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Contactgegevens Telfort

Contactgegevens Stagebegeleider
Eric Booij
eric.booij@kpn.com

Contactgegevens
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0643195181
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Omschrijving van het bedrijf

Profielschets bedrijfsbegeleider

Beroepsrol

Werkzaamheden

Leerdoelen & Feedback

Observatieopdrachten

Bijlagen

Inleiding

Dit is het stageverslag over mijn stage bij Telfort. Vanaf 

1 september 2017 tot 1 februari 2018 heb ik hier stage 

gelopen. Via internet heb ik gesolliciteerd en ben zo bij 

Telfort terecht gekomen. Het trok mij omdat ik veel meer 

UX wilde leren en alsnog visual design wilde toepassen. 

Deze perfecte combinatie vond ik bij Telfort.

In dit verslag zullen de leerdoelen worden benoemd, de 

feedbackformulieren van mijn stagebegeleider en een 

basis over het bedrijf.

De grotere opdracht zullen worden beschreven waar ik 

trots op ben of waar ik echt iets geleerd heb.

Om een nog beter beeld van mij gekregen heb ik buiten 

mijn stagebegeleider ook feedback gevraagd aan andere 

stakeholders waar ik veel mee te maken heb gehad.

Inhoudsopgave



54

Omschrijving van het bedrijf

Telfort is een budget telecombedrijf. Ze bieden 
kwaliteit voor een lage prijs. Ze vinden dat goede 
telecom gewoon voor iedereen betaalbaar, 
betrouwbaar en eenvoudig moet zijn. Telfort is dus 
een A-merk telecom zonder onnodige extra’s. 

Telfort is opgericht in 1996 en is er in het bijzonder 
voor mensen die veel kwaliteit willen en er weinig 
voor moeten betalen. 

De slogan van Telfort is: Doe er je voordeel mee! 
Deze zie je continu terug in alle waarden van 
Telfort. Voordeel, vertrouwen en eenvoud.

Binnen Telfort ben ik geplaatst in het Data & Design 
team. Dit team werkt scrum, hierdoor krijg ik te 
maken met alle verschillende ontwerpers als: visual 
designers, Interaction designers, UX designers en 
functional designers.

01
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02
profielschets   begeleider

Eric Booij, mijn begeleider, functioneel ontwerper 
en teamlead van het data & design team binnen 
Telfort.

Hij is zelf afgestudeerd aan Universiteit Utrecht met 
de opleiding: Information Science en heeft later een 
master afgerond in Business Informatics. 

Eric is een fantastische begeleider omdat hij heel 
goed in zijn werk is, waar ik heel veel van kan leren 
op gebied van functioneel ontwerpen. 



98

03
beroepsrol

Bij Telfort vervul ik de rol als meewerkend stagiair 
Visual design en UX design.

Hiermee draai ik volledig mee in een SCRUM team.
Team oranje, date & design is mijn team

In dit team zitten verschillende professionals die mij 
op alle vlakken kunnen helpen zoals een interaction 
designer, een visual designer en nog meer. 

Als UX designer bij Telfort val je onder het UXlab 
van KPN. Dit is een groter team waarmee elke week 
2 vergaderingen zijn met alle UX designers bij 
elkaar.
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04
werkzaamheden

Werkzaamheden die ik bij Telfort ga doen zijn heel 
divers. Ik draai volledig mee in het team waarbij van 
alles voorbij komt. 
Ontwerpen voor de app of responsive design voor 
de website worden gemaakt in Sketch.

Voorbeelden kunnen zijn:

   Designen voor de app
   Responsive designen voor de website
   Algemeen design (posters, iconen etc)
   Nieuwe flows bedenken voor compleet nieuwe   

   pagina’s
   Overleggen met de product owner
   User tests uitvoeren
   Losse tickets oppakken
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05
leerdoelen

1     Aan het einde van mijn stage kan ik een 
volledig nieuwe flow bedenken met een nieuw 
design voor nieuwe pagina’s in de app van Telfort. 
Hierin heb ik de leiding en ga ik in overleg met 
de product owner verder. Alles moet volgens de 
huisstijl van Telfort.

2     Aan het einde van mijn stage kan ik mijzelf 
meer een UX designer noemendoor de ervaring 
met het uitvoeren van gebruikerstests en hieruit 
een nieuw ontwerp maken die een verbetering zijn 
voor Telfort.

3     Aan het eind van mijn stage pak ik zelfstandig 
tickets op die op het SCRUM bord staan. Hierdoor 
kan ik volledig meedraaien in het teamen heb ik 
geen losse hulp meer nodig.
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Storingen in de app

Hiernaast laat ik de flow voor de storingen zien 

in de Mijn Telfort app. Deze flow is de MVP 

geworden in samenspraak met de product 

owner. Voor deze flow heb ik regelmatig gezeten 

met een developer en de productowner van de 

app. 

De hele tab van de service pagina bestond nog 

niet maar is door de storingen besloten om 

wel te bouwen. Hierbij wil een eindgebruiker 

zijn storingen in de app kunnen bekijken. Voor 

de gebruikers die twee gekoppelde accounts 

hebben zullen ook hun locatie moeten kunnen 

aanpassen. 

Service

12:30

Service

12:30

Storingen op jouw adres

Dalsteindreef 1212, Diemen

Zoek op locatie  

Er zijn geen storingen op jouw adres gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

De service gegevens worden 
opgehaald

1 laadscherm 4 Locatie naar thuis 
aanpassen

5 Opnieuw storingen laden 6 Nieuwe storing geladen

2 Gekoppeld overzicht 2 Gekoppeld overzicht2.1  Storing Mobiel overzicht 3 Locatie aanpassen

Service

12:30

Service

12:30

Er zijn 2 storingen op jouw 
adres gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Storingen op jouw adres

Check

Mobiel

Mobiel

Vandaag 14.30 - onbekend

Vandaag 14.30 - onbekend

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak!…. 

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!….

Locatie aanpassen  

Dalsteindreef 1212, Diemen

Service

12:30

Service

12:30

Er zijn 2 storingen op jouw 
adres gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Storingen op jouw adres

Check

Mobiel

Mobiel

Vandaag 14.30 - onbekend

Vandaag 14.30 - onbekend

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak!…. 

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!….

Locatie aanpassen  

Dalsteindreef 1212, Diemen

12:30

Locatie aanpassen

Tv Vandaag 14.30 - onbekend

Jouw adressen 

Storingen 

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Dalsteindreef 1212Adres Mobiel

Nijverheidsweg 8Adres Thuis

12:30

Locatie aanpassen

Tv Vandaag 14.30 - onbekend

Jouw adressen 

Storingen 

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Dalsteindreef 1212Adres Mobiel

Nijverheidsweg 8Adres Thuis

Service

12:30

Service

12:30

Storingen op jouw adres

Dalsteindreef 1212, Diemen

Zoek op locatie  

Er zijn geen storingen op jouw adres gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

We kijken of er een storing is

Service

12:30

Service

12:30

Er is 1 storing op jouw adres 
gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Storingen op jouw adres

Check

Tv Vandaag 16.30 - 18.30

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!….

Locatie aanpassen  

Nijverheidsweg 8, Nijeveen

12:30

Storing 

Storingen 

Mobiel Vandaag 14.30 - onbekend

Terug

Tv Vandaag 14.30 - onbekend
VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Si enim ad populum me vocas, 
eum. Non risu potius quam oratione 
eiciendum? Ut pulsi recurrant? Cur igitur, cum 
de re conveniat, non malumus usitate loqui? 
Fortemne possumus dicere eundem illum 
Torquatum?

Ipse Epicurus fortasse redderet, ut Sextus 
Peducaeus, Sex. Nihil opus est exemplis hoc 
facere longius. Ita ne hoc quidem modo paria 
peccata sunt. Ita fit cum gravior, tum etiam 
splendidior oratio. Habent enim et bene 
longam et satis litigiosam disputationem. 
Estne, quaeso, inquam, sitienti in bibendo 
voluptas?

Deze flow heb ik ook laten zien bij het UX lab 

van KPN om feedback te krijgen van andere UX 

designers. 

Aan het einde heb ik een klikbaar prototype 

gemaakt in InVision.

Later zal er een versie worden gemaakt waarbij 

de locatie ook aangepast kan worden naar een 

random locatie die je zelf in kunt typen.  Op de 

volgende pagina zal ik variatieschermen laten 

zien die het uiteindelijk niet zijn geworden.

Leerdoelen: Flow bedenken en losse tickets 

oppakken.
Skeleton van laadscherm

Melding hoeveel storingen er op jouw adres zijn

Jouw bekende adres waarmee je bent ingelogd

Verschil onderhoud/storing Klikbaar voor meer uitleg

Geklikte storing voor meer uitleg

Knop om locatie aan te passen

Radio button om te switchen tussen adressen

Nieuw skeleton om te kijken of er een nieuwe storing is

Nieuw storing scherm

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8 9
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Storingen in de app iOS

In de voorgaande flow heb ik voornamelijk 

moeite gehad met het verschil tussen Android 

en iOS. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat de 

verschillen zo groot zijn tussen deze beiden. 

Daarom heb ik een poosje een iPhone geleend 

om beter bekend te worden met iOS. 

Hieruit heb ik uiteindelijk ook de iOS schermen 

kunnen ontwerpen. Deze staan hier naast 

weergegeven.

1 laadscherm 4 GPS

4 Laadscherm 5 Radio buttons om locatie te 
switchen

6 Filter functie tussen de 
verschillende abonnementen

2 Gekoppeld overzicht 1 Locatie + tabs2.1 Overzicht 2 Locatie + tabs met visuals

Service

12:30

Service

12:30

Er zijn 2 storingen op jouw 
adres gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Storingen op jouw adres

Check

Mobiel

Mobiel

Vandaag 14.30 - onbekend

Vandaag 14.30 - onbekend

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak!…. 

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!….

Locatie aanpassen  

Dalsteindreef 1212, Diemen

12:30

Locatie aanpassen

Tv Vandaag 14.30 - onbekend

Jouw adressen 

Storingen 

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Dalsteindreef 1212Adres Mobiel

Nijverheidsweg 8Adres Thuis

12:30

Locatie aanpassen

Tv Vandaag 14.30 - onbekend

Jouw adressen 

Storingen 

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Dalsteindreef 1212Adres Mobiel

Nijverheidsweg 8Adres Thuis

Storingen in de app - variaties

Voordat ik deze hele flow bedacht, heb ik een 

hele hoop variaties bedacht. Hiernaast heb ik er 

een aantal weergegeven.

Hier heb ik bijvoorbeeld verschillende Android 

tabs ontworpen die helemaal niet zo werken 

op iOS (Zie nummer 1,2 en 3). Ook heb ik nog 

gebruik gemaakt van GPS in de app maar dat wil 

de productowner niet hebben omdat dit te veel 

haken en ogen heeft. 

Uit deze variaties is het uiteindelijke ontwerp 

gekozen in samenspraak met de productowner. 

Een MVP zodat de service tab gebouwd kan 

worden. 

Later zal de hele locatie in de app komen.

Service

9:41 AM

Storingen op jouw adres

De service gegevens worden 
opgehaald

Service

9:41 AM

 Bekijk meer storingen

 Er zijn geen storingen op jouw adres gevonden

Mobiel Thuis Voordeel InstellingenService

Service

9:41 AM

Storingen op jouw adres

Er zijn  2 storingen op jouw 
adres gevonden

Service

9:41 AM

Vandaag 14.30 - onbekendTv

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! 

Dalsteindreef 1212, Diemen

Vandaag 14.30 - onbekendGlasvezel

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! 

 Locatie aanpassen

Mobiel Thuis Voordeel InstellingenService

Mobiel Thuis Voordeel InstellingenService

Dalsteindreef 1212Adres thuis

Nijverheidsweg 8Adres mobiel

Locatie aanpassen

9:41 AM

3 Locatie aanpassen 4 We kijken of er een storing 
is

5 Aangepast adres

Vandaag 14.30 - onbekendMobiel

Mobiel Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Si enim ad 
populum me vocas, eum. Non risu potius 
quam oratione eiciendum? Ut pulsi 
recurrant? Cur igitur, cum de re 
conveniat, non malumus usitate loqui? 
Fortemne possumus dicere eundem illum 
Torquatum?

Ipse Epicurus fortasse redderet, ut 
Sextus Peducaeus, Sex. Nihil opus est 
exemplis hoc facere longius. Ita ne hoc 
quidem modo paria peccata sunt. Ita fit 
cum gravior, tum etiam splendidior oratio. 
Habent enim et bene longam et satis 
litigiosam disputationem. Estne, quaeso, 
inquam, sitienti in bibendo voluptas? 
werkt niet helemaal. Excuses voor het 
ongemak! 

Mobiel Thuis Voordeel InstellingenService

Storing

9:41 AM

Service

9:41 AM

Storingen op jouw adres

We kijken of er een storing is

Service

9:41 AM

 Bekijk meer storingen

 Er zijn geen storingen op jouw adres gevonden

Mobiel Thuis Voordeel InstellingenService

Service

9:41 AM

Storingen op jouw adres

Er is 1 storing op jouw adres 
gevonden

Service

9:41 AM

Vandaag 14.30 - onbekendMobiel

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! 

Nijverheidsweg 8, Nijeveen

 Locatie aanpassen

Mobiel Thuis Voordeel InstellingenService

Service

12:30

Storingen 

Storingen 

Check

GEBELD NAARDUUR KOSTEN

03512345678903:52 €1,12

MAANDAG 3 APRIL 2017

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Storing (2) Onderhoud (0) Gepland (1)

Mobiel
Morgen 14.30 - 18.30 

Het netwerk kan op dit moment iets 
langzamer zijn. Excuses voor het 
ongemak!

1112 XC Diemen

Er zijn 3 storingen gevonden

Service

12:30

Storingen 

Storingen 

Check

1112 XC Diemen

GEBELD NAARDUUR KOSTEN

03512345678903:52 €1,12

MAANDAG 3 APRIL 2017

Er zijn 3 storingen gevonden 

Service

Storing (2) Onderhoud (1) Gepland (0)

Mobiel

Tv

Vandaag 14.30 

Vandaag 14.30 

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! 

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! VoordeelThuisMobiel InstellingenService

?

Storingen

12:30

GEBELD NAARDUUR KOSTEN

03512345678903:52 €1,12

MAANDAG 3 APRIL 2017

Storing (2) Onderhoud (0) Gepland (1)

Mobiel
Vandaag 14.30 - onbekend

Het netwerk kan op dit moment iets 
langzamer zijn. Excuses voor het 
ongemak!

2 km 5 km 10 km

Vandaag 14.30 - onbekendService

Vandaag 14.30 - onbekend
Internet

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Er zijn 3 storingen gevonden

CombiVoordeel

12:30

Actieve telefoonnummers

Ina Roelof

Ina Roelof

06123456789

06123456789

Gekozen voordeel

KIDS

Je ontvangt 2x zoveel minuten en MB’s

Wijzigen

InstellingenVoordeelThuisMobiel

12:30

We zoeken je locatie op, een 
moment geduld

Storingen op jouw adres

Service

12:30

Check

Mobiel

Tv

Tv

Vandaag 14.30 - onbekend

Vandaag 14.30 - onbekend

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! 

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!

Service

12:30

Er zijn 3 storingen op jouw 
adres gevonden

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Nijverheidsweg 8, Nijeveen

Dalsteindreef 1212, Diemen

12:30

Storingen

Storingen 

Storingen 

Check

1112 XC

Er zijn 3 storingen gevonden

Tv

Mobiel Vandaag 14.30 - onbekend

Mobiel bellen werkt niet helemaal. 
Excuses voor het ongemak! 

Vandaag 14.30 - onbekend

Tv Vandaag 14.30 - onbekend

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!

Tv Vandaag 14.30 - onbekend

Tv heeft op dit moment onderhoud. 
Excuses voor het ongemak!

VoordeelThuisMobiel InstellingenService

Mobiel

Internet, TV en Bellen

Glasvezel

Filteren
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Probleem - Customer journey 
naar de Probleemoplosser

De huidige pagina om de probleemoplosser in te 

komen werkt niet helemaal lekker. De pagina kan 

niet goed worden geoptimaliseerd en gebruikers 

kunnen het tabje ‘‘Mobiel’’ maar moeilijk 

vinden. Ik kreeg de opdracht om deze pagina te 

optimaliseren.

Leerdoel: Nieuwe flow bedenken, mezelf een UX 

designer noemen en losse tickets oppakken.

Hiernaast laat ik het hudige scherm zien.

Huidige scherm 1 mobiel 2 Desktop
Oplossing - Customer journey 
naar de Probleemoplosser

Hiernaast is de vernieuwde customer journey 

naar de probleemoplosser weergegeven. Ik ben 

mobile first begonnen.

Alles is met iconen gemaakt waardoor de 

gebruiker stap voor stap kan aanklikken wat 

het probleem is om zo uiteindelijk bij de juiste 

oplossing te komen. 

Van elke stap is een icoon gemaakt, deze zijn 

bijgevoegd in de bijlage.

De gebruiker hoeft in deze oplossing niet meer 

te zoeken naar het tabje ‘‘mobiel’’. 

! "

1

Met welk product heb je een probleem?

Waar kunnen we je mee helpen?

Internet, TV &
Bellen

Mobiel internet

Bellen

Ik heb een ZyXel 
of Experia 

modem

Mobiel

SMS

Toestelhulp

Ik heb een 
Sitecom router

Volgende stap

Volgende stap

Hulp bij technische 
problemen

Waarmee kunnen we je helpen?

Doet je bekabelde internet het niet? Werkt 
mobiel internet niet op je telefoon? Of kun je 
geen verbinding maken met WiFi? Vervelend! 
Gelukkig kun je deze problemen gemakkelijk 
zelf oplossen.

Kies hieronder eerst of je een probleem hebt 
met Internet, TV & Bellen of met je mobiele 
telefoon. Kies het probleem, volg de stappen en 
geniet probleemloos van internet, tv en bellen of 
je mobiele telefoon.

Wat is het probleem?

Werkt mobiel internet niet op je smartphone of 
tablet? Wij leggen je stap voor stap uit hoe je dit 

probleem op kunt lossen.

Z/E S

Mobiel Internet, TV & Bellen CombiVoordeel Service Mijn Telfort

Zoeken naar … !

Persoonlijk Zakelijk Webmail"

Hulp bij technische problemen

Wat is het probleem? 

Werkt mobiel internet niet op je smartphone of tablet? Wij leggen je stap voor stap uit hoe je dit probleem op kunt lossen.

Waarmee kunnen we je helpen?

Doet je bekabelde internet het niet? Werkt mobiel internet niet op je telefoon? Of kun je geen verbinding maken met WiFi? Vervelend! Gelukkig kun je 
deze problemen gemakkelijk zelf oplossen.

Kies hieronder eerst of je een probleem hebt met Internet, TV & Bellen of met je mobiele telefoon. Kies het probleem, volg de stappen en geniet 
probleemloos van internet, tv en bellen of je mobiele telefoon.

Met welk product heb je een probleem?

Waar kunnen we je mee helpen?

MobielInternet, TV & 
Bellen

Mobiel internet

Mobiel internet 
werkt niet

SMS

Mobiel internet in het 
buitenland werkt niet

Bellen Toestelhulp

Volgende stap

Volgende stap

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Naar de probleemoplosser

1

1

2

2

3

3

4

4
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Probleem - Telfort Blog 
overzicht

Telfort blog is een belangrijk onderdeel voor 

Telfort. Er komt veel verkeer binnen en het heet 

qua SEO een hoge waarde.

De huidige blog zal omgebouw worden in een 

nieuw systeem en daardoor heeft deze ook een 

nieuw ontwerp nodig. Hier ben ik mee begonnen.

Hiernaast is het huidige ontwerp weergegeven.

Leerdoel: Nieuwe flow bedenken, mezelf een UX 

designer noemen en losse tickets oppakken.

Huidige situatie Nieuwe ontwerp
Oplossing - Nieuw design Blog 
overzicht

Hiernaast is het nieuwe ontwerp weergegeven 

voor het Telfort blog. Mijn inspiratie kwam 

eigenlijk van Instagram en nieuws sites, deze 

werken allemaal voornamelijk in cards en dit 

leest heel erg prettig.  

Daarom heb ik deze cards ook gebruikt voor het 

nieuwe ontwerp. 

Samen met Wilsun, de echte visual designer 

hebben we uiteindelijk de finishing touch 

gegeven. 
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Probleem - Telfort Blog post

Bij het blog overzicht hoort ook een blog 

post. Hiernaast heb ik de huidige situatie 

weergegeven van een blog post. 

Bovenaan zijn de tags. Ook kun je hier 

bijvoorbeeld inloggen etc

Leerdoel: Nieuwe flow bedenken, mezelf een UX 

designer noemen en losse tickets oppakken.

Huidige situatie Uiteindelijke nieuwe ontwerp
Oplossing - Nieuw design Blog 
post

Hiernaast is het nieuwe ontwerp weergegeven 

voor het Telfort blog post. 

Ik heb heel erg geprobeerd om de post en het 

overzicht niet te veel van elkaar af te laten 

wijken. Hierdoor klapt inprincipe je card uit tot 

een uiteindelijke blog post.

Hiervoor heb ik meerdere variaties uitgewerkt, 

zie bijlage 2. Uiteindelijk weer samen met Wilsun 

de puntjes op de i gezet.
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Probleem - Spotify aanvragen

In de nieuwe propositie van Telfort kun je Spotify 

aanvragen bij je abonnement. Hiervoor moet je 

een code activeren op een pagina.

Deze pagina bestaat nog helemaal niet dus deze 

moet from scratch gemaakt worden. Bij KPN kan 

dit wel al, daarom is er eerst gekeken naar de 

pagina van KPN. Hiernaast heb ik de pagina’s 

van KPN weergegeven. De customer journey is 

een beetje onvriendelijk. Alles verspringt in 1 

scherm. Tijd voor verbetering!

Leerdoel: Nieuwe flow bedenken, mezelf een UX 

designer noemen en losse tickets oppakken.

Huidige situatie bij KPN Uiteindelijke nieuwe ontwerp
Oplossing - Nieuwe flow 
Spotify Premium

Hiernaast is de nieuwe flow weergegeven om 

Spotify aan te vragen voor Telfort. De flow om 

een nieuwe code aan te vragen is weergegeven 

in bijlage 3. 

Hier merkte ik al dat het voor mij steeds 

makkelijker wordt om een flow van A tot Z te 

bedenken met alle foutmeldingen etc erbij. Het 

begint nu een beetje normaal te worden om echt 

alle mogelijke scenario’s uit te werken.

1

2

3

4
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Posters

Voor Telort heb ik meerdere posters gemaakt 

voor interne activiteiten. Zie hiernaast

Leerdoel: losse tickets oppakken.

Posters

Voor Telort heb ik meerdere posters gemaakt 

voor interne activiteiten. Zie hiernaast

Leerdoel: losse tickets oppakken.

FILMAVOND #6

Grote zaalfilmhuis zaal

WONDER WOMAN

Drinken + Versnaperingen worden geregeld

28-11-17

18.00   uur

Schrijf maar vast in je agenda! 

Lost? 
shot blue curacao

Game rules

improve your score?
shot blue curacao

Mamma mia, let’s go!

Win a Raspberry Pi

OAKHHACKATONDEC.8.2017-8.30

THINK OUT OF THE BOX

maar stop jouw idee wel in de box

Meld je aan bij kachun.man@kpn.com

#Tostilunch #bier #doemaarwatjewil #maartenisalnaarhuis

VS.

22 september  
17.00 - 23.00

Schrijf je in per 

tweetal

LAN PARTY
Kom je ook?

Schrijf je in 
per tweetal

voor het FIFA
toernooi
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feedbackformulieren

Feedback Eric Booij stagebegeleider

In het volgende hoofdstuk zullen de feedbackformulieren worden weerge-

geven van zowel mijn stagebegeleider, een teamgenoot en van mijzelf.

Aan het einde heb ik belangrijke Stakeholders nog gevraagd om iets over 

mij te schrijven.
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Feedback Stefanie Smithuis teamgenoot Feedback Marianne ter Braake
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FEEDBACKFORMULIER 

Met dit feedbackformulier willen we inzicht krijgen in de competentieontwikkeling van de stagiair. Een competentie is het zichtbare vermogen 
van de professional om kennis, houding en vaardigheden te integreren tot adequaat beroepsmatig handelen. Om de ontwikkeling te kunnen 
zien willen we u vragen om twee keer – halverwege en aan het eind van de stage – per competentie aan te geven in welke mate naar uw 
mening de student bepaald gedrag vertoont of beheerst: onvoldoende, zwak, voldoende, goed, zeer goed. Tot slot: het gaat ons erom om een 
indruk te krijgen van uw mening over het functioneren van onze student. Een competentie die u naar uw mening niet kan beoordelen, graag 
met ‘niet van toepassing’ (n.v.t.) invullen. 

 Dit formulier wordt door drie personen ingevuld:  de bedrijfsbegeleider, 
een collega en 
de stagiair zelf

Verloop eerste deel stage

Organisatie en planning van het werk
Taakopvatting
Voldoende kennis
Voldoende vakinhoudelijke vaardigheden
Kwaliteit uitvoering van de werkzaamheden
Kwantiteit uitvoering van de werkzaam-
heden
Zelfstandigheid (beslissen en handelen) 
Initiatief

Contacten met collega’s
Contacten met leidinggevenden
Contacten met derden (klanten, opdracht-
gevers)
Flexibiliteit
Zelfkritiek
Overtuigingskracht 
Stressbestendigheid
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Luistervaardigheid
Inzicht in eigen mogelijkheden en 
voorkeuren
Toepasbaarheid resultaten in het bedrijf
Begrip en inzicht in organisatie

Zijn er opvallende punten als het gaat om algemene HBO-competenties danwel in positieve of in negatieve zin? Denk daarbij aan 
kwaliteiten als:

Notities:

Naam feedbackgever: Naam stagiair:

Geef in deze pie-chart aan hoe de verdeling van de competenties 
tijdens de stage is geweest. Zodoende kan de stagebegeleider CMD 
bij de beoordeling competenties die meer aan bod zijn gekomen, 
zwaarder laten meewegen in het eindoordeel. Gebruik de nummers 1 
t/m 5 van de competenties hierboven om te verwijzen naar de compe-
tenties.

1. Ontwerpen 
2. Onderzoeken
3. Maken [productie]
4. Adviseren [communicatie]
5. Projectmanagen [time management]

Weging van de CMD-competenties:

1

2

3

4

5

Marianne ter Braake Marianne ter Braake

Ik kijk met veel plezier terug op het eerste deel van mijn stage, ik heb al super veel geleerd!
Ik heb programma’s geleerd als Sketch en InVision. De werksfeer is echt super hier, hopelijk is dit
de tweede deel van mijn stage net zo. 
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Assessment van CMD-competenties:C

1. ONTWERPEN – Past creatieve methoden en technieken toe voor het ontwikkelen van ideeën, verbindt doelen en wensen van zowel 
gebruiker als opdrachtgever in het concept, kan eigen ideeën verbeelden, bedenkt passende oplossingen voor een probleem of be-
hoefte,  gaat actief op zoek naar inspiratie, vraagt met regelmaat feedback van experts, collega’s en gebruikers, heeft oog voor detail, 
heeft kennis van interactie, storytelling, beleving en vormgeving van interfaces.

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

2. ONDERZOEKEN – Heeft een onderzoekende houding, kiest onderzoeksmethoden die leiden tot betrouwbare en relevante resul-
taten, toont inlevingsvermogen in een gebruiker en opdrachtgever, verzamelt gegevens over de wensen en behoeften van gebruikers 
en stakeholders, analyseert en verwerkt gegevens zodat dit leidt tot het oplossen van een ontwerpprobleem.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

types om ervan te leren, maakt evaluatieplannen en test/evalueert methodisch, kiest een geschikte technische oplossing die aansluit 
bij gebruikers, beheerders en opdrachtgever, kiest geschikte ontwikkeltools en beheerst productie/ontwikkelvaardigheden, lost sim-
pele productie-/ontwikkelproblemen zelfstandig op.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

4. ADVISEREN – Analyseert nieuwe technologische ontwikkelingen en begrijpt mogelijkheden en beperkingen van zowel bestaande, als 
nieuwe technologieen, brengt een bruikbaar en overtuigend advies uit en implementeert het gekozen ontwerp in een organisatie, be-
heerst verschillende communicatievormen en presentatiestijlen, luistert, stelt vragen en vraagt door, blijft kritisch, neemt actief deel 
aan netwerken binnen het beroepsdomein.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

5. PROJECTMANAGEN – Acteert en presteert binnen een teamverband, weet het ontwerp traject te plannen, uit te voeren, te con-
troleren, te beheren en informeren over de voortgang, maakt een inschatting van succes- en risicofactoren, geeft leiding op operatio-
neel niveau, al dan niet onder begeleiding van een senior, stuurt zichzelf bij.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

Datum Handtekening

Ik denk dat ik qua ontwerpen wel al wat dingen heb laten zien, ontwerpen volgens de huisstijl
en vrij ontwerpen in posters.

Toen ik in de knoop zat bijv met iOs en Android heb ik toch maar twee telefoons naast elkaar 
gelegd om onderzoek te doen naar de verschillen.

Ik heb nu net mijn eerste inVision opgeleverd dus dat zouden er nog wel meer kunnen worden.

Ik vind het nog wel lastig om advies te geven aan mensen die ergens meer verstand van hebben
dan ik zelf.

Soms wil ik nog wel te veel tegelijkertijd en dat lukt niet altijd. 

20 nov 2017
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Feedback ProductOwner Open omgeving 
Martin Opdam

Als product owner voor de open omgeving van 
Telfort werk ik regelmatig samen met Marianne. 
De samenwerking met Marianne verloopt 
prettig. Dit komt voornamelijk door de (pro)
actieve instelling van Marianne waarbij zij zelf op 
zoek gaat naar klussen en komt vragen of zij al 
met opdrachten aan de slag kan.
 
Marianne luistert naar mijn ervaring goed 
naar de wensen en weet die te vertalen naar 
kwalitatief goede designs. Verder ervaar ik 
Marianne als flexibel. Dit laat zich zien door 
gemakkelijk over te kunnen schakelen naar 
andere opdrachten wanneer de prioriteit wijzigt 
en feedback snel en adequaat verwerkt.
 
Al met al een fijne collega om mee samen te 
werken.
 
Succes!

Feedback ProductOwner Mijn Telfort
 Pascal Rappailles

Samen met Marianne heb ik als Product 
Owner voor Mijn Telfort gewerkt aan meerdere 
projecten waar design alsmede consulting nodig 
is. Werken met Marianne heb ik als zeer prettig 
ervaren, met name haar inzicht en proactieve 
houding hebben wij vruchten van geplukt. 
Ook waar slechts een business of technisch 
voorstel voor geopperd wordt, merk ik dat 
alvorens we deze bespreken er al een gedegen 
voorzet klaarligt, en dan spreken we over reeda 
kwalitatief bruikbare designs. Voorts is Marianne 
flexibel en zeer prettig in de omgang. Al vrij 
snel is zij ‘Part of the team’ en verbaasde het 
sommige dat zij stagiair was en niet een KPN 
medewerker.
 
Kortom Marianne is een professionele en 
vakkundige teamplayer.

Mvg,

Pascal

Verslag Functioneringsgesprek 
20-11-17

Op 20 november 2017 is Peter Kraaijeveld 

langsgeweest op kantoor bij Telfort.

Aan de hand van de 0 meting is hier een 

conclusie uitgekomen.  Hiernaast is het formulier 

ingevuld samen met mn stagebegeleider en 

Peter kraaijeveld. Hier kwam naar voren dat het 

ontwerpen goed gaat maar dat onderzoek nog 

niet zoveel aan bod is gekomen. Wel lig ik goed 

in de groep bij Telfort.

Feedback van Stakeholders

Om en nog beter beeld over mij te krijgen 

tijdens mijn stage bij Telfort heb ik een aantal 

Stakeholders om feedback over mij gevraagd.

Deze Stakeholders zaten niet direct in mijn team 

maar heb ik wel veel mee te maken gehad.
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Feedback Eric Booij eindgesprek stagebegeleider Feedback Marianne ter Braake eindgesprek
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FEEDBACKFORMULIER 

Met dit feedbackformulier willen we inzicht krijgen in de competentieontwikkeling van de stagiair. Een competentie is het zichtbare vermogen 
van de professional om kennis, houding en vaardigheden te integreren tot adequaat beroepsmatig handelen. Om de ontwikkeling te kunnen 
zien willen we u vragen om twee keer – halverwege en aan het eind van de stage – per competentie aan te geven in welke mate naar uw 
mening de student bepaald gedrag vertoont of beheerst: onvoldoende, zwak, voldoende, goed, zeer goed. Tot slot: het gaat ons erom om een 
indruk te krijgen van uw mening over het functioneren van onze student. Een competentie die u naar uw mening niet kan beoordelen, graag 
met ‘niet van toepassing’ (n.v.t.) invullen. 

 Dit formulier wordt door drie personen ingevuld:  de bedrijfsbegeleider, 
 een collega en 
 de stagiair zelf

Verloop eerste deel stage

Organisatie en planning van het werk
Taakopvatting
Voldoende kennis
Voldoende vakinhoudelijke vaardigheden
Kwaliteit uitvoering van de werkzaamheden
Kwantiteit uitvoering van de werkzaam-
heden
Zelfstandigheid (beslissen en handelen) 
Initiatief

Contacten met collega’s
Contacten met leidinggevenden
Contacten met derden (klanten, opdracht-
gevers)
Flexibiliteit
Zelfkritiek
Overtuigingskracht 
Stressbestendigheid
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Luistervaardigheid
Inzicht in eigen mogelijkheden en 
voorkeuren
Toepasbaarheid resultaten in het bedrijf
Begrip en inzicht in organisatie

Zijn er opvallende punten als het gaat om algemene HBO-competenties danwel in positieve of in negatieve zin? Denk daarbij aan 
kwaliteiten als:

Notities:

Naam feedbackgever: Naam stagiair:

Geef in deze pie-chart aan hoe de verdeling van de competenties 
tijdens de stage is geweest. Zodoende kan de stagebegeleider CMD 
bij de beoordeling competenties die meer aan bod zijn gekomen, 
zwaarder laten meewegen in het eindoordeel. Gebruik de nummers 1 
t/m 5 van de competenties hierboven om te verwijzen naar de compe-
tenties.

1. Ontwerpen 
2. Onderzoeken
3. Maken [productie]
4. Adviseren [communicatie]
5. Projectmanagen [time management]

Weging van de CMD-competenties:

1

2
3

4

5

Marianne ter Braake

Ik heb een onwijs leuke stage gehad bij Telfort. Ik heb veel 
mogen leren om bijvoorbeeld een ticket van begin tot eind 
zelfstandig te mogen maken. Maar ook gebruikersonderzoek 
uitvoeren.   Nog elke dag ga ik met plezier naar stage toe en 
leer ik elke dag bij.
. 
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Assessment van CMD-competenties:C

1. ONTWERPEN – Past creatieve methoden en technieken toe voor het ontwikkelen van ideeën, verbindt doelen en wensen van zowel 
gebruiker als opdrachtgever in het concept, kan eigen ideeën verbeelden, bedenkt passende oplossingen voor een probleem of be-
hoefte,  gaat actief op zoek naar inspiratie, vraagt met regelmaat feedback van experts, collega’s en gebruikers, heeft oog voor detail, 
heeft kennis van interactie, storytelling, beleving en vormgeving van interfaces.

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

2. ONDERZOEKEN – Heeft een onderzoekende houding, kiest onderzoeksmethoden die leiden tot betrouwbare en relevante resul-
taten, toont inlevingsvermogen in een gebruiker en opdrachtgever, verzamelt gegevens over de wensen en behoeften van gebruikers 
en stakeholders, analyseert en verwerkt gegevens zodat dit leidt tot het oplossen van een ontwerpprobleem.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

3. MAKEN -
types om ervan te leren, maakt evaluatieplannen en test/evalueert methodisch, kiest een geschikte technische oplossing die aansluit 
bij gebruikers, beheerders en opdrachtgever, kiest geschikte ontwikkeltools en beheerst productie/ontwikkelvaardigheden, lost sim-
pele productie-/ontwikkelproblemen zelfstandig op.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

4. ADVISEREN – Analyseert nieuwe technologische ontwikkelingen en begrijpt mogelijkheden en beperkingen van zowel bestaande, als 
nieuwe technologieen, brengt een bruikbaar en overtuigend advies uit en implementeert het gekozen ontwerp in een organisatie, be-
heerst verschillende communicatievormen en presentatiestijlen, luistert, stelt vragen en vraagt door, blijft kritisch, neemt actief deel 
aan netwerken binnen het beroepsdomein.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

5. PROJECTMANAGEN – Acteert en presteert binnen een teamverband, weet het ontwerp traject te plannen, uit te voeren, te con-
troleren, te beheren en informeren over de voortgang, maakt een inschatting van succes- en risicofactoren, geeft leiding op operatio-
neel niveau, al dan niet onder begeleiding van een senior, stuurt zichzelf bij.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

Datum Handtekening

Ik denk dat ik mijn passie voor nieuwe designs en oplossingen 
vinden wel heb laten zien

Vooral in het UX lab hebben we onderzoek gedaan! Het interviewen 
ging goed, op het analyseren zou ik nog meer kunnen leren.

Ik denk dat ik wel redelijk uit de voeten kan met een prototype van 
begin tot eind te maken en heb alle programma’s onder de knie.

Ik denk dat ik wel aantoon dat ik geinteresseerd ben in waarom iets is, ik stel een hoop vragen 
maar toch zou ik zelf nog beter willen zijn om zo nog betere voorstellen te kunnen doen.

Ik heb voor mijzelf best helder wanneer ik wat moet doen en wanneer het af moet zijn, ik vind dit 
ook een prettige manier van werken dat je het zelf in de hand hebt.

29 januari 2018
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Assessment van CMD-competenties:C

1. ONTWERPEN – Past creatieve methoden en technieken toe voor het ontwikkelen van ideeën, verbindt doelen en wensen van zowel 
gebruiker als opdrachtgever in het concept, kan eigen ideeën verbeelden, bedenkt passende oplossingen voor een probleem of be-
hoefte,  gaat actief op zoek naar inspiratie, vraagt met regelmaat feedback van experts, collega’s en gebruikers, heeft oog voor detail, 
heeft kennis van interactie, storytelling, beleving en vormgeving van interfaces.

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

2. ONDERZOEKEN – Heeft een onderzoekende houding, kiest onderzoeksmethoden die leiden tot betrouwbare en relevante resul-
taten, toont inlevingsvermogen in een gebruiker en opdrachtgever, verzamelt gegevens over de wensen en behoeften van gebruikers 
en stakeholders, analyseert en verwerkt gegevens zodat dit leidt tot het oplossen van een ontwerpprobleem.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

types om ervan te leren, maakt evaluatieplannen en test/evalueert methodisch, kiest een geschikte technische oplossing die aansluit 
bij gebruikers, beheerders en opdrachtgever, kiest geschikte ontwikkeltools en beheerst productie/ontwikkelvaardigheden, lost sim-
pele productie-/ontwikkelproblemen zelfstandig op.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

4. ADVISEREN – Analyseert nieuwe technologische ontwikkelingen en begrijpt mogelijkheden en beperkingen van zowel bestaande, als 
nieuwe technologieen, brengt een bruikbaar en overtuigend advies uit en implementeert het gekozen ontwerp in een organisatie, be-
heerst verschillende communicatievormen en presentatiestijlen, luistert, stelt vragen en vraagt door, blijft kritisch, neemt actief deel 
aan netwerken binnen het beroepsdomein.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

5. PROJECTMANAGEN – Acteert en presteert binnen een teamverband, weet het ontwerp traject te plannen, uit te voeren, te con-
troleren, te beheren en informeren over de voortgang, maakt een inschatting van succes- en risicofactoren, geeft leiding op operatio-
neel niveau, al dan niet onder begeleiding van een senior, stuurt zichzelf bij.

Concreet voorbeeld waar de stagiair dit heeft laten zien:

Onvoldoende   Zwak Voldoende  Ruim voldoende Goed  Zeer goed

Datum Handtekening

Ik denk dat ik qua ontwerpen wel al wat dingen heb laten zien, ontwerpen volgens de huisstijl
en vrij ontwerpen in posters.

Toen ik in de knoop zat bijv met iOs en Android heb ik toch maar twee telefoons naast elkaar 
gelegd om onderzoek te doen naar de verschillen.

Ik heb nu net mijn eerste inVision opgeleverd dus dat zouden er nog wel meer kunnen worden.

Ik vind het nog wel lastig om advies te geven aan mensen die ergens meer verstand van hebben
dan ik zelf.

Soms wil ik nog wel te veel tegelijkertijd en dat lukt niet altijd. 

20 nov 2017



3736

Eindconclusie

Trots

Door het hele verslag heen heb ik werk laten 

zien waar ik trots op ben. Ik heb fantastische 

opdrachten mogen doen bij Telfort en ik heb mij 

ook heel erg thuis gevoeld. Vanaf het begin werd 

ik helemaal opgenomen bij Telfort, een aantal 

collega’s zie ik ook regelmatig na werktijd. Ik heb 

echt een super leuke tijd gehad bij Telfort en 

daar ben ik al mijn collega’s dankbaar voor.

Al vanaf het begin liep ik volledig mee met 

het team en ik merkte dat ik ook steeds meer 

verantwoordelijkheid kreeg. 

Ik handelde mijn opdrachten zelfstandig af met 

de stakeholders en merkte ook echt dat het 

mijn verantwoordelijkheid werd zonder dat ik er 

continu toestemming voor hoefde te vragen.

Ik merkte dat als ik een duidelijke mening gaf dat 

daar ook echt naar geluisterd werd. Super fijn!

Een ander onderdeel waar ik erg trots op ben 

is het interviewen in het UX lab. Ik vond dat erg 

spannend! De eerste keer heb ik meegekeken en 

heb ik er bij gezeten om het gevoel een beetje 

te krijgen. Later heb ik zelf mensen geinterviewd 

terwijl er nog mensen achter glas mee keken. Ik 

vond dit in t begin echt heel erg eng maar later 

merkte ik dat het mij prima af ging. Erg leuk om 

te doen en dan merk je ook echt waarvoor je UX 

En nu?

Ik wil voornamelijk iedereen bedanken waarmee 

ik heb mogen werken binnen dit bedrijf.

Nog steeds ga ik iedere dag met plezier naar 

mijn stage toe en leer ik nog elke dag bij, ik denk 

dat er niks belangrijkers is dan dat!

Ook ben ik er volledig uit dat UX designer mijn 

beroep is en dat komt echt door dit laatste 

mooie half jaar.

designer bent geworden. Je maakt een design 

voor de eindgebruiker en die wil je begrijpen! 

Ik heb ook gemerkt dat het ontwerpen ook 

makkelijker wordt als je vanuit de eindgebruiker 

gaat denken.

Ik heb echt onwijs veel geleerd hier op stage, 

zo heb ik echt leren ontwerpen met een 

styleguide. Maar dan wel op een manier om 

creatief met de styleguide om te gaan. Ook heb 

ik nieuwe programma’s als Sketch en InVision 

goed geleerd. Ik werk zelfs liever in Sketch dan 

in InDesign nu! Ook heb ik geleerd te werken 

met een structuur als Scrum en Kanban. Deze 

methode vind ik heel erg prettig en ik zou 

hierna ook niet graag meer op de ouderwetse 

manier willen werken. Deze manier van werken 

geeft zoveel vrijheid maar tegelijkertijd is je 

verantwoordelijkheidsgevoel ook veel groter. 

Dit werkt voor mij erg prettig omdat ik mijn 

eigen tijden bepaal maar daardoor het ook niet 

erg vind om bijvoorbeeld wat meer uren in het 

werk te stoppen. Je wil hierdoor echt iets goeds 

afleveren.

Ik vind het ook erg prettig om met zoveel 

verschillende mensen te maken te hebben, de 

productowners, de contentmanagers maar ook 

met de developers. Ik leer zo ook elke keer weer 

iets over hun werk en daardoor begrijp je elkaar 

weer beter.

Beroepsperspectief

Voor mijzelf heb ik echt gemerkt dat dit wel een 

bedrijf is waar ik zou willen werken. Ik wilde 

voornamelijk even meekijken in een groot bedrijf 

omdat mijn vorige stage bij een klein bedrijf was.

Ik ben door deze ervaring echt achter dat een 

groter bedrijf beter bij mij past, je krijgt met veel 

meer mensen te maken en bij bijvoorbeeld dit 

bedrijf worden er ook veel dingen georganiseerd 

om de medewerkers te trainen of te inspireren.

Verder is de sfeer in dit bedrijf fantastisch 

en hoop ik hier nog een fijne tijd tijdens het 

afstuderen te hebben.
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06
Observatieopdrachten

Om mijn leerdoelen te versterken heb ik een paar 
vraagstukken opgesteld.

  Wat is SCRUM precies en hoe werkt het binnen 
Telfort?

  Hoe woren er usertests uitgevoerd binnen Telfort 
en hoe kan ik deze zelf toepassen?

  Hoe werkt de huisstijl van Telfort precies en hoe 
pas ik deze zelf toe?
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Wat is SCRUM precies en hoe 
werkt het bij Telfort?

Om achter te komen wat SCRUM precies inhoudt 

heb ik een masterclass gekregen van KPN. Hier 

kwam ik al snel achter dat we bij Telfort niet 

helemaal SCRUM werken maar KANBAN, een 

variant van Agile werken.

Wij werken met een fisiek KANBAN bord, hier 

zien we precies welke tickets er opgepakt zijn 

en welke nog op ‘to do’ staan. Hierbij werken we 

in principe de backlog van boven naar beneden 

weg. 

Dit bord wordt ook digitaal bijgehouden in Jira, 

hiermee kan er ook verbinding worden gemaakt 

met alle andere teams.

Elke week hebben we een keer een refinement. 

Hierbij worden de nieuwe tickets besproken die 

van de backlog af komen. Hier wordt dan ook 

ingeschat hoe complex elk ticket is en wordt er 

bijvoorbeeld bepaald dat een ticket opgesplitst 

moet worden. Ook zou hier al bepaald kunnen 

worden wie welk ticket doet, meestal werk je 

aan je eigen ticket en pak je gewoon de eerst 

volgende ticket op van de ‘‘to do’’ lijst. Als 

je klaar bent met je ticket geef je die aan de 

volgende persoon.

Hierboven voeren Eric en ik een gebruikerstest 

uit in het Lab van KPN. Alles is opgenomen, 

gefilmd en bijgehouden. Achter de spiegel zitten 

nog twee mensen die alles mee notuleren. Zij 

zien en horen dus ook alles.

Hier worden later conclusies uitgetrokken die 

dan weer meegenomen worden in de volgende 

ontwerpen.

Deze test heb ik ook zelfstandig uitgevoerd 

terwijl er andere mensen meekeken achter de 

spiegel. Super spannend maar het ging goed!

Hieronder is het fisieke bord te zien. Deze is 

onderverdeeld in de volgende groepen:

  To Do

  UX Design

  Requirements

  User Test

  On Hold

UX Design is ook nog weer verdeeld onder 

specifieke visual design opdrachten of dat het 

echt om UX design gaat.

Het Fisieke KANBAN bord

Hoe woren er usertests 
uitgevoerd binnen Telfort en 
hoe kan ik deze zelf toepassen?

KPN heeft een UX testlab beneden, deze kan 

Telfort gebruiken. 

Als we binnen Telfort een gebruikerstest willen 

doen dan moeten we deze eerst helemaal 

opstellen. Twee weken van te voren moet 

er worden aangegeven welke doelgroep er 

uitgenodigd moet worden. Zo kun je bijvoorbeeld 

vijf personen van jouw doelgroep laten komen 

om een specifiek ding te laten testen.

Een andere methode is om iets AB te testen, dit 

wordt veel gedaan moet nieuwe elementen op de 

website van Telfort. 
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Hoe werkt de huisstijl van 
Telfort precies en hoe pas ik 
deze zelf toe?

De huisstijl van Telfort wordt helemaal 

bijgehouden in een Sketch library. Eigenlijk werkt 

dit heel simpel, elk bestaand element van Telfort 

staat in deze library voor hergebruik.

Om deze stijl toe te passen moest ik eerst 

Sketch leren maar dat was in een weekje ook 

wel voor elkaar. Hiernaast zal ik wat voorbeelden 

geven van de Sketch stijlgids Library van Telfort

Iets toevoegen aan de stijlgids 
van Telfort?

Als ik een element wil gebruiken wat nog niet 

wordt gebruikt door Telfort dan kan ik hier een 

voorstel voor maken. 

Deze wordt dan vervolgens besproken en 

eventueel in AB test gezet. Zo heb ik zelf al 

meerdere nieuwe iconen ontworpen en nieuwe 

elementen in de app die er nog niet waren, zie 

storingen pagina en de bijlage voor de iconen.
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Bijlages

1 Iconen - Customer journey 
naar de Probleemoplosser

1Ik heb een ZyXel of Experia modem 11 Mobiel internet werkt niet

2 Ik gebruik een Sitecom router 12 Mobiel internet in het buitenland werkt niet

3 Problemen met TV oplossen 13 Ik kan niet bellen

4 Alle foutcodes van interactieve TV 14 Slecht bereik mobiele telefoon

5 Mijn WiFi werkt niet 15 Geen netwerk

6 Mijn WiFi is traag 16 Sms versturen of ontvangen lukt niet

7 Snelheid WiFi verbeteren 17 Toestelhulp

8 Signaal uitbreiden en versterken

9 E-mail versturen of ontvangen lukt niet

10 Inloggen op webmail lukt niet
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2 Blog post variaties 3 Spotify nieuwe code aanvragen


