CMD waaier

Fase 2: Create concepts
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Fase 1: Look and Listen
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In deze CMD waaier staan verschillende technieken
beschreven per fase uit de ontwerp-cyclus. Ook staan er
andere theorieën die handig zijn voor diverse UI en UX
projecten.
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Fase 4: Realisatie
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Fase 3: Design details

Gemaakt door Ciska Zonneveld

In deze fase doe je onderzoek naar je doelgroep,
concurrenten, organisatie en de trends. Ook begin je
met het opzoeken van informatie naar de opdracht,
opdrachtgever en welke eisen er uiteindelijk in je
ontwerp moeten komen.
Divergeren: Informatie vergaren, verzamelen en
ontdekken.
Convergeren: Informatie samenvatten, ordenen en
prioriteren.
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Fase 1: Look & Listen
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Divergeren:
Heuristic
evaluation

Doel:

Beoordelen van een ontwerp, op basis van een aantal heuristics.

Wanneer:

Je gebruikt deze techniek als je een bijvoorbeeld een herontwerp gaat
maken. Je haalt dan eerst alle problemen uit het ontwerp en stelt
verbeteringen voor.

Voorwaarden:
-

Divergeren:
Verhuld
observeren

Experts voeren het individueel uit, zonder overleg met anderen.
Expert test het ontwerp op alle heuristics.
Er bestaan gestandaardiseerde rapportageformulieren.
Vaak in begin van een herontwerp.

Doel:

Data verzamelen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Wanneer:

Je observeert het gedrag van mensen in een bepaalde context. Ook kijk
je naar de voorwerpen die mensen gebruiken. Je doet geen beroep op
het geheugen en mensen hoeven hun vaardigheden niet zelf in te
schatten.

Voorwaarden:

- Verhuld opstellen, anders passen mensen hun gedrag aan.
- Observeer de feiten, laat je eigen oordeel achterwegen.
- Ook wel 'Fly on the wall' genoemd.

Divergeren:
Interviewen

Doel:

Data verzamelen, kwantitatief (cijfers) als kwalitatief (verhalen).

Wanneer:

Je interviewt om achter mensen hun mening, gedragingen, doelen,
attitues en ervaringen te komen.

Voorwaarden:
-

Alleen vragen over de huidige situatie, niet over toekomst.
Stel geen vragen over gedrag met lage betrokkenheid.
Laat geïnterviewde zoveel mogelijk aan het woord.
Vraag door, 'Waarom?'.
Kan ook met een expert zijn, die je op een goed spoort zet.

Divergeren:
Benchmark

Doel:

Je vergelijkt relevante organisaties met elkaar, om zo te kijken wat
iemands anders zijn goede punten zijn (inspiratiebron).

Wanneer:

Je evalueert op de concurrenten. Je schrijft iets positiefs, negatiefs of
neutraals bij elk onderdeel/cluster. Vervolgens haal je hier ideeën uit
voor je eigen ontwerp.

Voorwaarden:

- Vergelijk bedrijven met dezelfde grootte, afzetmarkt of doel.
- Je bepaalt zelf je clusters, waar je op gaat letten.
- Vergelijk de clusters op identieke wijze bij de concurrenten.

Divergeren:
PACT

Doel:

Je onderzoekt welke technologie mensen in een bepaalde context
gebruiken voor bepaalde activiteiten.

Wanneer:

- People: mensen verschillen van elkaar, dit heeft effect op de
bruikbaarheid van de technologie, user needs, goals en wishes.
- Activities: doel van activiteit, user stories, conceptualscenario’s.
- Context: in welke context vind de activiteit plaats, organization,
physical en psychological context.
- Technologies: het medium waarmee ontwerpers werken,
Technology research, Ethics of technology.

Divergeren:
Experimenteren

Doel:

Kijken wat reactie is van mensen op je experiment.

Wanneer:

Je kijkt of je hypothese op de onderzoeksvraag klopt. Als onderzoeker
verander je de onafhankelijke variabele. Je kijkt vervolgens of de
afhankelijke variabele verandert.

Voorwaarden:

- Er is altijd een experimentele- én een controlegroep.
- Je verandert altijd maar één variabele per experiment.
- Soms is het handig om een dubbelblindonderzoek uit te voeren,
om vooroordelen geen rol te laten spelen.

Divergeren:
Deskresearch

Doel:

Je zoekt bestaande informatie op, om zo tijd en geld te besparen.

Wanneer:

Voordat je zelf onderzoek doet, is het handig om te kijken wat er al
over is geschreven. Let er wel op dat het goede bronnen zijn: valideren
(op waarde schatten) en veriëren (waarheid nagaan).

Voorwaarden:

- Bedenk sleutelbegrippen om op te zoeken.
- Waar ga je zoeken: bibliotheek, databanken of internet.
- Verwijs naar de onderzochte bron via APA.

Divergeren:
Trendanalyse

Doel:

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, voordat de
concurrenten dit doen.

Wanneer:

Je kan dit gebruiken om je klant te overtuigen van de nieuwheid en
actualiteit van je ontwerp.

Voorwaarden:

- Sommige trend zijn voor korte duur (hype), andere zijn
stabieler door de tijd.
- Begrijp de trends o.b.v. onderliggende data: consumentengedrag, demografie, technologische ontwikkeling.

Divergeren:
Debriefing

Doel:

Kijken of beide partijen hetzelfde voor ogen hebben.

Wanneer:

Je maakt een debriefing na het lezen van de briefing. De
debriefing is een terugkoppeling van je eigen interpretatie van de
opdracht. Zo weten beide partijen wat er wordt verwacht en kunnen
communicatiefouten worden voorkomen.

Voorwaarden:

- Debriefing beschrijft minimaal: bedrijf, context van
opdracht, probleemstelling, doelstelling, resultaat en contact
gegevens.

Divergeren:
Probes

Doel:

Inspirerende informatie verzamelen, i.p.v. feitelijke. Zo krijg je inzicht
in leven, normen, waarden en gedachte van gebruikers.

Wanneer:

Gebruikers krijgen een aantal probes mee naar huis. Dit kunnen
activiteiten, vragen en/of opdrachten zijn die inzicht geven in het
onderwerp van je onderzoek.

Voorwaarden:

- Mensen moeten de probes langere periode gebruiken.
- Help de gebruikers herinneren aan de opdrachten.
- Bespreek de resultaten met de gebruiker.

Divergeren:
Concurrentenanalyse

Doel:

Kijken wie je concurrenten zijn en kijken wat hun sterke en zwakke
punten zijn of wat ze missen.

Wanneer:

Je analyseert je concurrenten op de markt. Dit kan je doen via een
tabel (benchmarkt) of in de vorm van een verslag.

Voorwaarden:

- Bekijk de concurrenten met zelfde doel, klant, afzetmarkt en/
of grootte.

Divergeren:
Dag uit het leven

Doel:

Inzicht krijgen in het leven van een gebruiker.

Wanneer:

Je volgt je gebruiker op een typische dag uit zijn leven en brengt alle
activiteiten en interacties in kaart.

Voorwaarden:

- Neem zelf alle materialen mee.
- Zorgt voor empathie bij de doelgroep.
- Doe dit bij meerdere (soorten) gebruikers. Zo dek je je hele
doelgroep.

Divergeren:
Tas tour

Doel:

Laagdrempelige kennismaking met de gebruiker.

Wanneer:

Mensen praten over voorwerpen uit hun tas om zo inzicht te krijgen in
hun interesses, persoonlijkheid en waarden.

Voorwaarden:

- Maak aantekingen of beeldmateriaal.
- Gespreksvaardigheden.

Divergeren:
Enquête

Doel:

Data verzamelen, vooral kwantitatief, van je doelgroep.

Wanneer:

Snelle en goedkope manier om om data te verzamelen.

Voorwaarden:

- Denk na welke tool het handigst is voor je doelgroep.
- Zorg dat je je hele doelgroep dekt met de gevraagde mensen,
dus representatief voor je toekomstige gebruikers.
- Zorg dat je vragen duidelijk en niet dubbelzinnig zijn.

Divergeren:
Focusgroep

Doel:

Nieuwe inzichten krijgen door een groepsdiscussie.

Wanneer:

Meningen en ervaringen over een bepaald onderwerp kunnen met
elkaar gedeeld worden. Door de antwoorden te analyseren ontstaan
nieuwe inzichten.

Voorwaarden:

- Maak vooraf een plan met tijdschema, vragen en onderwerpen.
- Opnameapparatuur is te adviseren.
- Zorg voor een groepsleider. Deze stelt mensen op hun gemak
en helpt herinneren dat iedereen zijn mening belangrijk is.

Divergeren:
Context mapping

Doel:

Inzicht krijgen in de context en persoonlijke ervaring met een product
of dienst van je gebruikers.

Wanneer:

Gebruikers nemen actief mee aan het ontwerpproces. Ze worden
gezien als de experts, waardoor hun ervaringen, behoeften, motivaties
en barrières kenbaar worden gemaakt.

Voorwaarden:

- Vooraf een onderwerp bepalen.
- Gebruikers stimuleren om te delen en creatief te zijn.

Divergeren:
Observeren
(participant)

Doel:

'Wees de gebruiker', hierdoor ontstaan 'eerste hands' ervaringen.

Wanneer:

Je dompelt jezelf onder in je doelgroep en neemt deel aan al hun
activiteiten. Zo krijg je empathie en merk je dingen op die groepsleden
vanzelfsprekend vinden.

Voorwaarden:

- Let op verbale- en non-verbale communicatie.
- Maak aantekeningen zonder anderen te beïnvloeden.

Divergeren:
Diary study

Doel:

Inzicht krijgen in de gebruikservaring en persoonlijke ervaring van de
gebruikers op een bepaalde dienst.

Wanneer:

Vraag gebruikers een bepaalde periode een dagboek bij te houden over
hun ervaringen, activiteiten, gevoelens en frustraties tot je dienst
(app/website/apparatuur).

Voorwaarden:

- Vraag de gebruikers alle details op te schrijven m.b.t. je dienst.
- Neem een representatieve groep van ongeveer 5 - 10
gebruikers.

Divergeren:
Doelgroepanalyse

Doel:

Inzicht krijgen in je toekomstige gebruikers.

Wanneer:

Dit doe je aan het begin van je onderzoek om goed voor ogen te krijgen
wie je doelgroep is en wat zij graag willen.

Voorwaarden:

- Je doelgroep kan heel breed zijn, onderzoek dus alle soorten
gebruikers / belanghebbende binnen je doelgroep.

Divergeren:
Deisgn pattern
onderzoek

Doel:

Zoek algemene oplossingen voor terugkerende problemen en een
beschrijving van de context waarin dit het beste werkt.

Wanneer:

Zoek in boeken en op internet naar patterns en welke spanning dit bij
de gebruiker kan oplossen.

Voorwaarden:

- Wees creatief om te innoveren binnen de beperking van de
pattern.

Divergeren:
Best, good & bad
practices

Doel:

Kijk naar wat anderen al hebben gedaan in jouw onderwerp.

Wanneer:

Kijk of er al onderzoeken / raporten zijn die voor jouw onderzoek
belangrijk zijn.

Voorwaarden:

- Kijk welke bronnen voor jou relevant zijn.
- Kijk naar de beste, goede en slechte partijktijken die
beschikbaar zijn.

Divergeren:
Peerfeedback

Doel:

Collega's of experts kunnen helpen bij het verbeteren, positioneren of
aanvullen van je werk.

Wanneer:

Laat anderen op een gestructureerde manier naar je werk kijken. De
kwaliteit hangt af van de juiste expert en de juiste instructies waar ze
naar moeten kijken en rapporteren.

Voorwaarden:

- Kan in alle fasen van het ontwerpproces worden toegepast.
- Kan formeel of informeel.
- Stel richtlijnen op waarop ze moeten beoordelen.

Divergeren:
Peerfeedback

Doel:

Collega's of experts kunnen helpen bij het verbeteren, positioneren of
aanvullen van je werk.

Wanneer:

Laat anderen op een gestructureerde manier naar je werk kijken. De
kwaliteit hangt af van de juiste expert en de juiste instructies waar ze
naar moeten kijken en rapporteren.

Voorwaarden:

- Kan in alle fasen van het ontwerpproces worden toegepast.
- Kan formeel of informeel.
- Stel richtlijnen op waarop ze moeten beoordelen.

Divergeren:
Biometrie testen

Doel:

Objectieve data verzamelen over aandacht en de fysieke
toestand van de gebruiker op een idee.

Wanneer:

Door middel van eye-tracking en verschillende sensoren kan je
objectieve metingen uitvoeren over de betrokkenheid van de gebruiker
op een bepaald idee of te verbeteren product. Dit resultaat kan een
startpunt zijn voor een interview.

Voorwaarden:

- Goed beeld wat wel en niet gemeten kan worden.
- gespecialiseerde biometrische apparatuur.
- Kwantitatieve mindset.

Convergeren:
Card sorting

Doel:

Inzicht krijgen in welke informatie-organisatiestructuur gebruikers
logisch vinden, informatiehïerarchie.

Wanneer:

Maak labels met de belangrijkste informatie op je website. Laat de
gebruikers de labels ordenen op een voor hen logische manier en
vraagt ze waarom dat voor hen logisch is.

Voorwaarden:

- Maak van te voren labels en kaarten met informatie die op de
website komt.
- Laat gebruikers hardop denken en stel vragen naar hun reden.

Convergeren:
User stories

Doel:

Eisen en behoeftes voor je eindproduct van je doelgroep in beeld
brengen.

Wanneer:

Je gebruik dit om duidelijk te hebben wat de gebruikers / en
belanghebbende graag willen terug zien in je concept.

Voorwaarden:

- Eisen vanuit gebruikers en andere belanghebbende.
- Houd het kort en bondig.
- 'Als [type gebruiker] wil ik [doel], zodat [voordeel].'

Convergeren:
User needs

Doel:

Punten verzamelen die de gebruiker graag wil terugzien in het
concept.

Wanneer:

je maakt een lijst met punten uit het onderzoek wat je hiervoor gedaan
hebt.

Voorwaarden:

- Schrijf de punten vanuit de gebruiker.
- 'De gebruiker wil....'

Convergeren:
Functionele eisen

Doel:

Beschrijft eisen waar de website / app niet zonder kan.

Wanneer:

Functionele systeemeisen gaan over wat het systeem allemaal kan, de
basissysteemeisen. Je kijkt wat het systeem allemaal moet kunnen.

Voorwaarden:
-

Convergeren:
Niet-functionele
eisen

Systeemeisen zijn genummerd.
Zijn geordend volgens MoSCoW.
Zijn enkelvoudig opgesteld, dus geen 'en'.
Schrijf duidelijke en ondubbelzinnig.

Doel:

Beschrijft de kwaliteit van het te bereiken doel.

Wanneer:

Deze systeemeisen gaan over hoe de applicatie presteert. Er bestaan
interface-eisen, integriteit-eisen, performance-eisen, operationeleeisen en technische-eisen. Deze systeemeisen vergroten vaak de
gebruiksvriendelijkheid.

Voorwaarden:

- Systeemeisen zijn genummerd en geordend volgens MoSCoW.
- Zijn enkelvoudig opgesteld, dus geen 'en'.
- Schrijf duidelijke en ondubbelzinnig.

Convergeren:
Taakanalyse

Doel:

Gebruikers helpen bij het uitvoeren van een taak d.m.v. een
overzichtelijke weergave in de juiste volgorde.

Wanneer:

Door observaties en interviews kan je ontdekken of er richtlijnen zijn
bij het uitvoeren van een taak. Bepaal welke acties en cognitieve
processen plaatsvinden.

Voorwaarden:

- Geef volgorde van acties aan.
- Bovenaan staat de grootste taak (doel), die wordt opgeplitst in
kleinere taken. Onder laatste taak staat een streep.

Convergeren:
Persona

Doel:

Een niet bestaand persoon die je doelgroep vertegenwoordigt.

Wanneer:

Uit het verrichte onderzoek haal je de behoeften, wensen,
verwachtingen, doelen, verlangens, gewoontes, sociale achtergrond,
culturele- en demografische kenmerken.

Voorwaarden:
-

Convergeren:
MoSCow

Alle gebruikersinzichten worden verkregen door onderzoek.
Gebruik een fictieve en neutrale foto.
Https://thispersondoesnotexist.com/.
Vermijd stereotypen op je persona.

Doel:

Overzicht krijgen in de prioriteiten van de systeemeisen.

Wanneer:

Na het opstellen van de systeemeisen prioriteer je deze:
- Must have = fundamentale eisen, zonder werkt het niet.
- Should have = essentieel als er tijd is, zonder werkt het wel.
- Could have = minder belangrijk, kan eruit gelaten worden.
- Want to have = Kan later in proces, alleen als er tijd over is.

Voorwaarden:

- Alle M's moeten in je ontwerp.
- Kijk o.a. goed naar je user stories om prioriteit te geven.

Convergeren:
Design principles

Doel:

Om consistente ontwerpbeslissingen te maken en geven richting aan je
ontwerp.

Wanneer:

Je doet dit om de grondwetten en uitgangspunten van het product vast
te leggen. Hierdoor vormt zich een karakter. Dit communiceer je
daarna naar de stakeholders.

Voorwaarden:

- Houdt het kort en bondig.
- Houdt het speciek/uniek voor jouw ontwerp.
- Richt je op je hele ontwerp, niet op één functie.

Convergeren:
USP
(Unique selling points)

Doel:

Lijst met voordelen van jouw product en identificeren waar
de organisatie voor staat.

Wanneer:

Je kijkt wat de organisatie uniek maakt en wat ze onderscheid van de
concurrent. Dit neem je mee in je ontwerp. In je eindpitch kan je de
unieke verkoopargumenten benoemen.

Voorwaarden:

- Je laat zien wat jouw product uniek maakt.
- Dit doe je vaak na de concurrentenanalyse en onderzoek naar de
organisatie.

Convergeren:
Empathy map

Doel:

Bevindingen uit observaties of interviews op een gestructureerde
manier samenvatten.

Wanneer:

Schrijf inzichten en afgeleide conclusies over je doelgroep op een vel
papier. Probeer een typische gebruiker te beschrijven door te
beschrijven wat gebruikers zeggen, doen, horen, denken en voelen.
Vaak worden doelen en attitudes, pains en gains, ook opgenomen.

Voorwaarden:

- Gebruik een groot vel papier met een lege template.
- Heb gevoel voor de details die de gebruiker kenmerken.
- Handig voor social design, als gebruiker verschilt van ontwerper.

Convergeren:
USP
(Unique selling points)

Doel:

Lijst met voordelen van jouw product en identificeren waar
de organisatie voor staat.

Wanneer:

Je kijkt wat de organisatie uniek maakt en wat ze onderscheid van de
concurrent. Dit neem je mee in je ontwerp. In je eindpitch kan je de
unieke verkoopargumenten benoemen.

Voorwaarden:

- Je laat zien wat jouw product uniek maakt.
- Dit doe je vaak na de concurrentenanalyse en onderzoek naar de
organisatie.

Divergeren: Informatie vergaren, verzamelen en
ontdekken.
Convergeren: Informatie samenvatten, ordenen en
prioriteren.
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In deze fase ga je aan de slag met de opgedane
inzichten en informatie uit de look and listen fase.
Je werkt in deze fase de eerste concepten uit.
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Fase 2: Create Concepts

Divergeren:
Moodboard

Doel:

Sfeer en gevoel visualiseren van het beoogde product.

Wanneer:

Maak een collage van afbeeldingen, typografie en kleurschema's om
sfeer, gevoel of andere kernontwerpconcepten weer te geven.

Voorwaarden:

- Gebruik bijvoorbeeld Pinterest.
- Het helpt voor de communicatie tussen belanghebbenden.

Divergeren:
Metaforen

Doel:

Boodschap overtuigend en duidelijk neerzetten. Je maakt je
concept visueel.

Wanneer:

Een boodschap kan je door middel van een metafoor tastbaar maken.
Hierdoor komt de boodschap beter over en onthouden mensen het
beter.

Voorwaarden:

- Gebruik een metafoor dat echt bij jou of het ontwerp past.
- Zorg dat de metafoor niet te moeilijk is, mensen moeten het in één
keer begrijpen.
- Beeldspraak: Spreken in beelden, er is een object, er is een beeld.

Divergeren:
Scenario's

Doel:

Scenario’s zijn verhalen om interacties in een specifieke situatie te
illustreren. Door deze verhalen krijg je inzicht in wat het kan en waar
het systeem aan moet voldoen.

Wanneer:

Er bestaan verschillende soorten scenario's om verschillende doelen:
storie, conceptual scenario, concrete scenraio en de use case.

Voorwaarden:
-

Duidelijk beeld wat je met je scenario wilt bereiken.
Er moet een samenhang tussen de scenario’s zichtbaar zijn.
De werking van het systeem moet duidelijk overkomen.
Maak meerdere scenario’s en kies uiteindelijk de beste.

Divergeren:
Storyboard

Doel:

Via een cartoonachtige tekening de belangrijkste interactieve
momenten, context en gebruik van het ontwerp weergeven.

Wanneer:

Je gebruikt een storyboard om je concept duidelijk te maken. Door het
storyboard krijg je een gevoel van de werking van het ontwerp. Dit is
ook een goede manier om een terugkoppeling te maken naar de klant.

Voorwaarden:
-

Divergeren:
6-3-5 brainstorm

Gebruik de persoon van je persona als hoofdpersoon.
Schrijf onder de tekening kort wat er gebeurt.
Zorg dat de tekeningen in een logische volgorde staan.
Soms is het handig om met pijlen of een pad de richting aan te geven.

Doel:

Het creëren van zoveel mogelijk ideeën in korte tijd.

Wanneer:

Dit doe je als je snel veel ideeën wilt. 6 personen schrijven in rondes
van 5 minuten steeds 3 ideeën op. Deze ideeën zijn oplossingen voor de
probleemstelling die voorafgaand is gemaakt. Hierna sorteer je de
ideeën in clusters.

Voorwaarden:

- Schrijf alles op wat in je opkomt, later haal je de goede ideeën eruit.
- Schrijf duidelijk de probleemstelling op van te voren, zodat iedereen
weet waar de ideeën over moeten gaan.
- Ga door op andermans ideeën.

Convergeren:
Concrete scenario

Doel:

Je beschrijft hoe de toekomstige functionaliteiten in de applicatie
gebruikt moeten worden.

Wanneer:

Je maakt een concrete scenario om het verloop van de applicatie
inzichtelijk te maken. Ook wordt er nu rekening gehouden met de
verschillende omstandigheden waarin het systeem zal worden
gebruikt, de context.

Voorwaarden:

- De abstracte ideeën uit de conceptual scenario's worden concreet.
- Je schrijft een positief verhaal hoe iemand de applicatie gebruikt.
- Het verhaal is geschreven vanuit de persona.

Divergeren:
A/B
Testing

Doel:

Gebruikersgedrag vergelijken tussen verschillende versies
van het concept.

Wanneer:

A / B testing kan worden uitgevoerd aan het einde, bij fase 4:
Realisatie, maar ook als je twee concepten met elkaar wilt vergelijken.
Je kijkt naar het verschil in gedrag van de gebruiker tijdens het testen
van het concept.

Voorwaarden:

- Test op een groot aantal gebruikers om goede data te verzamelen.
- Zorg dat je data betrouwbaar is.

Divergeren:
Peerfeedback

Doel:

Collega's of experts kunnen helpen bij het verbeteren, positioneren of
aanvullen van je werk.

Wanneer:

Laat anderen op een gestructureerde manier naar je werk kijken. De
kwaliteit hangt af van de juiste expert en de juiste instructies waar ze
naar moeten kijken en rapporteren.

Voorwaarden:

- Kan in alle fasen van het ontwerpproces worden toegepast.
- Kan formeel of informeel.
- Stel richtlijnen op waarop ze moeten beoordelen.

Divergeren:
Co-reflectie

Doel:

Belanghebbenden en andere expert vroeg betrekken in ontwerpproces
om innovatieve richting te bepalen en openheid te creëeren voor nieuwe
ideeën.

Wanneer:

Bespreek met alle belanghebbenden over problemen, wensen en
mening van nieuwe concepten. Beslis daarna samen over
ontwerpprioriteiten en de focus van de rest van het project.

Voorwaarden:

- Maak van te voren een overzicht van oplossingen en inzichten.
- Maak een duidelijke uitleg van het verloop van het project.

Divergeren:
Co-creatie

Doel:

Je laten inspireren door gebruikers, betrokkenen of experts.

Wanneer:

Organiseer een workshop, bied ontwerptools aan of start een
ontwerpwedstrijd om onverwachte en nieuwe inzichten te krijgen.

Voorwaarden:

- Is een standaardonderdeel van een contextmapping.
- Laat gebruikers op een creative manier ontwerpen.

Divergeren:
Morphological
chart

Doel:

Op een systematische manier ideeën genereren.

Wanneer:

Maak een tabel met als kop alle functies die in het product moeten
komen. Schets alle mogelijke oplossingen per functie eronder.
Analyseer per onderdeel en voeg samen tot goede oplossingen.

Voorwaarden:

- Zo ontstaan veel verschillende oplossingen.
- Gebruik een groot vel papier.
- Dit kan alleen op in een groep.

Divergeren:
Schetsen

Doel:

Verken, ontwikkel en communiceer in ideeën.

Wanneer:

Pak een pen en papier en teken je ideeën. Wanneer je je ideeën
visualiseert, kom je ontwerpuitdagingen tegen die de start vormen
voor meer onderzoek. Ook worden schetsen gebruikt om ideeëen uit te
werken en te bespreken met collega's of belanghebbende

Voorwaarden:

- Maak veel varianten van een idee.

Divergeren:
Inspiration wall

Doel:

Alle creatieve en inspirerende ideeën verzamelen om er snel toegang
tot te hebben.

Wanneer:

Dit kan fysiek op een echte (grote) muur of digitaal op bijvoorbeeld
Pinterest. Laat anderen mensen ook hun ideeën erop zetten.

Voorwaarden:

- Alleen of met meerdere mensen.
- Schrijf, teken of plak er dingen op.

Divergeren:
Business model
canvas

Doel:

Op een gestructureerde en visuele manier bedenken hoe een nieuw
bedrijf zijn klanten kan bereiken en inkomsten kan genereren om een
bedrijfsidee te begrijpen, bespreken, creëren en analyseren.

Wanneer:

Snelle manier om een businessplan op te stellen en te verbeteren. Het
canvas bestaat uit verschillende aspecten. De belangrijkste zijn het
marktaanbod, de infrastructuur, klanten en financiën.

Voorwaarden:

- Creatief oog voor nieuwe manieren om zaken te doen.
- Kritisch oog voor onrealistische plannen.
- Vaak bij een start-up.

Divergeren:
Tinkering

Doel:

Op nieuwe ideeën komen door te spelen met technologie en nieuwe
mogelijkheden.

Wanneer:

Speel met technologie, zoals lego, controllers en andere sensoren en
spullen. Door hiermee te spelen wordt je geïnspireerd.

Voorwaarden:

- Verzamel veel verschillende materialen.
- Speel en laat je inspireren.
- Zet dit om naar een concept.

Convergeren:
Conceptkeuzematrix

Doel:

Beslissen welk concept het beste past bij de opdracht.

Wanneer:

Je gebruikt deze techniek om de verschillen tussen de bedachte
concepten op een rijtje te zetten. Zo kom je erachter welk concept het
beste is.

Voorwaarden:

- Gebruik een tabel met: criteria, weging en het concept (en eventueel
een kolom met wens of eis).
- Alle ontwerpers geven punten aan de concepten o.b.v de criteria.
- De criteria haal je uit je onderzoek.
- Het concept met de meeste punten het waarschijnlijk de beste.

Convergeren:
Storie

Doel:

Het probleem van de huidige situatie in kaart brengen.

Wanneer:

Je beschrijft de huidige situatie van een applicatie. Ook beschrijf je
wat de problemen zijn die de gebruiker nu ervaart. Hierdoor krijg je
een goed overzicht van wat er in de toekomst verbeterd moet worden.
Dit is het eerste onderdeel van de verschillende scenario's.

Voorwaarden:

- Gaat over de huidige situatie (real-world experience).
- Perspectief vanuit de gebruiker, in de ik-persoon geschreven.
- Vaak kleine fragmenten van activiteiten in een bepaalde context.

Convergeren:
Use case
diagram

Doel:

Duidelijk laten zien welke taken het systeem kan uitvoeren.

Wanneer:

Je laat zien welke actoren welke systeemfuncties kan uitvoeren. Ook
breng je de systeemeisen in kaart.

Voorwaarden:

- Je ziet hoe het systeem reageert op de actie van de gebruiker.
- Je ziet duidelijk de grens van het systeem.
- Er komen actoren en subjecten in voor.

Convergeren:
Pitch

Doel:

Kort en krachtig je concept(en) presenteren.

Wanneer:

Houdt een korte presentatie van 1 tot 3 minuten om je concept 'te
verkopen'.

Voorwaarden:
-

Convergeren:
Storytelling

Zorg voor een pakkend begin.
Wees enthousiast en overtuigend.
Zorg dat je goede argumenten hebt voor jouw concept.
Neem attributen mee om je verhaalt te versterken.

Doel:

Maak abstracte concepten concreet en empathie versterken bij
gebruiker.

Wanneer:

Bouw voort op inzichten uit eerder onderzoek en maak
gebruiksverhalen over de interactie van je beoogde product.

Voorwaarden:

- Verhalen kunnen essentieel zijn bij het communiceren van een nieuw
ontwerpidee, intern en extern.
- Leg de essentie vast in een beknopt en boeiend verhaal.
- Balans tussen drama en informatie.
- Focus op interactie en de voordelen.

Convergeren:
Customer journey

Doel:

Gebruikerservaring van een concept visualiseren over de verschillende
interactiemomenten (touch points).

Wanneer:

Verdeel je concept in touch points: alle punten waarop de gebruiker in
contact komt met het bedrijf of dienst. Visualiseer hoe de gebruiker
door de dienst reist en positieve en minder positieve ervaringen
doormaakt.

Voorwaarden:

- Gebruik je persona die een bepaald doel heeft.

Convergeren:
Conceptual
scenario

Doel:

Je beschrijft het doel van het toekomstige systeem.

Wanneer:

Je brengt in kaart wat de applicatie in de toekomst moet kunnen. Dit is
een abstracte beschrijving, zonder details. Vaak doe je dit na een
storie, wat ook een vorm van scenario is.

Voorwaarden:

- Je beschrijft wat de doelgroep moet kunnen doen met je concept.
- Je gebruikt meerdere stories om een conceptual scenario te maken.
- Gericht op de understanding (functionele eisen) van het systeem.
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Divergeren: Informatie vergaren, verzamelen en
ontdekken.
Convergeren: Informatie samenvatten, ordenen en
prioriteren.
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In deze fase ga je je concept die je hebt bedacht in de
Create Concepts fase verder uitwerken. Je werkt in
deze fase het concept gedetailleerd uit.
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Fase 3: Design Details

Divergeren:
Design patterns

Doel:

De Juiste design pattern zoeken voor jou probleem in het ontwerp.

Wanneer:

Je gebruikt dit om te oriënteren welke pattern het beste past bij jou
ontwerp. Design patterns zijn terugkerende patronen die eenmalig
worden vastgelegd en vervolgens als standaard object gebruikt
kunnen worden.

Voorwaarden:

- Kijk naar je doelgroep en user needs om te bepalen welke patterns
het beste passen in jouw ontwerp.

Divergeren:
Peerfeedback

Doel:

Collega's of experts kunnen helpen bij het verbeteren, positioneren of
aanvullen van je werk.

Wanneer:

Laat anderen op een gestructureerde manier naar je werk kijken. De
kwaliteit hangt af van de juiste expert en de juiste instructies waar ze
naar moeten kijken en rapporteren.

Voorwaarden:

- Kan in alle fasen van het ontwerpproces worden toegepast.
- Kan formeel of informeel.
- Stel richtlijnen op waarop ze moeten beoordelen.

Divergeren:
Heuristic
evaluation

Doel:

Aanvullend op usability test of wanneer een usability test te duur is kan
een heuristic evaluation bruikbaarheidsfouten opsporen.

Wanneer:

Experts analyseren het prototype op overtredingen van richtlijn en
stellen verbeteringen voor aan het product.

Voorwaarden:
-

Experts voeren het individueel uit, zonder overleg met anderen.
Expert test het ontwerp op alle heuristics.
Er bestaan gestandaardiseerde rapportageformulieren.
Kan ook plaatsvinden in fase 1 of fase 4 van het ontwerpproces.

Divergeren:
Usability test

Doel:

Problemen opsporen die gebruikers hebben en het ontwerp corrigeren,
voordat het product echt wordt gebouwd.

Wanneer:

Vraag een groep gebruikers om taken uit te voeren met je prototype.
Bij formatieve test is het doel zoveel mogelijk problemen op te sporen
die gebruikers tegenkomen. Bij een summatieve test wordt het
gebruikersgedrag getoetst aan de hand van vooraf gestelde doelen.

Voorwaarden:

- Laat gebruikers hardop denken, 'thinking aloud'.
- Maak daarna een test rapport met daarin de resultaten,
aanbevelingen en prioriteiten.
- Zorg voor opnameapparatuur.

Divergeren:
Wizard of Oz

Doel:

Het uitwerken van systeemfunctionaliteiten voor een product als het
systeem nog niet is gebouwd, om het ontwerp te stimuleren.

Wanneer:

Bij deze test wordt de gebruiker doen geloven dat hij werkt met een
echt systeem, terwijl iemand 'achter de schermen' het systeemgedrag
uitvoert, een simulatie.

Voorwaarden:

- De gebruiker mag niet weten dat het systeem eigenlijk niet werkt.
- Aparte kamer voor de 'wizard'.
- Maak daarna een test rapport met daarin de resultaten,
aanbevelingen en prioriteiten.

Convergeren:
Flowchart

Doel:

Het proces duidelijk in beeld brengen door visualisaties.

Wanneer:

Je maakt de interactie met het systeem of een taak visueel. Hierdoor
krijg je inzicht in waar mogelijke problemen zitten.
Gebruik een rechthoek voor de proces-stappen (activiteiten), een
diamant voor de beslissingsmomenten en pijlen voor de volgorde van
de acties.

Voorwaarden:

- Het heeft altijd een begin en einde.
- Er komen minimaal twee pijlen uit een beslissingsmoment en er gaat
er één in.

Convergeren:
Low-fi
prototype

Doel:

Brede onderliggende ontwerpideeën maak je visueel. Ook zit er
interactie in om mensen te betrekken bij het evalueren van het product.

Wanneer:

Je maakt een low-fi prototype om al vroeg te evalueren met gebruikers
en belanghebbenden. De focus ligt vooral op de permanente
kenmerken: inhoud, vorm, structuur, navigatie en functionaliteiten.

Voorwaarden:
-

Convergeren:
Navigatiemodel

fail fast, fail often’.
Moet snel te produceren zijn, vaak van papier, video of PowerPoint.
Moet interactief zijn.
Evalueer zorgvuldig je resultaten.

Doel:

Duidelijk maken van verbanden zijn tussen de onderdelen van je website.

Wanneer:

Na het maken va je sitemap onderscheid je de primaire en secundaire
items. Benoem deze items op basis van de vijf soorten navigaties:
global, local, supplementary of courtesy navigation.
Geef vervolgens aandacht aan labels, navigatiesupport en
zoekmachines.

Voorwaarden:

- Neem je sitemap als basis.
- Geef met pijlen en stippellijnen het verband weer tussen de
verschillende elementen.

Convergeren:
Proof of
Concept

Doel:

Toon de wenselijkheid of haalbaarheid van je ontwerp aan.

Wanneer:

Maak een prototype of demonstratie voor een kritiek aspect in je
ontwerp om te kijken of het een goede oplossing is. Je kan letten op
verschillende aspecten, bijvoorbeeld effectiviteit, efficiëntie,
gebruikerservaring, technische beperking of interactie in de context.

Voorwaarden:

- Laat gebruikers testen in de 'echte' omgeving en luister naar hun
mening.

Convergeren:
Sitemap

Doel:

Informatie classificeren, categoriseren en organiseren. Het geeft een
overzicht van de inhoud van de website.

Wanneer:

Door middel van card sorting kan je onderwerpen op post-its
schrijven. Jijzelf of proefpersonen leggen vervolgens onderwerpen die
ze bij elkaar vinden passen bij elkaar. Deze groepering kan je als basis
gebruiken om je website structuur te geven.

Voorwaarden:

- Meestal hiërarchisch geordend.
- Is een overzicht van de inhoud van de website.

Convergeren:
Use case

Doel:

Stap voor stap de interactie beschrijven tussen mens en machine.

Wanneer:

Je maakt formal discriptions om aan de programmeur te geven, met
alle details. De programmeur kan nu de functionaliteiten van de
applicatie programmeren.

Voorwaarden:

- Vaak een lijst: als je dit goed, gebeurt er dat.
- De context is weggelaten.
- Gebaseerd op de beste concrete en conceptual scenario's.

Convergeren:
Contentplan

Doel:

Overzichtelijk maken wat er op welke webpagina komt te staan.

Wanneer:

Je maakt een contentplam om gedetailleerd te kijken wat je op je
website wilt hebben. Je schrijft per pagina war er op moet komen. Dit
doe je voor je begint met de wireframes en na de user needs en
systeemeisen.

Voorwaarden:

- Kijk naar de user needs en systeemeisen wat er op je website moet
komen.
- Kijk naar je doelgroep- en trendanalyse hoe je dit wilt neerzetten.
- Wees gedetailleerd in je uitwerking.

Convergeren:
Paper
prototype

Doel:

Brede onderliggende ontwerp deeën maak je visueel. Ook zit er
interactie in om menen te betrrekken bij het evalueren van het product.

Wanneer:

Je maakt een low-fi prototype om al vroeg te evalueren met gebruikers
en belanghebbenden. De focus ligt vooral op de permanente
kenmerken: inhoud, vorm, structuur, navigatie en functionaliteiten.

Voorwaarden:
-

Convergeren:
Style guide

fail fast, fail often’.
Moet interactief zijn.
Maak gebruik van je wireframes.
Evalueer zorgvuldig je resultaten.

Doel:

De huisregels vaststellen van je ontwerp in een visuele weergaven.

Wanneer:

Je gebruikt dit om aan iedereen duidelijk te maken wat de vormgeving
is en waar iedereen zich aan moet houden. Je beschrijft wanneer en
hoe de verschillende interactiestijlen of interfaces moeten worden
gebruikt.

Voorwaarden:

- Dit zorgt voor consistentie in je ontwerp.
- Zorg dat alle elementen een samenhangend geheel zijn.
- Als je onderzoek hebt gedaan naar vormgeving, laat dit dan hierin
terugkomen.

Convergeren:
Wireframe

Doel:

Je maakt een soort bouwtekeningen van de verschillende elementen die
op een pagina komen. Je brengt structuur aan.

Wanneer:

Je maakt wireframes als jet concept enigszins duidelijk is. Ook heb je
de specificaties al bepaald.

Voorwaarden:

- Focus alleen op de inhoud, nog niet ge vormgeving.
- Zet annotaties bij de verschillende elementen. Zo wordt duidelijk wat
jet element doet op de pagina.
- Soms is het handig om van de wireframes een paper prototype te
maken om de gebruiksvriendelijkheid te testen.
- Begin met schetsen, om zo snel ideëen te creëren.
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In deze fase ga je je aangescherpte concept uit de
Design Details fase met alle details, realiseren. Dit is
de laatste fase van het ontwerpproces.
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Fase 4: Reralisatie

Hi-fi
prototype

Doel:

Duidelijke weergave van hoe je ontwerp eruit komt te zien.

Wanneer:

Je maakt een hi-fi prototype, bijvoorbeeld in Adobe XD of Figma, na je
low-fi prototype. Vaak laat je eerst je low-fi prototype testen en met
die resultaten maak je je hi-fi prototype. Je hi-fi prototype bevat alle
details.

Voorwaarden:
-

Scenario based
user test

Focus op alles, dus ook de details.
Zorg dat de stijl van je ontwerp ook naar voren komt.
Zorg dat het interactief is.
Test hier ook mee en en maak een testrapport.

Doel:

Je ontwerp laten testen door de (toekomstige) gebruiker.

Wanneer:

Je laat je ontwerp testen door middel van scenario's / testtaken.

Voorwaarden:

- Help de gebruiker niet.
- Schrijf de testtaken niet helemaal uit, geef alleen het doel en wat ze
normaal' zouden weten.
- Let op de gezichtsuitdrukking, mensen zeggen niet alles.
- Verwerk de resultaten in een testrapport.

Doel:

Usability test

Problemen opsporen die gebruikers hebben en het product corrigeren.

Wanneer:

Vraag een groep gebruikers om taken uit te voeren met je product. Bij
formatieve test is het doel zoveel mogelijk problemen op te sporen die
gebruikers tegenkomen. Bij een summatieve test wordt het
gebruikersgedrag getoetst aan de hand van vooraf gestelde doelen.

Voorwaarden:

- Laat gebruikers hardop denken, 'thinking aloud'.
- Maak daarna een test rapport met daarin de resultaten,
aanbevelingen en prioriteiten.
- Zorg voor opnameapparatuur.

Online
analytics

Doel:

Inzicht krijgen in statistieken over echt gebruik van website,
app, socialemediacampagne of marketingdoeleinden

Wanneer:

Analysesoftware kan gebruikersgedrag volgen op basale
demografische gegevens (waar komen gebruikers vandaan) en onsite
behaviour (duur bezoek en klikken). Je krijgt zo een beeld van je
zwakke punten in je product om dit aan te passen.

Voorwaarden:

- Kennis over statistieken en SEO.
- Analytische software.

Field trial

Doel:

Gebruikers je product/ prototype in het 'wild' laten testen,
i.p.v. in een testomgeving.

Wanneer:

Veldproeven zijn vooral geschikt voor mobiele en sociale oplossingen
of als je echte storingen wilt opsporen.

Voorwaarden:

- Zorg dat je van te voren duidelijk hebt wat je wilt gaan testen.
- Maak een evaluatieplan: welke vragen, wanneer, hoe?
- Zorg dat je prototype robuust genoeg is om langere periode mee te
testen.
- Laat gebruikers voor een langere tijd testen.

A/B
Testing

Doel:

Gebruikersgedrag in de echte wereld vergelijken tussen
verschillende versies van het product.

Wanneer:

Kleine veranderingen in een product kunnen grote verschillen in
gebruikersgedrag opleveren. Vooral bij Google wordt vaak gebruik
gemaakt van A / B testing. Een gebruiker krijgt één op twee versies van
het interactive product te zien.

Voorwaarden:

- Test op een groot aantal gebruikers om goede data te verzamelen.
- Soms worden meer dan twee alternatieven getest, A / B / X testing.
- Je hebt gespecialiseerde software nodig.

Biometrie
testen

Doel:

Objectieve data verzamelen over aandacht en de fysieke
toestand van de gebruiker.

Wanneer:

Door middel van eye-tracking, sensoren voor hartslag en
hersenactiviteit kan je objectieve metingen uitvoeren over de
betrokkenheid van de gebruiker op je product. Zo kan je problemen in
interface opsporen of plezier in een game meten.

Voorwaarden:

- Goed beeld wat wel en niet gemeten kan worden.
- gespecialiseerde biometrische apparatuur.
- Kwantitatieve mindset.

Heuristic
evaluation

Doel:

Aanvullend op usability test of wanneer een usability test te duur is kan
een heuristic evaluation bruikbaarheidsfouten opsporen.

Wanneer:

Experts analyseren het product op overtredingen van richtlijn en
stellen verbeteringen voor aan het product.

Voorwaarden:
-

Peerfeedback

Experts voeren het individueel uit, zonder overleg met anderen.
Expert test het ontwerp op alle heuristics.
Er bestaan gestandaardiseerde rapportageformulieren.
Kan ook plaatsvinden in fase 1 of fase 3 van het ontwerpproces.

Doel:

Collega's of experts kunnen helpen bij het verbeteren, positioneren of
aanvullen van je werk.

Wanneer:

Laat anderen op een gestructureerde manier naar je werk kijken. De
kwaliteit hangt af van de juiste expert en de juiste instructies waar ze
naar moeten kijken en rapporteren.

Voorwaarden:

- Kan in alle fasen van het ontwerpproces worden toegepast.
- Kan formeel of informeel.
- Stel richtlijnen op waarop ze moeten beoordelen.

Pitch

Doel:

Kort en krachtig je product presenteren.

Wanneer:

Houdt een korte presentatie van 1 tot 3 minuten om je product 'te
verkopen'.

Voorwaarden:

- Zorg voor een pakkend begin.
- Wees enthousiast en overtuigend.
- Zorg dat je goede argumenten hebt voor jouw concept,
verkoopargumenten.
- Neem attributen mee om je verhaalt te versterken.

(Product)
Quality review

Doel:

De klant, en ventueel experts, lopen door het eindproduct heen, voordat
het officieel wortd vrijgegeven.

Wanneer:

In veel ontwerpbureaus wordt dit toegepast. Soms is het zelfs
gestandaardiseerd in hun proces. Er wordt gekeken of het eindproduct
voldoet aan alle vastgestelde eisen en normen.

Voorwaarden:

- Neem de eisen en normen lijst mee die in het begin van het
ontwerpproces is vastgesteld.

