan de rechterkant de knoppen en de opdrachtkaartjes of reclame. Door het
zoekfilter aan de linkerkant te plaatsen was er ook meer ruimte voor nieuwe filter criteria
die door de gebruikers gewenst waren.

Afbeelding 14: Wireframe, opdrachtenscherm
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Omdat alle gebruikersgroepen andere informatie te zien krijgen wanneer zij inloggen,
hebben de opdrachtgever en ik tijdens de skeleton plane besloten om alleen de recruiters
schermen te verwerken in de clickable demo. De recruiters zijn de gebruikers die de meeste
mogelijkheden hebben binnen Select en zien in Select dus de meeste informatie. Om deze
reden is er gekozen om de gebruikersgroep recruiters uit te werken.
Omdat alle menu items voorzien zijn van een lijst en een kaartweergave heb ik ervoor
gekozen om niet van alle schermen wireframes te maken. Ik heb wireframes gemaakt van de
profielen, kaart en lijstweergave, de profieldetails en de opdrachten. Ik heb ervoor gekozen
om het opdrachtenscherm wel te maken omdat hier de knoppen van de actie pagina in
verwerkt zijn en de actie pagina verdwenen is. Deze wireframes zijn terug te vinden in
Bijlage III: Ontwerprapport.
Surface plane
Nadat ik in de skeleton plane de wireframes had opgesteld begon het ontwerp al vorm te
krijgen. Om aan de clickable demo te beginnen moest ik alleen nog het visuele aspect van het
ontwerp vaststellen. Dit heb ik gedaan in de surface plane.
Binnen de surface plane ben ik begonnen met het vaststellen van de typografie en het
kleurgebruik.
Omdat het huidige lettertype van Select, Myriad pro geen standaard lettertype is, wat
daarom bij sommige gebruikers niet goed te lezen is, ben ik opzoek gegaan naar een
gebruiksvriendelijk lettertype. Ik keek bij de ‘Software usability research laboratory’ die een
onderzoek hadden gedaan naar het gebruik van lettertypes. Hieruit bleek dat Verdana en
Tahoma beide lettertypes waren die gemaakt zijn voor op het scherm. Verdana bleek echter
een compacter lettertype te zijn wat daardoor minder ruimte in beslag neemt. Uit het
onderzoek naar de lettertypes bleek de leessnelheid van Verdana het beste te zijn en wordt
hierdoor als meest gebruiksvriendelijke lettertype beschouwd. Verder beschikt ook iedere
computer over dit lettertype, waardoor het lettertype voor iedereen leesbaar blijft. Om deze
reden heb ik ervoor gekozen om Verdana als lettertype te gebruiken binnen het ontwerp.
Het huidige kleurgebruik binnen Select zijn vooral groentinten. Dit kwam omdat Select
oorspronkelijk van Associates afstamt, wat groen is. Deze kleuren hebben niets te maken
met het huidige HeadFirst en moesten dan ook vervangen worden.
Uit de zoals in hoofdstuk 3.1.2. beschreven BNO-test, kwam naar voren dat de opdrachtgever
een frisser en moderner ontwerp wilde. Tijdens de BNO-test bleken veel personen het met
hem eens te zijn en werden er ook opmerkingen gemaakt dat het ontwerp vrolijker,
moderner, frisser en minder saai mocht. Omdat het ontwerp ook formeel/zakelijk moest zijn
heb ik gekozen voor een blauwe kleur. Blauw staat voor zakelijk. Ik heb gekozen om gebruik
te maken van een lichte blauw, omdat deze kleur ook terug komt in het logo van Select. De
andere kleur binnen het logo is rood, maar omdat rood vaak wordt gezien als een kleur van
fout en negatief, heb ik gekozen voor oranje.
Omdat het ontwerp veel informatie moet weergeven moest het wel rustig blijven en daarom
heb ik gekozen om een witte ondergrond te gebruiken met hierop grijstinten. Deze kleuren
gaan goed samen met het oranje en lichte blauw.
Het laatste onderdeel van de surface plane was de mockup, waarin het ontwerp te zien is. In
afbeelding 15: Mockup is te zien hoe alle planes zijn samen gekomen en hoe de
functionaliteiten, kleuren en navigatie zijn weergegeven.
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Afbeelding 15: Mockup
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3.2.2. Ontwerpen van clickable demo

Nu ik alles had uitgewerkt kon het gehele ontwerp gemaakt worden. Het was de bedoeling
dat het ontwerp uitgewerkt werd tot een clickable demo. Ik ben daarom eerst gaan kijken
naar de verschillende tools waarmee je een clickable demo kunt maken.
Ik heb gekeken naar verschillende tools als Balsamique, Axure, Syncvision en heb
uiteindelijk gekozen voor Invision. Bij deze tool ontwerp je eerst binnen Photoshop en kan je
later je bestanden uploaden. Wanneer deze geüpload zijn kan je de navigatie binnen het
ontwerp aanpassen. Ik heb samen met de opdrachtgever voor deze tool gekozen omdat deze
gemakkelijk in gebruik was en ik hier mijn opdrachtgever kon uitnodigen zodat hij ook thuis
de schermen kon bekijken. Ook kun je binnen deze tool berichten achterlaten op plekken
binnen het design. Op deze manier kon ik laten weten wat er nog gedaan moest worden en
kon hij aangeven wat er aangepast moest worden. Later in het proces kwamen we erachter
dat het ontwerp bij Invision toch nog vrij plat bleef en ik ben om deze reden overgestapt naar
Axure. Axure is een betaalde tool waarbij je knoppen bepaalde acties mee kan geven als:
‘click, double click, mouse in, mouse out’. Je kunt binnen deze tool ook dingen als een drop
down list, checkbox, radiobutton en een inputfield toevoegen. Door deze tools krijgt de demo
meer leven.
Ik ben begonnen met het ontwerpen in Photoshop. Ik ben hier net als bij de wireframes
begonnen met het Profielenscherm. Omdat het ontwerp een moderne uitstraling moest
krijgen, heb ik ervoor gekozen om het huidige menu niet aan te houden, maar te kiezen voor
een rechte blauwe balk, waarin de menu items getoond worden. Hierdoor wordt het ontwerp
strakker en moderner. De blauwe kleur van het menu maakt het geheel frisser, wat een van
de wensen van de opdrachtgever was.
Binnen het huidige ontwerp van Select heeft het profielen scherm alleen een kaartweergaven
en is de lijstweergave te vinden onder het menu item ‘professionals’. Om Select aan te sluiten
bij de eerder gebruikte heuristics (heuristic: consistentie en normen) van J. Nielsen heb ik
ervoor gekozen om het ontwerp zo consistent mogelijk te maken en daarom de professionals
en profielen pagina gecombineerd, zoals te zien is in afbeelding 15: Professionals. Voor de
Leveranciers heb ik ook een kaartjes weergave gemaakt zodat alle menu items uit een lijst
en kaartweergave bestaan.
In het huidige ontwerp is er geen kruimelpad aanwezig waardoor gebruikers altijd moeten
onthouden hoe zij ergens gekomen zijn. Om ervoor te zorgen dat gebruikers zo min mogelijk
hoeven te onthouden heb ik ervoor gekozen om een kruimelpad toe te voegen. Door het
kruimelpad weet de gebruiker altijd hoe hij ergens gekomen is. Ook heb ik rechtsboven een
open zoek veld toegevoegd, wat een nieuwe functionaliteit is, die ik in de uit de benchmark
heb gehaald.
Tijdens de eerder beschreven heuristic evaluation, kwam ik erachter dat de gebruiker niet in
staat is om alle profielen te bekijken. De gebruiker krijgt wel te zien hoeveel profielen er zijn
maar kan er maximaal 180 bekijken. Omdat de gebruiker de mogelijkheid moet hebben om
alle profielen/professionals te bekijken heb ik pagination toegevoegd, dit zorgt ervoor dat de
gebruiker door alle kaartjes bladeren i.p.v. alleen door de eerst 180. Het toevoegen van een
kruimelpad en een pagination zorgde voor het bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid, wat
een van de eerder vastgestelde materiële waarde waren die de opdrachtgever.
Omdat de gebruikers aangaven dat zij de opdrachtkaartjes die bovenaan de pagina vrijwel
nooit gebruikten heb ik deze naar de linkerkant verplaatst. Op deze manier trekken de
opdrachtkaartjes niet de aandacht maar juist de professionalskaartjes waar het om draait op
deze pagina. Op deze manier nemen ze ook minder ruimte in beslag en kunnen de gebruikers
deze toch nog direct zien wanneer dit nodig is.
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Huidig ontwerp

Nieuw ontwerp
Afbeelding 15: Professionals
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Tijdens het ontwerpen van de clickable demo wilde de opdrachtgever eerst alle menu items
uitgewerkt hebben voordat ik aan de onderliggende schermen begon. Om deze reden ben ik
na het maken van het Professionalsscherm begonnen aan de Opdrachtenpagina.
Huidig ontwerp

Nieuw ontwerp

Afbeelding 16: Actiescherm
Binnen het huidige ontwerp van Select is er een actiepagina. Binnen deze pagina heeft de
gebruiker de mogelijkheid om acties uit te voeren die betrekking hebben op een opdracht.
Omdat deze acties betrekking hebben tot een opdracht heb ik deze knoppen (zoals te zien is
in Afbeelding 16: Actiescherm) binnen het opdrachtenscherm geplaatst. Zoals als in
hoofdstuk 3.2.1. beschreven is, heeft het ontwerp een local design. Dit houdt in dat alle
informatie die bij elkaar hoort, bij elkaar te vinden is. Dit betekend dat de gebruiker op deze
plaats de huidige acties van de Actiepagina zou moeten kunnen uitvoeren en niet zoals bij
het huidige ontwerp op een andere pagina.
Het biedingenscherm had niet veel veranderingen nodig en is dan ook omgezet naar het
nieuwe ontwerp. Het contractenscherm daarin tegen had momenteel alleen nog een
lijstweergave en moest om consistent te blijven met de overige schermen ook een
kaartweergave krijgen. Zoals in afbeelding 17: Contractenscherm te zien is, heb ik de
elementen uit de lijstweergave van het huidige contractenscherm verwerkt in de
kaartweergave. Omdat de recruiter wil weten wie het contract heeft lopen, heb ik ervoor
gekozen om de foto van het persoon met het afgesloten contract te plaatsen en onder de foto
de opdrachtgever. Op deze manier kan de recruiter snel zien wie bij welke opdrachtgever een
contract heeft. Om er voor te zorgen dat de gebruikers de lijstweergave beter kunnen aflezen
heb ik ervoor gekozen om iedere regel af te wisselen met wit en blauw. Dit draagt bij aan de
gebruiksvriendelijkheid van lijstweergave.
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Huidig ontwerp

Nieuw ontwerp

Afbeelding 17:Contractenscherm
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Nadat van alle schermen een kaartjes en een lijstweergave was, begon ik aan de
detailpagina’s. Binnen de detailpagina’s worden alle onderliggende informatie getoond over
het betreffende kaartje. Ik ben hier begonnen met het maken van de professionalsdetails.

Huidig ontwerp

Nieuw ontwerp
Afbeelding 18: Professionals/profieldetails
Doordat ik de professionals en de profielen pagina, zoals eerder beschreven, heb
samengevoegd tot professionals, moesten de professionalsdetails aangepast worden. Binnen
het huidige ontwerp kan de gebruiker de professionaldetails alleen aanpassen en niet de
profiel details. Hierdoor moet de gebruiker wanneer zij zich in het Profieldetailscherm
bevindt, eerst naar het Professionalsscherm en daar het profiel opnieuw op zoeken om zo bij
het Professionalsdetails scherm te komen.
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Binnen het nieuwe ontwerp heb ik, zoals te zien is in afbeelding 18: Professionalsdetails, bij
de professionalsdetails een bewerkknop geplaatst waardoor de gebruiker in een click naar de
bewerkmodus van het profiel kan, en zo geen overbodige clicks meer hoeft te maken.
Met de in de scope plane beschreven heuristics in gedachten, heb ik ervoor gekozen om het
kaartje van de professional waar de gebruiker zich binnen bevind, boven aan de pagina te
plaatsen. Dit geeft aan dat alle onderstaande informatie over die betreffende professional
gaat. Op deze manier hoeft de gebruiker niet te onthouden over welke professional het gaat.
Huidig ontwerp

Nieuw ontwerp
Afbeelding 19: Opdrachtdetails
Binnen de Opdrachtdetails die in te zien zijn in afbeelding 19: Opdrachtdetails, heb ik
net als bij de Profieldetails het kaartje bovenaan geplaatst. Omdat ik het ontwerp zo
consistent mogelijk wilde houden, heb ik ervoor gekozen om alle knoppen altijd
rechtsboven te plaatsen. Op deze manier weet de gebruiker de knoppen altijd te vinden
en hoeft er niet naar knoppen gezocht te worden.
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Omdat de acties, van het Actiescherm in de Opdrachtenscherm waren toegevoegd,
moesten de handelingen hier ook uitgewerkt worden. Het ging hier om handelingen als
het toevoegen van een nieuwe opdracht of preferred candidates. De mogelijkheid om een
preferred mailgroup aan te maken is binnen het nieuwe ontwerp verwijderd, omdat dit
niet gebruikt werd door de gebruikers.
Huidig ontwerp

Nieuw ontwerp
Afbeelding 20: Nieuwe opdracht toevoegen
Zoals in hoofdstuk 3.2.1. beschreven, heb ik tijdens het ontwerp gebruikgemaakt van de
10 heuristics en de 5e’s. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker op een zo efficiënt
mogelijke manier een nieuwe opdracht kan toevoegen, heb ik ervoor gekozen om de
stappen te tonen die aantonen wat de gebruiker moet doen om het toevoegen van een
opdracht te vervullen. Dit draagt bij aan de heuristic: ‘Help en documentatie’. Ik heb
ervoor gekozen om de ingevulde velden te tonen aan de linkerkant van het scherm. Op
deze manier kan de gebruiker zien wat hij bij de vorige stappen heeft ingevuld. Dit draagt
bij aan de heuristic: onthouden is beter dan herinneren’. Tevens heeft de gebruiker ook de
mogelijkheid om terug te keren binnen de stappen, om zo iets te kunnen wijzigen. De
gebruiker kan ook navigeren met de bovenstaande stappen door hier op te klikken.
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Omdat het verwerken van de hoeveelheid informatie binnen de schermen, zorgde voor
tijdsgebrek, wilde de opdrachtgever liever dat ik de Professionals, Opdrachten en
Biedingen schermen goed uitwerkte en me niet bezig hield met de contracten en
leveranciers pagina.

3.3. Voorbereidingsfase

Na de ontwerpfase begon de voorbereidingsfase. De voorbereidingsfase is de fase voor het
voorbereiden van de realisatiefase. Deze fase kwam voor mij na het realiseren van het
eindproduct. Binnen de voorbereidingsfase ben ik gaan testen wat hielp aan het
verbeteren van het nieuwe ontwerp. De testresultaten hebben verbeteringen binnen het
ontwerp opgeleverd wat zorgde voor het kunnen afmaken van Select. Om deze reden heb
ik dit in de voorbereidingsfase geplaatst. Uit de voorbereidingsfase is het testrapport
ontstaan.

3.3.1. Opstellen van het testplan

Om te gaan testen was het van belang dat er een testplan werd opgesteld, dit was mijn
eigen verantwoordelijkheid en ik hoefde hiervoor geen verantwoording bij mijn
opdrachtgever af te leggen. Om het testplan op te stellen ben ik begonnen met de eerste
fase: de formuleringsfase. Binnen de formuleringsfase is het van belang dat je weet wat
je gaat testen en waarom je dit doet. Omdat tijdens het project, het ontwerp is
afgebakend naar het ontwerp van de professionals, opdrachten en biedingen pagina, voor
de recruiters, wist ik goed wat er getest moest worden. De recruiters moeten Select
dagelijks gebruiken waardoor het belangrijk is dat het nieuwe ontwerp
gebruiksvriendelijk, effectief en aantrekkelijk is, om zo een positieve ervaring met Select
te creëren. Om deze reden heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe
gebruiksvriendelijk, effectief en aantrekkelijk is het herontwerp van HeadFirst Select?
Om ervoor te zorgen dat alles duidelijk was, heb ik binnen de eerste fase de doelgroep
opnieuw aangehaald. Zoals eerder beschreven werd er in de loop van het project
vastgesteld dat er eerst ontworpen werd voor de recruiters. Om deze reden heb ik
gekozen om alleen de persona van de recruiter aan te halen. Op deze manier kreeg ik een
goed beeld over welke testpersonen ik wilde gebruikten voor het testen.
Omdat ik de gebruiksvriendelijkheid wilde testen, was het van belang dat ik zeker wist
dat de gebruiksvriendelijkheid getest werd. Om deze reden heb ik ervoor gekozen om de
deelvragen aan te laten sluiten met de 5 e’s die ik tijdens mijn ontwerprapport ook
gebruikt heb. De deelvragen heb ik opgesteld ter ondersteuning van het beantwoorden
van de onderzoeksvraag.
Nadat de formuleringsfase klaar was, begon ik aan de tweede fase: het operationaliseren.
In deze fase was het belangrijk dat de deelvragen gemeten konden worden. Om hiervoor
te zorgen heb ik meetvragen gemaakt, met een kwantitatieve meeteenheid. Dit betekend
dat de meetbaarheid numeriek is. Op deze manier kan je vaststellen hoelang de
gebruiker over een testtaak mag doen en wat het aantal gemaakte fouten mag zijn. Op
deze manier kon ik duidelijk zien of de testpersonen de testtaken goed konden
volbrengen. Om de meetvragen te kunnen meten heb ik testtaken opgesteld. Per
meetvraag heb ik gekeken wat voor taak de meetvraag zou kunnen beantwoorden. Om
ervoor te zorgen dat ik tijdens het testen snel zou kunnen noteren op welke manier de
testpersonen de taken vervuld hebben, heb ik testscenario’s gemaakt. Verder heb ik ook
een observatieformulier opgesteld waarmee ik tijdens de test, informatie per testtaak kon
invullen.
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3.3.2. Testen

Na het opstellen van het testrapport ben ik begonnen met de volgende fase: de
uitvoering. Voor de uitvoering van de test moesten er testpersonen geregeld worden.
Samen met Mattijs heb ik 5 testpersonen gevraagd om mee te werken aan het testen.
Omdat ik achter liep met de planning, was er niet veel tijd meer om te testen. Het vijfde
testpersoon was op het laatste moment ziek en ik had geen tijd om iemand anders te
regelen. Om deze reden heb ik 4 testpersonen getest.
Ik heb vooraf de testpersonen uitgelegd wat de bedoeling was van de test, wat er
verwacht werd en hoelang de test zou gaan duren. Ik heb de testpersonen eerst de
testtaken uit laten voeren, daarna de interviewvragen gesteld en als laatst gevraagd of
zij het BNO-document wilde invullen. Tijdens het uitvoeren van de test heb ik de
testpersonen gevraagd hardop te spreken en te vertellen waar zij naartoe gaan en hier
verwachten te vinden. Op deze manier kon ik meer aantekeningen maken tijdens het
observeren. Om de testtaken bij te houden heb ik het observatieformulier gebruikt, dat ik
eerder had opgesteld.
Om goed te kunnen zien of de immateriële waardes van het ontwerp zo zijn overgekomen
als de opdrachtgever bedoeld heeft, heb ik de testpersonen het BNO-document in laten
vullen. Omdat het ontwerp hetzelfde wordt als voor de zelfstandig professionals heb ik
ervoor gekozen om het BNO-document weer in te laten vullen door dezelfde personen die
dit in het begin van de periode ook gedaan hebben. Op deze manier kon ik zien of het
ontwerp verbeterd is met betrekking tot de immateriële waarde van het ontwerp.

3.4. Realisatiefase

In deze fase wordt het eindproduct gerealiseerd. Met deze fase ben ik begonnen voor de
voorbereidingsfase. Dit komt omdat de voorbereidingsfase betrekking had tot het
verbeteren van het eindproduct. Om het ontwerp te kunnen testen moest het ontwerp al
gemaakt worden. Na het testen heb ik de testresultaten verwerkt in het ontwerp wat bij
de realisatiefase hoort. Tijdens de realisatiefase is de clickable demo ontstaan.
3.4.1. Verwerken van testresultaten
Toen de tests waren afgenomen begon de laatste fase binnen het testproces, het
analyseren. De informatie moest gedigitaliseerd worden zodat deze bewaard en terug
gelezen kon worden. Omdat ik per testpersoon naast de testtaken ook interview vragen
had gesteld heb ik meer informatie over het ontwerp kunnen verkrijgen. De informatie
uit het interview was bruikbaar omdat hier verschillende punten naar voren kwamen.
Omdat er veel vragen waren die een mening als antwoord hadden, was het moeilijk te
bepalen of deze ondervraagde punten veranderd moesten worden. Een testpersoon hield
niet van pasteltinten waardoor zij het ontwerp niet mooi vindt. Dit was geen reden om
alle kleuren binnen het ontwerp te veranderen.
Na het verwerken van de testresultaten heb ik de deelvragen beantwoord, die samen
leiden tot een conclusie en een antwoord op de hoofdvraag. Het nieuwe ontwerp van
Select is gebruiksvriendelijk en efficiënt en de gebruikers zijn in staat hun objectives
binnen Select te vervullen. Omdat het ontwerp op enkele punten nog verbeterd kon
worden, heb ik er voor gekozen om wat aanbevelingen te doen.
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De aanbevelingen heb ik gekoppeld aan de 5e’s die ik heb gebruikt tijdens het testen. Op
deze manier kon ik uitleggen op welk usability aspect de aanbeveling zou bijdragen.

Aanbevelingen
-

-

Het toevoegen van een preferred candidate moet kunnen binnen de opdrachtdetails
en de professionalspagina, Easy to learn, Efficiënt, Effectief
Binnen de biedingdetails moet het kaartje van de bieder onder de omschrijving
komen, Easy to learn, Efficiënt
De breadcrumb moet navigeerbaar zijn, Efficiënt, Easy to learn
Intake informatie weergeven bij de opdrachten, Efficiënt
Tijd van laatste CV update moet terug, Efficiënt
Foto bij eigen profiel bovenin, Engaging
Plaats een knop voor opdracht doorsturen bij de opdrachtdetails, Efficiënt
Toon dat iets wordt opgeslagen aan de hand van een toast bericht, op deze manier
hoeft de gebruiker hier niet perse op te klikken, maar weet wel dat het is opgeslagen,
Efficiënt, Effectief
Persoonlijke kleurthema’s instellen, op deze manier voorkom je dat mensen het
ontwerp niet mooi vinden, Engaging
Laat biedingen die in behandeling zijn zien (lichter dan de rest), zo weten mensen
dat die er nog is, Effectief, Efficiënt

De aanbevelingen zijn gedaan aan de hand van de testresultaten. Zo werd tijdens de test
duidelijk dat de preferred candidate knop op een andere plaats zat, dan waar de
gebruikers in eerste instantie verwacht hadden (zie afbeelding 21: Aanbeveling preferred
candidate).Om Select efficiënter en effectiever te maken heb ik de volgende aanbeveling
gedaan:
“Het toevoegen van een preferred candidate moet kunnen binnen de opdrachtdetails en de
professionalspagina, Easy to learn, Efficient, Effectief”
Deze aanbeveling draagt ook bij aan de heuristic ‘Controle en vrijheid voor gebruikers’.
Dit komt doordat de gebruiker op deze manier zelf kan kiezen via welke weg zij een
preferred candidate willen toevoegen.
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De knop
bevindt zich
hier

Gebruikers zien
de knop liever
ook hier

Afbeelding 21: Aanbeveling preferred candidate
Een andere aanbeveling was:
“Binnen de biedingdetails moet het kaartje van de bieder onder de omschrijving komen,
Easy to learn, Efficiënt.” Zie afbeelding 22: aanbeveling biedingdetails.

Afbeelding 22: Aanbeveling biedingdetails
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Uit de testresultaten bleek dat de gebruikers het verwarrend vonden dat er twee kaartjes
boven de biedingsdetails stonden. De twee kaartjes zorgden ervoor dat de gebruikers
dachten dat er twee verschillende biedingen stonden. Om deze reden zagen de
testpersonen het tweede kaartje liever op een andere plaats binnen de biedingdetails
pagina.
Ik heb alle aanbevelingen voorgelegd aan Mattijs en heb na goedkeuring de
aanbevelingen aangepast.
BNO resultaten
Zoals eerder beschreven heb ik tijdens het testen het BNO opnieuw laten testen om zo de
immateriële waardes te achterhalen. Het was van belang dat de gebruikers het ontwerp
modern, formeel en betrouwbaar vonden. De ondervraagde antwoordden het volgende:
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Afbeelding 22: Immateriële waardes herontwerp
Zoals te zien is afbeelding 22: Immateriële waardes herontwerp, worden de vastgestelde
immateriële waardes van de opdrachtgever voldoende tot goed overgebracht. Bij het huidige
ontwerp van Select vond 44% van de ondervraagden het ontwerp niet voldoende modern.
22% wist niet of zij het ontwerp modern vond.
Binnen het herontwerp wordt de immateriële waarde ‘modern’ beter overgebracht. Maar
liefst 89% van de ondervraagden vind het herontwerp voldoende tot ruimvoldoende modern
in tegenstelling tot het huidige ontwerp waar 33% het ontwerp voldoende modern vond, is dit
een grote verbetering.
Het huidige ontwerp was voor de ondervraagden al voldoende tot ruimvoldoende formeel en
betrouwbaar en is zoals in afbeelding 22: Immateriële waarde herontwerp te zien is, is voor
de ruime meerderheid het herontwerp dit ook voldoende tot ruimvoldoende.
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4. EVALUATIE

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik verschillende taken uitgevoerd. De uitgevoerde
taken heb ik besproken in hoofdstuk 3 en brachten verschillende processen en producten
met zich mee, die ik in dit hoofdstuk zal beschrijven.

4.1. Proces evaluatie

Het eerste onderdeel dat ik zal evalueren is het proces. De ondergaande processen
evalueer ik per product.

4.1.1. Plan van aanpak

Zoals in hoofdstuk 3.1.1. beschreven, heb ik in het begin van de periode het Plan van
aanpak opgesteld. Het opstellen van het Plan van aanpak was een van mijn opgestelde
competenties.
Omdat ik al eerder een Plan van aanpak heb opgesteld, wist ik welke stappen ik moest
zetten en verliep dit proces vrij soepel. Zoals beschreven heb ik gebruik gemaakt van de
checklist van ‘Grit’ die voor mij erg handig is. Het gebruik van deze checklist zorgt er
namelijk voor dat je geen punten kan vergeten binnen het plan van aanpak. Omdat ik
het moeilijk vind om in te schatten hoeveel tijd een bepaalde taak nodig heeft, vind ik het
altijd lastig om een planning te maken. Om deze reden plan ik altijd ruim in en moet ik
de planning later altijd aanpassen. In het vervolg zal ik me eerst meer verdiepen in de
taken voordat ik de planning opstel. Op deze manier kan ik een beter passende planning
maken dan dat ik nu gedaan had.

4.1.2. BNO -document

In hoofdstuk 3.1.2. heb ik het BNO-document beschreven. Het BNO-document was een
lastiger proces. Dit kwam doordat de opdrachtgever niet bekend was met het BNOdocument en dit niet goed begreep. Hierdoor duurde het wat langer dan ik verwacht had.
Verder verliep dit proces lastiger doordat het moeilijk is om te achterhalen wat iemand
verstaat onder bepaalde immateriële waardes. Mensen vinden het moeilijk om te
verklaren wat iets mooi maakt.
Bij het maken van een volgend ontwerp, zou ik geen gebruik maken van het gehele BNOdocument. Ik zou wel willen weten wat immateriële en materiële waardes zijn die de
opdrachtgever wil overdragen, maar hier geen score van maken. Uiteindelijk moeten
zowel de immateriële als de materiële waarde in het ontwerp toegepast worden en is het
niet zo belangrijk wat belangrijker is.

4.1.3. Heuristic evaluation

Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1.3. heb ik een heuristic evaluation gemaakt. Dit proces
verliep naar mijn idee goed. Het proces van de Heuristic evaluation gaf mij meer inzicht
in Select. Verder zorgde dit proces voor het ontdekken van de gebruiksvriendelijkheid
van het huidige ontwerp.
In het vervolg zou ik weer een Heuristic evaluation opstellen. Dit komt omdat dit ervoor
zorgt dat je kan zien, waar verbeterpunten liggen. De Heuristics zorgen er hierbij voor
dat je de gebruiksvriendelijkheid kan testen.
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4.1.4. Benchmark

De Benchmark heb ik zoals beschreven in hoofdstuk 3.1.4., na de Heuristic evaluation
opgesteld. Dit proces vond ik wat lastiger. Dit kwam doordat het een lange tijd geleden
was, dat ik een benchmark had uitgevoerd. Hierdoor moest ik opnieuw op zoeken hoe je
een Benchmark uitvoert. Doordat ik een stappenplan had gevonden, die ik zoals eerder
beschreven heb gebruikt, kon ik stap voor stap opstellen wat ik moest doen voor de
Benchmark. Door dit op te stellen verliep dit proces beter.
In het vervolg zou ik tijdens een benchmark kijken naar de positieve en de negatieve
punten binnen een concurrent. Op deze manier kan je, jezelf behoeden van het maken
van dezelfde fouten. Ik zou ook de functionaliteiten beter uitwerken en uitgebreider
vertellen hoe deze bij de concurrenten werken.

4.1.5. Ontwerprapport

Toen ik alle informatie over Select, de gebruiksvriendelijkheid en de wensen van de
opdrachtgever had, heb ik zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.1. het ontwerprapport
opgesteld. Binnen het ontwerprapport kwamen de volgende opgestelde competenties
aanbod: opstellen van het interaction design en het ontwerpen van de vormgeving. Het
ontwerprapport heeft gezorgd voor het vervullen van deze competenties.
Het ontwerprapport vind ik een goed verlopen proces. Dit komt doordat ik al vaker een
ontwerprapport heb opgesteld. Hierdoor was ik al bekend met de inhoud van de planes
en wist welke methodes er binnen de verschillende planes gebruikt konden worden. Om
deze reden verliep het proces erg snel en kreeg ik steeds meer inzicht in het nieuwe
ontwerp van Select.
Door het gestructureerde nadenken over het ontwerp, denk je na over dingen die je
normaal gesproken misschien zou vergeten. Wanneer ik geen gebruik had gemaakt van
het ontwerprapport, zou ik waarschijnlijk achteraf pas nadenken over de navigatie van
Select en zou ik er te laat achter gekomen zijn dat het navigatie design misschien
helemaal niet past bij de gebruikers. Door het ontwerprapport heb je een opbouwend
proces waarbij je onderop begint. Hierdoor ontstaan en minder fouten in het
eindontwerp.
Voor het opstellen van het ontwerprapport was ik alleen verantwoordelijk en heb ik
gebruik gemaakt van ‘The User expierence ellements’ van Jesse james Garett. Een
volgende keer zou ik tijdens het opstellen van het ontwerprapport iedere plane bespreken
met de opdrachtgever. Op deze manier kan je de opdrachtgever meer inzicht geven
waarom dingen op deze manier gedaan worden. Eventuele nieuwe wensen binnen het
ontwerp, kan je dan ook tijdig in het ontwerprapport aanpassen.

4.1.6. Testen

Toen ik klaar was met de clickable demo, ben ik deze gaan testen. Tijdens het testen
kwamen de volgende opgestelde competenties aanbod: Testen (opstellen, uitvoeren) en
het opleveren van testrapportage.
Zoals beschreven in hoofdstuk 3.3.2., wist ik snel wat ik wilde gaan testen. Doordat ik
wist wat ik wilde testen, verliep het opstellen van het testrapport vrij goed. Aan de hand
van de reader Usability onderzoek, heb ik het opzetten van de test in fases opgedeeld.
Hierdoor kon ik de test stapsgewijs uitvoeren. Het vooraf opstellen van testtaken,
interviews en observatieformulieren zorgde ervoor dat het testen zelf beter verliep.
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Wanneer ik een volgende keer weer zou testen zou ik weer via deze fasering het
testrapport opstellen. Het zorgt voor een goede voorbereiding, door het stapsgewijs
kunnen opstellen van het testen. Het helpt bij het voorkomen van onverwachte
elementen tijdens het testen, waardoor je, je beter kunt focussen op bruikbare informatie
voor de test.
Wel zou ik bij een volgende uitvoering eerder gaan testen. Hierdoor voorkom je het
vervallen van testpersonen omdat deze bijvoorbeeld ziek zijn. Verder zou ik in het
vervolg ook pas gaan testen wanneer alle pagina’s uitgewerkt zijn. Doordat de
testpersonen bekend zijn met Select maakte zij steeds opmerkingen over pagina’s die nog
niet uitgewerkt waren. Hierdoor waren veel opmerkingen niet relevant voor de test van
de huidige pagina’s.

4.1.7. Clickable demo

Het opstellen van een clickable demo was een van mijn vastgestelde competenties en het
eindresultaat van de opdracht. Het ontwerpen van een nieuw design in de vorm van een
clickable demo was dan ook het hoofddoel van de opdracht. De voorafgaande fases het
BNO-document, benchmark, heuristic evaluation en het ontwerprapport dienden dan ook
allemaal een ondergrond voor deze clickable demo.
Ik moest verschillende stappen zetten om de demo te ontwerpen. Het proces verliep dan
ook lastiger. Ik vond het lastig om verschillende elementen mee te nemen naar het
ontwerp van de clickable demo. Dit kwam doordat de opdrachtgever in het begin nog niet
precies wist wat hij anders wilde binnen het ontwerp. Zo wilde hij eerst allemaal nieuwe
functionaliteiten toevoegen en later in het proces wilde hij eigenlijk niet te veel
veranderen waardoor ik de Benchmark functionaliteiten moest vergeten. Later besloot
hij toch de hele boel om te willen gooien waardoor ik weer opnieuw moest kijken naar de
functionaliteiten.
De clickable demo heb ik eerst opgesteld in Invision en moest deze later opstellen in
Axure. Het opnieuw opzetten van de clickable demo heeft ervoor gezorgd dat ik extra tijd
kwijt was. Omdat Axure een bepaalde standaard stijl ‘knoppen’ hanteert, als bij de
dropdownlist, moest ik een manier vinden om deze aan te passen. Omdat ik niet bekend
was met Axure moest ik dit opzoeken, wat ook veel tijd heeft gekost. Ik kwam erachter
dat je geen combobox kon plaatsen binnen Axure, die ik echter wel wilde hebben in het
ontwerp. Ik heb daarom een eigen manier moeten vinden om een combobox toe te voegen
binnen de demo, wat veel tijd kostten.
Een volgende keer zou ik me nog beter verdiepen in de programma’s voor het maken van
een clickable demo. Het extra tijd nemen voor het opzoeken van een goede tool zorgt er
voor dat je halverwege het proces het werk niet opnieuw hoeft te doen.
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4.2. Product evaluatie

Zoals eerder beschreven heb ik tijdens mijn afstudeerperiode verschillende taken
uitgevoerd met behulp van verschillende processen. Binnen dit onderdeel zal ik mijn
evaluatie beschrijven met betrekking op de tot stand gekomen producten.

4.2.1. Plan van aanpak

Het eerste product dat ik heb opgeleverd is het Plan van aanpak. Het Plan van aanpak is
een belangrijk product. Dit komt doordat hier dingen als: een probleemstelling, op te
leveren producten en een planning wordt vastgesteld.
Omdat ik tijdens het schrijven nog wat onduidelijkheden had over de opdracht is het
Plan van aanpak vrij beknopt gebleven. Omdat ik, nadat ik begonnen was met het Plan
van aanpak, erachter kwam dat ik een heuristic evaluation wilde doen, moest ik achteraf
de planning binnen het Plan van aanpak aanpassen.
Het Plan van aanpak heeft er voor mij voor gezorgd dat ik een beter beeld bij de opdracht
kreeg. Ook zorgde het opstellen van de planning voor het beter kunnen indelen van de
gehele periode. In het vervolg zou ik echter meer tijd steken in het maken van de
planning. Dit kan ervoor zorgen dat je niet in tijdsnood komt.

4.2.2. BNO – document

Het volgende product dat ik heb opgeleverd, was het BNO-document. Het BNO-document
was voor mij een goede manier om de immateriële waardes van de opdrachtgever te
achterhalen. Door de vragenlijst van het BNO-document kon ik achterhalen hoe
gebruikers dachten over deze waardes met betrekking tot de ontwerpen en welke
waardes volgens hun werden overgebracht.
Doordat het BNO-document een keer werd ingevuld met betrekking tot het huidige
ontwerp en een keer met betrekking tot het herontwerp, kon ik zien of de overdracht van
de immateriële waardes versterkt waren. Het BNO-document ga mij dan ook de
mogelijkheid de immateriële waardes te controleren.

4.2.3. Heuristic evaluation

Het derde product dat ik heb opgeleverd, wad de Heuristic evaluation. Dit product was
erg handig voor mij. Dit kwam doordat ik de hand van heuristics, de opdrachtgever kon
laten zien waar er verbeteringen behaald konden worden. De verbeteringen binnen de
heuristic evaluation laten zien op welke manier dit een bijdrage levert aan de
gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp.
Tijdens het ontwerpen kon ik de punten uit de heuristic evaluation meenemen naar het
nieuwe ontwerp, wat erg handig was. In het vervolg zou ik de verbeteringen die uit de
heuristic evaluation naar voren zijn gekomen in een lijstweergave plaatsen. Op deze
manier kan je snel terug zien, wat er verbeterd moet worden en kunnen de punten
verwerkt worden in het ontwerprapport.
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4.2.4.

Benchmark

Het vierde tussenproduct was de benchmark. Ik ben tevreden met de benchmark omdat
de benchmark mij heeft geholpen om nieuwe functies toe te kunnen voegen aan Select.
De benchmark gaf een overzicht van veel gebruikte functies. Hierdoor konden ik en de
opdrachtgever snel zien, welke functionaliteiten populair zijn bij de concurrenten en
konden wij een keuze maken om binnen het nieuwe ontwerp nieuwe functionaliteiten
toe te voegen. Door de onzekerheden over het toevoegen van de nieuwe functionaliteiten,
heb ik deze niet goed genoeg doorgevoerd binnen het nieuwe ontwerp. Er zijn een paar
nieuwe functionaliteiten toegevoegd als bijvoorbeeld het tonen van aanwezig profielen
en gemaakte matches/profielen, maar wanneer er meer duidelijkheid was geweest over
het toevoegen van nieuwe functionaliteiten had er meer uit de benchmark gehaald
kunnen worden.
Doordat de benchmark een overzicht gaf van de weergave van functionaliteiten van sites
die de opdrachtgever mooi/goed vond, kon ik inspiratie opdoen voor het nieuwe ontwerp.
In het vervolg zou ik de benchmark opzetten wanneer ik bezig ben met de scope plane
van het ontwerprapport. Doordat je op dat moment de doel/gebruikersgroep al hebt
vastgesteld met de daar bij behorende doelen, kun je gerichter kijken naar de
concurrenten. Doordat je weet welke doelen er binnen de webapplicatie vervuld moeten
worden, kun je opzoek gaan naar functionaliteiten die deze doelen kunnen vervullen.
Doordat ik nu eerst de benchmark heb gemaakt, had ik een grote lijst met
functionaliteiten van concurrenten, die misschien leuk/mooi zijn maar geen toegevoegde
waarde hebben voor het vervullen van de doelen van de gebruiker.

4.2.5.

Ontwerprapport

Het volgende product dat ik heb opgeleverd was het ontwerprapport. Ik vind het
ontwerprapport een redelijk goed product omdat ik hier wat aan gehad heb. Door het op
een gestructureerde manier beschrijven van je ontwerp, zorg je ervoor dat je ontwerp al
deels staat voordat je met het echte ontwerp begint. Het ontwerprapport vormde een
soort richtlijn doordat alles beschreven was.
Door het ontwerprapport kon ik terugblikken op de keuzes van het design en kon ik deze
verantwoorden bij de opdrachtgever. Zo kon ik binnen de scope plane zien welke
functionaliteiten in het ontwerp kwamen en kon ik in de skeleton plane zien welke
knoppen ik ging gebruiken. Dit was voor mijn erg handig omdat ik zo sneller de
clickable demo op kon zetten.
Wanneer ik een volgende keer een ontwerprapport zou opzetten, zou ik dit per
gebruikersgroep doen. Nu heb ik het ontwerprapport opgesteld met het idee dat alle vier
de gebruikersgroepen direct ontworpen zouden worden. Later in de periode werd dit
echter bijgesteld en heb me daardoor gefocust op verschillende groepen. Omdat alle
gebruikersgroepen verschillende objectives, doelen en functionaliteiten hebben, was het
handiger geweest als ik eerst de Recruiters gebruikersgroep had uitgewerkt. Doordat ik
nu een rapport heb gemaakt voor alle gebruikersgroepen, ging ik dingen door elkaar
halen. Zo hield ik ook rekening met de objectives van de professionals terwijl ik bezig
was met het ontwerp van de recruiters.
Tijdens het opzetten van de scope plane heb ik geleerd, hoe lastig het kan zijn om
bepaalde functionaliteiten binnen een ontwerp vast te stellen.
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Ik zou in het vervolg, wanneer ik weer een ontwerp maak voor een bestaande
website/applicatie, de functionaliteiten op een andere manier opstellen. Ik zou ervoor
kiezen om in het vervolg alleen nieuwe functionaliteiten mee te nemen met de MosCow
techniek. Op deze manier krijg je een beter overzicht over wat je nog moet toevoegen aan
het ontwerp. Vaak moeten de al bestaande functionaliteiten ook terugkomen in het
nieuwe ontwerp. De bestaande functionaliteiten zijn al bekend en het prioriteren
hiervan is dus overbodig. Door alleen de nieuwe functionaliteiten te prioriteren krijg je
een beter overzicht over welke functionaliteiten toegevoegd moeten worden.
Een volgende keer zou ik er niet voor kiezen om een use case en een flowchart op te
stellen, maar zou ik voor een flowchart kiezen. Deze twee lijken erg veel op elkaar
waardoor het voelt alsof het werk dubbel gedaan wordt. Een flowchart geeft op een
overzichtelijke manier weer hoe de interactie binnen het ontwerp werkt. De flowchart
biedt de mogelijkheid om keuzemogelijkheden uit te werken wat bij een use case niet
kan, hierdoor kan de interactie duidelijker beschreven worden en zou daarom voor een
flowchart kiezen in plaats van een use case.

4.2.6.

Testrapport

Om er voor te zorgen dat het nieuwe ontwerp wel daadwerkelijk een verbetering is ten
opzichte van het huidige ontwerp. Heb ik zoals in hoofdstuk 3.3. beschreven een testplan
opgesteld om te kunnen testen. Het testen heb ik gedaan aan de hand van het
testrapport waarin het testplan is verwerkt met de testresultaten van de afgenomen
test. Het testrapport is naar mijn mening een goed product.
Het rapport verteld duidelijk wat de onderzoeksvraag is: Hoe gebruiksvriendelijk,
effectief en aantrekkelijk is het herontwerp van HeadFirst Select? en hoe deze vraag
beantwoord gaat worden. De deel en meetvragen die beschreven staan in het
testrapport, die terug te vinden in Bijlage IIII: Testrapport.
De testrapportage zorgde voor een goede voorbereiding van het testen. Doordat ik vooraf
had vastgesteld op welke vragen ik antwoord wilde hebben, wist ik waar ik naar op zoek
was en wat ik verwachte van de testpersonen. Het vooraf opstellen van testtaken,
observatieformulieren en interviewvragen, zorgde voor het versoepelen van het
testproces. Door dit al vastgesteld te hebben in het testrapport er voor dat ik niet hoefde
na te denken of ik wel goede informatie de juiste informatie verkreeg.
Door het testplan en de testresultaten samen te voegen, had ik een overzichtelijk
product dat ik kon afleveren bij de opdrachtgever. De aanbevelingen die binnen het
rapport beschreven staan zijn gekoppeld aan de testresultaten, die aangeven welke
punten binnen de gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit of aantrekkelijkheid van het
ontwerp verbeteren. Hierdoor is het duidelijk te zien waar de aanbevelingen vandaan
komen.
De beschreven testresultaten uit het rapport waren bruikbaar voor het beantwoorden
van de onderzoeksvraag zullen worden doorgevoerd in het ontwerp. In het vervolg zou ik
de aanbevelingen uitgebreider beschrijven zodat deze te begrijpen zijn zonder de rest
van het rapport te hoeven lezen.
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4.2.7.

Clickable demo

Het uiteindelijke eindproduct is zoals eerder beschreven de clickable demo geworden. In
de loop van de periode had ik het idee dat dit een soort van kopie van het huidige Select
ging worden. Dit is uiteindelijk niet het geval geworden. De clickable demo is een mooi
ontwerp geworden en de opdrachtgever wil hier dan ook verder mee. Doordat het
ontwerp klikbaar is, kon dit beter getest worden.
De vastgestelde navigatie binnen het ontwerp, is voor de gebruikers duidelijk en werkt
voor hen efficiënt. Binnen het nieuwe ontwerp in de clickable demo hoeven de
gebruikers geen overbodige omwegen te gebruiken om te komen waar ze willen komen.
De clickable demo zorgt door de local nacigation voor het bij de hand hebben van de
juiste informatie, wat de gebruikers fijn vinden. Het ontwerp vormt een mooi geheel dat
voor een frissere jongere uitstraling zorgt, wat beter bij het bedrijf past. Het is jammer
dat de clickable demo beperkt is met bepaalde functies die binnen het echte ontwerp wel
doorgevoerd moeten worden. Zo is het niet mogelijk om binnen de demo iets een ‘Fixed
position’ te geven, wat binnen het ontwerp wel gewild is. Zo is het de bedoeling dat
wanneer er gescrold wordt, de menu items en de knoppen zichtbaar blijven.
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