
Tips & tricks

Cover keuze
Je hebt keuze uit 5 covers. Deze heeft een 
afbeelding en na de volgende de eerste 4 niet. 
Maak je keuze op basis van je eigen smaak en wat 
je denkt dat past bij de klant.

Achtergrondafbeelding
Via de plug-in ‘Unsplash’ kun je gemakkelijk een 
gratis te gebruiken stockfoto zoeken. Let wel op 
dat wanneer je via deze plug-in een foto toevoegt 
deze standaard een grijze outline krijgt. Altijd 
netjes deze te verwijderen.

Je kunt ook de afbeelding die hiernaast 
vervangen via google images of met een eigen 
foto uploaden.

‘Rechtermuisknop’   ➞   ‘Afbeelding vervangen’   ➞   ‘Zoeken op 
het internet’ of ‘Uploaden vanaf computer’
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Mensen waarschuwen die risico hebben gelopen, zodat zij 
niet onbewust anderen besmetten.
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Het kost veel tijd,
En je kan niet iedereen bereiken. 

5 tot 12 uur werk per positieve test.
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Balk
De kleur van de balk is afhankelijk van het 
onderwerp waarin hij zich bevindt. Pas deze dus 
ook aan naar de juiste kleur.

Bron- en contactonderzoek



De belofte van CoronaMelder: 
mensen sneller waarschuwen die in de buurt zijn geweest. 
Ook mensen die je niet kent.  

CoronaMelder



17.280.397 verschillende mensen in Nederland

De rol van het onderzoek- en ontwerpteam



1. Adoptie: hoe meer gebruikers hoe groter het effect
2. Inclusiviteit: Iedereen die wil moet kunnen gebruiken
3. Het moet snel: we zitten in een pandemie

De drie grootste uitdagingen



Adoptie: Maak het makkelijk#1



Zorg dat de app eenvoudig en begrijpelijk is
Voor mensen uit alle hoeken van de samenleving
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Balk
De kleur van de balk is afhankelijk van het 
onderwerp waarin hij zich bevindt. Pas deze dus 
ook aan naar de juiste kleur.

De rol van het onderzoek- en ontwerpteam



Vanaf dag 1 legden we onze ideeën en 
ontwerpen voor aan eindgebruikers. 

Elke week een nieuwe versie. Soms in het 
lab, heel vaak ook via Zoom. 

Leren door te doen
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Balk
De kleur van de balk is afhankelijk van het 
onderwerp waarin hij zich bevindt. Pas deze dus 
ook aan naar de juiste kleur.

Vroege ontwerpschetsen. Mei/juni 2020



Misverstand - een ‘live’ COVID radar

“Krijg ik meteen een waarschuwing als ik bij 
iemand [met corona] in de buurt kom? Dan 

krijg ik waarschijnlijk een hoop notificaties. 
Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij”
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Balk
De kleur van de balk is afhankelijk van het 
onderwerp waarin hij zich bevindt. Pas deze dus 
ook aan naar de juiste kleur.

Uiteindelijk in de app: oktober 2020



Meestal waren dat 1 op 1 interviews. Een 
stuk of 5 per week. Waar we ingingen op 
specifieke uitdagingen van een persoon of 
groep. Dat voedde al onze ontwerp- 
beslissingen.

Leren door te doen



Als kwalitatief onderzoek geen duidelijke 
antwoorden gaf, legden we verschillende 
oplossingen voor aan een grotere groep. 
Meestal gedurende het weekend 

Approach



Wel of geen voorbeelden?



Vaak en snel gaat voor perfect
Veel kleine tests levert meer inzicht dan 1 
grote. Leer en verbeter snel. Je eerste idee 
is waarschijnlijk niet de beste oplossing.



Inclusiviteit: Maak het voor iedereen#2



Toen de basis van de app stond, zijn we 
gaan testen met doelgroepen die extra 
aandacht nodig hadden.



Mensen

1. … die minder digitaal vaardig zijn
2. … met een motorische beperkingen
3. … die moeite hebben met lezen
4. … die geen nederlandse lezen of spreken
5. … die blind of slechtziend zijn
6. … met een lichte verstandelijke beperking

Doelgroepen die extra onderzoek nodig hebben



Mensen met een motorische beperking



Moeite met lezen



Visuele handicap



Observeer de juiste mensen.
Maak je product bruikbaar voor de meest 
uitdagende gebruikersgroepen. De rest 
volgt vanzelf.
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Cover keuze
Je hebt keuze uit 5 covers. Deze heeft een 
afbeelding en na de volgende de eerste 4 niet. 
Maak je keuze op basis van je eigen smaak en wat 
je denkt dat past bij de klant.

Achtergrondafbeelding
Via de plug-in ‘Unsplash’ kun je gemakkelijk een 
gratis te gebruiken stockfoto zoeken. Let wel op 
dat wanneer je via deze plug-in een foto toevoegt 
deze standaard een grijze outline krijgt. Altijd 
netjes deze te verwijderen.

Je kunt ook de afbeelding die hiernaast 
vervangen via google images of met een eigen 
foto uploaden.

‘Rechtermuisknop’   ➞   ‘Afbeelding vervangen’   ➞   ‘Zoeken op 
het internet’ of ‘Uploaden vanaf computer’

Bedankt!
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