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Introductie
INLEIDING

Ik heb gekozen voor dit project omdat ik een half jaar fulltime 

stage gelopen heb bij Telfort. Hier liep ik mee in het UX team 

dat ook samenwerkt met het UXlab van KPN. Ik wilde graag 

meer leren van KPN omdat ik al veel over Telfort wist. Het is 

voor mij een mooie uitdaging om eens binnen te kijken in een 

nog groter bedrijf. 

Ik vind UX geweldig omdat ik graag de gebruiker wil begrijpen 

om zo met een verbetervoorstel te komen.

Verder in dit document zal ik alle stappen uitleggen hoe ik tot 

een conclusie ben gekomen hoe KPN de grootste verschuiving 

kan realiseren waardoor klanten die nu bellen, voortaan online 

geholpen kunnen worden.

KPN

KPN (Koninklijke PTT Nederland N.V.) is leverancier van 

telecommunicatie en ICT-diensten. Het bedrijf biedt 

consumenten mobiele telefonie, internet en televisie in het 

binnen-en buitenland. Binnen dit bedrijf ga ik mijn 

afstudeerproject voltooien.

KPN UX-Lab

Het UX Lab is een team met interaction designers die ook 

visual design doen. Afhankelijk van het doel, de omvang en 

complexiteit van een opdracht, variëren ze met 

ontwerpmethodes. Methodes die ze inzetten zijn onder meer 

brainstorm meetings, schetssessies, wire-framing en A/B-testen. 

Het werk omvat het doen van studies naar UX componenten en 

het inspireren van collega’s. Binnen dit team ga ik mijn 

afstudeerproject voltooien.
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Deelvragen
INLEIDING

Hoofdvraag

Hoe kan KPN de grootste verschuiving realiseren waardoor klanten die nu bellen 

voortaan online geholpen geholpen kunnen worden?

Deelvraag 1  Waar valt het meeste winst te halen om de grootste verschuiving 

naar online te realiseren?

1.1 Via welke kanalen kunnen gebruikers contact opnemen met KPN?

1.2 Voor welk probleem bellen de meeste gebruikers naar KPN?

1.3 Naar welk problemen zoeken de meeste gebruikers online?

1.4 Via welk pad komen de gebruikers binnen om een probleem op te lossen?

1.5 Waar zoeken de gebruikers letterlijk naar in de zoekbalk?

Deelvraag 2 Hoe ziet de huidige situatie van KPN er uit?

2.1 Hoe ziet de huidige situatie van KPN eruit om een antwoord op je vraag te 

vinden?

2.2 Wat is het verschil tussen KPN.COM en MijnKPN App?

2.3 Hoe zoeken de gebruikers van KPN?

2.4 Hoevaak wordt er contact gezocht?

2.5 Hoeveel mensen scrollen er daadwerkelijk door de pagina?

Deelvraag 3 Hoe speelt de concurrentie op dit moment in op de behoeftes van 

de gebruikers die hulp zoeken bij hun vraag?

3.1 Hoe ziet het eruit en wat zijn de belangrijkste functionaliteiten?

3.2 Welke (design) trends zijn er op het gebied van service 

3.3 Wat zijn de bad, good en best practices?

Deelvraag 4 Aan welke eisen moet de verbetering voldoen?

4.1 Wat zijn de eisen vanuit KPN?

4.2 Wat zijn de eisen vanuit de gebruiker?

4.3 Programma van Eisen
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Op dit moment kan de gebruiker via verschillende kanalen een 

antwoord op zijn/haar vraag opzoeken bij KPN. Dit kan online maar 

ook fysiek zoals een winkel of een handleiding. De volgende online 

kanalen zal ik meenemen voor mijn project in overleg met het KPN 

UX-lab omdat dit onderdelen zijn waar zij invloed op hebben. 

- KPN.COM

- Chat

- App

KPN.com Chat AppOnline assistent 

Servicetools Social media Forum FAQ

Handleidingen 

Klant Expert

Monteur TV MijnKPN Winkel

Verschillende kanalen voor service binnen KPN
INTRODUCTIE
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Stakeholders
INLEIDING

Gebruikers KPN
Hebben een probleem met een product 
of dienst van KPN en willen graag zelf 

een antwoord online vinden

KPN
Wil graag dat gebruikers alles zelf online 

kunnen regelen

Hogeschool van Amsterdam
Dat je een passend afstudeeropdracht 
maakt waarmee je laat zien wat je kunt 

(competenties)
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Introductie
PROBLEEM

In dit hoofdstuk zal het probleem worden helder gemaakt.

KPN vindt dat er te veel gebeld wordt naar de klantenservice 

en dit kost veel geld. Ze willen dat de gebruikers die nu bellen 

voortaan online geholpen kunnen worden.

Vanuit de gebruiker is er ook irritatie, zij willen graag online 

geholpen worden maar kunnen de informatie niet goed vinden.

Om uit te zoeken waar het probleem precies ligt zal er eerst 

gekeken worden waar gebruikers van KPN precies voor bellen. 

Vervolgens wordt op de website via analytics gekeken of hier 

een verband ligt met het online zoekgedrag van gebruikers.

Er zal er met analytics uitgezocht worden hoe de gebruikers op 

dit moment zoeken. Zoeken ze via de website? Zoeken ze via 

Google? Hoe komen ze binnen?

Hier wordt naar gekeken om te kijken waar het probleem 

precies ligt.

Ook zal er in dit hoofdstuk nog worden meegenomen wat 

gebruikers in de zoekbalk intypen. Dit wordt meegenomen om 

te kijken of hier ook nog een verband ligt met het belgedrag.
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Waar wordt er het meest voor gebeld?
PROBLEEM

Hiervoor heb ik contact opgenomen met het callcenter van 

KPN. Zij hebben mij weer doorverwezen naar Hugo Nordkamp. 

Hij maakt analyses waar er nou precies over gebeld wordt. 

Hiernaast is het hele rapport te zien. Hier is te zien dat er het 

meest gebeld wordt voor mobiele problemen of storingen.

Alles wat met mobiel te maken heeft. Bijvoorbeeld:

- Bellen en gebeld worden,

- Gebruik mobiel in het buitenland

- Software en toestelinstellingen.

Op de volgende pagina zal er via analytics gekeken worden of 

er een verband ligt tussen het online zoekgedrag en het bellen.

De laatste meting

Meting callreason
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Naar welke problemen zoeken de meeste gebruikers online?

PROBLEEM DATA

Op de vorige pagina was te lezen dat gebruikers vooral 

bellen voor mobiele problemen.. Hiernaast heb ik via 

analytics een overzicht van waar er via de website het 

meest over gezocht wordt om te kijken of hier een 

verband tussen ontstaat.

Uit het overzicht hiernaast blijkt dat er het meest wordt 

gezocht over Installeren & Gebruiken en niet over 

problemen & storingen van mobiel. 

Het kan zijn dat ze de pagina niet goed kunnen vinden, 

hier zal ik later een 0-meting over doen. 

Verdeling aantal visits per thema service
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Via welk pad komen de gebruikers binnen om een probleem op te lossen?

 PROBLEEM DATA

Via welk pad komen mensen op de service pagina, via 

Google? Via de navigatie? Via de Homepage? Er is nu 

gekeken naar geheel service, dat zijn alle mogelijke 

problemen om het zoekgedrag te analyseren

Via analytics is er gekeken samen met Michael van den 

Nouweland naar hoe de mensen op de service pagina 

komen. Hieruit komt naar voren dat er veel mensen 

direct binnen komen, dit kan via een mail zijn met een 

directe link of Google, maar ook met een link die via de 

post is binnen gekomen.

Op de tweede plek is natural search, dat zijn de mensen 

die zelf zijn gaan zoeken via kpn.com. Hieruit blijkt dat 

er een grote groep is dat zelf op zoek gaat via de 

website.
Aantal keer gezocht naar de service pagina
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Waar zoeken gebruikers letterlijk naar?
 DATA

Hiernaast is te zien welke termen er het vaakst worden 

ingetypt in de zoekfunctie. 

Het is opvallend dat er het meest wordt gezocht naar: 

Spotify, dit valt onder mobiel. Ook wordt er op de 

derde plek gezocht naar een chatfunctie. 

Het is interessant dat er voor mobiele problemen als 

Spotify veel gezocht wordt. Dit zal ik later meer 

onderzoeken. Ook wordt er gezocht naar een 

chatfunctie, ik zal tijdens een test uitzoeken wat de 

behoefte hier van is.

Woorden die het vaakst ingetypt worden op kpn.com
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Conclusie verschil in bellen & online zoeken
Uit de analyse van Hugo Nordkamp is gebleken dat er 

het meeste gebeld wordt naar mobiele problemen & 

storingen. 

Om uit te zoeken of dit door de structuur van de 

website komt is er eerst via analytics gekeken naar 

welke pagina’s gebruikers het meeste zoeken. Hieruit is 

gebleken dat er niet het meest gezocht wordt naar 

mobiele storingen & problemen maar op installeren 

en gebruiken. Dit is een duidelijk verschil. Dit zou 

kunnen komen doordat gebruikers het niet kunnen 

vinden of omdat ze direct bellen. 

Hiermee wil k mijn focus ook volledig op deze pagina’s 

gooien van mobiele problemen & stroringen.

Om verder uit te zoeken of het aan de structuur van de 

website ligt dat ze niet op de juiste pagina klikken zal er 

een usability 0-meting gedaan worden met opdrachten 

om gebruikers naar mobiele problemen te laten zoeken. 

Ook zal er tijdens dit onderzoek nog meer worden 

gevraagd over de behoefte van chat omdat er uit de 

zoekopdrachten is gebleken dat er veel gezocht wordt 

naar chat.

Na dit onderzoek zal er worden gekeken of mensen 

makkelijker online geholpen kunnen worden met 

mobiele storingen & problemen zodat ze niet meer 

hoeven te bellen. Hiermee worden de calls gereduceerd.
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 Probleem
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Gebruikers zoeken online een antwoord 

op hun vraag over mobiele problemen, 

komen niet op de juiste pagina terecht 

en bellen de klantenservice
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Introductie
HUIDIGE SITUATIE

In dit hoofdstuk zal het de huidige situatie van KPN.com en de 

MijnKPN app worden geanalyseerd en via welk device ze de 

pagina’s bezoeken.

Hier wordt visueel weergegeven hoe gebruikers op dit moment 

via KPN een antwoord op hun vraag kunnen vinden.

Ook zal er een 0-meting met 5 personen over mobiele 

problemen worden toegelicht om er achter te komen hoe 

gebruikers op dit moment zoeken via KPN naar mobiele 

problemen & storingen. Deze gebruikers hebben allemaal een 

abonnement bij KPN.

Als laatste wordt er in dit hoofdstuk een test met mouseflow 

toegelicht. Deze test is over 4600 gebruikers gehouden in de 

afgelopen maand.
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Via welk device zoeken de gebruikers naar service?
HUIDIGE SITUATIE

Om uit te zoeken voor welk device er een nieuw 

ontwerp moet worden gemaakt is er gekeken naar de 

pagina bezoek verdelingen per device.

Hierin komt duidelijk naar voren dat 49,2% met het 

hoogste aantal via hun mobiele telefoon op zoek gaat 

naar een antwoord op zijn/haar vraag op de service 

pagina.

Door dit aantal is er besloten dat de rest van het 

onderzoek gefocust wordt op de mobiele touchpoint.

Pagina bezoek service per device

• 2018  Marianne ter Braake•Afstuderen



kpn.com
 HUIDIGE SITUATIE

Hiernaast is de huidige service pagina van 

KPN.com te zien, onderverdeeld in de volgende 

pagina’s:

- Mobiel

- Internet

- Televisie

- Vast bellen

- Administratie

Op de laatste pagina moet de gebruiker 

uiteindelijk zijn probleem opzoeken om deze 

zelf op te kunnen lossen.

Hier zijn alle service 
onderwerpen te vinden

Naar alle vragen over 
mobiele problemen

Deeplinks
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kpn.com chatbot
 HUIDIGE SITUATIE

KPN.com is bezig met een chatbot voor service, deze wordt per onderdeel 

apart gemaakt, hiernaast het voorbeeld om je e-mail in te stellen. Deze 

chatbots staan nog niet live.

Je moet eerst overal op doorklikken voordat je in een chatbot komt zoals in 

het voorbeeld hiernaast waarmee je alleen een e-mail kunt instellen maar 

verder niets. Er is geen algemene chatbot voor alle pagina’s. 

Voor mij zou het interessant zijn om te kijken of een algemene chatbot voor 

alle pagina’s misschien zou kunnen helpen omdat deze chatbot heel erg 

verstopt zit.

Wel geeft deze chatbot al opties aan waar je uit kunt kiezen om je alvast te 

sturen. Dit is een mooi voorbeeld om de gebruiker te helpen.

https://www.kpn.com/service/internet/e-mail-c.htm
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Nieuwe MijnKPN App beta versie
 

In de nieuwe MijnKPN app is een kopje service in de menubalk 

onderin geplaatst. Dit is de beta versie van de nieuwe app, deze is 

nog niet beschikbaar voor iedereen maar wordt nog getest door 

een kleine groep gebruikers.

In de app kan je bovenin contact opnemen via het Forum, 

Facebook en Twitter.  Deze contactpunten kosten allemaal geld 

omdat er contact wordt gezocht met een medewerker.

Onderaan staat service op KPN.com, hiermee kom je op de de 

juiste pagina’s terecht maar ga je uit de app. De koppen zijn 

hetzelfde als via de navigatie van KPN.com.

Deze pagina is niet gelijk aan service op web kpn.com, zie pagina 

over huidige situatie kpn.com

Nieuwe MijnKPN App beta versie
 HUIDIGE SITUATIE
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Hoe ziet de huidige mobiele problemen pagina eruit?
0-METING

Om te kijken of gebruikers het moeilijk vinden om de pagina 

over mobiele problemen & storingen te vinden met de daarbij 

behorende problemen wordt er een 0-meting uitgevoerd over 5 

personen. Deze personen hebben allemaal een abonnement bij 

KPN.

Hierbij zal gekeken worden of ze deze pagina wel kunnen 

vinden en of ze de juiste antwoorden van mijn vragen ook zelf 

kunnen vinden. Later zal in de conclusie worden beschreven wat 

er opvallend is en wat misschien kansen zijn om te verbeteren.

De opnames zijn te vinden in de bijlages.

Mobiele pagina problemen & storingen
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Voorbereiding test
0-METING

Om een 0-meting goed uit te voeren zullen er vragen 

worden voorbereid. De test zal gedaan worden met 5 

gebruikers van KPN die een mobiel abonnement 

hebben.

De test zal worden opgenomen en de gebruikers zal 

worden gevraagd om hardop na te denken over wat ze 

doen en waarom. Hierbij zal er gekeken worden naar 

wat er bijvoorbeeld moeilijk is aan de pagina.

De volgende vragen zullen er gesteld worden aan de 

gebruikers op een mobiel device:

- Je kunt niet meer gebeld worden en je weet niet

waarom, hoe kun je dit oplossen?

- Je hebt een Spotify Premium aangevraagd via KPN

maar je weet niet hoe je dit kunt activeren, hoe kan je

dit vinden?

- Je hebt een abonnement met 10GB internet, elke keer

is halverwege de maand je internet op. Probeer op te

zoeken waar dit aan kan liggen.

- Als er een chatbot zou zijn om je op de juiste pagina

te sturen, vind je dat handig? Waarom?

Aan t einde vragen of ze minder zouden bellen als ze 

dit duidelijk kunnen vinden bij KPN.
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Bart Menses, 32 jaar
0-METING

Je kunt niet meer gebeld worden en je weet niet 

waarom, hoe kun je dit oplossen?

Gaat naar Google om storingen te bekijken bij KPN, er 

zijn geen storingen. Kan nog steeds bellen, dan zou hij 

mailen en anders via de chatbot? KPN heeft geloof ik 

zo’n chatbot. Zoekt via de website naar problemen met 

mobiel, is lang aan het zoeken en dan komt hij na een 

poos zoeken bij de pagina uit met de checklist.

Je hebt een Spotify Premium aangevraagd via KPN 

maar je weet niet hoe je dit kunt activeren, hoe kan 

je dit vinden?

Via Google en dan Spotify activeren, staat bovenaan. 

Activeer Spotify Premium en dan staat er precies wat je 

moet doen met je activatiecode.

Je hebt een abonnement met 10GB internet, elke 

keer is halverwege de maand je internet op. Probeer 

op te zoeken waar dit aan kan liggen.

Ja ehhh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet wel dat er 

instellingen zijn op mn telefoon om mn gegevens in te 

zien. (zoekt ernaar, ojaa zoveel verbruik ik).   Bij KPN ga 

ik even zoeken of het er ook staat.  Internet Limiet…. 

Bescherming tegen internetkosten in het buitenland, 

nee… Mijn internet is op, typt hij in. Komt uit bij de 

speedtest… KPN er achter misschien? Zou het echt niet 

weten. Dan zoek ik weer bij KPN naar FAQ of ik het daar 

kan vinden.    Mobiel abonnement misschien weer, hier 

moet ik mega veel scrollen, ik zie het echt niet staan.

Ik zou bellen in dit geval, als ik het gewoon gevonden 

had hoefde ik niet te bellen.
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Eddie Bijnen, 29 jaar
0-METING

Je kunt niet meer gebeld worden en je weet niet waarom, 

hoe kun je dit oplossen?

Heb ik nog internet? ehm, okee.   Ik zou naar mn 

accountinformatie gaan om te kijken of ik over mn bundel heen 

ben gegaan of dat ik een betalingsachterstand heb. Omdat ik 

nog wel internet heb. Oja en mn telefoon opnieuw opstarten zou 

ik als aller eerste doen.

Je hebt een Spotify Premium aangevraagd via KPN maar je 

weet niet hoe je dit kunt activeren, hoe kan je dit vinden?

Ik ga weer naar mn accountportal gaan om te kijken of ik het 

daar kan vinden.  Daar vind ik het niet dus ik typ Spotify KPN in 

bij Google. Ik druk bewust niet op de advertentie.  Hier kan ik mn 

activatiecode invoeren die ik waarschijnlijk via de mail gekregen 

heb.

‘’Ik zou wel bellen als ik mn voicemail wil uitschakelen of het 

activeren van buitenland bellen buiten de EU als ik het niet snel 

kan vinden.’’

Je hebt een abonnement met 10GB internet, elke keer is 

halverwege de maand je internet op. Probeer op te zoeken 

waar dit aan kan liggen.

Ik zou weer naar mn accountportal gaan om mn account te 

upgraden. (ik vraag naar tips) Ik zit zelf in de IT dus ik weet wel 

waar ik het aan uitgeef. Ik zou dan in mn telefoon zoeken waar ik 

het meeste aan uitgeef. Via Google: KPN Data bespaartips,  dit 

vind ik wel mooi want ik kom bij belsimpel uit. Misschien niet aan 

elkaar intypen? Ik kom nu op het forum uit van KPN, daar heb ik 

precies niks aan.

Chatbot?

Nee ik google liever zelf omdat ik meer vertrouwen heb in 

Google AI dan die van een chatbot.  Wel zou ik het heel fijn 

vinden als de chatbot mij gewoon op de juiste pagina neer gooit. 

Dus dat het echt een tussenstap is naar de juiste maar ik zou 

verder alleen maar chatten omdat ik iets niet kan vinden. Of een 

chatbot die mij naar de juiste persoon doorschakelt zou ook fijn 

zijn.
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Ruben Smit, 23 jaar
 0-METING

Je kunt niet meer gebeld worden en je weet niet waarom, 

hoe kun je dit oplossen?

Google, KPN kan niet bellen. Dan staat er meteen klantenservice 

maar die wil ik niet, kpn mobiel. KPN forum kom ik dan op uit, 

dan ga ik daar wel kijken. Eerste wat er staat. Forum bericht over 

iemand die niet gebeld kan worden, oh ik heb een Iphone? Nou 

daar gaat het al fout. Ik zou gewoon het hele forum afzoeken. 

Als ik het hier niet kan vinden dan bel ik KPN.

Je hebt een Spotify Premium aangevraagd via KPN maar je 

weet niet hoe je dit kunt activeren, hoe kan je dit vinden?

Spotify KPN in Google, staat toevallig al bovenaan. Hij komt op 

de algemene pagina uit. Hij gaat er vanuit dat je hem wel vindt.  

Hij typt Spotify KPN activeren in en komt weer op de algemene 

pagina uit. Hij scrollt door de hele pagina heen maar leest niks. 

Hij komt nu op een stappenplan uit maar dit is niet de pagina 

die hij zou moeten hebben. Google is gewoon je beste vriend.   

Je hebt een abonnement met 10GB internet, elke keer is 

halverwege de maand je internet op. Probeer op te zoeken 

waar dit aan kan liggen.

I Wish… Ja dan zou je toch gewoon naar je internetgebruik 

moeten kijken? Dan zoek ik tussen mn apps waar ik het meeste 

gebruik. Spotify is de grootste.    

Via KPN kan ik het vast wel vinden, ik zou dan inloggen. (ik geef 

aan dat dat niet hoeft) Hij begint tussen de FAQ te vinden,  KPN 

Data vindt hij. Hij geeft aan dat ik moet inloggen. KPN 

internetbundel verbruik, komt hij uit bij reclame en roaming in 

het buitenland. 

Buitenland bellen buiten EU, hoe activeer je dat?

Hij vindt blablabla via Google, leest niet. In de EU hoef ik niks 

extra te betalen maar buiten de EU moet ik een SMS je krijgen 

toch? (Ik vraag om t online te vinden) Hij vindt de algemene 

informatie en moet een hele hoop scrollen, te veel tekst. Ik wil 

buiten de EU en de eerste landen die ik zie zijn Duitsland, 

Spanje, Frankrijk…. Dit is toch niet buiten de EU?!   Hier staat 
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Marjolein Rijnders, 35 jaar
0-METING

Je kunt niet meer gebeld worden en je weet niet waarom, 

hoe kun je dit oplossen?

Ik zou naar de website van KPN gaan. Ze typt kpn.com in. Ja 

eigenlijk zoek ik meestal via Google en dan typ ik nu gewoon in: 

‘’Kan niet gebeld worden’’. En als ik dat nu intyp dan kom ik uit 

bij Simyo. Verder geen idee.

Je hebt een Spotify Premium aangevraagd via KPN maar je 

weet niet hoe je dit kunt activeren, hoe kan je dit vinden?

Dan zoek ik dat ook op op Google.  Ik typ in: Spotify Activeren. 

Pas later komt er KPN bij.  Ze heeft een pagina gevonden, de 

advertentie die bovenaan staat. Ik denk dat ik hier wel gevonden 

wordt. Als ik vraag hoe ze het activeren moet dan kan ze het 

niet vinden. Dan zou ik in dit geval bellen of naar de winkel 

toegaan.

Je hebt een abonnement met 10GB internet, elke keer is 

halverwege de maand je internet op. Probeer op te zoeken 

waar dit aan kan liggen.

Dat zoek ik natuurlijk ook op op Google maar in dit geval zou ik 

overal de WiFi gebruiken waar het kan. Als ik zeg: Je hebt 10GB 

dan zegt ze: Oja dat is wel heel veel. Via Google typt ze weer in, 

internet op. Hierbij komt ze op een artikel van KPN met 5 

handige tips over databesparing.

Buitenland bellen buiten EU, hoe activeer je dat?

Dat kan gewoon via de App want dat heb ik al eens gedaan.

Als er een chatbot zou zijn om je op de juiste pagina te 

sturen, vind je dat handig? Waarom?

Dat zou ik heel handig vinden zodat ik niet hoef te zoeken, dan 

kom ik direct bij de juiste pagina uit.
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Hoe vaak wordt er contact gezocht?
 HUIDIGE SITUATIE

Om uit te zoeken hoevaak er contact wordt gezocht 

met KPN vanaf de mobiele problemen/storingen pagina 

is er Mouseflow gebruikt. Zie de afbeelding hiernaast. 

Deze resultaten zijn van alle gebruikers van 13 maart - 

11 april 2018. Totaal door 4600 gebruikers.

26% , oftewel 1 op de 4 gebruikers die de pagina over 

mobiele problemen/storingen hebben bezocht, klikken 

vervolgens op contact opnemen. Deze resultaten zijn te 

vinden in de bijlage.
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Hier kunnen gebruikers weer 
contact opnemenHier wordt nog weinig naar 

gekeken

Veel gebruikers klikken op 
postcodecheck



Hoeveel mensen scrollen er daadwerkelijk door de pagina?

 HUIDIGE SITUATIE

Uit de resultaten van Mouseflow van de afgelopen 

maand over 4600 mensen is er ook gekeken naar 

hoeveel mensen daadwerkelijk door een pagina 

scrollen. In de afbeeldingen hiernaast is het 

scrollpercentage te zien.

Hieruit blijkt dat maar 10% daadwerkelijk tot beneden 

aan de pagina scrollt.
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Conclusie
CONCURRENTIEONDERZOEK

Alle gebruikers die getest zijn zoeken via Google 

naar de juiste pagina. Ze typen letterlijk de vraag in 

die ik stel. Hierdoor komen ze niet altijd op de 

juiste pagina terecht. 

0 van de geteste gebruikers kwam op de pagina 

over mobiele problemen of storingen uit. Ze 

kwamen zelfs op pagina’s uit van externe partijen 

omdat ze daar wel een antwoord op hun vraag 

konden vinden. 

Alle gebruikers zouden een chatbot die je naar de 

juiste pagina op de website stuurt heel handig 

vinden. 

Alle geteste gebruikers zouden bellen of naar de 

winkel gaan van KPN als ze het echt niet kunnen 

vinden. Hier valt dus winst uit te halen.

Voor mij ligt hier de uitdaging om de content zo 

duidelijk te maken dat gebruikers geen contact 

meer hoeven op te nemen met KPN. Het is de 

bedoeling dat ze hun eigen problemen kunnen 

oplossen.

Onderdelen meenemen voor PvE

- Consistentie

- Chatbot toevoegen

- Gebruiker zo min mogelijk laten scrollen
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Introductie
EXTERNE SITUATIE

In dit hoofdstuk zal er worden gekeken naar de concurrentie. 

Hoe kun je bij de concurrent een antwoord op je vraag vinden?

Ik zal hier naar andere telecomaanbieders kijken maar ook naar 

totaal andere websites waar je een service afdeling hebt zoals 

een webshop.

Ik hoop hier patronen te vinden die handig zouden kunnen zijn 

voor mijn project, ook hoop ik dat ik patronen vindt die totaal 

niet handig zijn. 

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in bad, good en best 

practices op volgorde.
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Tripadvisor web & app
 BAD PRACTICE

Tripadvisor heeft een popup voor populaire 

helpcentrumonderwerpen. Dit patroon zie je verder 

niet ergens.

Verder viel het op dat er een groot verschil zit 

tussen de web en de app versie van TripAdvisor. In 

de app moest ik ook erg zoeken naar iets van 

service terwijl deze op webb direct vindbaar in de 

zoekbalk is.

Popup komt irritant in je scherm terecht

Je moet veel lezen om iets te vinden

Niet overzichtelijk

App en Web zijn totaal verschillend
Afbeelding 1 web Afbeelding 2 App Afbeelding 3 App - websitefuncties 

uitgeklapt

WEB APP
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Ziggo
 TELECOM BAD PRACTICE

Ziggo heeft een soort gelijke navigatiestructuur in 

de menubalk als kpn. Echter is het wel opvallend 

dat zij al direct een knop als: ‘’Veelbezocht’’ hebben. 

Dit is een interessante oplossing. 

Contact met Ziggo

In Afbeelding 3 probeer ik contact op te nemen om 

met Ziggo. Wat hier opvallend is dat hier direct 

weer de veelbezochte vragen staan.

Afbeelding 1 Navigatie Ziggo Afbeelding 2 Klantenservice Afbeelding 3 Contact opnemen met Ziggo

Klantenservice is makkelijk te vinden

De gebruiker vindt direct het telefoonnummer zonder 
ergens doorheen te hoeven zoeken
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Tele 2
TELECOM BAD PRACTICE

Bij Tele2 heb je in het menu het knopje 

klantenservice staan die je uit kunt klappen. Hierna 

krijg je een lange lijst waar je uit kunt kiezen.

Wat opvallend is, dat je via hier ook met het 

kruimelpad weer terug kunt navigeren

Afbeelding 1 Klantenservice Afbeelding 2 Naar beneden gescrolld en 
klik op ‘’Alles over internet’’

Afbeelding 3 ‘’Alles over Internet’’ 
aangeklikt.

Alle antwoorden staan per onderwerp geclusterd

Je moet heel veel scrollen voordat je een antwoord 
op je probleem hebt gevonden
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ING
 BAD PRACTICE

Bij ING sturen ze er ook direct naar om zelf in te 

typen waar je naar zoekt. 

Als je naar beneden scrollt proberen ze je naar de 

community te krijgen. Dit is het forum waarmee je 

elkaar kunt helpen.

De veelgestelde vragen van ING staan aangegeven 

in tabjes, overzichtelijke manier.

Afbeelding 1 Overzicht Klantenservice Afbeelding 2 op ‘’Bestelling plaatsen’’ 
geklikt

Afbeelding 3 Stel je vraag aan Yamuda

Zoekbalk werkt goed om een antwoord te vinden

Je moet door heel veel tekst zoeken om je antwoord 
te vinden

Tabjes zijn ongebruikelijk maar overzichtelijk
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Coolblue
GOOD PRACTICE

Coolblue heeft de navigatie structuur in 

collapsibles met iconen, zo kun je doorklikken 

naar je vraag. Bovenaan kun je weer terug naar de 

vorige.

In afbeelding 2 je dat er aangegeven wordt hoe 

lang het duurt voordat elk kanaal antwoord. Ook is 

Whatsapp een opvallende optie hier.

Een ander opvallend ding is dat de chatbot 

(afbeelding 3)  ‘’Stel je vraag aan Yamuda’’ op deze 

zelfde pagina staat en ook antwoord op deze 

pagina geeft. De chatbot zit niet in een popup of 

als losse knop.

Afbeelding 1 Overzicht Klantenservice Afbeelding 2 op ‘’Bestelling plaatsen’’ 
geklikt

Afbeelding 3 Stel je vraag aan YamudaNavigatie overzichtelijk met iconen en collapsible

Je kunt heel erg makkelijk contact opnemen, 
telefoonnummer en Whatsapp optie staan direct 
zichtbaar
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Simyo
 TELECOM GOOD PRACTICE

Bij Simyo valt het op dat ze direct sturen naar dat 

je het antwoord zelf kunt intypen. Daaronder vind 

je de categorien. Via deze categorien klik je vrij 

gemakkelijk door naar het volgende antwoord en 

klik je snel weer terug.

Wat vooral opvallend is, als je een woord intypt in 

de zoekbalk dat er direct vragen onder verschijnen 

die jouw vraag al zou kunnen zijn.

Afbeelding 1 Overzicht klantenservice Afbeelding 2 op ‘’Bestellen & 
overstappen’’ gedrukt

Afbeelding 3 ‘’Simkaart’’ ingetypt

Je ziet direct de zoekbalk

De zoekbalk geeft direct opties voor een antwoord op 
je probleem

Navigatie naar je antwoord is consistent

• 2018  Marianne ter Braake•Afstuderen



Bol.com
 GOOD PRACTICE

Bol.com heeft ook een kopje Service & Contact, 

hiermee wordt direct gestuurd naar de chatbot. Zie 

afbeelding 3 voor de uitwerking. Daaronder kun je 

via de cards met iconen navigeren naar je vraag.  

Vervolgens staan alle vragen in een collapsible. 

Deze service pagina ziet er op de app exact 

hetzelfde uit.

Afbeelding 1 Overzicht Service & Contact Afbeelding 2 op ‘’Retourneren & Ruilen’’ 
geklikt. 

Afbeelding 3 Vraag het aan Billie Chatbot

Heeft een chatbot

Voelt persoonlijk, heeft een naam: Billie

Onderwerpen voor problemen zijn in cards 
aangegeven met iconen

Gebruikt illustraties in de achterliggende pagina

App en Web zijn gelijk

Chatbot herkent geen spelfouten
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The North Face
 GOOD PRACTICE

The North Face probeert de gebruiker persoonlijk 

te helpen aan een nieuwe jas. Hiermee vraagt deze 

wat je wil hebben en voor wanneer. Ze geven 

voorbeelden van die je in kunt typen en als er 

beperkte opties zijn dan geven ze knoppen om 

je een keuze te laten maken.

Als je alle stappen doorlopen hebt dan geven zij de 

perfecte jas die aan al je wensen voldoet.

Dit is eigenlijk een chatbot.

Voelt persoonlijk

Geven voorbeelden voor wat je in kunt typen

Buttons om je een richting op te sturen

Herkent geen spelfouten
Afbeelding 1 homescreen Afbeelding 2 optie met voorbeelden Afbeelding 3 keuzemenu
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Hound
GOOD PRACTICE

Hound is een slimme spraakassistent. Momenteel 

alleen beschikbaar voor Android. Het is een 

applicatie die met stembesturing werkt

Je kunt een vraag stellen aan Hound en dan gaat 

deze uit zichzelf op zoek naar het juiste antwoord.

Hound is op dit moment een losstaande app maar 

komt ook als platform beschikbaar zodat andere 

ontwikkelaars deze software kunnen integreren in 

eigen applicaties.

Voelt persoonlijk

Gebruiker hoeft niet meer te zoeken

Werkt nog niet optimaal

Niet beschikbaar voor web

https://www.androidplanet.nl/apps/hound-installeren/
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ASR
BEST PRACTICE

ASR, de Nederlandse verzekerings maatschappij 

voor alle verzekeringen. Deze hele website 

bestaat uit een chatbot, zo kom je uiteindelijk bij 

het antwoord dat je zoekt.

Deze chatbot heeft knoppen om je een richting op 

te sturen. 

Voelt persoonlijk

Chatbot is 24/7 beschikbaar

Gebruiker wordt door de chatbot gestuurd door de 
website heen

Chatbot reageert altijd

Gebruiker heeft niet 1 overzicht om door de website 
heen te zoeken maar moet klikken
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T-mobile
 TELECOM BEST PRACTICE

T-mobile heeft een volledig andere structuur om je

antwoord te vinden. Hiermee word stap voor stap

naar je antwoord geleid.  Hierdoor kun je pas

bellen als je het antwoord echt niet hebt kunnen

vinden.

Als je inlogt in de app dan ziet de servicepagina er

precies hetzelfde uit. App & Web zijn gelijk.

Afbeelding 1 Stap 1 Afbeelding 2 Stap 2 en 3 doorklikken naar 
contract

Afbeelding 3 Stap 4 kun je het antwoord 
vinden, je kan pas bellen als je het 
antwoord echt niet hebt gevonden

Stap voor stap de gebruiker meenemen

De gebruiker door alle stappen heen laten lopen 
voordat je kunt bellen

Web & App zijn precies hetzelfde
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Conclusie
CONCURRENTIEONDERZOEK

De Telecom bedrijven hebben allemaal 

verschillende structuren opgebouwd mbt het 

vinden van je antwoord. De meest interessante 

vond ik T-Mobile,  zij sturen echt stap voor stap je 

er doorheen en pas als je alles geprobeerd hebt 

kun je pas contact opnemen met de 

klantenservice. 

Dit stap voor stap een gebruiker meenemen gaan 

we ook meenemen in een usability test bij Telfort. 

Hierover meer in het volgende hoofdstuk.

Bij Tele2 moest er erg veel gescrolld worden 

voordat je het juiste antwoord kon vinden, dit is 

geen goed voorbeeld voor een gebruiker.

Buiten de Telecom bedrijven komt er vaak een 

chatbot voor die je op de juiste pagina van de 

website laat landen, dit vind een hele interessante 

navigatiestructuur omdat een gebruiker hierdoor 

niet meer hoeft te zoeken.

Wat bij Hound erg interessant is dat ze de voice 

search geïntegreerd hebben. Hiermee hoef je 

alleen maar in te spreken wat je wil en dan krijg je 

het antwoord eruit.

Bol.com & T-mobile heeft app en web gelijk 

getrokken, de hele service pagina ziet er hetzelfde 

uit. Dit ga ik meenemen voor mijn Programma van 

Eisen

Onderdelen meenemen voor PvE

- Consistentie

- Gebruiker stap voor stap meenemen

- Gebruiker pas laten bellen als alle stappen zijn

doorlopen

- Web & App gelijk trekken

- Overzichtelijke navigatie

- Iconen gebruiken

- Goed werkende zoekbalk met voorbeelden wat

je in kunt typen

- Persoonlijk laten aanvoelen
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Introductie
TRENDS

In dit hoofdstuk zullen er trends worden toegelicht die van 

toepassing kunnen zijn op mijn project. Per onderdeel wordt er 

inzicht gegeven wat dit voor mijn project zou kunnen 

betekenen.

Ik hoop nieuwe inzichten te krijgen die handig zouden zijn hoe 

je een gebruiker mee kunt nemen.
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Chatbot
TRENDS

Een chatterbot, chatbot of kortweg bot is een 
geautomatiseerde gesprekspartner. Het is dan ook een 
samenvoeging van het woord 'chat' en 'robot'.

Een chatbot neemt deel aan een getypte conversatie; 
vaak een dialoog, waarbij de gebruiker een vraag 
intikt en de chatbot antwoord geeft.
Sommige chatbots zijn menu-gestuurd; dan krijgt de 
gebruiker een keuze voorgelegd.

Voor mijn project zou een chatbot interessant kunnen 
zijn om het menu van de Service pagina in een 
chatbot te stoppen om zo de gebruiker naar de juiste 
pagina te sturen. Uit de test is gebleken dat hier wel 
behoefte naar is.
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Web en app komen steeds dichter bij elkaar
TRENDS

Zoals bijvoorbeeld een PWA (Progressive Web App) Het 

oogt en werkt als een app, maar het is een website.

Er zijn tal van apps te vinden die hybride zijn ontwikkeld. 

Bekendere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de mobiele apps 

van Evernote, Twitter en Uber

Voor mijn project zou ik kunnen denken om iets te maken 

wat zowel voor web als app werkt.

https://www.incentro.com/nl/blog/5-redenen-om-nu-

voor-hybride-apps-te-gaan/
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Voice search
TRENDS

Waar je normaal gesproken een toetsenbord nodig had om je 

zoekvraag te typen, is het met voice search mogelijk om je 

zoekvraag met je stem in te spreken. Praten gaat sneller dan 

typen, waardoor voice search snel, makkelijk en handsfree is. Je 

vraag wordt nog sneller beantwoord, dan met een getypte 

zoekopdracht. Voice search wordt meestal op de mobiele 

telefoon gebruikt (denk aan Apple’s Siri).

In mijn project zou ik dit kunnen gebruiken om op deze manier 

een antwoord op je vraag te vinden door hem in te spreken.
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Augmented reality
TRENDS

Bij augmented reality gebruik je meestal een smartphone, waarbij 

je door de zoeker van de camera kijkt. De extra informatie 

verschijnt dan op het scherm van je iPhone. Vaak wordt voor 

augmented reality een zogenaamde marker gebruikt. Dit is een 

streepjescode, QR-code of andere unieke afbeelding zodat de app 

weet welke data of animatie getoond moet worden. De software 

analyseert de marker en haalt de gewenste data op. Dit kan 

steeds dezelfde informatie zijn of informatie die realtime bijgewerkt 

moet worden.

In mijn project zou ik augmented reality kunnen gebruiken om een 

voorwerp te scannen met je telefoon (zoals een modem) om zo 

meteen op de juiste pagina in de website te komen om je antwoord 

te vinden.
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Door digitalisering neemt contactvolume toe
TRENDS

Ruim 80% van de klanten zoekt snel iets online op op hun 

smartphone, een groot deel zelfs op het moment dat ze in de 

winkel staan. De jongere generatie zoekt veel laagdrempeliger 

en vaker contact waardoor het contactvolume sterk gaat 

toenemen. Echter zal het aantal calls en mails afnemen, een 

duidelijk verschuiving naar mobile en online.

Bron: Global Contact Centre 
benchmarking report (2016)
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A.I. gaat 50% van huidige banen vervangen
TRENDS

Artificial intelligence (robotisering) is een general-purpose 

technologie. In contrast met specialistische oplossingen (uit het 

verleden) gaat AI allerlei steeds complexere menselijke functies 

vervangen gebaseerd op patroonherkenning. Hoe meer data er 

beschikbaar is, hoe eenvoudiger dit wordt. De shift die AI brengt 

is van tools die mensen productiever maken naar tools die 

medewerkers vervangen.

https://www.bright.nl/bright-business/ai-vervangt-helft-banen-

en-roeit-armoede-uit
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Introductie
CONCLUSIE

In dit hoofdstuk zal de conclusie uit het vooronderzoek worden 

beschreven.

Er is een SWOT analyse gemaakt om de sterke, zwakke, kansen en 

bedreigingen tegenover elkaar te zetten van de huidige pagina.

Later zijn er 2 persona’s opgesteld: Amir en Emma, dit zijn typische KPN 

gebruikers. Ook is er een User Journey opgesteld met hoe de persona op 

dit moment een probleem probeert op te lossen met een mobiel.

Hieruit zullen alle gebruikerseisen worden opgesomd die uit de 0-meting 

en uit de analyse van het zoekgedrag komen.

De eisen vanuit KPN worden meegenomen en later wordt er een compleet 

overzicht gegeven van het Programma van Eisen waaraan het hele 

concept moet voldoen om de online service voor mobiele problemen op te 

lossen. 



Challenge
 CONCLUSIE

Hoe verbeter ik online service voor 

mobiele problemen?



SWOT analyse
 CONCLUSIE

Sterkten

Kansen Bedreigingen

Zwakten

Om de sterke kanten, de zwakheden, de kansen en de 

bedreigingen van de huidige ‘’Service & Contact’’ 

pagina inzichtelijk te maken is hiernaast een SWOT 

analyse gemaakt. Dit is gemaakt naar aanleiding van 

de 0-meting. In die meting bleek dat de gebruikers de 

juiste pagina helemaal niet konden vinden.

- Als de klanten ervaren negatief geholpen te
worden, kunnen ze overstappen naar de
concurrent

- Navigatiestructuur&pagina’s consistent
maken
- In minder stappen naar je antwoord of het zo
te laten lijken
- Persoonlijker maken
- Inzichtelijk maken voor de gebruiker op welke
pagina hij zich bevindt om zo ook terug te
kunnen navigeren
- Web en app komt dicht bij elkaar, 1 ding voor
beiden maken
- Voice search

- Navigatiestructuur&pagina’s is niet consistent
- Navigatie heeft geen iconen
- Je moet heel veel klikken om je antwoord te
vinden
- Het is niet persoonlijk
- Gebruiker heeft geen inzicht in op welke
pagina hij zit en kan zo niet terug navigeren

- De content voor alle antwoorden is
beschikbaar
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Leeftijd 32 jaar

Beroep Leraar op MBO

Opleiding HBO en WO

Woonplaats Amsterdam

Relatie Met Tamara

Tijdsbesteding per dag

Algemeen

Devices

Eigenschappen

Slapen

Reizen

Werken

Social Media

Socializen

Nieuws

7  uur

1,5  uur

8 uur

1,5 uur

2 uur

1 uur

Persona: Amir
CONCLUSIE

Onafhankelijk

Ondernemend

Toekomstgericht

Van alles op de hoogte

Self-supportive

+ +



Leeftijd 48 jaar

Beroep Secretaresse 

Opleiding MBO

Woonplaats Diemen

Relatie Getrouwd met Erik 2 kinderen

Tijdsbesteding per dag

Devices

Eigenschappen

Slapen

Reizen

Werken

Social Media

Kinderen

Nieuws

6  uur

0,5  uur

5 uur

1,5 uur

5 uur

0,5 uur

Persona: Emma
CONCLUSIE

Snel en efficient dingen regelen

Duidelijk en daadkrachtig

Self-supportive

++

Algemeen



User Journey Amir 
Probeert informatie over zijn mobiele problemen te vinden

Stage of Journey

Activities Amir wil graag zijn oma 

bellen maar hij kan 

opeens niet meer 

bellen en hij weet niet 

waarom…

Gaat via zijn 
mobiel naar 

kpn.com

Typt via de 
zoekbalk in:

‘’Bellen’’

Navigeert via 
‘’Service & 

Contact’’ naar: 
‘’Problemen met 

mobiel’

Probeert het 
antwoord te 
vinden op de 
pagina over:

 bel problemen

Belt naar het 
telefoonnummer 
van kpn met de 
vaste telefoon

Blijft wachten tot 
hij een 

medewerker 
krijgt

Lost het bel 
probleem stap 

voor stap met de 
medewerker op

Geïrriteerd want 
kan het niet 

vinden

Geïrriteerd want 
wordt in de wacht 

gezet

Kost te veel tijd 
en heeft zelf niet 

de controle

Helemaal blij 
want hij kan oma 

bellen

Hoopt op een 
antwoord

Baalt want hij wil graag 
zijn oma spreken

- Gebruiker het zelf laten oplossen

- Zoekbalk werkbaar maken

- Content makkelijker vindbaar maken

- Gebruiker sneller zelf laten oplossen

- Gebruiker ‘’in control’’ te laten zijn & daarom

online oplossen

Geïrriteerd 
vanwege de 

verkooppraatjes

Klaar om het 
opnieuw te 
proberen

Feeling and Needs

Potential  
opportunities for 

Improvement

Gaat op zoek naar informatie Opnieuw Zoekt hulp Lost opHeeft een probleem

Maar KPN niet 
want dit kost geld

bellen
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Design principes vanuit KPN
CONCLUSIE

06. Use Data

02. Keep it simple 04. Make it fun03. Be honest, earn trust01. Human based

08. Embrace the future07. Think Lego05. Support mobility
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De volgende principes worden gegeven vanuit KPN.



Eisen gebruiker
CONCLUSIE

Aan de hand van de 0-meting en de analyse hoe gebruikers op dit moment 

zoeken, zijn de volgende eisen opgesteld waar het concept aan moet 

voldoen volgens de gebruiker:

- Gebruiker wil zelf een antwoord op de vraag over mobiele problemen

kunnen vinden

- Gebruiker wil snel een antwoord vinden

- Gebruiker wil een duidelijk overzicht hebben

- Gebruiker wil niet te veel scrollen

- Gebruiker wil niet te veel moeten nadenken

- Gebruiker wil stapsgewijs bij het antwoord komen

- Gebruiker wil dat het persoonlijk aanvoelt

- Gebruiker wil het in 1  keer kunnen begrijpen
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Programma van Eisen
 CONCLUSIE

Aan de hand van het concurrentieonderzoek, best practises, trends en de usability test van 

Telfort zijn de volgende eisen opgesteld waar het concept aan zou moeten voldoen. Deze zijn 

onderverdeeld in de volgende onderdelen:

M - Must have  Deze eisen moeten in het eindproduct voorkomen

S  - Should have  Deze eisen zijn gewenst in het eindproduct

C  - Could have  Deze eisen zijn gewenst indien er genoeg tijd is

Opdrachteisen

- Het concept moet een antwoord op je mobiele probleem kunnen laten vinden (M)

Technische eisen

- Het concept moet geschikt zijn voor zowel Android als iOs (M)

- Web & App moeten gelijk zijn (M)

- Het concept moet voice search bevatten (C)

Functionele eisen

- Het concept moet persoonlijk aanvoelen (S)

- Het concept moet consistent zijn (M)

- Het concept moet herbruikbaar zijn (S)

Vorm eisen

- Het concept moet stap voor stap vormgegeven worden (S)

- Gebruiker moet optie in een zoekbalk hebben (S)

- Het concept bevat iconen (S)

Interactie eisen

- Het concept moet makkelijk klikbaar (M)

- Het concept moet zo min mogelijk kunnen scrollen (M)

- Het concept moet geclusterd zijn (S)

- Gebruiker kan pas bellen als alle stappen zijn doorlopen (S)
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Introductie
CONCEPTING

Vanuit de gebruikers eisen en het programma van eisen zijn de 

eerste ideeen geschetst.  Ik heb geprobeerd om alle gebruikers, 

content, interactie en vormgevingseisen in de schetsen te 

verwerken.  Ik wil zowel de vindbaarheid als de interactie 

verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat er heel veel opties zijn die een 

gebruiker zelf al kan uitvoeren waardoor ze misschien wel weer 

kunnen bellen, hierdoor wil ik een aantal checkvragen stellen 

aan de gebruiker voordat ze verder kunnen.

Centrale vraag: ‘’Hoe kun je gebruikers met een mobiel probleem 

deze zelf online laten opzoeken dmv een aantal checkvragen om 

problemen uit te sluiten zonder te veel hoeven scrollen in de 

pagina.’’

De oplossing zal ik in meerdere vormen gaan schetsen en later 

testen bij de gebruiker om zo weer tot nieuwe inzichten te 

komen. 



Ideeontwikkeling
 CONCEPTING

Schermen hiernaast is idee ontwikkeling, komt niet in mn verslag 

te staan maar wel als bijlage



Startmenu
 CONCEPTING

Hiernaast heb ik de ideeen geschetst over een startmenu. Dit 

zijn allemaal ideeen gebasseerd op dat de gebruiker zo min 

mogelijk hoeft te scrollen.

1. Knoppen

2. Radio button met volgende button

3. Iconen met volgende button

4. Chatbot met opties

Uit het vooronderzoek is gebleken dat gebruikers graag 

stapsgewijs meegenomen willen worden en graag het gevoel 

willen hebben dat ze persoonlijk geholpen worden. Daarom is de 

laatste optie een chatbot waardoor een gebruiker het idee krijgt 

dat er tegen hem/haar gepraat wordt terwijl hij het eigenlijk zelf 

doet.



Schetsen met iconen
 CONCEPTING

Hiernaast heb ik de ideeen geschetst over het menu met iconen 

omdat uit de test is gebleken dat gebruikers vaak op iconen 

klikken. Daarbij willen ze stapgewijs meegenomen worden. 

Hiervoor heb ik eerst de content proberen te clusteren.

1. Knoppen

2. Volgende button

3. Iconen met volgende button

4. Chatbot met opties

In de laatste schets is er gespeeld met iconen waar je precies op 

kunt klikken zonder radio button. 



Schetsen met knoppen en voice search
 CONCEPTING

Hiernaast heb ik de ideeen geschetst over het menu zonder 

iconen maar met knoppen. Hierin hoeft de gebruiker een klik 

minder te doen omdat ze niet op volgende hoeven te drukken, 

hierdoor zou dit sneller moeten werken.

Later geef ik voorbeelden hoe voice search een zoekbalk in het 

ontwerp als extra erbij eruit kan zien.

Er is gekozen voor deze zoekbalk omdat gebleken is dat 

gebruikers vaak typen in de zoekbalk of typen via Google.
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Virtuele assisitent
 CONCEPTING
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Incl storing, zonder administratie
 CONCEPTING



Het concept
 CONCEPTING

Vanuit de ideeontwikkeling kwam ik er achter dat er heel veel problemen zijn die je 

met een aantal checkvragen stap voor stap al kunt oplossen.  Zoals:

- Ik kan niet meer bellen

- Ik kan niet meer smsen

- Mijn internet doet het niet

Ik wil mij hier op focussen zodat er een aantal problemen al opgelost kunnen 

worden door de gebruiker zelf voordat ze naar de klantenservice gaan bellen. 

Hiermee is de gebruiker meer ‘’in control’’.

In de volgende slides zal ik 2 ontwerpen maken met verschillende interacties om 

vervolgens te testen 



Navigatiestructuur 
 CONCEPTING

Hiernaast is de startnavigatie te zien van de virtuele assistent en 

de schermen die achter elkaar geplakt zijn.



Checkvragen virtuele assisitent
 CONCEPTING

Checkvragen kunnen ook gesteld worden in een virtuele assistent.  In de volgende 

schermen (zie prototoype 1) zullen deze met knoppen worden ingezet zodat een 

gebruiker niet het idee krijgt dat hij daadwerkelijk met iemand aan het chatten is.

In de volgende flow werk ik uit: ‘’Ik kan niet bellen’’.

De volgende vragen worden er ingezet:

- Waarmee heb je een probleem?

- Wat is het probleem?

- Beschrijf het probleem

- Heb je je telefoon al opnieuw gestart?

- Staat je vliegtuigmodus of niet storen aan?

- Heb je gekeken of je op een andere locatie wel bereik

hebt?

- Heb je recent een nieuwe simkaart gekregen?



Checkvragen losse schermen
 CONCEPTING

In de volgende schermen worden de checkvragen ingezet met een andere interactie. In deze flow 

worden de schermen achter elkaar geplakt in plaats van onder elkaar. (zie prototype 2)

Ook is er in deze flow een zoekbalk toegevoegd om te kijken hoeveel mensen daar in gaan typen.

In de volgende flow werk ik uit: ‘’Ik kan niet bellen’’.

De volgende vragen worden er ingezet:

- Waarmee heb je een probleem?

- Wat is het probleem?

- Beschrijf het probleem

- Heb je je telefoon al opnieuw gestart?

- Staat je vliegtuigmodus of niet storen aan?

- Heb je gekeken of je op een andere locatie wel bereik

hebt?

- Heb je recent een nieuwe simkaart gekregen?

- Heb je je facturen wel betaald?



A/B test
 CONCEPTING

Voorgaande waren 2 prototypes te zien waarmee je met je telefoon zelf zou 

kunnen oplossen waarom je niet kunt bellen.

Beide prototypes bevatten dezelfde flow maar dan op een hele andere manier. 

Ik heb beide prototypes met InVision gemaakt en op mijn telefoon gezet zodat de 

gebruikers het ook echt kunnen testen alsof het een app is.

Prototype 1: https://kpn.invisionapp.com/share/QFV14099634SGZ

Prototype 2: https://kpn.invisionapp.com/share/3TK14112401WXR

Om te kijken wat gebruikers als een prettigere interactie ervaren, ga ik deze testen 

op 5 personen. Ik geef eerst prototype 1 en daarna prototype 2 met de vraag: ‘’Wat 

nou als je niet meer kunt bellen, hoe zou je dat hier kunnen oplossen?’’

Ik verwacht dat mijn gebruikers tot een conclusie komen welke interactie als het 

meest prettig wordt ervaren. Deze zal ik dan gebruiken om verder mee te 

ontwerpen. Prototype 1 Virtuele assisitent Prototype 2 losse schermen

VS.

https://kpn.invisionapp.com/share/QFV14099634SGZ
https://kpn.invisionapp.com/share/3TK14112401WXR


Wim & Gonny
 CONCEPTING

Gebruiker 1&2 zijn 59 jaar en niet zo heel erg handig met telefoons, ze doen deze test samen.

De virtuele assistent begrepen ze eerst niet wat ze moesten doen. Na de vraag: ‘’Wat nou als 

je niet meer kunt bellen, hoe zou je dat hier kunnen oplossen?’’ kreeg ik het antwoord: ‘’Dan ga 

ik op Internet’’ Dus ze bleven maar op het knopje Internet drukken. Nadat ik uitgelegd heb dat 

ze een probleem met hun telefoon hebben en daarom op mobiel moeten klikken begrepen ze 

het pas. 

Verder vonden ze de interactie die naar beneden gaat niet heel prettig, ze vinden het veel 

scrollen.

Prototype 2 begrepen ze vrijwel direct en ervaarden deze als erg prettig, ‘’je ziet meteen wat je 

aanklikt en hoeft niet zoveel te lezen’’. 

Ze vinden het niet erg dat ze inprincipe vaker moeten klikken, deze flow is makkelijker. Ook 

vinden ze het overzicht aan het einde erg prettig met wat je allemaal kunt doen.

De zoekbalk zouden ze niet gebruiken.

Beiden voorkeur prototype 2



Thomas
 CONCEPTING

Thomas is 28 jaar en winkelmedewerker bij een KPN winkel. Ook hem heb ik gevraagd wat hij 

van de 2 prototypes vindt. 

Prototype 1 vond hij veel scrollen, wel merkte hij meteen dat het goede vragen zijn omdat dit 

ook de eerste dingen zijn die hij aan een klant vraagt.  Wel zou hij de vraag om de telefoon 

opnieuw op te starten echt heel hoog te zetten omdat dit echt bijna alles oplost. Ook de vraag 

over de nieuwe simkaart zou hij hoger zetten omdat er veel mensen in de winkel komen met 

de vraag: Ik heb een nieuwe telefoon en ik kan niet bellen.

Prototype 2 vond hij qua interactie direct heel erg fijn, hij vond dit veel overzichtelijker en 

beter voor de duim. Hij geeft aan dat hij meestal navigeert met 1 hand en met prototype 2 kan 

dat veel makkelijker dan met prototype 1. Ook zag hij hier aan het einde nog de vraag over de 

facturen staan, dit was ook een hele belangrijke gaf hij aan.

Hij zou direct de zoekbalk functie gebruiken.

Voorkeur prototype 2



Eddie
 CONCEPTING

Eddie, 28 jaar en hacker van beroep heeft al eerder meegedaan aan de 0-meting.

Hij vond de virtuele assistent heel erg irritant, het duurde te lang. Hierdoor zou hij juist direct 

contact op willen nemen met de klantenservice.  Hij gaf hier wel aan dat het misschien tof is 

als ze direct ook je rekening checken of dat al gedaan is.  Ook begreep hij de vraag niet van 

vliegtuigstand, hij zou de vraag omdraaien want nu drukte hij op t verkeerde antwoord omdat 

hij de vraag niet begreep.

Prototype 2 vond hij heel erg fijn, de navigatie was veel makkelijker en sneller volgens hem en 

hij vond het overzicht erg prettig. Hierdoor zie je in 1 oogopslag wat je allemaal kunt doen. 

Ook hierbij zou hij direct aangeven vanuit de backend of de rekening wel betaald is.

Voorkeur prototype 2



Mischa
 CONCEPTING

Mischa, 23 jaar en studeert journalistiek.

De virtuele assistent vindt ze eigenlijk best fijn omdat alles stap voor stap gaat en ze niet zo 

heel vaak hoeft te klikken. Ze heeft de oplossing ook zo gevonden. Ze heeft hier verder ook 

geen vragen over. Ze reageerde wel direct op de vraag over telefoon opstarten: Ja ofcourse, 

dat doe ik natuurlijk als eerste.

Toen ik haar prototype 2 gaf vond ze de navigatie nog fijner dan prototype 1 omdat de iconen 

lekker groot zijn. Zij zal de zoekbalk niet gebruiken omdat ze gewoon op iconen klikt. Het 

laatste overzicht wil ze liever ook stap voor stap hebben omdat ze vindt dat ze nu te veel 

opties in 1 keer krijgt. Later zei ze ook dat ze misschien de navigatie ook in 1 klik wil hebben in 

plaats van op volgende klikken. Maar dan nog heeft ze het liever achter elkaar in plaats van 

onder elkaar.

Voorkeur navigatie prototype 2 maar de laatste check ook stap voor stap



Conclusie
 CONCEPTING

Na de eerste test is gebleken dat de gebruikers de navigatie van het tweede prototype prettig ervaren dan 

het eerste prototype. Het eerste prototype werkte ook niet helemaal lekker omdat de gebruiker alsnog 

naar beneden moest scrollen. Ik ben bang dat dit van invloed kan zijn op de keuze voor prototype 2.

Nieuw ontwerp Virtuele Assistent

Hierom maak ik een nieuw prototype van de virtuele assistent om te kijken of dit effect heeft gehad in de 

keuze voor prototype 2. Ik wil een virtuele assistent maken die automatisch meescrollt, omdat dit niet 

mogelijk is met InVision ben ik op zoek gegaan naar een andere tool.

Ik kwam uit bij BotSociety, zie hieronder de link naar het prototype.

Link:

https:/app.botsociety.ios5ae97b2a8eddfa010e9129b3p=99c3887bb73454c33650b9873869f916c311d74b

Nieuw ontwerp ptototype 2 met losse schermen

Omdat er in de test is gebleken dat mensen het prettig ervaren dat er op je locatie gekeken werd heb ik 

deze geintegreerd op de pagina van het probleem.

Ik ga het nieuwe prototype weer A/B testen tegenover prototype 2.

Screenshot van de virtuele assistent 
in BotSociety

Screenshot van prototype 2



Feedback vanuit KPN
 CONCEPTING

Vanuit Online

Ideaal is dat iemand het zelf wil doen, klant goed helpen

Goal Completion Rate, met welke intentie kom je hier? Naderhand is het gelukt?

Hoeveel moeite is het om iets te vinden?

Hoeveel waarde vernietiging door mensen eerst stappen te doorlopen?

Hoe staat de bezoeker er in qua technische kennis?

Wat als een gebruiker op een festival staat en er niet genoeg palen zijn?

Wat als ik het overzicht met checkvragen ook visualiseer? met tijdsaanduiding?

Vanuit UXLab

Eerst internet en dan mobiel doen, anders lees je mobiel internet en dat kan voor 

verwarring zorgen.

> Navigatiestructuur i.p.v. flowchart en het toevoegen van KPN.com. Dan weet de lezer

waar je het over hebt.

> Testprototype: je kunt nu maar 1 item selecteren, klik op item en dan door naar

volgende i.p.v. nog een keer extra op de knop moeten klikken.

> Telefoon opnieuw opstarten etc. ziet eruit als knoppen en dus een keuze = het niet.

Collapsable van maken. 1-3 weghalen i.v.m. dat het nu volgorde lijkt terwijl je ook een

andere volgorde kunt proberen.

> Eerst storing checken daarna andere opties.

> Facturen kijken bij de lijst zetten met andere opties waar het aan zou kunnen liggen.

> Even je 2e prototype doorlopen op taal (kan/kun, oke(met komma erachter) etc.

> Wat is de beste manier om te interacteren met klanten (doel), vervolgens testen en

tweaken etc.



Test 2
 CONCEPTING

Leila

Vind inloggen heftig want schuchtig

virtuele assistent voelt persoonlijker  zal daarom ook sneller email geven.  

melicia

heeft overzicht wel gelezen maar gaat verder. Bij een officiele KPN app zou ik wel 

inloggen. Had niet door dat t KPN ID was.    Vind deze overzichtelijker door de iconen, 

ik lees slecht. 

Kwam bij de assistent pas achter dat er simkaart stond, deze had ze niet gelezen, Vind 

dit minder persoonlijk. Dit voelt voor mij als chatman.  

Danielle

Gebruikt geen zoekfunctie, leest overzicht wel en snapt het ook.  Zou inloggen want 

dat wordt het persoonlijker ipv het probleem algemeen. Zou zoekfnctie niet gebruiken 

omdat de stappen vanzelfsprekend zijn.

- 2e aan de ene kant persoonlijker maar voor mijn gevoel duurt het langer, wel handig

om te zien wat je moet doen voor vliegtuigmodus, simkaart is fijn dat je direct

doorgestuurd wordt. Denk dat het voor oudere mensen enger is om gegevens in te

vullen. Vindt beiden wel wat, maar prototype 2 is beter omdat ik zelf kan klikken, is voor

mijn gevoel makkelijker.

Jelani

drukt op internet om te kijken of er anderen problemen hebben, drukt vervolgens wel 

goed.  ZOu alles uitvoeren .  ZOu niet inloggen, want te veel moeite. Zou meteen bellen. 

Nadat ik zeg dat je niet kunt bellen.

- Voelt behulpzaam, beter dan klikken op een website, voelt persoonlijker. Zou nu wel

inloggen omdat ik geen andere keuze heb. Het is interactief dus het heeft sneller mijn

aandacht te pakken en dan wil ik wel doorgaan.  Vind het lekker dat je in contact kan

komen. Vindt assistent beter.



Nieuw ontwerp
 CONCEPTING

Knoppen met alleen tekst

Met welk product heb je een
probleem?

Storingchecker

Typ hier je probleem

Internet

TV

Mobiel

Vast bellen

Er is op dit moment geen storing op jouw locatie

kpn

Met welk product heb je een
probleem?

Storingchecker

Typ hier je probleem

Er is op dit moment geen storing op jouw locatie

kpn

Internet

Mobiel

TV

Vast bellen

Met welk product heb je een
probleem?

Storingchecker

Typ hier je probleem

Er is op dit moment geen storing op jouw locatie

kpn

Internet

TV

Mobiel

Vast bellen

Met welk product heb je een
probleem?

Storingchecker

Typ hier je probleem

Er is op dit moment geen storing op jouw locatie

kpn

Internet Mobiel

TV Vast bellen

UI iconen zwart

Service iconen

Cards uit material 
design met een 

afbeelding
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Feedback vanuit KPN ronde 2
 CONCEPTING

Op 17 mei is het nieuwe ontwerp weer gepresenteerd in het UXlab voor een review.

Zij gaven de voorkeur aan het ontwerp met de service iconen. Zie hiernaast. In dit 

overzicht zie je in 1 oogopslag wat de opties zijn. 

De buttons met tekst, zie vorige pagina, mogen niet op deze manier gebruikt 

worden omdat het allemaal primaire knoppen zijn en geen secundaire knoppen.

Ook kreeg ik te horen dat er te veel ‘’terug’’ knoppen in het prototype zitten. Er zit 

onderaan een terug knop en je kunt ook nog terug navigeren via het kruimelpad. 

Op Android zit zelfs een back-button, dan zou je in mijn prototype 4 terug knoppen 

zitten.

Verder heb ik alleen een ‘’happy flow’’ met 4 knoppen uitgewerkt. Zij vinden dat ik er 

ook een met 5 knoppen moet uitwerken omdat je dan een gat zou krijgen naast het 

5e icoon.

Als laatste kreeg ik feedback dat er een wachtwoord op mijn site moet ivm 

belangrijke interne informatie.

kpnterug

Ik kan nog niet bellen

Terug

1. Telefoon opnieuw opstarten

Swipe je scherm van boven naar beneden

en kijk of het vliegtuigicoontje ingekleurd

is. Als deze ingekleurd is, klik er dan op

totdat deze niet meer ingekleurd is en

probeer opnieuw te bellen.

2. Checken of vliegtuigmodus uitstaat

3. Probeer een andere locatie

4. Simkaart schoonmaken

5. Factuur bekijken

Mobiel Bellen/smsen Ik kan niet bellen

Laten we eerst even de volgende dingen

proberen

Ik kan niet bellen

Terugknop is overbodig

Kruimelpad Met welk product heb je een
probleem?

Storingchecker

Typ hier je probleem

Er is op dit moment geen storing op jouw locatie

kpn

Internet

TV

Mobiel

Vast bellen
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Prototype knoppen en storing
CONCEPTING

Omdat de testen 50/50 bleven tussen de virtuele app en het 

prototype met knoppen heb ik in samenspraak met KPN een 

keuze gemaakt. We kiezen voor het prototype met knoppen 

omdat deze 1. voor een gebruiker sneller is en 2. voor een 

contentwriter makkelijk is te vullen.

Echter zat er nog een probleem in het protype met de knoppen, 

namelijk de storingen. Deze werden continu overgeslagen in de 

test op het startscherm terwijl het een belangrijk onderdeel is. Als 

er een storing op je locatie is dan is dat al het hele probleem. 

Daarom is storingen verplaatst, niet naar het hoofdscherm (waar 

hij over het hoofd gezien werd) maar meteen als tweede stap.

In de laatste testfase zal er worden gekeken hoe dit wordt ervaren 

bij de gebruiker.

• 2018  Marianne ter Braake•Afstuderen



Final test
CONCEPTING

Om er achter te komen of het nieuwe product ook daadwerkelijk 

voldoet aan de eisen van de gebruiker ga ik een final test 

houden.

Hiermee wil ik testen of de gebruiker uiteindelijk makkelijker het 

probleem gevonden heeft. Ik zal verschillende vragen stellen om 

te kijken of de syntax voor de gebruiker logisch is.

De volgende vragen zal ik stellen:

1. Je wil graag je Spotify Premium instellen, waar kun je dat

vinden?

2. Je wil verhuizen, hoe kom je op de juiste pagina terecht?

3. Je kunt niet meer bellen, hoe los je dit op?

4. Je wil alle smsdiensten blokkeren, hoe doe je dat?

5. Je mobiele internet is traag, wat kun je hier aan

doen?

6. Vind je het vervelend dat er naar je locatie wordt

gekeken?

7. Je wil internet in het buitenland activeren, hoe

kom je er achter hoe dat moet?

8. Je wil een nieuwe simkaart aanvragen, hoe kom je

daar?

Als laatste zullen er twee schermen worden laten zien 

met de andere knoppen. Zie hieronder, om te kijken of 

ze deze knoppen misschien overzichtelijker vinden.

Dit zijn dezelfde knoppen maar anders vormgegeven.

https://kpn.invisionapp.com/share/6V814473837HRF
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https://kpn.invisionapp.com/share/6V814473837HRF


Testresultaat
CONCEPTING

De laatste test is uitgevoerd bij Sophie Neijts, een klasgenoot van CMD. 

Ik heb haar gevraagd om hardop na te denken over alle elementen. De 

opname is te downloaden op https://marianneterbaake.nl/kpn

Uit deze test kwam naar voren dat het niet logisch is om direct om een 

storing te vragen. Als je bijvoorbeeld Spotify of een nieuwe Simkaart wil 

aanvragen dan is er geen sprake van een storing.  

Ook werd de knop Spotify niet gevonden onder ‘’Instellingen’’. Deze 

werd veel logischer gezien onder: ‘’Ander probleem’’ 

Om deze reden is de eerste stap om een storing te checken verplaatst 

naar alleen de relevante onderwerpen als: ‘’Ik kan niet bellen’’ ‘’Ik heb 

slecht bereik’’ ‘’Ik kan niet smsen’’ ‘’Mijn internet doet het niet’’.

Verder werd het ontwerp als heel duidelijk en overzichtelijk ervaren. Ook 

is de keuze gemaakt om voor de grote vierkante knoppen te gaan en 

niet voor de knoppen onder elkaar. De vier knoppen worden als 

overzichtelijker ervaren. Ook hoefde ze totaal niet te zoeken.

• 2018  Marianne ter Braake•Afstuderen

Keuze dit ontwerp

https://marianneterbaake.nl/kpn
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Introductie
EINDONTWERP

In dit hoofdstuk zal het eindontwerp worden toegelicht met aanbevelingen. Deze is 

ook als een volledig klikbaar prototype met InVision in te zien, zie vorige pagina.

Dit ontwerp is een template dat gebruikt kan worden door KPN. Per onderdeel 

wordt er een uitleg gegeven hoe de content editer dit zou kunnen invullen.

Dit ontwerp is toe te passen op zowel web als app.

• 2018  Marianne ter Braake•Afstuderen

Met welk product heb je een
probleem?

Typ hier je probleem

Internet thuis

TV

Mobiel

Vast bellen

kpnMENU

Hulp bij problemen

Volgende

Startscherm

Knop om te beginnen

Zoekbalk waar alle 
problemen 

gevonden kunnen 
worden

De vier hoofdonderwerpen 



Maximaal 5 knoppen
EINDONTWERP

Elk scherm mag maximaal 5 knoppen hebben, dit is goed scanbaar voor de 

gebruiker. De vijfde knop wordt links onder geplaatst.

Vijfde knop, links onder Scherm met vier knoppen 

Op elke pagina zit een terugknop 
om terug te navigeren naar de 
vorige pagina



Storing op relevante plaats
EINDONTWERP

Bij de volgende problemen zal er eerst worden 

gekeken worden of er een storing op locatie is 

omdat dit het hele probleem al kan oplossen.

- Ik kan niet bellen

- Ik heb slecht bereik

- Smsen lukt niet

- Ik heb geen internet

- Mijn internet is traag

Hier wordt de optie gegeven om je locatie aan te 

zetten of om op locatie te zoeken.

Voorbeeld scherm als er 
daadwerkelijk een storing is

Keuze op basis van GPS of 
andere locatie

Huidige locatie GPS accepteren 
in een native pop-up

Andere locatie zelf invullen



Landelijke storing of geen storing melding
EINDONTWERP

Als er een landelijke storing is dan zal deze standaard 

worden getoond in een melding als je de website of 

app opent. 

De landelijke storing zal voor veel gebruikers het 

probleem al oplossen, hierdoor hoeven ze niet verder 

te zoeken.

Onder meer informatie zal worden getoond wat voor 

storing er is en wanneer de verwachting is dat dit 

wordt opgelost om de gebruiker gerust te stellen.

Deze melding kunnen ze weg klikken.

Landelijke storing Geen storing



Stappen onderverdelen
EINDONTWERP

Als een probleem meerdere opties heeft dan wordt 

deze nog een keer onderverdeeld in knoppen. Zie 

hiernaast het voorbeeld met de simkaarten die 

onderverdeeld is in 4 stappen in plaats van in 3.

Stappen zijn ook terug te vinden in het kruimelpad 

bovenin.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Kruimelpad



Pagina's met collapsible
EINDONTWERP

Problemen waar checkvragen van toepassing zijn worden op de 

volgende manier ingezet met collapsibles.

Per stap kan er meer context worden gegeven. Zo wordt een gebruiker 

bewust van de stappen die hij/zij zelf al kan nemen om een probleem op 

te lossen.

Stappen die een gebruiker zelf kan doen

Collapsible

Uitgeklapt

Naar het inlogscherm



Pagina's zonder collapsible
EINDONTWERP

De contenteditors kunnen per onderdeel bepalen of er tekst in het 

scherm moet of dat er collapsibles gebruikt moeten worden (zie slide 

over collapsibles). 

Hiernaast is een voorbeeld gebruikt waar er alleen een kleine tekst 

wordt weergegeven met een knop die direct doorverwijst.



Contact opnemen laatste stap
EINDONTWERP

Omdat de gebruiker eerst bewust moet zijn van de stappen die hij/zij 

zelf kan ondernemen wordt contact opnemen pas als laatste stap 

weergegeven.



Conclusie
EINDONTWERP

Eerder in het document opgesteld met t programma van eisen. Hieronder staan deze nog een 

keer met een vinkje als deze in het eindontwerp is toegepast. Als deze niet is toegepast staat er 

een reden bij waarom niet.

Opdrachteisen

- Het concept moet een antwoord op je mobiele probleem kunnen laten vinden (M)

Technische eisen

- Het concept moet geschikt zijn voor zowel Android als iOs (M)

- Web & App moeten gelijk zijn (M)

- Het concept moet voice search bevatten (C)

Functionele eisen

- Het concept moet persoonlijk aanvoelen (S)

- Het concept moet consistent zijn (M)

- Het concept moet herbruikbaar zijn (S)

Vorm eisen

- Het concept moet stap voor stap vormgegeven worden (S)

- Gebruiker moet optie in een zoekbalk hebben (S)

- Het concept bevat iconen (S)

Interactie eisen

- Het concept moet makkelijk klikbaar (M)

- Het concept moet zo min mogelijk kunnen scrollen (M)

- Gebruiker kan pas bellen als alle stappen zijn doorlopen (S)
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Want: Techniek is nog 
niet ver genoeg om te 
implementeren
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Introductie
REFLECTIE

Vanuit de gebruikers eisen en het programma van eisen zijn de 

eerste ideeen geschetst.  Ik heb geprobeerd om alle gebruikers, 

content, interactie en vormgevingseisen in de schetsen te 

verwerken.  Ik wil zowel de vindbaarheid als de interactie 

verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat er heel veel opties zijn die een 

gebruiker zelf al kan uitvoeren waardoor ze misschien wel weer 

kunnen bellen, hierdoor wil ik een aantal checkvragen stellen 

aan de gebruiker voordat ze verder kunnen.

Centrale vraag: ‘’Hoe kun je gebruikers met een mobiel probleem 

deze zelf online laten opzoeken dmv een aantal checkvragen om 

problemen uit te sluiten zonder te veel hoeven scrollen in de 

pagina.’’

De oplossing zal ik in meerdere vormen gaan schetsen en later 

testen bij de gebruiker om zo weer tot nieuwe inzichten te 

komen. 

De gehele uitwerking is te vinden via de volgende link: 

Hieruit zijn 2 prototypes gemaakt, deze zijn getest door middel 

van een A/B test. Ook is deze gepresenteerd in het UXLab voor 

een peerfeedback. De resultaten zijn achterin dit hoofdstuk te 

vinden.
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