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1. inleiding
Polder Knowledge (PK) biedt online ICT-oplossingen die bepaalde bedrijfsprocessen optimaliseren.
Binnen PK is de ambitie om iSeekMe door te ontwikkelen. iSeekMe (wordt verder aangeduid als ‘tool’)
is een webtool die persoonlijke ontwikkeling sociaal maakt. Met deze tool kunnen mensen aan de slag
gaan met hun ambities en hierop feedback krijgen van collega’s, vrienden of familie. Voor mijn start
bij PK heeft de tool een eerste release gehad. Na deze release hebben eerste gebruikers de tool op
verschillende manieren gebruikt. Tijdens dit gebruik zijn er een aantal problemen naar voren gekomen.
Het belangrijkste probleem is dat gebruikers na de eerste keer inloggen onvoldoende gemotiveerd zijn
om vaker de tool te gebruiken.
De probleemstelling voor deze opdracht is dat de interactie die de gebruikers hebben met de huidige tool
niet goed was. Dit omdat de motivatie bij de gebruikers na het eerste gebruik daalde en er dus nauwelijks
een vervolg werd gegeven aan het gebruik van de tool. De uitdaging is dan ook om de gebruikersmotivatie
omhoog te krijgen en deze te behouden. De oorzaken en oplossingen voor het beperkte gebruik waren
grotendeels onbekend en deze heb ik onderzocht. Het doel voor het uitvoeren van het onderzoek was
dan ook om meer inzicht te krijgen in de motivatie die de gebruikers hebben om te werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling en wat juist het gebruik van de tool vermindert. Voor de bevindingen uit de
onderzoeksfase verwijs ik door naar het onderzoeksrapport (zie onderzoeksrapport). Met de kennis uit
dit onderzoek wordt de interactie die de gebruikers hebben met de tool herontworpen in dit rapport. Dit
met het uiteindelijke doel dat door het herontwerp van iSeekMe de motivatie om te werken aan ambities
middels de tool bij de gebruikers wordt verhoogd.
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heb ik twee brainstormsessies georganiseerd, een met
de opdrachtgever en een met de gebruikers. Uit de brainstormsessies is een definitief concept voor
het herontwerp gekomen, te vinden in hoofdstuk 2. Uit dit definitieve concept heb ik systeemeisen
geformuleerd die gevalideerd zijn met de bevindingen uit het onderzoek. De systeemeisen staan
in hoofdstuk 3. Aan de hand van de opgestelde systeemeisen begon ik met het ontwerp van een lo-fi
prototype. Het lo-fi prototype is uitgewerkt door middel van een paper prototype, dit staat in hoofdstuk
4. Met het lo-fi prototype is een usability test uitgevoerd met de gebruikers. Dit staat in hoofdstuk 5. Uit
de usability test met het lo-fi prototype zijn bevindingen gekomen die doorgevoerd zijn bij het ontwerp
van het hi-fi prototype. Het hi-fi prototype is uitgewerkt door middel van een clickable prototype. De
uitwerking van het clickable prototype staat in hoofdstuk 6. Met het hi-fi prototype is een user experience
test uitgevoerd om te kijken of het prototype het gestelde probleem van de opdracht verbeterd heeft.
De user experience test staat in hoofdstuk 7. Als laatste hoofdstuk bevat dit rapport een conclusie met
aanbevelingen over hoe de tool in de toekomst nog verder geoptimaliseerd kan worden.
Identificeren en verhogen gebruikersmotivatie van IseekMe

4

HOOFDSTUK 2

Concepting herontwerp iSeekMe
Na het afronden van het onderzoek begon ik met het vormen van concepten voor het herontwerp van
iSeekMe met de bevindingen uit het onderzoek. Door het vormen van concepten kon ik vroegtijdig
ideeën voorleggen aan de stakeholders in het ontwerpproces, om zo hun feedback mee te kunnen
nemen. Voor het genereren van concepten heb ik twee brainstormsessies georganiseerd, één met de
opdrachtgever en een met de gebruikers.
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2.1 METHODE
Om te komen tot concepten heb ik brainstormsessies gehouden met de stakeholders. Ik heb hierbij
gekozen voor de vorm ‘mindmapping’, omdat dit het creatief denken bevordert (Svantesson & Dorrestijn,
1989). Anders dan bij het alleen opschrijven van ideeën, komen door mindmapping eerder ideeën
naar boven die minder voor de hand liggen. Dit biedt mij waarschijnlijk meer mogelijkheden voor het
uitwerken van creatieve ideeën die het probleem oplossen.
Ik heb ervoor gekozen om uit de eerste brainstormsessie met de opdrachtgever concepten te formuleren
aan de hand van scenario’s. Deze concepten in de vorm van scenario’s helpen mij inzicht te krijgen in
waar de motivatie van de gebruikers ligt wanneer ze interacteren met het ontwerp (Interaction Design
Foundatio, z.d.). Daarnaast geven concepten veel vrijheid in het verdere ontwerpproces (Interaction
Design Foundatio, z.d.), omdat ze nog geen specifieke functies beschrijven maar meer de grote lijn van
het idee. Hierdoor is er nog ruimte voor nieuwe ideeën die een goede toevoeging kunnen zijn voor het
herontwerp. Deze vrijheid kwam ook van pas voor de tweede brainstormsessie met de gebruikers.
Tevens heb ik scenario’s opgesteld om de concepten te kunnen communiceren naar de gebruikers.
De gevormde scenario’s uit de eerste brainstormsessie heb ik voorgelegd aan de gebruikers om hieruit
een definitief concept te formuleren. In deze sessie zijn we wederom gestart met een brainstorm.
Daarna heb ik ervoor gekozen om dot voting uit te voeren, omdat het helpt om te focussen op wat het
belangrijkste is en wat optioneel is (Segar, 2015) bij het vormen van het definitieve concept. Hierdoor
ontstaat er een ranking in de concepten die besproken kan worden met de gebruikers. Voor het vormen
van het definitieve concept was dit van belang omdat er hierdoor ook een mix gemaakt kon worden
tussen de verschillende concepten.
Het definitieve concept heb ik uitgewerkt in een storyboard, omdat ik hierdoor een gevoel kan krijgen van
de experience die de gebruikers zullen hebben met de tool (Benyon, 2014). Daarnaast is een storyboard
een handiger manier om het geselecteerde concept te communiceren naar de opdrachtgevers, omdat
zij hierdoor ook meer gevoel krijgen bij de experience. De afbeeldingen in het storyboard zijn krachtiger
en hebben meer betekenis dan een paar woorden (Morovián, 2018).

2.2 UITVOERING
Voor het genereren van concepten was ik in eerste instantie van plan om een co-creatie te houden
met alle stakeholders. Met een co-creatie kon een kruisbestuiving ontstaan doordat de verschillende
stakeholders samen komen. Het plan dat ik had opgesteld voor de co-creatie sessie staat in bijlage
XXII. In de praktijk was dit lastig uit te voeren, omdat ik niet alle stakeholders tegelijkertijd bij elkaar
kon krijgen. Daarom heb ik het anders opgelost door met de stakeholders aparte brainstormsessies
te houden. Het gemis aan de kruisbestuiving en het risico op te veel vanuit de eigen ‘koker’ te denken,
heb ik geprobeerd te compenseren door de twee brainstormsessie in elkaar door te laten vloeien.
Hierdoor kon er indirect wel een kruisbestuiving plaatsvinden. In de uitvoering heb ik de resultaten
die voortkwamen uit de eerste brainstormsessie met de opdrachtgever gedeeld tijdens de tweede
brainstormsessie met de gebruikers zodat zij deze input konden mee nemen.
De eerste brainstormsessie vond plaats met de opdrachtgever die tevens ook een rol binnen het bedrijf
heeft als webdesigner. Om een creatieve sfeer te creëren heb ik de ruimte voorzien van de benodigde
materialen zoals een groot wit vel om een mind map op te maken, post-it notes, gekleurde vellen papier,
klei, verschillende kleuren potloden en stiften en wat lekkers. De opstelling is te zien in figuur 1. Eerst
besprak ik samen met de opdrachtgever de bevindingen uit het onderzoek aan de hand van een presentatie
(bijlage XXIII). Na de presentatie gaf ik een korte introductie over mindmapping en de verwachtte
output. De opdrachtgever en ik stonden bij het grote witte vel en schreven of tekenden dingen die in
ons op kwamen of we bespraken. Zoals te zien is in figuur 2. Na de brainstormsessie analyseerde ik de
resultaten en haalde hier grove concepten uit. De grove concepten heb ik uitgewerkt tot vijf concepten
aan de hand van scenario’s en ik keek aan welke user needs de gevormde concepten voldeden. Ik had
vooraf geen vast aantal gezet voor hoeveel concepten ik zou maken, dit liet ik voortkomen uit hoeveel
concepten ik kon vormen met de resultaten uit de brainstormsessie die aansloten op de doelstelling van
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deze opdracht. De scenario’s heb ik toegepast op de persona’s die gevormd zijn in de onderzoeksfase.
Hierdoor hield ik rekening met de gebruikers tijdens het vormen van de scenario’s.

Figuur 1 Opstelling brainstormsessie opdrachtgever

Figuur 2 Resultaten brainstormsessie opdrachtgever

De vijf concepten uit de eerste brainstormsessie vormden de basis voor de tweede brainstormsessie
met de gebruikers. Het plan voor de brainstorm met de gebruikers staat in bijlage XXIV.
De deelnemers aan de brainstormsessie waren gebruikers vanuit PK. De gebruikers vanuit de Gemeente
Den Haag waren niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de sessie, die worden bij het testen van
het lo-fi prototype wel meegenomen om ook hun mening te toetsen. In eerste instantie wilde ik voor de
brainstormsessie vier gebruikers vanuit PK, dit was planning technisch alleen niet mogelijk. Daarom is
de sessie met drie gebruikers uitgevoerd. Het is mogelijk dat de sessie hierdoor minder resultaten heeft
opgeleverd. Echter de waarde van de geleverde input blijft in stand. Wel is het belangrijk om in het lo-fi
prototype de test uit te voeren bij een grotere groep gebruikers, om eventuele gemiste kansen nog recht
te trekken.
Net zoals bij de brainstormsessie als met de opdrachtgever zorgde ik dat alles klaar stond in de ruimte
waar de sessie plaats zou vinden. De opzet is te zien in figuur 3. Ik startte wederom met een presentatie
(te vinden in bijlage XXV) over het programma in deze sessie, het probleemonderzoek en het doel van
de sessie. Daarna liet ik de gebruikers een creatieve opwarmer uitvoeren om de creativiteit op gang te
brengen voor het brainstormen. De creatieve opwarming bestond uit het tekenen van woorden die op
de slides beschreven stonden in 1 minuut en daarna in 10 sec. Hierdoor worden beiden hersenhelften
geactiveerd voor een creatieve flow. Na het opwarmen legde ik de gebruikers de vijf concepten voor op
vellen. Met post-it notes begonnen we met het generen van ideeën die voortvloeide uit de concepten.
Het post-it plakken bestond uit twee rondes, eerst op zelfstandig brainstormen en daarna verder
brainstormen op de ideeën die een ander geplakt had bij de concepten. Na het brainstormen liet ik elke
gebruiker het idee wat hij het sterkst vond presenteren en gingen we hierover in gesprek, zie figuur 4.
Elke gebruiker kreeg vijf stickers voor dot voting. Omdat er vijf concepten waren konden ze hierdoor ook
neutraal stemmen. Zie figuur 5 voor een het resultaat uit de sessie. Door de dot voting met de gebruikers
kwamen er voorkeuren naar voren van de concepten, deze heb ik samengevoegd aan het einde van de
brainstormsessie en voorgelegd aan de gebruikers. Ik deed dit door de punten die de gebruikers sterk
vonden uit te voorkeurs concepten te verwoorden in een nieuw concept. Met de samenvoeging van
Identificeren en verhogen gebruikersmotivatie van IseekMe

7

Figuur 3 Opstelling brainstormsessie gebruikers

Figuur 4 Bespreking vorming ideeën

Figuur 5 Resultaten brainstormsessie met de gebruikers.
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deze concepten stemden de gebruikers in. Hieruit heb ik het definitieve concept gevormd aan de hand van een
storyboard.
Voor het opstellen van het storyboard startte ik met het schrijven van een scenario waarin de werking van het
concept naar voren kwam. Dit werkte ik uit in schetsen (zie bijlage XXVI). De schets heb ik daarna verder uitgewerkt
tot een storyboard waarin Rose, een persona die gevormd is in de onderzoeksfase, de hoofdrol speelt. Hierdoor
verloor ik de gebruikers niet uit het oog tijdens de vorming van het definitieve concept.

2.3 RESULTAAT
In deze paragraaf is te zien welke resultaten er zijn ontstaan tijdens het vormen van concepten aan de hand van de
resultaten uit het onderzoek in de brainstormsessies.

2.3.1 Brainstormen met opdrachtgever over resultaten onderzoeksfase
In onderstaande figuur 6 is de mind map te zien die gemaakt is tijdens de brainstormsessie met de opdrachtgever.
De mind map is gebaseerd op bevindingen uit de onderzoeksfase die het probleem met de huidige tool van iSeekMe
eventueel zouden kunnen verkleinen of oplossen. Deze mind map heb ik geanalyseerd en grove concepten uit
gehaald. Zie bijlage XXVII voor de aantekeningen. Vanuit deze grove concepten vormde ik vijf concepten.

Figuur 6 Mindmap brainstormsessie met de opdrachtgever
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2.3.2 Scenario Based Concepten
Uit de brainstormsessie met mijn opdrachtgever/begeleider zijn de volgende vijf concepten gekomen.
Onder de concepten staat een korte onderbouwing waarin wordt aangeven aan welke user needs
het concept direct voldoet en aan welke andere bevindingen uit de onderzoeksfase. Voor de lijst met
user needs en andere bevindingen uit het onderzoek verwijs ik door naar het onderzoeksrapport. De
volgende user needs: 3, 4, 12, 13 en 14 kunnen in alle concepten mee genomen worden, omdat het niet
om een op zichzelf staande functie gaat die de gebruikers willen maar meer een aanvulling op functies.
Zoals bijvoorbeeld de functie feedback geven, de user need daarvoor is dat er een aanvulling komt op
deze functie om de feedback beter te onderbouwen.
Vijf Concepten uit de brainstormsessie met de opdrachtgever:
1.
Coach & Coffee
Coach & Coffee is een concept waarin de gebruiker face to face een afspraak kan inplannen met een
supporter om de feedback te bespreken. Voor het volledige concept aan de hand van een scenario
verwijs ik door naar bijlage XXVIII.
Het concept Coach & Coffee bevat de volgende user needs: 5 & 8.
2.
Gepersonaliseerd voor mij
Rose zit in de metro onderweg naar haar werk. Ze pakt haar mobiel erbij omdat ze alvast naar wat mailtjes
wil kijken voor werk. Net op dat moment ontvangt ze op haar mobiel een melding of ze haar iSeekMe
account verder wil instellen. Ze klikt op het app icoontje en komt op haar profielpagina terecht. Op de
pagina staat dat ze een aantal notificaties heeft. Ze klikt hierop en begint de notificaties door te lezen.
Ze leest: ‘twee mensen hebben gereageerd op je ambitie’. Tim heeft een nieuwe ambitie toegevoegd en
een vraag of je een persoonlijke achtergrond wilt instellen. Roos haar aandacht gaat naar het instellen
van een achtergrond en ze klikt op de notificatie. Ze krijgt de optie om een afbeelding uit te kiezen die
haar inspireert voor het behalen van haar ambitie. Roos kiest een afbeelding uit van een berg, want ze
wil de top van die berg beklimmen. Wanneer ze op save klikt komt ze terug op haar profielpagina en ziet
de achtergrond die ze net heeft uitgekozen. Roos voelt zich gemotiveerd en haar profielpagina voelt als
haar eigen plekje.
Het concept ‘Gepersonaliseerd voor mij’ bevat de volgende user needs: 2, 7, 9, 10 & 16. Daarnaast is
dit concept gebaseerd op de bevindingen uit de concurrenten en trendanalyse over het ondersteunen
van gebruikers wanneer ze tijd hebben door de ondersteuning aan te bieden op verschillende devices
en notificaties te geven. Dit concept gaat ook in op de trend personaliseren wat overeenkomt met de
bevindingen uit de interviews met de gebruikers over afbeeldingen ter motivatie.
3.
Freedom to share
Freedom to share is een concept waarin het sociale aspecten van de tool versterkt wordt door de
gebruikers meer mogelijkheden te geven voor het delen van ervaringen op een soort tijdlijn. Voor het
volledige concept aan de hand van een scenario verwijs ik door naar bijlage XXIX.
Het concept Freedom to share bevat de volgende user needs: 2, 6 & 8. Dit concept is naast de user needs
ook gebaseerd op de concurrenten die gebruikers de optie geven om dingen te delen door gebruik te
maken van verschillende media (tekst, afbeeldingen, spraak, etc.)
4.
Stap voor stap naar de top
Dirk heeft zijn ambitie opgesteld. Zijn ambitie ligt alleen nog heel ver in de toekomst. Vanuit zijn
hoofdambitie gaat hij deel ambities opstellen die hij op kortere termijn al kan waar maken om uiteindelijk
zijn hoofdambitie te bereiken. Hiermee voelt Dirk dat zijn hoofdambitie ‘dichter bij komt’. In zijn proces
van het opstellen van zijn deel ambities krijgt Dirk feedback van anderen en komt hij tot nieuwe inzichten
over hoe hij zijn ambitie nog verder kan uitwerken.
Het concept Stap voor stap naar de top bevat de volgende user needs: 1, 2, 6 & 8. Het in stappen
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naar iets toe werken en het proces inzichtelijk maken is tevens iets waarin concurrenten gebruikers
ondersteunen.
5.
Het NU waarderen
Rose heeft net haar ambitie afgerond en is tevreden met wat ze bereikt heeft. Ze ontvangt een melding
van iSeekMe, die aangeeft dat de tijd die ze zichzelf gegeven heeft om te werken aan haar ambitie voorbij
is. Ze gaat naar het platform en geeft aan dat ze haar ambitie bereikt heeft. Roos heeft nog even geen
behoefte om een nieuwe ambitie op te stellen. Hiervoor in de plaats wil ze genieten van het moment
waar ze nu is. Ze reflecteert en schrijf over wat ze bereikt heeft en wat haar daarin voldoening geeft.
Door te kijken waar ze zich nu zo voldaan over voelt, begint ze een beter beeld te krijgen over waar ze in
de toekomst heen wil met een nieuwe ambitie.
Het concept Het NU waarderen bevat de volgende user needs: 2 & 15.

2.3.3 Brainstorm over concepten met gebruikers
Uit de brainstormsessie met de gebruikers zijn vijf mindmaps ontstaan, een per concept. De mindmaps
zijn hieronder te vinden in volgorde van de hoeveelheid stemmen die een concept kreeg. Het concept
met de meeste stemmen wordt als eerst besproken. Bij de concepten staat een toelichting over de
hoeveelheid stemmen die een concept kreeg van de gebruikers. De concepten Coach & Coffee en
Freedom to Share met toelichting van de stemmen staan in bijlage XXX. Beiden concepten kregen maar
1 stem van de gebruikers.
Stap voor stap naar de top
Het concept stap voor stap naar de top kreeg de meeste stemmen van de gebruikers (zie figuur 7) omdat
het inzichtelijker maakt wat je gaat doen. Hierdoor kan je een soort roadmap maken die leidt tot een
promotie of een nieuwe carrière. Daarnaast kan je hierdoor mensen ook belonen met bijvoorbeeld
badges en achievements. Door het inzicht in de stapsgewijze benadering kwam er ook het idee om een
mentor erbij te betrekken, die kennis heeft van het doel dat je wilt bereiken en je daarbij kan helpen.
Het NU waarderen
Dit concept kwam met een stem minder op de tweede plek, zie figuur 8. De gebruikers vonden het heel
belangrijk dat je kan reflecteren en kan kijken waar je heen wil. De tool moet ondersteunen in het vormen
van een ambitie die je intrinsiek gaat motiveren om aan de slag te gaan met de tool. Soms is het namelijk
lastig om tot een ambitie te komen die je echt motiveert.
Gepersonaliseerd voor mij
Het personaliseren aan de hand van kleuren en afbeeldingen deed de gebruikers niet zoveel, zoals te
zien is aan de stemmen in figuur 9. Wel vonden ze het persoonlijke aspect belangrijk, omdat ambities
iets persoonlijks zijn. In dit concept vonden de gebruikers het mobiel gebruik heel sterk, vandaar de
drie stemmen. Ze zouden namelijk zelf graag een app op hun telefoon hebben waardoor ze ook pushnotificaties kunnen ontvangen.

tor board definitie conce t
Op het einde van de brainstormsessie met de gebruikers stemden de gebruikers op de vijf concepten.
Uit de concepten met de meeste stemmen die de gebruikers uit de brainstormsessie selecteerden, is een
nieuw concept gevormd. Het concept heet: De journey. Het definitieve concept is hieronder te vinden in
de vorm van een storyboard, zie figuur 10.
Het definitieve concept is een samenkomst van de twee concepten: Stap voor stap naar de top en het NU
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Figuur 7 Stap voor stap naar de top

Figuur 8 Het NU waarderen

Figuur 9 Gepersonaliseerd voor mij
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waarderen. Uit het concept personaliseren zijn een aantal delen gehaald, zoals bijvoorbeeld het mobiel
gebruik dat de gebruikers heel belangrijk vonden. Het concept ondersteunt gebruikers in het vormen
van een ambitie waar ze intrinsiek gemotiveerd van zullen raken. Het concept heet ‘the journey’, omdat
je als gebruiker gaat kijken waar sta ik nu, wat is mijn einddoel (ambitie) en hoe kom ik van waar ik nu sta
naar mijn einddoel. In het storyboard speelt Rose, een persona gevormd uit het onderzoek, de hoofdrol.
Het definitieve concept voldoet aan bijna alle user needs. De enige user need die niet terugkomt in dit
concept is user need nummer 5, deze user need gaat over het face to face een gesprek aan kunnen gaan
over de feedback. Uit de brainstormsessie met de gebruikers kwam echter naar voren dat de prioriteiten
niet bij deze user need liggen. Om het project haalbaar te houden, heb ik er daarom voor gekozen deze
user need niet toe te voegen in concept. Wel wil ik het meegeven als aanbeveling, om eventueel toe te
voegen in een later stadium.

2.4 CONCLUSIE
Uit de vijf concepten van de eerste brainstormsessie met opdrachtgever, vonden de gebruikers twee
concepten het sterkst. Deze twee concepten waren Stap voor stap naar de top en Het NU waarderen.
De gebruikers vonden hier sterk aan dat ze door het kijken waar ze nu staan en reflecteren een ambitie
konden vormen die hun intrinsiek kan motiveren. Daarnaast vonden ze het sterk dat ze nu een proces
inzichtelijk konden maken om deze ambitie te behalen door het vormen van stappen. In het concept
‘Gepersonaliseerd voor mij’ sprak de gebruikers het mobiel aspect heel erg aan, omdat ze hierdoor
notificaties kunnen ontvangen en de tool ook op hun mobiel kunnen raadplegen.
Uit de conceptfase neem ik het definitieve concept ‘De journey’ (concept Stap voor stap) mee voor
uitwerking tot een prototype. Het concept heet De journey, omdat je als gebruiker een reis maakt vanaf
je huidige punt, via stappen naar een einddoel. Motivatie voor deze keuze is dat het concept – op een
na – aansluit op alle user needs van de gebruikers die uit de onderzoeksfase gekomen zijn en een hoge
waardering heeft gekregen in de brainstormsessie. Daarom zal dit concept bijdragen aan het behalen
van de doelstelling om de motivatie bij de gebruikers te verhogen.
De enige user need die niet voor komt in het concept ging over het face to face af kunnen spreken. Het
mentor idee en een face to face afspreek button gaven de gebruiker in de brainstormsessie wel aan als
een toevoeging, maar andere punten kwamen sterker naar voren. Daardoor heb ik de keuze gemaakt
om deze achter wege te laten in het concept om het project haalbaar te houden. Dit idee geef ik mee als
aanbeveling voor een toevoeging in de toekomst.

Identificeren en verhogen gebruikersmotivatie van IseekMe

13

Figuur 10 Storyboard De journey
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