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INHOUDSTAFEL

Gebruikscontext
• Kloof tussen gebruiker en 

designer
• Contextueel onderzoek
• Onderzoek incidenten
• Gebruikersinterviews
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Gebruikscontext
Kloof tussen gebruiker en designer
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Situering
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Situering
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ISO 9241-210 framework



Kloof tussen gebruiker en designer 

Gedurende volledige proces: gebruiker centraal

Maar: hoe goed kennen we de gebruiker?
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Kloof tussen gebruiker en designer 
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Kloof tussen gebruiker en designer 
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Kloof tussen gebruiker en designer 
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Kloof tussen gebruiker en designer 
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Resultaat?

Formulier zonder logo: 12,6% meer volledige formulieren

Mogelijke oorzaak: plaats van logo (betaling?)

Bron: https://vwo.com/blog/ab-testing-results-that-surprised-experts/



Kloof tussen gebruiker en designer 
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Bron: http://imgur.com/O8VQ5Dm

Designers hebben vaak de neiging wat 
minachtend te doen over gebruikers. 
Nochtans hebben we gebruikers nodig

• producten maken waar niemand op 
zit te wachten is verspilling van tijd 
en geld

• ontwerpfouten worden best zo 
vroeg mogelijk in het proces 
opgevangen

Ø het zal de gebruiker zijn die beslist 
of je product succes heeft of niet



Gebruikscontext
Contextueel onderzoek
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Wat?

• Niet zomaar om requirements vragen

• Mensen zijn zich vaak niet bewust van routine

• Wel kritieke problemen, maar geen details

• Moeilijk om innerlijke motivaties uit te drukken

• Vergeten vaak “workarounds” die ze toepassen

• MAAR: details wél belangrijk bij design van goede UX!
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Wat?

Contextueel onderzoek: observeren en interviewen van gebruikers in hun 
werkomgeving
• Hoe voeren ze taken uit? Hoe ziet dag eruit? Tijdverlies? Frustraties?

• Krachtig, maar tijdrovend à duur!

• Alternatieven:
• Dagboekstudie
• Remote Desktop
• Enquête vooraf – achteraf
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Wat?
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Hebben deze ontwerpers hun gebruikers 
eigenlijk wel geobserveerd?



Wat?
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Contextueel onderzoek

uitleg toevoegen maakt het alleen maar erger



Oefening
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Waarom?

Gebruik contextueel onderzoek om meer inzicht te krijgen in:
• de achtergrond van de deelnemer
• de werkomgeving en -context
• de taken die ze uitvoeren, de tools die ze gebruiken en de workflow
• de gebruikte terminologie en het mentale model
• wat de deelnemers belangrijk vinden, welke doelstellingen ze hebben
• wat hen motiveert en wat niet
• de pijnpunten die ze ervaren
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Hoe?

• Definieer project focus (scope)
• Waar aandacht aan besteden?
• Veel informatie à wat is belangrijk voor het probleem?

• Vóór de start van het project:
• Definieer het probleem
• De gebruikers (doelgroep)
• De activiteiten en taken die de gebruiker uitvoert
• Relevante situaties en locaties
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Hoe?

• Vier principes als leidraad:
1. Context
2. Partnership
3. Interpretatie
4. Focus
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Principes: context

• Terwijl mensen werk verrichten: observeren en discussiëren (Wat? 
Waarom?)

• Maak gebruik van artefacten: dingen die ze maken, gebruiken

• Gebeurtenissen uit recente verleden opnieuw vertellen

• Houd rekening met grotere context
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Principes: partnership

• Werk samen met gebruiker om hun motivaties en strategieën 
te begrijpen

• Niet gewoon vragen afhaspelen, evolueer naar een 
conversatie

• Laat gebruiker het interview sturen, stel vragen over wat je 
ziet
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Principes: interpretatie

• Bepaal de betekenis van wat de gebruiker zegt, de emoties, 
acties, ...

• Deel jouw interpretatie met de gebruiker

• Laat interpretatie bijsturen indien nodig
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Principes: focus

• Veronderstelling (en)

• Beschrijf wat je wilt bereiken en hoe

• Bepaal een focusvraag: ‘Ik ga [X] onderzoeken zodat ik [Y] kan
ontwerpen/verbeteren’

• Focus bepaalt “grenzen” van interview à niet afdwalen

• Focus tijdens sessie bijstellen
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Hoe?

Een contextueel onderzoek dient om een beeld te krijgen van de huidige situatie

Stel vooral vragen over nu:
beschrijf een typische dag op het werk
welke delen van het systeem gebruik je het vaakst?
kun je me de belangrijkste stappen tonen in het uitvoeren van deze taak?
welke tools gebruik je tijdens je werk?

Vermijd toekomst- en designvragen:
zou deze oplossing niet beter zijn?
zou je deze toepassing gebruiken?

Vermijd vragen die een kort antwoord uitlokken (ja/nee en of-vragen):
als je … gebruik je dan ..., of gebruik je ...?
maak je wel eens gebruik van …?
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Hoe?

Peil naar gedragingen, vraag geen meningen

Vermijd vragen die een mening uitlokken:
is deze feature belangrijk voor jou?
vind je dit moeilijk?
wat vind je slecht? wat vind je goed? welke oplossing zou je willen?
lijkt dit je een goede oplossing?
naar welke landen ga je op vakantie?

Betere formuleringen:
waar verlies je tijd aan?
welke problemen kom je tegen? welke workarounds gebruik je?
als je iets kon veranderen, wat zou dat zijn?
wat doe je niet graag? wat stel je uit?
als je mocht kiezen, welke optie zou je nemen?
hoe spendeer je je vakanties?
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Hoe?

Gebruik je vragen als leidraad, maar durf doorvragen:

‘dit gebruik ik 90% van de tijd’ à ‘wat gebruik je de rest van de tijd?’

‘ik doe het op deze manier’ à ‘wat vind je daar handig aan? waarom niet op die andere
manier?’

‘dit vind ik onhandig/verwarrend/onlogisch’ à ‘hoe had je het wel verwacht?’

‘de mobiele versie gebruik ik niet’ à ‘waarom niet?’

‘ik gebruik vaak tool X’ à ‘kun je dat eens voordoen?’
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Tips

• Ga waar de actie is: bedrijf, bij hen thuis indien nodig…

• Leg duidelijk vooraf de deelnemers het verloop en de doelstellingen van het interview uit

• Stel ze op hun gemak: koffie, koekjes, beginnen met een losse babbel, kadootje achteraf…

• Beschouw jezelf niet als expert, maar als leerling

• Neem de onderzoekssessie op: audio, optioneel video, neem foto’s van de omgeving

• Neem grondig nota over activiteiten, omgeving, interacties, objecten & gebruikers
• Gebruikte jargon
• Meest opvallende observaties
• Belangrijkste noden van de deelnemer

• Maak een samenvatting en overloop die achteraf met de deelnemer(s)
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Gebruikscontext
Onderzoek incidenten
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Voorbeeld

Denk: exception logs, 
helpdesk, foutmeldingen, 
Google analytics, onvolledig 
ingevulde formulieren...
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Voorbeeld
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Gebruikscontext
Gebruikersinterviews

Empathize33

4.



Wat?

• Variant op contextueel onderzoek, niet ter plaatste uitgevoerd 
maar op uitnodiging op eigen locatie

• 5 tot 15 personen, individueel of in groep

• Recrutering: medewerkers, vrienden, sociale media...

• Zelfde soort vragen als bij contextueel onderzoek

• Wordt veel gebruikt
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Wat?

Nadelen t.o.v contextueel onderzoek:
• Je kunt ervaringen niet verifiëren
• Je kunt niet observeren wat ze niet vertellen

Voordeel: relatief goedkoop
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Case 1: Dinnr

Seven lessons I learned from the failure of my first startup, Dinnr

Context: start-up bedrijfje dat kant-en-klare kookpakketjes bedeelt. Belangrijkste 
lessen:

• marktonderzoek moet objectief zijn; vraag niet naar meningen of intenties

• je product moet een reëel probleem oplossen

• het is niet omdat het in één land werk, dat het elders ook succes zal hebben

• een goed product met een slechte website maakt weinig kans

• als het niet van de grond raakt, laat het los 
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https://medium.com/@michalbohanes/seven-lessons-i-learned-from-the-failure-of-my-first-startup-dinnr-c166d1cfb8b8


Case 2: Walmart

Ignore the customer experience, lose a billion dollars (Walmart case study) 

https://tinyurl.com/cdwvntb

Belangrijkste fouten: 

• Richten op wat gebruikers zeggen, niet op wat ze doen

• Een sturende vraag gesteld
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http://goodexperience.com/blog/2011/04/ignore-the-customer-e.php
https://tinyurl.com/cdwvntb


Herhaling
Herhaling Empathize (les 1)
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Herhaling

• Wat is een contextueel onderzoek?

• Waarom wordt een contextueel onderzoek gebruikt?

• Wat is een gebruikersinterview?

• Wat is het verschil met een contextueel onderzoek?

• Geef een voordeel van een gebruikersinterview t.o.v. een contextueel 
onderzoek

• Geef een nadeel van een gebruikersinterview t.o.v. een contextueel 
onderzoek
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INHOUDSTAFEL

Empathy Maps
• Wat?
• Opbouw
• Stappenplan
• Waarom?
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Empathy Maps
Wat?
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Wat?

• Product moet voldoen aan noden van gebruiker
à Inzicht nodig in hun noden!

• Techniek: maken van Empathy Maps
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Wat?

• Hulpmiddel om observaties samen te vatten, onverwachte 
inzichten verkrijgen

• Legt focus op vier belangrijke aspecten

• Totaalbeeld van ervaring van persoon

• Basis voor maken van persona’s (zie later)

• Opgesteld aan begin van design-proces
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Empathy Maps
Opbouw
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Opbouw
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Opbouw: zegt

• Wat zegt de gebruiker? (quotes, woordelijk)

• Bv.: "ik wil iets betrouwbaars", "ik weet niet wat ik nu moet 
doen"
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Opbouw: denkt

• Wat denkt de gebruiker (tijdens volledige ervaring)

• Wat houdt de gebruiker bezig? Wat is belangrijk voor hem/haar?

• Besteed aandacht aan dingen die ze denken, maar niet durven zeggen
• Probeer te begrijpen waarom ze dit niet willen zeggen (onzeker? 

beleefdheid?)

• Motivaties? Doelen? Behoeftes en verlangens, ...?

• Bv.: "dit is vervelend", "ben ik dom omdat ik dit niet begrijp?"
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Opbouw: doet

• Wat de gebruiker fysiek doet

• Bv.: "de webpagina meermaals refreshen", "prijzen vergelijken"
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Opbouw: voelt

• Emoties die de gebruiker ervaart

• Let op lichaamstaal, intonatie, woordkeuze, ...

• Meestal in de vorm: "bijvoeglijk naamwoord: zin in context"
• Bv.: Ongeduldig: refresht de webpagina meermaals
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Opbouw: pains & gains

Pain: angst, frustraties, obstakels, ...

Gain: eisen en behoeften, succesfactoren, …
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Opbouw

• Doen & zeggen: eenvoudig in te vullen

• Denken & voelen: observatie en analyse nodig!
• à Nagaan hoe gebruiker reageerde op activiteiten, 

suggesties, gesprekken, …
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Empathy Maps
Stappenplan: hoe maak je een Empathy Map?
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Stap 1: Focus en doelen

• Over wie gaat deze map? (korte schets van de gebruiker)

• Wat is zijn/haar situatie? Wat is zijn/haar rol in die situatie?

• Wat is het verwachte resultaat? (welke taak moet de 
gebruiker gedaan hebben? Hoe weet je of het succesvol 
was?)
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Stap 2: Verzamel materiaal

• Online collaboration tool

• Sticky Notes

• Whiteboard

• Papier

• …
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Stap 3: Doe research

• Contextueel interview, gebruikersinterviews, dagboekstudie, ...

• Notities, opnames (geluid en/of beeld), foto's, ...
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Stap 4: Maak sticky notes (individueel)

• Elk teamlid leest resultaten van interview (individueel)

• Maak sticky notes (briefjes) van belangrijke gegevens

• Hang elk briefje in juiste kwadrant
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Stap 5: Clusteren en Synthetiseren (in team)

• Overloop in team alle briefjes

• Groepeer gelijkaardige briefjes binnen hetzelfde kwadrant (clusteren)

• Benoem de clusters (= "thema")
• Doel: gemeenschappelijk begrip van de gebruiker

• Bespreek de bevindingen:
• Wat past niet binnen een cluster?
• Welke thema's kwamen voor in meerdere kwadranten?
• Welke thema's kwamen in slechts één kwadrant voor?
• Hebben we voldoende informatie?
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Stap 6: Pas indien nodig de kwadranten aan

• Voeg extra kwadrant(en) toe (bv.: "Doelen")

• Maak kwadranten specifieker
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Stap 7: Synthetiseer de noden

• Synthetiseer noden van gebruiker op basis van Empathy Map

• Werkwoorden! (activiteiten, verlangens)

• Baseer je op eventuele tegenstrijdigheden (bv.: tussen "zeggen" 
en "doen")
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Stap 8: Synthetiseer inzichten

• "inzicht" = opmerkelijke vaststelling

• Let opnieuw op tegenstrijdigheden

• Bij vreemd/onverwacht gedrag: vraag je af "Waarom?"
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Voorbeeld
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Voorbeeld
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Voorbeeld
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Opmerkingen

• Kans op inconsistenties (bv.: positieve acties, maar negatieve emoties)
• Dit is de kracht van Empathy Maps!
• Oorzaak onderzoeken en oplossen

• Soms is overlap mogelijk (bv. denken en voelen)
• Kies één geschikt kwadrant
• Kwadranten zijn enkel indicatoren voor volledigheid

indien lege kwadranten à meer informatie nodig!
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Empathy Maps
Waarom?
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Waarom?

• Vormt gemeenschappelijke basis voor alle teamleden

• Noden van de gebruiker leren begrijpen en prioritiseren

• Schept een beeld over wie de gebruiker is
• Resultaten van research categoriseren
• Tekorten aan informatie ontdekken
• Goede basis voor maken van persona's (zie later)
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Waarom?

• Vereenvoudigt communicatie
• Snelle en eenvoudige manier om attitudes en gedrag van gebruiker 

te visualiseren
• Vormt een basis om design beslissingen te nemen

• Verzamel info rechtstreeks van gebruiker
• Laat gebruiker zelf een Empathy Map maken

à Geeft inzicht in dingen die anders niet "zichtbaar" waren voor 
interviewer
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Bronnen

• https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/

• https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-map-
why-and-how-to-use-it

• https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-
getting-inside-a-users-head/
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https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/
https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-map-why-and-how-to-use-it
https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head/
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Persona’s
• Wat?
• Waarom?
• Types
• Stappenplan
• Aandachtspunten
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Persona’s
Wat zijn persona’s?
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Wat?

• Na interview/onderzoek: veel informatie

• Redelijk goed beeld van gebruiker

• Idee van verschillende types gebruikers, gelijkenissen tussen 
gebruikers

• MAAR: hoe in kaart brengen?
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Wat?

• Een “gemiddelde gebruiker” bestaat niet

• Verschillende gebruikersprofielen met elk eigen behoeften, 
frustraties en verhalen
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Wat?

Empathize73

Persona’s

Clive

Ondernemer, heeft comfort en standing nodig

Dave

Sportman, heeft snelheid en “blitz” nodig 



Wat?
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?
?



Wat?
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Wat?

• Ontwikkeld door Alan Cooper

• Enorm veel gebruikt

• Persona = fictieve gebruiker

• Archetype van een gebruiker (vertegenwoordiger van een 
gebruikersgroep)

• Persona heeft een eigen verhaal
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Wat?

• Gebruikersgroepen aanzichtelijk voorstellen

• Beslissen op wie je product zich richt

• Specifieke (fictieve) profielen

• Voorbeeld voor doelgroep
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Wat?
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Persona’s

Bron:https://theblog.adobe.com/putting-personas-to-work-in-ux-design-what-they-are-and-why-theyre-important/



Wat?
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Persona’s

Bron: https://xtensio.com/wp-content/uploads/2015/04/ExPersona_Jill.png



Wat?

Empathize80

Persona’s



Wat?

• Typische gegevens:
• foto
• typerende quote
• persoonlijke info (naam, leeftijd, opleiding, werk...)
• korte beschrijving huidige situatie 
• frustraties en doelstellingen
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Primaire persona’s

• Belangrijkste / meest gemiddelde persona

• Zonder deze persona heeft je toepassing geen bestaansrecht

• Andere personas zijn mits aanpassingen ok met een 
interface-ontwerp gericht op deze persona

• Ontwerp eerst voor deze persona, en pas dan aan voor de 
rest
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Persona’s
Waarom? Het nut van persona’s
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Waarom?

• Inleven in groepen is moeilijk

• “Klant” en “gebruiker” zijn abstracte begrippen
• Geen link met echte mensen

• Persona’s maken gegevens opnieuw “menselijk”

• Focus op één individuele gebruiker
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Waarom?

• Beslissingen vanuit standpunt van gebruikersgroep
• (door de ogen van de persona)

• Vereenvoudigen communicatie
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Persona’s
Types
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Types: marketing persona’s

• Focus:
• Demografische informatie
• Koopmotivaties
• Koopvoorkeuren
• Mediagewoonten

• Maken gedrag van klanten duidelijk, maar niet het ‘waarom’
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Types: marketing persona’s

• Gebruik:
• Bepalen welke soort klanten openstaan voor bepaalde producten of 

campagnes
• Evalueren potentiële ROI

• Niet geschikt voor:
• Definiëren van het product/dienst (wat het is, hoe het zal werken, 

prioriteiten bepalen, …)
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Types: proto-persona’s

• Indien te weinig tijd/budget

• Niet gebaseerd op research

• Beter dan geen persona’s

• Verifiëren d.m.v. onderzoek!
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Types: design persona’s

• Focus: doelen van gebruiker, huidig gedrag, pijnpunten, …

• Gebaseerd op veldonderzoek

• Vertellen een verhaal, waarom mensen doen wat ze doen

• Gebruikers beter leren begrijpen, inleven

• Rekening houden met gebruikersgroep tijdens volledige 
proces
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Types: design persona’s

• Geschikt voor communicatie

• Specifiek type gebruiker leren begrijpen

• Design afstemmen op bepaald type gebruiker
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Persona’s
Stappenplan: hoe stel je persona’s op?
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Stap 1: gegevens verzamelen

• Verzamel resultaten van de gebruikersinterviews
• Zie hoofdstukken rond gebruikersinterviews en contextuele 

interviews
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Stap 2: ga opzoek naar sleutelkarakteristieken

• Stel lijst op van  belangrijke sleutelkarakteristieken die uit de 
interviews tevoorschijn komen
• Bv.: noden, technologiekennis, tijdsdruk, …
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Stap 3: zet gebruikers uit op deze karakteristieken

• Zet gebruikers uit op deze 
karakteristieken

Empathize95

Persona’s



Stap 4: groepeer gelijkaardige gebruikers

• Vorm groepjes gebruikers 
met veel overeenkomsten
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Stap 4: groepeer gelijkaardige gebruikers

• Vorm groepjes gebruikers 
met veel overeenkomsten
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Stap 5: je hebt je persona’s gevonden
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Stap 6: publiceer je persona’s (optioneel)
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Stap 6: publiceer je persona’s (optioneel)
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Persona’s
Aandachtspunten
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Aandachtspunten

• Persona’s moeten gebaseerd zijn op onderzoek van echte 
gebruikers

• Maak niet teveel persona’s; een goede vuistregel is ongeveer 
20 gebruikersinterviews en 4 persona’s

• Persona’s mogen weinig met elkaar gemeen hebben
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Aandachtspunten

• Focus op de verschillen tussen persona’s die er echt toe doen; 
is bijvoorbeeld leeftijd belangrijk? zijn de hobby’s belangrijk?

• Persona’s moeten opgesteld zijn als het verhaal van een echt 
persoon

• Beperk kenmerken van persona’s tot wat relevant is voor 
jouw probleemstelling
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Oefeningen
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User Journey Mapping
• Wat?
• Opbouw
• Waarom?
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User Journey Mapping
Wat?
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Wat?

• “Hoe gebruiken mensen ons product?”

• Essentie volledige ervaring van gebruiker met product 
begrijpen

• Vanuit standpunt van de gebruiker

• Hoe? User Journey Mapping!
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Wat?

• Journey Map = visualisatie van proces dat gebruiker aflegt om 
doel te bereiken

• Geeft interactie tussen gebruiker en product/merk doorheen 
de tijd weer

• User Journey Map = Customer Journey Map
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Wat?
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User Journey Mapping
Opbouw
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Opbouw
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Opbouw: Lens
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User Journey Mapping

Actor

Scenario

Verwachtingen



Opbouw: Experience
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User Journey Mapping

Fases

Acties

Gedachten
Emoties



Opbouw: Insights
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User Journey Mapping
Waarom?
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Waarom?

• Gedeelde visie binnen het volledige team

• Communicatiemiddel voor andere teamleden

• Kan dienen als basis voor het nemen van beslissingen
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User Journey Mapping



Bronnen

• https://uxplanet.org/a-beginners-guide-to-user-journey-mapping-
bd914f4c517c

• https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101/
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User Journey Mapping



INHOUDSTAFEL

User Story Mapping
• Wat?
• Opbouw
• Stappenplan
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User Story Mapping
Wat?
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Wat?

• Helpt je om te bepalen welke oplossing je écht moet bouwen

• Ontworpen product moet waarde hebben voor de gebruiker

• Baseer je op de doelen en noden van de gebruiker die je 
tijdens je onderzoek ontdekt hebt
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User Story Mapping



Wat?

• User Story is:
• Kort
• Specifiek
• Doel-gebaseerd

• Typisch formaat: als <gebruiker>/<persona> wil ik <doel>, 
zodat <voordeel>
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User Story Mapping



User Story Mapping
Opbouw
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Opbouw

Empathize123

User Story Mapping

Bron: https://www.beliminal.com/quickstart-guide-to-user-story-maps/



Voorbeeld: email-software
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User Story Mapping

Bron: https://18f.gsa.gov/2016/08/04/buying-better-digital-products-part-3-mapping-user-stories/



Voorbeeld: ochtendroutine

Empathize125

User Story Map

Bron: https://www.knowis.com/blog/user-story-mapping-in-software-development-keeping-an-eye-on-the-big-picture



User Story Mapping
Stappenplan
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Stap 1: bepaal de context en het doel

• Wie is de gebruiker? (persona)

• Wat probeert de gebruiker te bereiken? Waarom?

• Wat is het beoogde resultaat?

• Hoe help je de gebruiker om dit te bereiken?
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User Story Mapping



Stap 2: vertel het verhaal van de gebruiker
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User Story Mapping

Bron: https://www.beliminal.com/quickstart-guide-to-user-story-maps/



Stap 3: bepaal de “backbone”
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User Story Mapping

Bron: https://www.beliminal.com/quickstart-guide-to-user-story-maps/



Stap 4: bepaal de user-tasks
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User Story Mapping

Bron: https://www.beliminal.com/quickstart-guide-to-user-story-maps/



Opmerkingen

User Story Maps kunnen zowel gemaakt worden om de huidige
situatie in kaart te brengen als om de toekomstige situatie 
helpen vorm te geven
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User Story Mapping



Herhaling
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Herhaling
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INHOUDSTAFEL

User Experience Maps
• Wat?
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User Experience Maps
Wat?
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Wat?

• Veralgemening van een User Journey Map
• Alle gebruikerstypes
• Niet over één specifiek product
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User Experience Map



Wat?

• Experience Map = visualisatie van een volledige “end-to-end” 
ervaring die een “generiek” persoon beleeft om een doel te 
bereiken

• Deze ervaring staat los van een specifiek product/bedrijf

• Gebruikt om algemeen menselijk gedrag te begrijpen
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User Experience Map



Wat?

• Opgedeeld in vier “swimlanes”:
• Fases
• Acties
• Gedachten
• Emoties

• Gebeurtenissen in chronologische volgorde
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User Experience Map



Voorbeeld
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User Experience Map



Bronnen

• https://www.nngroup.com/articles/ux-mapping-cheat-sheet/

• https://www.freestyle.agency/blog/customer-journey-maps-and-
customer-experience-maps-the-why-when-what/
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User Experience Map



INHOUDSTAFEL

Storyboards
• Wat?
• Opbouw
• Stappenplan
• Waarom
• Storyboard ßà Journey Map
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Storyboards
Wat?
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Wat?

• Vindt zijn oorsprong in animatiefilmindustrie

• Ontwikkeld door Walt Disney Studio

• Begin 1930

• Scènes in volgorde op prikbord
• Vandaar de term story-board
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Storyboards



Wat?
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Storyboards



Wat?
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Storyboards



Wat?

• Visualisatie

• Onthoudbaarheid

• Empathie

• Betrokkenheid
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Storyboards



Wat: Storyboards in UX-design

• Gebruikerservaring visueel voorspellen

• Denk na over je product alsof het een film is

• Hoe mensen product gebruiken
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Storyboards



Storyboards
Opbouw
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Opbouw
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Storyboards

Bron: https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/



Opbouw
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Storyboards

Example storyboard: Giulia Piu, businessdesigntools.com



Storyboards
Stappenplan
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Stappenplan

1. Verzamel gegevens (interview, dagboekstudie, …)
• (ook mogelijk zonder reële data)

2. Bepaal de mate van detail
• Zijn schetsen voldoende? Beter foto’s?

3. Leg de basis van het storyboard vast
• Persona
• Scenario
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Storyboards



Stappenplan

4. Plan de verschillende stappen
• Schrijf eerst verschillende 

stappen uit
• Verbind de stappen in de juiste 

volgorde
• Voeg bij elke stap de emoties 

van de gebruiker toe
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Storyboards

Bron: https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/



Stappenplan

5. Maak beelden en onderschriften
• Online tool, stokventjes, illustraties, foto’s, …
• Onderschriften vaak in puntjes om extra context te scheppen

6. Publiceren en itereren
• Delen met teamleden
• Itereer indien nodig
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Storyboards



Storyboards
Waarom?
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Waarom?

• Uitbreiding op Journey Maps

• Prioriteit en focus

• Ideation
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Storyboards



Storyboards
Storyboard ßà Journey Map
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Storyboard ßà Journey Map

Voordelen Storyboards:
• Visueler dan Journey Maps
• Hogere emotionele betrokkenheid
• Gemakkelijker te onthouden
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Storyboards



Bronnen

• https://www.instructionaldesign.org/concepts/storyboarding/

• https://uxplanet.org/storyboarding-in-ux-design-b9d2e18e5fab

• https://uxstudioteam.com/ux-blog/ux-storyboard/

• https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/
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Storyboards



INHOUDSTAFEL

Use Cases
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Use Cases
Wat?

Empathize161

26.



Wat?

• Tekstuele beschrijving van taken

• Schetst gedrag van systeem

• Oogpunt van gebruiker

• Reeks eenvoudige stappen

• Begint bij doel, eindigt wanneer doel bereikt is
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Use Cases



Voorbeeld
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Use Cases

Bron: https://uxplanet.org/a-complete-list-of-ux-deliverables-d62ccf1de434



Use Cases
Opbouw
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Opbouw

• Pre-condities

• Actor

• Trigger

• Standaard flow

• Alternatieve flow(s)

• Stakeholders
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Use Cases



Use Cases
Use Cases ßà User Story’s
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Use Cases ßà User Story’s

• User Stories beschrijven de noden van een gebruiker

• Use Cases beschrijven het gedrag dat je in het systeem 
inbouwt om aan deze noden tegemoet te komen

• Use Cases beschrijven de volledige interactie tussen de 
gebruiker en de website/applicatie/…
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Use Cases



Bronnen

• https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/use-cases.html

• https://usabilitygeek.com/smart-ux-use-cases/

• https://blog.optimalworkshop.com/create-use-cases/
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Use Cases



INHOUDSTAFEL

User Flows
Wat?
Waarom?
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User Flows
Wat?
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Wat?

• User Flow = een reeks stappen die een gebruiker doorloopt 
om een zinvol doel te bereiken

• Benoem volgens doel van gebruiker (bv.: creëer een account, 
bestel een boek, …)

• Vanuit het perspectief van de gebruiker
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User Flows



Voorbeeld
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User Flow

Bron: https://uxdesign.cc/the-biggest-wtf-in-design-right-now-87139f367d66



Voorbeeld
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User Flow

Bron: https://uxdesign.cc/the-biggest-wtf-in-design-right-now-87139f367d66



User Flows
Waarom?
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Waarom?

• Gebruiker zijn/haar doel zo eenvoudig en intuïtief mogelijk 
laten bereiken

• Een eenvoudige flow “plannen”

• Eventuele struikelblokken in bestaande flow duidelijk maken
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User Flows



Bronnen

• https://uxdesign.cc/the-biggest-wtf-in-design-right-now-87139f367d66

• https://www.springboard.com/blog/user-flow/
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User Flows


