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Ik kan dan eindelijk zeggen: het zit erop; 
zowel het afstuderen bij Mirabeau, als alle 
jaren op CMD. Het is een proces geweest 
waarin je jezelf meerdere keren tegenkomt 
en zelf de juiste weg moeten vinden. Hoe je 
dat pad bewandeld maakt niet uit, zolang 
je maar blijft lopen. Een ding is zeker: ik 
ben blij dat ik dit pad gevolgd heb, want na 
maanden en jaren studie weet ik zeker dat ik 
nu op mijn plek zit.

De tijd bij Mirabeau zijn een ware achtbaan 
geweest waarin ik regelmatig problemen te-
genkwam, de bochten niet kon voorspellen 
en tegelijkertijd hoopte op de uitdaging: de 
val, de looping en de twist. Eenmaal op het 
hoogste punt aangekomen overzie je alles 
en wordt het duidelijk: “Vanaf hier wordt het 
alleen maar leuker!”. 

Dit afstudeerproces is daarmee een echte 
eye-opener geweest en heeft doen besef-
fen wat ik in mijn toekomstige carrière wil 
doen: uitwerken van concepten en het ont-
werpen van de perfecte interactie om zo 
een geweldige beleving te creëren. Dat heb 
ik de afgelopen jaren met plezier tot diep in 
de nacht gedaan en dat zal ik de komende 
30 jaar met hetzelfde plezier blijven doen.

De samenwerking met Mirabeau heeft voor 
veel leuke en vooral ook leerzame ervarin-
gen gezorgd. In het speciaal wil ik dan ook 
Peet Sneekes bedanken voor de meedra-
gende en betrokken begeleiding. Eveneens 
wil ik Ellen Spoel bedanken voor de lange, 
bijna therapeutische, feedback gesprekken 
waarin ik heb kunnen reflecteren op mijn ei-
gen activiteiten en meer inzicht heb gekre-
gen in mijn eigen ontwerpproces.

Ik ben nog lang niet klaar met leren en zal 
ook zeker niet stoppen. Dat maakt ook niet 
uit, want door de eindeloze support van 
mijn familie en mijn vriendin komt het zeker 
goed.

 
Sander Schaeffer

VOORWOORD



6  



7  

INHOUDSOPGAVE
COLOFON

VOORWOORD

SAMENVATTING

SUMMARY

1  ONTWERPOPGAVE
1.1  Context  12
1.2  Aanleiding  13
1.3  Huidige situatie 14
1.4  Gewenste situatie & doelstelling  15
1.5  Afstudeeropdracht 16

2  DE CONTEXT VERKENNEN
2.1  De bezoeksredenen van congressen 20
2.2  Opvallendheden van een congres 22
2.3  Manieren van kennis vastleggen 26
2.4  Het perspectief van de spreker 31
2.5  Customer Journey 33
2.6  Conclusie 34
2.7  Design Guidelines 36

3  CONCEPT CREATIE
3.1  Concept brainstorm 40
3.2  Keymark 46
3.3  Drie alternatieve concepten 60
3.4  Concepten testen 64
3.5  Conceptkeuze & conclusie 68

4  EINDPRODUCT
4.1  Resultaten en doelstellingen opfrissen 72
4.2  Herzien van het concept 74
4.3  Proces tot een nieuw ontwerp 79
4.4  Een nieuwe visuele uitwerking 80
4.5  Testen van het eindproduct 87

5  CONCLUSIE & ADVIES
5.1  Eindconclusie 92
5.2  Adviezen 94

6  REFLECTIE
6.1  Reflectie� 100
6.2  Ontwerpeigenschappen 102

7  REFERENTIES

8  BIJLAGEN



8  

SAMENVATTING
Met eigen ogen heeft Peet Sneekes (Mira-
beau) ervaren hoe hijzelf en andere con-
gresbezoekers belemmert worden in hun 
congresbeleving. Diverse storingsfactoren 
hinderen de kennisopname, waaronder 
methodes om de kennis vast te leggen. Om 
de congreservaring te verbeteren is onder-
zocht hoe de vastlegging van informatie tij-
dens congressen geoptimaliseerd kan wor-
den door de reductie van storingsfactoren. 

Bestaand onderzoek heeft uitgewezen dat 
een gedachte slechts enkele seconden vast-
gehouden kan worden. Om de vergaarde 
kennis niet verloren te laten gaan worden 
daarom de belangrijkste stukken vastge-
legd. Het opnieuw oproepen van deze her-
inneringen resulteert uit eindelijk in de ver-
plaatsing naar het lange termijn geheugen. 
Uit interviews met congresbezoekers is ge-
bleken dat huidige methodes om informatie 
vast te leggen echter een storingsfactor op 
zich zelf zijn. 

Doordat de aandacht van presentatie naar   
verslaglegging verschuift, wordt de concen-
tratie onderbroken en daarmee de kennis-
opname in het brein verstoord. Daarmee 
is vastgesteld dat reductie van storingsfac-
toren mede opgelost kan worden door de 

realisatie van een alternatief opslag-medi-
um dat ongestoord gebruikt kan worden.

Om verandering teweeg te brengen waar-
op congresbezoekers informatie vastleggen 
zijn verschillende prototypes ontwikkeld en 
in de praktijk gesimuleerd getest. Doordat 
de kennisopname afhangt van het opnieuw 
oproepen van herinneringen, is het even-
eens essentieel dat de vorm waarin kennis 
wordt opgeslagen die herinneringen effici-
ent aanvult.

Het eindresultaat is de onopvallende Key-
mark app waarmee zonder te kijken mo-
menten gemarkeerd kunnen worden om 
later terug te kijken. Het bekijken van deze 
markeringen biedt context aan de herinne-
ring en zal door het repetitieve proces beter 
onthouden worden. Doordat alle markerin-
gen inzichtelijk gemaakt worden, kunnen de 
belangrijkste momenten worden bepaald. 
Zelfs zonder aanwezigheid. 

Op deze wijze worden de storingsfactoren 
opgelost, de algehele kennisopname geop-
timaliseerd en de congresbeleving verbe-
terd.
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SUMMARY
Peet Sneekes has witnessed himself how 
he and other conference visitors are hin-
dered during their conference experience. 
A diversity of factors, including methods 
to capture knowledge, obstruct the know-
ledge assimilation. To improve the con-
ference experience study has been done 
researching how capturing knowledge can 
be improved by reducing distractions.

Existing studies have shown that a thought 
can only be retained for a few seconds. 
Therefor visitors often capture what is im-
portant to ensure knowledge won’t go to 
waste. It has been proven that retrieval of 
memories eventually end up stored in the 
long-term memory. Based upon interviews, 
however, it has been found that current me-
thods of capturing knowledge are a distrac-
tion on their own.

Because of the shift in attention, concentra-
tion will be interrupted and knowledge as-
similation might be reduced. This has con-
cluded that reducing points of distractions 
can be solved by creating an alternative to 
capture information discretely.

To change the current methods of know-
ledge collection multiple prototypes have 
been developed and tested through si-
mulated practise. Since knowledge assi-
milation will depend on the quality of the 
retrieval of memory, it is important that the 
form in which information is captured can 
be retrieved efficiently as well. 

The result of this study is Keymark, a mobile 
app that allows capturing timestamps, in-
stead of information, discretely and without 
dividing attention. Rewatching small pre-
sentation recordings solely adds context 
to a thought and improves the memory be-
cause of it’s repetitive action. Highlights of 
the presentation can be found based upon 
all timestamps. This way you can acquire 
the most important content, even without 
visiting the presentation.

This way, Keymark reduces distraction, op-
timises the knowledge assimilation and im-
proved the overall conference experience. 
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Congressen
Een congres is een bijeenkomst rond een 
bepaald thema, waar bijvoorbeeld we-
tenschappers of leden van een bepaalde 
organisatie aan deelnemen. Tijdens een 
congres worden gedachten over het the-
ma gevormd en ideeën uitgewisseld. De 
kennis tijdens congressen worden vooral 
gedeeld tijdens presentaties of workshops. 
Voor- tijdens en achteraf een presentatie 
is vaak ruimte voor nabespreking. Het be-
langrijkste doel is het verkrijgen van nieu-
we inzichten. In de meeste gevallen heeft 
dit betrekking op de directe beroepsprak-
tijk.

Mirabeau
Eind 2017 overgenomen door Cognizant 
en tevens hoog in de lijst van beste inter-
netbureau’s van Nederland focust Mira-
beau op het verbeteren en perfectioneren 
van de gebruikersbeleving. Door samen te 
werken, empathie te hebben voor de ge-
bruiker en mee te denken met haar klanten 
realiseert Mirabeau succesvolle partner-
ships. In samenwerking met partijen zoals 
KLM, China Southern, Praxis en SNS Bank 
bevindt Mirabeau zich voornamelijk binnen 
de leisure & travel, finance, retail & B2B 
wereld. Gedrevenheid, compassie en de 
brede rugzak aan kennis en vaardigheden 
maken Mirabeau méér dan alleen een in-
ternetbureau.

1.1   

CONTEXT 
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Werknemers van Mirabeau (ook wel “Mira-
beau’ers” genoemd) zijn regelmatig aan-
wezig bij congressen, zowel als spreker en 
toeschouwer. Naast externe congressen 
worden er ook intern frequent events geor-
ganiseerd voor klanten, studenten en vak-
groepen. Het primaire doel van congresbe-
zoeken is om kennis te delen en verkrijgen 
om zo beroepsmatig te kunnen groeien. 
Daarnaast wordt deze kennis ook gebruikt 
voor publicaties. 

Gedurende het laatste congresbezoek van 
P. Sneekes (opdrachtgever Mirabeau) voor-
afgaand aan deze afstudeerperiode merk-
te hij op dat veel toeschouwers onhandig 
en moeitevol stukken van de presentatie 
probeerde vast te leggen, aldus zijn eigen 
woorden. Veel werd vastgelegd door mid-
del van foto’s, waarbij de vraag ontstond 
of dit wel praktisch was. Hij ondervond dat 
foto’s nemen door anderen afleidt en in 
sommige gevallen zelfs voor irritaties zorgt.

“Zou informatie vastleggen 
tijdens congressen 
praktischer kunnen?”
(SNEEKES, SEPTEMBER 2016)

Na rondvraag binnen Mirabeau bleken 
meer mensen het gevoel te hebben dat in-
formatie vastleggen soms moeizaam gaat, 
dat foto’s maken door anderen afleidt en 
de congresbeleving op zichzelf verbeterd 
kan worden. Mirabeau, dat zich speciali-
seert in digitale oplossingen en focust op 
het constant verbeteren van de gehele 
user-experience, zag dit als een probleem 
dat verbeterd moest. Dit gevoel was aanzet 
om de context verder te onderzoeken.

“Ik zag hoe sommige 
mensen met hun iPhone in 
de lucht zaten, moeizaam 
een foto te maken van het 
podium. Ik kon niet zien 
of het een scherpe foto 
was, maar zag wel in hoe 
onhandig dit eigenlijk was..”
(SNEEKES, SEPTEMBER 2016)

1.2   

AANLEIDING 
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Congressen worden georganiseerd om 
kennis te delen en elkaar te inspireren. 
Deze congressen bestaan veelal uit enkele 
presentaties verdeeld over een dagdeel tot 
aan tientallen presentaties verdeeld over 
meerdere dagen. De inhoud van de pre-
sentatie wordt door toeschouwers gebruikt 
ter inspiratie en/of om op een later tijdstip 
in de praktijk toe te passen. Om ervoor te 
zorgen dat de verkregen informatie op een 
later tijdstip kan worden hergebruikt wordt 
dit meestal vastgelegd op foto, met pen & 
papier of andere manieren.

Het probleem is dat met de hand alles op-
schrijven wordt beschouwd als veel werk 
en een foto kan niet altijd de gehele bood-
schap vastleggen. In beide gevallen kan 
het de aandacht op de presentatie verbre-
ken en verstoort het de kennisopname. Het 
delen van dergelijke opnames of slides uit 
de huidige presentatie is eveneens lastig 
omdat de context niet altijd even duidelijk 
is en er teveel handelingen bij gemoeid 
zijn. Tevens kan het maken van foto’s ande-
re toeschouwers afleiden of zelfs irriteren. 
Deze storingsfactoren belemmeren de al-
gehele congreservaring.

Om de vastlegging aan te vullen wordt, 
indien mogelijk, teruggevallen op de op-
name van de presentatie. Zo kunnen zij 
gemiste stukken opnieuw bekijken en hun 
vastleggingen verifiëren. Helaas blijkt dat 
in het merendeel van alle congressen de 
registraties niet of pas na enkele weken 
wordt aangeleverd. Helaas zijn notities dan 
soms al kwijtgeraakt, gedachtespinsels en 
zelfs hele herinneringen al vergaan, waar-
door het terugkijken zijn effectiviteit mist.

Zonder goed alternatief om de belangrijke 
stukken vast te kunnen leggen zullen con-
gresbezoekers vasthouden aan de huidige 
methodes. Hierdoor blijven de huidige pro-
blemen instant.  

1.3   

HUIDIGE SITUATIE
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De doelstelling is om de gebruikersbele-
ving van congresbezoekers te verbeteren 
door de storingsfactoren te reduceren. Dit 
kan worden gerealiseerd door in te spelen 
op de huidige wijze om kennis tijdens pre-
sentaties vast te leggen. Doordat de huidi-
ge interactiewijze zowel de toeschouwer 
zelf als andere congresbezoekers afleidt 
wordt geacht dat de manier waarop de 
eindoplossing gebruikt wordt niet of min-
der storend is. 

Aangezien het voor congresbezoekers van 
essentieel belang is dat informatie goed 
vastgelegd kan worden is het van belang 
dat het aan te bieden alternatief minstens 
zo effectief werkt. Daarmee valt te stellen 
zowel de interactie als het resultaat (kwali-
teit van vastgelegde kennis) ervan in posi-
tieve zin verbeterd moet worden om adop-
tie van het product te kunnen garanderen. 
Hiermee zullen niet alleen de storingsfac-
toren verminderen, maar zal de kennisop-
name tijdens congressen ook verhoogd 
kunnen worden. 

Om de herbruikbaarheid van de informa-
tie vastlegging te verbeteren is het tevens 
belangrijk om deze eenvoudig deelbaar te 

maken. Hierdoor kan informatie ook beter 
bespreekbaar worden. 

Belang voor Mirabeau
Allereerst wordt door het verbeteren van 
de huidige situatie het startpunt van dit 
project aangepakt, namelijk het reduceren 
van irritatie- en afleidingsfactoren.

Daarnaast is dit project relevant op drie an-
dere wijze voor Mirabeau:

1. Door het verbeteren van de mogelijk-
heid om kennis vast te leggen kunnen 
de congresbezoekers binnen Mirabeau 
effectiever kennis verzamelen bij con-
gressen. Deze kennis kan weer gedeeld 
worden binnen Mirabeau, wat het ken-
nisniveau van het bedrijf ten goede 
komt. 

2. Mirabeau’ers spreken geregeld op 
congressen en geven regelmatig pre-
sentaties. Een verbetering van de erva-
ring zou iedere presentatie ten goeden 
moeten komen.

3. Het project focust op het verbeteren 
van de gebruikersbeleving.

1.4   

GEWENSTE SITUATIE & 
DOELSTELLING 
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Hoe kan een verbetering van de bezoekersbeleving tijdens 
congressen bijdragen aan de optimalisatie van de algehele 
kennisopname, waardecreatie en het verbeteren van sociale 
interactie? 

Deelvragen
1. Wat kenmerkt een optimale gebruikersbeleving van congresbezoekers?
• Uit welke activiteiten bestaat de huidige gebruikersbeleving en welke problemen en 

kansen zijn er? 
• Hoe kan men het meest efficiënt informatie vastleggen? 
• Hoe kan er worden ingespeeld op acties die de gebruiker tóch al ging doen, zoals note-

ren, fotograferen en opnemen?

2. Hoe kan er efficiënt kennis worden vastgelegd tijdens presentaties?
• Hoe kan de oplossing ongestoord gebruikt worden?
• Hoe kan er kennis worden vergaard wanneer de bezoeker niet bij de presentatie was?
• Op wat voor wijze kan kennis worden gedeeld?

3. Hoe kunnen congresbezoekers onderling en samen met congressprekers waarde        
creëren? 

• Hoe kunnen individuele activiteiten bijdragen tot gezamenlijke waarde?
• Hoe creëer je verhoogde interactie tussen congresbezoekers? 
• Op welke wijze hebben sprekers invloed op de beleving van congresbezoekers? 

1.5   

AFSTUDEEROPDRACHT
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2. 

De context 
verkennen
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Direct na de start van dit project is gespro-
ken met vijf congresbezoekers binnen Mira-
beau om een startbeeld te kunnen vormen 
van congressen ("Opsomming introductie 
interviews" (p.118)). Bij aanvang was na-
melijk vrijwel geen persoonlijke ervaring 
met dit veld. Op deze wijze kon inzicht 
worden verkregen in de bezoekredenen 
en de activiteiten van congresbezoekers. 
Deze informatie is later, samen met hierna 
volgende resultaten verwerkt in een custo-
mer journey om de resultaten inzichtelijk te 
maken.

Hieruit bleek dat het merendeel van de con-
gresbezoekers naar congressen  gaan om 
inspiratie of nieuwe kennis te verkrijgen. 
Dit wordt vaak gebruikt binnen de werk-
zame functie. Uit latere gesprekken tijdens 
het veldonderzoek bij congressen en mee-
tups, zoals beschreven in hoofdstuk 2.2, is 
tevens gebleken dat het persoonlijke doel 
bij een congres bepalend is voor de acti-
viteiten hierbij. Inspiratiezoekers zijn vooral 
passieve luisteraars, terwijl toeschouwers 
kennis willen opdoen en daarom vooral 
actief meedoen en inzichten vastleggen via 
handgeschreven notities en digitale foto’s.

Toch gebeurt het vaak genoeg dat infor-
matie niet wordt vastgelegd, ondanks de 
behoefte hiervoor. Er wordt te laat beseft 
dat iets onthouden moet blijven. Hierdoor 
zullen notities veelal incompleet zijn. In 
andere gevallen wordt het vastleggen niet 
gedaan, omdat het als lastig ervaren wordt 
(Van Lambalgen, 2016, "Opsomming intro-
ductie interviews" (p.118)). Dit inzicht is 
meegenomen in de rationale van de ont-
wikkeling van latere concepten (richtlijn: 
informatie altijd beschikbaar). Het is dan 
lastig dan dit niet opnieuw opgehaald kan 
worden, omdat presentaties vaak niet wor-
den gepubliceerd

“Laatste bezoek had ik erg 
veel notities gemaakt. Heel 
erg waardevol, maar toen ik 
ze nodig had kon ik ze niet 
meer terugvinden. Ook de 
presentatie was niet mee 
beschikbaar.”
CHRISTINE HILLE, 2016

2.1   

DE BEZOEKSREDENEN VAN 
CONGRESSEN
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Zoals Wartna ("Opsomming introductie 
interviews" (p.118)) vertelde gaan veel 
mensen ook naar een congres om nieuwe 
mensen te ontmoeten en om kennis te kun-
nen verifiëren (‘netwerken’). Dit gebeurt na 
afloop van presentaties, maar veelal ook 
voorafgaand. Goede aantekeningen zou 
het netwerken kunnen verbeteren, om-
dat deze gebruikt kunnen worden als ge-
spreksstof. Helaas worden veel gesprekken 
met nieuwe gezichten uit de weggegaan 
vanwege vooroordelen over de kennis van 
de ander, aldus Poppe, interaction desig-
ner bij Mirabeau. 
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De goede basiskennis uit de eerste inter-
views is aangevuld met praktijkkennis op-
gedaan bij geselecteerde congressen, zoals 
TEDx Dordrecht en later ook bij meetups, 
zoals The Designer Meetup Rotterdam of 
de meetup bij DPDK in december. Tijdens 
deze bezoeken is gelet op dingen die op-
vielen en is geobserveerd hoe congresbe-
zoekers een dergelijk congres beleven. 

Om meer inzicht te krijgen zijn vooraf-
gaand, tijdens en achteraf het congres ge-
sprekken gehouden met congresbezoekers 
("Notities congresbezoeken" (p.121)). 
Naast interviews zijn bij TEDx ook enquêtes 
verspreid om mensen op passieve wijze te 
kunnen bereiken (uitgebreid beschreven in 
"Congresbezoeker enquête" (p.123)). Al-
hoewel de enquêtes geen resultaat hebben 

opgeleverd, hebben de gesprekken, obser-
vaties en de persoonlijke belevenis van een 
congres wel tot nieuwe inzichten geleid.

Niet ieder congres is hetzelfde
Uit observaties en gevoerde gesprekken 
is gebleken dat er in eerste instantie twee 
aannames verkeerd zijn gemaakt. Zo was 
er gedacht dat ieder congres hetzelfde zou 
zijn en dat men altijd alles vastlegt wat ie 
interessant acht. Deze twee aannames hou-
den direct verband met elkaar, maar blijken 
echter foutief.

In tegenstelling tot de eerdere aannames 
viel op dat tijdens de presentaties gedu-
rende TEDx weinig aantekeningen of foto’s 
werden gemaakt. In de 12 korte gesprekken 
met verschillende bezoekers tijdens zijn 

2.2   

OPVALLENDHEDEN VAN 
EEN CONGRES

Figuur 1. Uitnodiging voor enquête

Figuur 2. Moment tijdens presentatie TEDx
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die waarneming daarom ook aangekaart. 
Daaruit bleek dat een deel te verwijten 
was aan te laat erkennen dat de informatie 
relevant was. Hierdoor zou de vastlegging 
incompleet en daardoor zinloos zijn (zoals 
van Lambalgen al eerder aankaartte). 

Uit de andere reacties bleek dat bezoekers 
van TEDx voornamelijk kwamen om geïn-
spireerd te worden. Mocht er dan een idee 
of ingeving komen dan hoefde dit niet per-
se genoteerd te worden. De reacties zijn 
samen te vatten tot de volgende quote:

“Ik denk er nog een keer 
over na. Wellicht kijk ik 
de presentatie nog terug, 
mocht deze ooit beschikbaar 
worden. Ik denk echter dat 
ik er niks mee ga doen. Dat 
was ook niet mijn intentie. 
Ik wilde juist geïnspireerd 
raken.”
GEÏNTERVIEWDE MAN TIJDENS TEDX, 2016

In latere bezoeken bij sommige meetups, 
waar vooral praktische informatie werd ge-
deeld, was dit het tegenovergestelde. Om 

de kennis goed te kunnen gebruiken werd 
dit juist genoteerd, zodat het niet verloren 
zou gaan.

Om die tegenstrijdigheden en de aanname 
dat “men altijd alles vastlegt” te onder-
zoeken is gesproken met Van der Linden, 
interaction designer bij Mirabeau. Als veel-
vuldig bezoeker én spreker bij congressen 
vertelde hij dat presentaties veelal een 
specifiek doel hebben: inspireren (zoals 
TEDx) of onderwijzen (zoals Fronteers, een 
front-end development congres). Hiermee 
is de conclusie gemaakt dat er onderscheid 
gemaakt kan worden tussen inspirerende 
en onderwijzende congressen.

Presentaties hebben 
verschillende bedoelingen. 
Soms inspireren, de andere 
keer dingen leren die ze 
kunnen gebruiken. Je ziet 
dan altijd een duidelijk 
verschil in participatie en 
interactie.
NICK V.D. LINDEN, PERSOONLIJKE COMMUNICA-

TIE, 2016
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Aan de hand van dit inzicht is het verschil 
tussen algemene congressen en werkcon-
ferenties geleerd. Hierdoor is het belang 
van aantekeningen maken duidelijk ge-
worden wat later essentieel bleek voor de 
eindoplossing. Daarom is in een later stadi-
um onderzoek gedaan naar manieren van 
kennis vastleggen.

Netwerken als onderdeel van kennis 
vergaren
Tijdens de diverse bezoeken is niet alleen 
individueel gesprekken gevoerd, maar zijn 
ook grotere groepen aangesproken. Vanuit 
observatie was te zien dat sommige groe-
pen enkel bij elkaar bleven en niet contact 
zochten met anderen. Omdat dit opviel is in 
sommige gesprekken dit eveneens bespro-
ken. In sommige gesprekken kwam naar 
voren dat ze soms niet op andere mensen 
af wilde stappen, maar ook het nut er niet 
van inzagen. 

“Waarom zouden wij op 
andere mensen afstappen? 
Het gaat toch om wat ik 
ervan vind en mee kan?”
AANGESPROKEN VROUW BIJ TEDX, 2016

Opvallend was dat die verlegenheid bij 
TEDx heel erg naar voren kwam, maar bij 
de Designer meetup juist minder. Daar zag 
je al eerder mensen op elkaar afstappen. 
Zoals Poppe al eerder zei, was daar te zien 
dat mensen erg zaten te twijfelen op wie ze 
zouden afstappen.

Ik zoek een groep waar ik 
makkelijk bij kan springen 
en de onderwerpen mee 
kan bespreken die ik ook 
interessant vind”
TOM, DPDK MEETUP 2016

Hieruit is opgemaakt dat er behoefte is 
aan een mogelijkheid om makkelijker op 
mensen af te stappen en gespreksstof uit 
te wisselen. Later in het ontwerpproces is 
hier meer aandacht aan besteed en is dit 
verwerkt in een concept (hoofdstuk 3.4). 
Echter bleek uit vervolgonderzoek dat dit 
onderdeel in mindere mate relevant is voor 
de daadwerkelijk eindoplossing. Indirect is 
netwerken wel verbeterd door de eindop-
lossing.
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Mindmap
Inzichten, persoonlijke gedachtes, associ-
aties en online deskresearch omtrent con-
gressen en toekomstige aanhaakpunten 
voor het eindproduct zijn verwerkt in een 
mindmap om deze inzichtelijk te maken.

Figuur 3. Mindmap over congressen
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Een blijkbaar belangrijk aspect van werk-
congressen is het vastleggen van informa-
tie. Omdat dit niet altijd gemakkelijk gaat 
of het gewenste resultaat bereikt, aldus 
interviews bij congressen is besloten te on-
derzoeken hoe het verbeteren hiervan de 
congresbeleving kan verbeteren. Daarom 
is eerst gekeken naar manieren van infor-
matie vastleggen.

Informatie vastleggen
Uit observaties bij diverse presentaties is 
opgevallen dat men meerdere manieren 
inzet om informatie vast te leggen. De 
manieren variëren van ‘ouderwets’ tekst 
noteren met pen en papier tot digitale mo-
gelijkheden, waaronder fotografie, film en 
zelfs Twitter. Om de verschillende vormen 
van vastleggen inzichtelijk te maken is in-
dividueel gebrainstormd. Dit is verwerkt in 
onderstaande mindmap. 

Uit opgedane ervaring en voorgaande 
interviews is gebleken dat foto’s en hand-
geschreven aantekeningen de meest ge-
bruikte vorm is. Dat is niet voor niets. Hand-
geschreven notities hebben als voordeel 
dat het een vrije methode is (tekst, illustra-
ties, diagrammen, etc.) en met steekwoor-
den snel een gedachte vastgelegd kan 
worden. Het biedt echter weinig context 
doordat het alleen de persoonlijke inter-
pretatie betreft. 

Een foto maken helpt daarbij, omdat het 
juist die context vastlegt. Het is eveneens 
een snelle methode, maar legt het alleen 
een stilstaand beeld vast, geen heel ver-
haal. Daarnaast leidt fotograferen ook an-
dere congresbezoekers af (opstaan, rich-
ten, felheid van het scherm), zoals verteld 
door de opdrachtgever en eveneens ver-
nomen uit voorgaande interviews. 

2.3   

MANIEREN VAN KENNIS 
VASTLEGGEN

Figuur 4. Mindmap met verschilende vormen van informatie vastleggen
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De voorkeursmethode verschilt echter per 
soort congres. Zo werd bij TEDx vooral met 
pen op papier gekrabbeld en zag je bij 
meetups een combinatie tussen papieren 
notities en digitale aantekeningen. Bij Fron-
teers worden notities vooral op laptops ge-
schreven en worden bij medische congres-
sen theorieën vooral op papier vastgelegd 
en medische posters veelal  gefotografeerd, 
aldus Gilles van Kralingen ("Interview met 
Gilles van Kralingen" (p.127)); CMD-alum-
ni die tijdens zijn afstuderen zich eveneens 
heeft bezig gehouden met congressen. 

Veel methodes, waaronder foto’s maken en 
handgeschreven notities, hebben als be-
langrijk bijkomend nadeel dat de aandacht 
naar het medium gericht moet worden. Dat 
betekent dat de aandacht van de presen-
tatie wordt afgeleid. Dat is erg kwalijk te 
noemen. Studies hebben uitgewezen dat 
afleiding een substantieel negatief effect 
heeft op het onthouden van informatie en 
aantoonbaar is bewezen dat het de moge-
lijkheid om terug te keren naar de primaire 
taak beïnvloed (Fernandes & Moscovitch, 
2000). 

Hiermee valt te concluderen dat het re-
duceren van afleiding, als gevolg van het 
vastleggen van informatie, ervoor kan zor-
gen dat gepresenteerde informatie beter 
onthouden kan worden. Aangezien kennis 
opname het primaire doel is bij congressen 
kan er eveneens worden vastgesteld dat 
het verbeteren van informatie vastleggen 
door afleiding te reduceren de congresbe-
leving kan verbeteren. Dit inzicht is daarom 
meegenomen als richtlijn voor het eindpro-
duct. 

Ondanks de diversiteit aan methodes blijkt 
het merendeel niks vast te leggen. In de 
meeste gevallen wordt teruggevallen op 
de steekwoorden die ze wel zullen onthou-
den. Als redmiddel wordt soms uitgeweken 
naar het terugkijken van presentaties.
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Informatieverwerking in het 
brein
Dat kennis op papier of foto wordt vast-
gelegd heeft te maken met het brein. Ten 
slotte kan niet alles zomaar worden ont-
houden. Om dit uit te zoeken is onderzoek 
gedaan naar het menselijk brein. 

Alles wat mensen waarnemen wordt op-
gevangen door het pre-frontale cortex, het 
voorste stuk van het brein. Wat wij onthou-
den wordt eerst opgeslagen in het korte 
termijn geheugen. Deze herinneringen blij-
ven maar voor 30-120 seconden onthou-
den in het korte termijn geheugen. (Atkin-
son & Shiffrin, z.j.). Echter is ons al van jongs 
af aan geleerd dat herhaling de sleutel tot 
onthouden is. 

Dat herhalen succesvol is valt te herleiden 
uit de herhaaldelijke reclamecampag-
nes van bedrijven, maar is ook bewezen 
uit diverse studies, zoals die van Craik & 
Watkins (z.j.). Door het herhaaldelijk opvra-
gen van een nieuwe herinnering passeert 
deze iedere keer de hippocampus in ons 
brein. Iedere keer dat dit gebeurt worden 
de associaties sterker opgeslagen totdat 
dit overbodig is en de eigenschappen van 

deze herinnering vast zitten in ons brein. 
Het is vanaf dan onderdeel van ons lange 
termijn geheugen (Dubuc, B.). Dit wordt 
ook wel het ‘Information Processing model 
(IPM)’ genoemd.

Er valt te concluderen dat kennis herhaald 
moet worden om deze te kunnen onthou-
den. Hiervoor dient kennis dus makkelijk 
beschikbaar te zijn om opgeroepen te wor-
den. Dit is een belangrijk inzicht voor het 
eindproduct. Er valt namelijk te stellen dat 
een nieuwe vorm van vastleggen alleen zal 
slagen als het resultaat ook van voldoende 
kwaliteit. Hiervoor dient het eindproduct 
niet alleen gedurende het congres een rol 
te spelen, maar ook in de nabeleving.

Het gebruik van beschikbaar 
gestelde opnames
Een manier om informatie te herhalen is 
door de presentaties terug te kijken. Bij 
het terugkijken kunnen gemiste stukken 
of zelfs hele presentaties opnieuw worden 
doorgenomen. Deze registraties variëren 
van de presentatieslides, audio opnames 
en videoregistraties of een combinatie 
hiervan. Zo kan kennis en/of aantekenin-
gen worden aangevuld en geverifieerd 
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worden of de informatie goed is begrepen. 
Een hele presentatie terugkijken is echter 
niet handig, omdat de belangrijke stukken 
vaak maar korte fragmenten zijn. 

Veel presentaties, maar lang niet allemaal, 
worden opgenomen. Op basis van de 
ervaringen van alle gesproken congres-
bezoekers maakt het merendeel van alle 
congressen registraties. Met merendeel is 
echter niet of zelden snel (meer dan 3 we-
ken na bezoek) beschikbaar gesteld. Dit is 
ook persoonlijk ervaren.

Zeker vanuit de theorie over informatie 

herhaling, zoals in het vorig hoofdstuk is 
te lezen, zorgt dit ervoor dat de kennis be-
ter wordt en blijft onthouden. Niet alleen 
wordt de herinnering opnieuw opgefrist, 
maar ook aangevuld met nieuwe associa-
ties. Doordat herinneringen vervangen kan 
het gebeuren dat in meer of mindere mate 
herinneringen al zijn verdwenen doordat 
ze pas véél later worden opgefrist. Dit re-
duceert de effectiviteit van terugkijken. Dit 
kan meegenomen worden in de uitwerking 
van het eindproduct.

Een drietal congresorganisaties, waaronder 
een zelf bezocht congres, is aangesproken 

Figuur 5. Een visualisatie van het information processing model.
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met de vraag waarom deze registraties zo 
laat pas beschikbaar worden gesteld. Er 
kwamen een drietal redenen:

• Geen menselijke capaciteit om het te re-
gelen (verzamelen, editten, publiceren, 
etc.)

• (Geen) goedkeuring spreker

• De presentatie bevatte vertrouwelijke 
(bedrijfs-)informatie

Wij zouden graag sneller 
materiaal aan willen 
leveren, maar wij zijn 
beperkt doordat wij slechts 
vrijwilligers in dienst 
hebben. Wellicht zou een 
geautomatiseerd platform 
waarbij presentaties 
gestreamd kunnen worden 
helpen.
(R. VERKERK, MEDIA-TECHNICUS TEDX; PER-

SOONLIJKE COMMUNICATIE(2016))

De beste oplossingen om het probleem 
aan te pakken ligt op het gebied van 

automatisering en minimalisering van de 
inhoud en verlagen van kwaliteitsstandaar-
den. 

Alle beetjes helpen
De reacties vanuit de organisaties zijn te-
ruggekoppeld in nieuwe gesprekken met 
congresbezoekers. Die hadden begrip 
voor de situatie, maar bleken het nog wel 
lastig te vinden. Voor hen helpt iedere re-
gistratie waarmee zij zelf hun aantekenin-
gen en kennis mee kunnen verifiëren en/of 
aanvullen.

Wat hieruit tevens voortvloeide was het in-
zicht dat het terughalen van de gehele be-
leving niet essentieel is, maar dat opnames 
vooral als referentie wordt gebruikt. Daar-
mee werd duidelijk dat het hebben van 
de presentatie of alleen de audio van de 
presentatie al ruim voldoende is. Bij bijna 
iedere presentatie is een microfoon aanwe-
zig en dat kan eenvoudig worden opgeno-
men. Alleen audio zou de herinneringen en 
kennis al kunnen verbeteren. 
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Congressprekers zijn een van de primaire 
stakeholders bij congressen, logischerwijs 
omdat zij de informatie overdragen naar de 
bezoeker. Tevens zijn zij een onderdeel in 
de oorzaak dat congresregistraties niet di-
rect beschikbaar zijn. Om een beeld te krij-
gen van hun ervaring, keuzes, problemen, 
kansen en relevantie van de congresbele-
ving is besloten om te verdiepen in deze 
doelgroep. Met een nieuwe invalshoek zou 
dit direct ook een nieuwe kijk op de con-
gresbeleving kunnen bieden.

Er is gesproken met diverse congresspre-
kers, maar met Nick v.d. Linden in het bij-
zonder. Nick, ex-interactie ontwerper van 
Mirabeau, bezoekt al jaren congressen 
zowel als toeschouwer en spreker, zowel 
in binnen- en buitenland. Vooral zijn uitge-
breide ervaringen en kennis geven hem, 
vanuit persoonlijk opzicht, de titel ‘expert’ 
op het gebied van congressen. Aan de 
hand van diverse interviews is de context 
van sprekers onderzocht.

Presentaties zijn monologen
Zo bleek dat presentaties vooral monolo-
gen zijn en er weinig interactie is tussen 
het publiek en de spreker, maar eveneens 

ook tussen toeschouwers onderling. Met 
toepassingen zoals Sli.do, waarmee de me-
ning van het publiek gepeild kan worden, 
ontstaat al een kleine vorm van onderlin-
ge interactie. Toch mist Van der Linden de 
daadwerkelijke interactie met het publiek 
en is hij nieuwsgierig hoe er meer waarde 
gecreëerd kan worden tijdens congressen. 

Verantwoordelijkheid bij 
terugkijken
In de gesprekken is ook het probleem om-
trent het publiceren van presentaties be-
sproken. Volgens Van der Linden zijn hier 
diverse oorzaken voor, maar zijn de deze 
samen te vatten tot twee oorzaken. Naast 
technische redenen of vanwege vertrouwe-
lijke inhoud is het probleem dat: 

1. Presentaties vaak óók op andere loca-
ties worden gehouden. Voordat de pre-
sentatie online gaat, moet deze eerst 
overal gepresenteerd zijn.

2. Onzekerheid over de kwaliteit

Bespreken van kansen voor 
sprekers
Gedurende het gesprek met Van der Linden 

2.4   

HET PERSPECTIEF VAN DE 
SPREKER
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is er gesproken over de problemen die 
hijzelf ervaart als spreker en de mogelijke 
oplossingen hiervoor. Daarin is gebleken 
dat de behoefte om te spreken voortvloeit 
uit de waardering die zij ervoor ontvangen. 
Die waardering is echter vaak niet zicht-
baar, met onzekerheid over de kwaliteit tot 
gevolg.

Hierdoor ontstond een verband tussen de 
onzekerheid van sprekers en (het gemis 
aan) inzicht in de voldoening bij toeschou-
wers. Als het consumeren van informatie 

inzichtelijk gemaakt kan worden, kan dit 
de zelfverzekerdheid van sprekers doen 
stijgen. Zo zou niet alleen een presenta-
tie sneller online kunnen komen, maar op 
basis van de (des)interesse eveneens de 
presentatie in het vervolg geoptimaliseerd 
kunnen worden.

Als inzichtelijk gemaakt kan worden welke 
onderdelen de meeste interesse trekken, 
bijvoorbeeld op basis van de hoeveelheid 
foto’s die op een moment wordt gemaakt, 
kunnen de belangrijkste stukken uit de 
presentatie worden gehaald. Daarmee kan 
weer voor congresbezoekers die een pre-
sentatie gemist hebben sneller bepaald 
worden wat er tijdens het terugkijken, in-
dien mogelijk, bekeken moet worden. Dat 
kan de kennisopname erg verbeteren en 
daarmee meespelen in de kwaliteit van 
de congresbeleving. Het is daarom een 
interessante richtlijn voor het eindproduct. 
Vanuit dit inzicht is later ‘Heartbeat’ ont-
staan ("Heartbeat" (p.188))

Wat ook tot de realisatie kwam was het feit 
dat de toeschouwers de presentatie heb-
ben gezien zoals die was en zij ook niks 
anders verwachten. Vanuit die gedachte 
hoeft de presentatie niet geoptimaliseerd 
te worden alvorens deze gepubliceerd 
wordt. Echter, ook het feit dat alle ‘bedrijfs-
gevoelige’ informatie reeds gepresenteerd 
is aan deze selecte groep toeschouwers 
geeft een reden om deze vooralsnog direct 
online te plaatsen, dan wel op een afge-
schermde locatie.

Noot: In de gesprekken met sprekers is te 
weten gekomen. Na analyse hiervan is het 
merendeel niet relevant gebleken voor het 
eindproduct. Ten behoeve van de relevantie 
van de inhoud van dit verslag is een groot 
deel verplaatst naar de bijlage ("Additionele 
informatie sprekers-perspectief" (p.129)). 
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Uit alle inzichten, vooral via gesprekken met 
congresbezoekers, valt een goed beeld te 
krijgen hoe zij een congres ervaren. Om 
de beleving abstract visueel inzichtelijk te 
maken zijn alle inzichten verwerkt in een  
customer journey map ("Customer journey" 
(p.131).). Het maken van deze customer 
journey is individueel gedaan, maar later 
samen met P. Sneekes uitgebreid.

Deze customer journey is vooral gebruikt 
voor het ordenen van inzichten, maar ook 
om duidelijk te krijgen waar de grootste 
problemen zitten.

De beleving van de congres-
bezoeker

Op basis van de customer journey kan ge-
concludeerd worden dat de meeste kansen 
voor het verbeteren van de congresbele-
ving plaatsvinden tijdens en na een bezoek 
van een congres. 

2.5   

CUSTOMER JOURNEY

Figuur 6. Bezig met de customer journey
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Onderzoek leert dat kennis opdoen en 
delen het voornaamste doel is bij con-
gressen. Er is echter een duidelijk verschil 
tussen congressen, namelijk inspirerend 
of gefocust op in de praktijk bruikbare in-
formatie. Vooral bij het laatste geval zullen 
congresbezoekers deze kennis vastleggen, 
zodat deze niet verloren gaat. Omdat een 
herinnering maximaal een paar minuten bij 
kan blijven, zal deze moeten worden vast-
gelegd. 

Door de informatie op te halen, bijvoor-
beeld door het terugkijken van notities, 
wordt het korte-termijn geheugen aange-
sproken. Veelvuldig oproepen van kennis 
zorgt ervoor dat een herinnering beter blijft 
onthouden. Hierdoor is duidelijk geworden 
dat een efficiënte manier om kennis op te 
roepen essentieel is voor de uit eindelijke 
kennisopname. Een mogelijkheid hiervoor 
is het terugkijken van presentaties, maar 
daarvoor moeten deze wel eenvoudig be-
schikbaar zijn zodat herinneringen niet ver-
vagen.

Op basis van observaties en interviews is 
gebleken dat de meest gebruikte metho-
des, namelijk pen&papier en fotografie, 

geen efficiënte vorm van kennis vastleggen 
zijn. Dat komt, respectievelijk, doordat de 
methode soms veel tijd kost of enkel het 
beeld vastlegt en niet de context. De laatst-
genoemde methode is tevens vaak een 
storingsfactor voor andere toeschouwers, 
vanwege het felle scherm. Dit kan echter 
worden voorkomen door een donker kleu-
renpalet met voldoende contrast te gebrui-
ken. 

Het onderzoek is voornamelijk gefocust 
geweest op de congresbezoeker. Aan-
gezien er geen aanknopingspunten zijn 
gevonden met organisatoren is hier niks 
mee gedaan. Omdat sprekers de informa-
tie overdragen die bezoekers willen weten 
zijn echter wel gesprekken met sprekers 
gehouden. Daaruit valt te herleiden dat zij 
graag inzicht zouden willen hebben in wat 
congresbezoekers belangrijk vinden. Door 
bijvoorbeeld te analyseren wanneer iets 
wordt vastgelegd kunnen highlights uit de 
presentatie gehaald worden. Hier hebben 
zowel sprekers als bezoekers baat bij. Wan-
neer een bezoeker een presentatie heeft 
gemist kan hij/zij hierdoor snel de belang-
rijkste stukken opnemen. 

2.6   

CONCLUSIE
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Aan de hand van deze gegevens kan de 
zelfverzekerdheid over de kwaliteit van de 
presentatie bij sprekers groeien, waardoor 
zij eerder geneigd zijn om slides en opna-
mes (audio, video) beschikbaar te stellen. 
Desondanks is belangrijk mee te nemen dat 
de presentatie al voor een selecte groep is 
gepresenteerd en er daarom vrijwel geen 
reden is om het publiek te onthouden van 
gepresenteerd materiaal. 

Op basis van de customer journey, als 
gevolg van opgedane inzichten uit het 
vooronderzoek, is gebleken dat de verbe-
teringen van de congresbeleving vooral 
moeten focussen op de beleving tijdens 
en na congressen. Hierbij zijn de wensen 
gericht op het verhogen van de interactie 
tussen de diverse stakeholders, het verbe-
teren van de informatiedeling en opname, 
alsmede het ondersteunen in het vastleg-
gen hiervan.
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Op basis van de voorgaande inzichten en de 
voorgenoemde conclusie zijn er richtlijnen 
opgesteld waaraan concepten moeten vol-
doen om een degelijk antwoord te kunnen 
geven op de ontwerp vraag. Aan de hand 
van deze ‘design guidelines’ kan worden 
gemeten in hoeverre de eindoplossing de 
congresbeleving verbeterd. De richtlijnen 
zijn onderverdeeld in primaire en secun-
daire richtlijnen, waarbij het concept valt of 
staat afhankelijk van de primaire richtlijnen 
en de secundaire richtlijnen alleen de kwa-
liteit van het concept verbetert.

Primaire richtlijnen
1. Behoud focus en stimuleer actie
Optimaliseer de ervaring door afleidingen 
en irritaties te reduceren en interactie te 
vereenvoudigen om de gebruiker in staat 
te stellen de kennis op te nemen op een 
maximaal efficiënte en praktische wijze.

O.a. gebleken uit het feit dat niet alle infor-
matie onthouden worden en daarom wordt 
vastgelegd. Echter verstoord dit de concen-
tratie op de presentatie.

2. Optimaliseer toegankelijkheid en 
onthouden van informatie
Overkom fysieke beperkingen van informa-
tie delen door de kennis die wordt gedeeld 
gedurende een congres altijd en overal 
beschikbaar te maken binnen een digitaal 
platform en de gebruiker ondersteunt en 
stimuleert ingebruikname van deze infor-
matie. 

O.a. gebaseerd op het feit dat het resultaat 
van de vastlegging dermate effectief moet 
zijn dat de congresbezoeker voor deze me-
thode (zie 1) kiest. Daarbij komt dat herha-
ling van kennis essentieel is voor het onthou-
den. Daarom moet de informatie eenvoudig 
bereikbaar zijn.

2.7   

DESIGN GUIDELINES
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Secundaire richtlijnen
3. Ontwerp een persoonlijke ervaring
Creëer een platform die persoonlijk aan-
voelt door de beschikbaarheid aan infor-
matie en middelen toe te spitsen op de 
wensen van de gebruiker om zo kennisop-
name makkelijk en fijn te laten ervaren. 

O.a. gebaseerd op feit dat een persoonlij-
ke ervaring de gebruiker individueel kan 
ondersteunen in de beleving en het gevoel 
geeft begrepen te worden.

4. Maak actie en interactie waardevol voor 
elkaar
Als congresbezoeker ben je niet alleen, 
maar ben je samen met andere toeschou-
wers en sprekers met overeenkomende 
interesses. Maak gebruik van de kennis die 
eenieder bezit om een ervaring te creëren 
waarbij waardevolle kennis eenvoudig on-
derling overgedragen kan worden.

O.a. gebaseerd op de behoefte van netwer-
ken, waarbij informatie onderling graag ge-
deeld en verkregen wordt

5. Maak gebruik van real-time informatie / 
interactie
Wat jij wilt weten en jij belangrijk vind kan 

waardevol zijn voor een ander. Maak activi-
teiten en behoefte zichtbaar zodat anderen 
hier op in kunnen spelen.

O.a. naar voren gekomen op basis van de 
gesprekken met sprekers, waarin duidelijk 
werd dat inzicht in de belangrijkste momen-
ten zowel sprekers als congresbezoekers 
van waardevolle informatie kan voorzien.

Noot: Voorafgaand aan bovenstaande lijst 
van design guidelines is een vorige lijst op-
gesteld ("Eerste set guidelines" (p.136)). 
Deze lijst is tijdens de conceptfase gewij-
zigd op basis van advies (“Voeg waarden, 
betekeninsgeving, experience en waarde-
volle criteria toe”, E. Spoel), feedback uit 
de diverse gesprekken met o.a. sprekers en 
vervolgonderzoeksresultaten. Verder in het 
verslag zullen alleen de nieuwe guidelines 
genoemd worden om verwarring te voorko-
men.
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3. 

Concept creatie
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In het eerste gesprek met de opdrachtge-
ver zijn al enkele mogelijke concepten be-
sproken. Een van die ideeën was om niet 
te inhoud vast te leggen, maar enkel het 
moment dat gepresenteerd wordt. Deze 
markering dient als een soort snelkoppe-
ling naar dat belangrijke moment. Over dit 
idee was de opdrachtgever toen al erg te 
spreken. 

“Het zou toch ontzettend 
makkelijk zijn als mensen 
eigenlijk niks meer hoeven 
te doen, behalve aangeven 
wat ze interessant vinden?”
S. SCHAEFFER, 2016

Gedurende de onderzoeksfase is dit con-
cept in het achterhoofd gebleven en soms 
in gesprekken met de doelgroep (Mira-
beau’ers en externe congresbezoekers) 
naar voren gebracht. Het ging enkel om 
een vraag zoals “als je geen notities meer 
hoef te maken, maar enkel hoeft aan te 
geven wat je belangrijk vind en die stukjes 
later dan terug kan kijken, hoe vind je dat 
dan?”.

Er werd veelal positief gereageerd wat sti-
muleerde om vast te houden aan dat idee. 
Zodoende heeft zich een vorm van tun-
nelvisie gevormd. Na het afsluiten van het 
vooronderzoek is hieraan vastgehouden, 
zonder uit te wijken naar andere mogelijk-
heden. Hierdoor is besloten om dit als basis 
te gebruiken voor het daadwerkelijke con-
cept. 

Deze keus is erg bepalend geweest voor 
het verloop van het verdere afstudeerpro-
ces, gevisualiseerd in figuur 7. In plaats van 
de breedte op te zoeken is juist één richting 
uitgewerkt. In een later stadium gedurende 
de conceptfase is dit echter aangepakt.

3.1   

CONCEPT BRAINSTORM
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Figuur 7. Verloop van de concept-fase
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Concept brainstorm workshop
Om uit de tunnelvisie te stappen is samen 
met Nick van der Linden (Interactie ont-
werper Mirabeau) een workshop georgani-
seerd. In groepsverband was het de bedoe-
ling om tot alternatieve ideeën te komen. 
Helaas is deze workshop tot tweemaal toe 
niet doorgegaan doordat er onvoldoende 
beschikbare deelnemers gevonden konden 
worden. Als alternatief zijn drie potentiële 
deelnemers bereid gevonden deel te ne-
men aan een persoonlijk gesprek. In deze 
gesprekken is gesproken over potentiële 
richtingen voor het moment-vastleggen 
idee om zo tot nieuwe ideeën te komen.

De resultaten van de gesprekken zijn ver-
werkt in een mindmap met potentiële rich-
tingen (zie figuur 8 en de bijlage "Brain-
storm mogelijkheden van vastleggen" 
(p.134)). Aan de hand van deze mindmap 
is een longlist gemaakt van verschillende 
ideeën ("Conceptfase longlist" (p.135)). 
Hierin is geprobeerd in de breedte de mo-
gelijkheden te verkennen.

Diverse uitwerkingen van 
hetzelfde idee
De lijst van losse ideeën uit de longlist zijn 
samengevoegd tot een shortlist van enkele 
concepten. Om te zorgen voor passende 
concepten zijn de ideeën gereflecteerd tot 
de eerder gestelde guidelines ("Eerste set 
guidelines" (p.136)), zoals onopvallend 
gebruik en de efficiëntie om informatie op-
nieuw op te halen. Hiermee zijn vier concre-
tere concepten opgesteld.

Figuur 8. Mindmap "Manieren van vastleg-
gen"
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Zoals geconcludeerd in het vooronderzoek 
zijn de twee grootste huidige ergernissen 
tijdens een congresbezoek de manier van 
informatie vastleggen en de afleiding (en 
irritatie) die bij de congresbezoeker en 
soms andere toeschouwers optreedt. 

Om dit tegen te gaan wordt niet een om-
schrijving van de inhoud vastgelegd, maar 
met een druk op de knop juist het tijdstip. 
Deze interactie moet dermate natuurlijk 
zijn zodat deze zonder te kijken uitgevoerd 
kan worden en eveneens omzittenden niet 
moet afleiden (richtlijn ‘behoud focus’). 
Hierdoor kan de aandacht eveneens beter 
op de presentatie gericht blijven. Binnen 
een digitaal platform staan de door de 
gebruiker gemarkeerde momenten, wel-
ke zodoende eenvoudig terug gekeken 
kunnen worden (richtlijn ‘optimaliseer toe-
gankelijkheid van informatie’) . Door het 
herhalen van informatie wordt deze kennis 
ook beter opgeslagen (richtlijn ‘informatie 
onthouden’), zoals reeds beschreven (hst. 
2.3: werking van het brein).

Dit concept is verwerkt in vier verschillende 
uitwerkingen.

1. Clickmark - Een fysieke bookmark klik-
ker

Via een handzame fysieke afstandbedie-
ning kan onopvallend en gemakkelijk 
momenten gemarkeerd worden. Deze af-
standbediening kan zonder te kijken be-
diend worden en leidt eveneens niemand 
af doordat deze niet opvalt. Het is hierdoor 
erg aangenaam in gebruik.

Figuur 9. Een voorbeeld van de uitwerking 
van Clickmark (Google Daydream remote)
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2. Keymark base - Een digitale klikker
Vrijwel iedere congresbezoeker bezit een 
smartphone. Keymark base is een digitale 
versie van Clickmark. Via het grote scherm 
kan je eenvoudig momenten markeren. 
Doordat het een digitaal platform betreft 
biedt dit meer mogelijkheden, zoals no-
tities toevoegen en de gemarkeerde mo-
menten op hetzelfde apparaat terugkijken. 
iBeacons kunnen bij het congres worden 
ingezet voor locatie-gebaseerde informa-
tievoorzieningen, zoals geautomatiseerde 
relevante informatie over de huidige pre-
sentatie of het activeren van de markeer-
functie bij het betreden van een presenta-
tie.

3. Keymark complete
Met bijkomende features zoals het con-
gresprogramma, het delen van markerin-
gen & notities met anderen en zoeken naar 
alternatieve interessante congressen en/of 
personen is Keymark complete een uitge-
breide versie van Keymark base. Het speelt 
in op de wens om met anderen te kunnen 
netwerken en biedt een complete congres-
beleving aan; van binnenkomst tot vertrek 
en zelfs daarna. 

4. V-key (“Vicky”)
Vicky speelt in op augmented reality, waar-
bij een Google-glass achtige bril de moge-
lijkheden biedt voor second-screen infor-
matie, gesture based interactie (bv. Knikken 
= markeren) en het terugkijken zonder een 
mobiel toestel in je hand (richtlijn: kennis 
opnieuw beschikbaar). Het is een volledig 
persoonlijke ervaring dat moet focussen 

Figuur 10. Een voorbeeld van een digitale 
klikker

Figuur 11. Een head-wearable voorbeeld 
voor V-key
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op de gegeven presentatie (richtlijn: Blijf in 
het moment) en de basis kan zijn voor een 
nieuwe congresbeleving. 

Eerste conceptkeuze
Om feedback te krijgen op de uitwerkingen 
en een keuze te kunnen maken zijn deze 
voorgelegd bij collega’s, medestudenten, 
de afstudeerbegeleider en de opdrachtge-
ver. Hierin is het concept uitgelegd en het 
gebruik ervan gesimuleerd met vergelijk-
bare uitwerkingen.

Op basis van de feedback, de afwegingen, 
de overeenkomst met de ontwerpricht-
lijnen, kans van adoptie en realistische 
haalbaarheid is zelf vastgesteld dat de 
congresbeleving het beste verbeterd kan 
worden met Keymark complete. Het speelt 
in op het verrijken van de gehele congres-
beleving, zonder af te doen aan het kijken 
van de presentatie of het verminderen van 
de vastgelegde kennis. Eén enkel platform 
voor vastleggen en terugkijken.

Terugkoppeling met de ontwerprichtlijnen
Keymark is meer afleidend dan Clickmark 
doordat er gebruik wordt gemaakt van een 
smartphone en de lichtproductie interface 
eveneens afleidend kan zijn. Echter kan het 

ontwerp hierop worden aangepast. Een tap 
op het scherm kan net zo snel zijn als een 
druk op een fysieke knop en doet daarmee 
ten opzichte van Clickmark niet af van het 
behouden van focus. In tegenstelling tot Vi-
cky hoeft het product niet constant gedra-
gen te worden, maar bieden de twee wel 
beide het terugkijken aan, in tegenstelling 
weer tot Clickmark. De digitale app kan 
gepersonaliseerd worden met relevante 
informatie en biedt ruimte voor interactie 
met andere congresbezoekers. Hiermee 
voldoet het aan alle gestelde ontwerpricht-
lijnen in grote mate. Uitgebreidere verant-
woording is te vinden in bijlage "Afwegin-
gen eerste concept richting" (p.137).

“Of ik nou op het scherm 
moet tikken of een fysieke 
knop moet indrukken maakt 
mij niet uit; het werkt net zo 
snel. Echter kan je veel meer 
vastleggen via een digitaal 
product, zoals mijn gedachte 
bij een markering. Dat vind 
ik heel belangrijk”
A. POPPE, 2016)
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Om Keymark verder uit te werken is een 
brainstorm gehouden aan de hand van 
user stories, gebaseerd op de resultaten uit 
het onderzoek en de diverse gesprekken. 
Hierin is meegenomen op welke wijze Key-
mark nog meer kan inspelen op de huidige 
congresbeleving om deze te kunnen ver-
beteren. Deze brainstorm heeft geleid tot 
de eerste set van  aan eigenschappen en 
functionaliteiten van het eindproduct. 

Met de brainstorm voor de invulling van 
Keymark stonden de ontwerprichtlijnen 
centraal. Zo is er o.a. gekeken naar hoe er 
meer gefocust kon worden gehouden op 
presentaties, hoe iedereens markeringen 
meer waarde kon bieden en hoe de app 
voor een persoonlijke ervaring zou kunnen 
zorgen.

3.2   

KEYMARK

Figuur 12. User stories en de gekozen eigenschappen, functionaliteiten en schermen als 
gevolg

Noot: zoals hiervoor beschreven is het ontwerpproces anders verlopen dan het ge-
plande traject. Het eerste concept is direct uitgebreid uitgewerkt, in tegenstelling tot 
meerdere concepten op paper-prototype niveau met elkaar te vergelijken. Hierdoor is 
het hier beschreven concept uitgebreider uitgewerkt dan die uit de tweede concep-
tronde (Hst. 3.4-3.5). 
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Paper design
User-flow
Om de diverse schermen en de navigatie 
te bepalen is er een sitemap getekend om 
de user-flow te bepalen ("Congres flow di-
agram" (p.172)). 

Inspiratie opdoen
Met een beeld van de benodigde scher-
men en functies is er inspiratie opgezocht 
voor de lay-out, het visueel ontwerp en de 
verschillende interactiepatronen. Geduren-
de het gehele ontwerpproces is hiervoor 
een pinterest board bijgehouden ("Pinte-
rest inspiratieboard" (p.167)). Enkele be-
langrijke zoekgebieden voor deze eerste 
iteratie waren ‘content-layout’, ‘dark UI’, ‘da-
tavisualization’, ’quick interaction’ en ‘social 
design’.

Oriëntatieschetsen
Om een beeld te vormen van de mogelijke 
uitwerkingen van het ontwerp zijn er oriën-
tatieschetsen gemaakt ("Keymark:  onder-
zoeksschetsen" (p.140)). Hierin zijn alle 
schermen uitgewerkt, maar is er met name 
gefocust op de navigatie en de verwerking 
van de twee primaire guidelines: focus be-
houden (eenvoudig markeren) en de toe-
gankelijkheid van informatie (terugkijken).

Paper prototype - De schetsen testen 
Om de kwaliteit van de uitwerking en de 
interactie te beoordelen zijn de schetsen 
voorgelegd aan Sybren Wartna en Cynthia 
Risse (mede-stagiair). Hierin is met name 
de user-flow, lay-out en interactiepatronen 
voorgelegd. 

De flow en de markeerinteractie werd 
positief ervaren, maar de lay-out was erg 
druk en geschat was dat de gemarkeerde 
momenten niet te lezen zouden zijn gezien 
het formaat. Tevens was de voorkeur gege-
ven van het selecteren van momenten op 
de tijdlijn, in plaats van een apart scherm 
hiervoor. 

Figuur 13. Overzicht van enkele orientatie-
schetsen
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Aan de hand van dit onderzoek is een defi-
nitieve schetsversie opgesteld ("Definitieve 
orientatieschetsen" (p.144)). 

Eerste digitale uitwerking
Om het product ‘tastbaar’ te maken zijn de 
nieuwe definitieve schetsen gedigitaliseerd 
in Sketch. Binnen het digitale ontwerp is 
een dark-UI stijl verwerkt, ten behoeve van 
het reduceren van afleiding en het mengen 
in de omgeving. Aangezien presentatieza-
len veelal verduisterd zijn zal een donkere 
interface minder opvallen. Om een goed 

beeld te krijgen van de schetsen zijn deze 
eerst volledig gedigitaliseerd, voordat er 
aanpassingen gedaan zijn ("Keymark: V0.5 
(zwart)" (p.145)). 

Aan de hand van de digitale versie konden 
de ontwerp keuzes nauwkeuriger ervaren 
worden. Helaas voelde vanuit persoonlijk 
oogpunt het ontwerp erg ‘saai’ en ‘duister’ 
aan door de zwarte kleurstelling. Eveneens 
was direct te zoem dat verschillende ele-
menten, zoals de gemarkeerde momenten, 
inderdaad niet goed leesbaar waren. 

Figuur 14. Eerste digitale versie Keymark
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Voorafgaand aan een redesign is het ont-
werp kort voorgelegd aan een Jaap Take-
ma (visual designer Mirabeau). Hij beves-
tigde beide gevoelens en raadde aan om 
nieuwe inspiratie op te zoeken voor zowel 
lay-out als het kleurenpalet.  Hij herkende 
en complimenteerde echter wel de keuze 
voor een donkere kleurstelling in relatie tot 
donkere ruimtes.

Complete digitale uitwerking
Als gevolg van de feedback en de erken-
ning dat veel elementen niet prettig zijn 
vormgegeven is besloten om Keymark op-
nieuw digitaal uit te werken.

Nieuw kleurenpalet
Voor deze redesign is teruggevallen op de 
inspiratie die voorheen is gevonden en is 
nieuwe inspiratie opgedaan. Vanuit hier is 
de verandering van zwart-groen naar een 
donker-blauw kleurenpalet met turquoise 
als accentkleur. Alhoewel deze kleur lichter 
is, is het een marginaal verschil in donkere 
ruimtes, aldus eigen tests.

Minimalistische uitstraling 
Om meer rust te creëren is geprobeerd de 
complexiteit van het ontwerp te verminde-
ren en een meer minimalistische uitstraling 
te ontwerpen. Zo is de kleurkeuze dichter 
op elkaar toegespeeld, zijn elementen 
strakker vormgegeven, is er gelet op typo-
grafie en is witruimte optimaal ingezet.

Overzicht van de schermen
Een redesign van Keymark heeft niet geleid 
tot nieuwe schermen, maar enkel een com-
pleet nieuw ontwerp. De hoofdschermen 
zijn hieronder uitgelegd. Alle schermen zijn 
te vinden in "Keymark: V1.0" (p.147). 

Figuur 15. Nieuw kleurenpallet
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Welkom
Bij aankomst van een congres, opgemerkt 
door iBeacons, ontvangt de congresbezoe-
ker een push-melding met een verwelko-
ming (richtlijn: Persoonlijke ervaring). Een 
introductie van het congres en de eerstvol-
gende presentatie worden direct getoond 
(richtlijn: real-time informatie). Het wel-
komstvenster kan gesloten worden waarna 
het gehele programma te bezichtigen is.

Programma
Binnen het programma overzicht kan de 
congresbezoeker oriënteren welke onder-
werpen in de smaak vallen. Via een tap op 
een item wordt uitgebreidere uitleg van de 
presentatie getoond, inclusief informatie 
over de spreker(s). Per item wordt het tijd-
stip, de spreker, de titel en beschrijving van 
de presentatie getoond. 
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Markeren
Bij het betreden van (één van) de zalen 
ontvangt de gebruiker een push-bericht  
(a.d.h.v. iBeacons). De app navigeert direct 
naar het markeerscherm. Via twee eenvou-
dig te gebruiken knoppen, met de nadruk 
gelegd op het markeren van een moment 
(richtlijn: focus). Via de secundaire knop 
kan het moment tezamen met een notitie 
worden vastgelegd. Aan de zijkant zijn de 
hoeveelheid markeringen van het publiek 
gevisualiseerd. 

Vastleggen met notitie
Bij het kiezen van een markering met noti-
tie wordt direct de huidige slide gepresen-
teerd op het scherm zodat hierheen een-
voudig gerefereerd kan worden. 
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Markeringen overzicht
Alle markeringen worden bewaard in een 
persoonlijk overzicht (richtlijn: Persoon-
lijke ervaring). Door horizontale te vegen 
kan worden genavigeerd tussen de diver-
se congressen, terwijl verticaal vegen be-
weegt tussen de bijbehorende presentaties 
en markeringen. Een moment kan worden 
teruggekeken door erop te klikken.

Terugkijken
Op het ‘terugkijken’ scherm kan de pre-
sentatie en alle gemarkeerde momenten 
teruggekeken worden (richtlijn: Informatie 
toegankelijkheid). Afhankelijk van de pre-
sentatie registratie vanuit de congresor-
ganisatie wordt hier een video, de slides 
of een audio-opname getoond. Onder de 
videospeler staat de eigen notitie, alsme-
de de notities van andere bezoekers. Via 
de tijdslijn kan, met een veeg over de lijn, 
eenvoudig worden genavigeerd tussen de 
diverse markeringen. Het is niet vereist om 
een gemarkeerd moment te selecteren. 
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Zoeken
Via het zoekscherm kan gezocht worden 
buiten het huidige congres om naar in-
teressante personen of congressen. Voor 
een snel overzicht zijn de resultaten per 
sectie gelimiteerd tot drie items, gevolgd 
door een ‘meer bekijken’ knop. Onder het 
kopje ‘topresultaat’ staat het resultaat dat 
de zoekopdracht het beste overeenkomt, 
gebaseerd op de invulling en de eigen in-
teresses.

Geopend zoekresultaat
Door te klikken op een resultaat wordt 
een ‘kaart’ geopend met informatie over 
het resultaat. Dit ontwerp is vrijwel iden-
tiek voor zowel congres-zoekresultaten als 
persoon-zoekresultaten; In beide gevallen 
wordt er een beschrijving gegeven. Bij de 
congres-variant wordt een kort overzicht 
van de diverse presentaties getoond met 
een knop om het congres toe te voegen 
aan de kalender (richtlijn: Persoonlijke er-
varing). Bij een persoon zal enkel additio-
neel de knop worden getoond om de per-
soon toe te voegen aan de ‘volg’ lijst. 
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Profiel
De laatste pagina is de profielpagina ge-
vuld met persoonlijke informatie, zoals 
functie, een introductie en bezochte en ge-
plande congressen (richtlijn: Persoonlijke 
ervaring). Voor volledigheid en gemak bij 
het netwerken is deze pagina gegenereerd 
op basis van LinkedIn-input.

Testen van het prototype
Om het nieuwe ontwerp te testen zijn de 
schermen gecombineerd tot een klikbaar 
prototype waarin de gehele user-flow be-
schikbaar is. In een periode van 2 weken 
zijn er 11 respondenten gevonden voor 
een usability-test om de kwaliteit van het 
ontwerp te testen. Vanwege het aantal 
deelnemers en de spreiding tussen de af-
spraken is besloten de respondenten te 
verdelen in twee groepen voor een alterna-
tieve A/B test. 

Prototype beschikbaar via: https://invis.io/
PH98DVY26

Aan de hand van feedback uit de eerste 
groep ("Keymark: Feedback v1" (p.151)) is 
een MoSCoW analyse gemaakt ("Keymark: 
MoSCoW analyse - V1" (p.156)) om deze 
inzichtelijk te maken en te organiseren. 
Daaropvolgend is een aangepaste variant 
ontworpen om te testen bij groep B en te 
vergelijken met de resultaten van ontwerp 
A. Op basis van dit onderzoek is een defini-
tieve nieuw ontwerp ontstaan.
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Feedback
In de eerste set aan testen bleek o.a. dat: 

• het nieuwe kleurenpalet het ontwerp 
een stuk levendiger maakte

• de herontwerpen ‘mijn markeringen’ 
scherm was overzichtelijker en eenvou-
diger in gebruik

• springen tussen momenten als lastig 
werd ervaren

• er overal veel informatie wordt getoond

• aantekeningen (‘gedachte van het pu-
bliek’) niet standaard openbaar moes-
ten staan (opmerkelijk, i.t.t. gesprekken 
uit het vooronderzoek

• 5/7 respondenten het product zou wil-
len gebruiken bij congressen. 

Geleerd van de feedback blijkt dat een 
reductie aan getoonde content en een ver-
eenvoudiging van diverse interacties het 
product naar het volgende niveau zou kun-
nen tillen. 

B-Versie
Op basis van de feedback uit de testses-
sie-A is het ontwerp opnieuw overdacht en 
is niet alleen de feedback verwerkt, maar 
is ook de navigatie opnieuw herdacht en 
zodoende geoptimaliseerd. Zo is hoofdna-
vigatie-knop ‘mijn profiel’ verplaatst naar 
een knop op de ‘mijn markeringen’ pagina, 
waardoor de tab-bar met één knop gere-
duceerd is. Eveneens bevat het markeer-
scherm nu een privacy-optie. Alle nieuwe 
schermen zijn te vinden in "Keymark: V1.1 
(final v1)" (p.150). Enkele noemenswaar-
dige veranderingen zijn hierna getoond:
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Programma
De programmapagina is te filteren op zaal 
en dag, indien van toepassing. Tevens is 
de spreker uit het overzicht gehaald, aan-
gezien dit de minst interessante gegeven 
was uit de lijst. Hiermee is de lijst rustiger 
gemaakt. 

Markeringen overzicht
In het grotendeels vernieuwde markerin-
gen-overzicht zijn gemarkeerde momenten 
van de gebruiker zelf en het publiek sa-
mengevoegd tot één tijdslijn ("Heartbeat" 
(p.188)). Naast een reductie aan verticaal 
scrollen bij een grote lijst aan markeringen, 
maakt dit overzicht ook in één oog opzicht 
duidelijk waar de meest interessante mo-
menten zitten. Met een veeg op de tijdslijn 
per presentatie kan direct een moment ge-
selecteerd worden.
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Terugkijken
De terugkijkpagina is vereenvoudigd en 
er is geluisterd naar de feedback omtrent 
privacy en de wens om reacties van ande-
ren te verbergen. In plaats daarvan is een 
overzichtelijke momenten lijstweergave 
geplaatst en zijn de eigen notities nadruk-
kelijker gepositioneerd. Hiermee moet 
sneller de juiste informatie bij de hand zijn. 
Tevens bevat de videospeler nu een nieu-
we picture-in-picture functie om eenvoudig 
tussen slides & video te kunnen wisselen. 

Testen van het B-prototype
Van de vernieuwde versies van alle scher-
men is een nieuw prototype gemaakt. Dit 
prototype is overhandigd aan de overige 
respondenten en op dezelfde wijze ge-
test. Na afloop van de test is versie-A naast 
versie-B gelegd om de respondent een 
vergelijking te laten maken tussen de twee 
versies. 

Prototype beschikbaar via: 
https://invis.io/829BWUIBG

Feedback
Verrassend genoeg waren alle aanpassin-
gen een verbetering ten opzichte van de 
andere versie. Er werd echter wel kritiek 
geuit op enkele nieuwe interacties omtrent 
de complexiteit. Dit zal worden aangepakt 
in een nieuwe versie. Daarnaast was er het 
advies om gebruik te maken van ‘onboar-
ding’ om gebruikers bij het eerste gebruik 
te begeleiden door de app. 

Om de testresultaten ("Keymark: Feedback 
v1.1" (p.159)) inzichtelijk te maken en te 
organiseren op basis van prioriteit zijn deze 
verwerkt in een MoSCoW analyse ("Key-
mark: MoSCoW analyse - V1.1" (p.163)).
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Definitieve versie
Met de complimenten, feedback en het on-
boarding-advies van de vorige twee versies 
is een laatste realisatie-iteratie gemaakt. 
Aan de hand van de feedback is o.a. de 
app nu volledig in het Engels, zijn er emp-
ty-states toegevoegd als onderdeel van de 
onboarding (figuur 16) en zijn enkele ele-
menten vereenvoudigd.

De onboarding schermen zijn bij willekeuri-
ge mensen voorgelegd om te vragen of ze 
begrepen wat er gedaan moest worden. 
Uit deze eenvoudige tests werd duidelijk 
dat de onboarding schermen een belang-
rijk onderdeel zijn om te begrijpen hoe 
een app werkt en hoe je erin navigeert. Het 
bleek namelijk zo dat alle 5 de ondervraag-
den precies wisten waar ze op moesten 
klikken en konden zodoende eenvoudig 
door het nieuwe prototype heen.

Interactie animaties
Om de interactie van een tijd selecteren 
op de tijdslijn te verbeelden, net als om 
een moment te selecteren zijn deze geani-
meerd in Principle. Bekijk deze animaties in 
"Keymark: UI animaties" (p.166).

Figuur 16. Onboarding
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Einde van de ontwikkeling van 
Keymark
Zoals reeds beschreven is er gedurende 
de conceptfase weinig afgeweken van het 
initiële idee. Het uitgebreid uitwerken van 
Keymark heeft veel kostbare tijd gekost, 
maar wel veel inzichten opgeleverd voor 
het definitieve eindproduct, zoals gewens-
te functionaliteiten en ontwerpstijl. Doordat 
er geen alternatieve richtingen zijn onder-
zocht heeft dit gezorgd voor een beperkte 
kijk op de ontwerpopgave. 

Na kritisch te hebben gekeken naar het 
ontwerpproces is besloten om terug te 
gaan naar de tekentafel en te brainstormen 
voor alternatieve concepten. In een nieuwe 
generatieve fase kan onderzocht worden of 
andere concepten beter antwoord kunnen 
geven op de ontwerpvraag of inzichten 
worden verkregen om het huidige concept 
te versterken.
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Noot: sprekersperspectief afgewogen 
Voorafgaand aan een doordachte brain-
storm was spontaan besloten om niet al-
leen een andere conceptrichting in te slaan, 
maar ook een heel nieuw perspectief te be-
naderen. Een relevante stakeholder voor de 
congresbeleving is de spreker. Hiervoor zijn 
twee nieuwe gesprekken gehouden, een 
value proposition canvas opgesteld ("Value 
proposition analyse" (p.168)) en zijn er di-
verse schetsen gemaakt. Daar werd duidelijk 
dat sprekers graag extra verrichten om hun 
boodschap over te dragen, bijvoorbeeld bij 
klantpresentaties. In een reflectief gesprek 
met zowel Ellen Spoel als Peet Sneekes 
werd duidelijk dat hiermee afgeweken werd 
van de daadwerkelijke opdracht. Hierdoor is 
besloten te stoppen met deze uitstap en zijn 
de inzichten gebruikt in de verdere  concep-
ten, zoals in Lapp.

Brainstorm
Door herevaluatie van de voorgaande re-
sultaten in relatie tot de probleemstelling 
en de ontwerprichtlijnen zijn vier state-
ments opgesteld waarmee nieuwe concep-
ten zijn bedacht.

1. Congresbezoekers willen zelf in contro-
le zijn en maken daarom zelf foto’s

2. Men maakt foto’s omdat dit snel en 
eenvoudig en wordt vaak gebruikt om 
statische inhoud te verzamelen, zoals 
URL’s en diagrammen

3. Men wilt graag de inhoud van presen-
taties terugzien

4. Men wilt vrijheid in de manier hoe in-
formatie kan worden vastgelegd.

Nieuwe concepten zijn verzonnen aan de 
hand van de superman divergeer-methode. 
Hierbij is gekeken hoe populaire bestaan-
de services het probleem zouden kunnen 
oplossen. Er is gedivergeerd zonder te oor-
delen wat een positief effect heeft gehad 
op de variatie aan ideeën. Deze ideeën zijn 
direct verbeeld met schetsen.

Om het succes van de brainstorm te beoor-
delen zijn de concepten voorgelegd  aan P. 
Sneekes en E. Spoel. Door de ideeën te be-
spreken werd duidelijk hoe de concepten 
antwoord gaven op de ontwerpopgave. De 
ideeën zijn hierna geconvergeerd tot drie 

3.3   

DRIE ALTERNATIEVE 
CONCEPTEN
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nieuwe complete concepten. Deze zijn uit-
geschetst en te vinden in:

• "Definitieve schetsen: Freecam" (p.179)
• "Definitieve schetsen: Swikey" (p.180)
• "Definitieve schetsen: Lapp" (p.181)

Swikey - informatiekaarten 
swipen
Swikey (‘Swipe keynote’), een op tinder lij-
kend concept, is een digitale app waarbij 
je real time (en ook achteraf) ‘kaarten’ met 
daarop de samenvatting van het stuk uit 
de presentatie. Door naar links en rechts 
te vegen, zoals Tinder, kan de inhoud ge-
markeerd worden als ‘relevant’ en ‘niet re-
levant’. Hierdoor kan heel gemakkelijk de 
belangrijke informatie gefilterd worden. 
Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte 
om zelf in controle te zijn en zoals de richt-
lijn ‘focus’ voorschrijft met een snelle inter-
actie gefocust op de presentatie ka blijven. 

De kaarten bevatten verschillende vormen 
van media, zoals video en slides, eveneens 
als diagrammen of bijlagen. Daarbij wordt 
er per kaart een beschrijving getoond van 
de getoonde media. Juist door de kaarten 

te filteren kan een collectie worden opge-
bouwd van informatie die eenvoudig op-
geroepen en gedeeld kan worden.

Naast de interactie in de app zou dit ook 
via push-meldingen gedaan kunnen wor-
den om tijd en interactie te besparen. De 
weggeveegde kaarten zijn uiteraard nog 
steeds beschikbaar, maar worden niet di-
rect getoond.

Zo kunnen gemiste of niet bijgewoonde 
momenten worden meegekregen en gaat 
er geen kennis verloren.

Figuur 17. Schetsen van Swikey
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Freecam - 360graden camera
De grootste ergernis tijdens de congres-
beleving is mensen die foto’s maken en 
daarmee anderen afleiden. Door deze 
handeling aan te passen, in plaats van te 
verbieden, kan de behoefte voor foto’s on-
gewijzigd blijven. Aangezien de gemiddel-
de smartphone camera geen goede foto’s 
maakt in het donker (te donker, korrelig, 
onscherp) wordt gebruik gemaakt van een 
externe camera. Via een mobiele app kan 
een app een openbare 360-graden came-
ra gebruikt worden kwalitatieve foto’s te 
maken van alles naar keuze gedurende de 
presentatie. Ongeacht jouw plek in de zaal 
zal je hierdoor altijd goede foto’s hebben. 
Inzoomen, ronddraaien.  

Alles is mogelijk en direct vanuit je stoel 
zonder op te staan of de camera richten. 
Daardoor hoef je anderen niet tot last te 
zijn. Door de interface gebruik te laten ma-
ken van grijstinten, vergelijkbaar met de 
donkere UI van Keymark, zal dit qua licht-
productie ook minder afleiden. 

Daarnaast kunnen er ook bijlages (zoals 
URL’s en PDF’s) opgehaald worden, zoals 
een QR-scanner, aan de hand van herken-
bare elementen in de presentatie.  

Figuur 18. Freecam; fotograferen zonder 
fysiek te richten

Figuur 19. Schetsen van freecam
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Lapp - Live verslaggeving van 
presentaties
Vergelijkbaar met liveblogs speelt Lapp in 
op informatie die continu gedeeld wordt 
tijdens presentaties. Hierbij wordt real-time 
(richtlijn: real-time voorzieningen) een tran-
script van beeld en inhoud gedeeld binnen 
een chat-interface, zoals Whatsapp. Daar-
naast worden ook URL’s en diagrammen 
die vaak worden vastgelegd ook direct 
gedeeld. Hierdoor hoeft er niks te worden 
vastgelegd omdat dit al voor de gebruiker 
wordt gedaan. 

Deze berichten kunnen worden gemar-
keerd aan de hand van tags of mate van be-
langrijkheid. Zo kan een dagboek worden 
gecreëerd waarin de belangrijkste stukken 
worden uitgelicht en berichten gefilterd 
worden op specifieke tags. Berichten kun-
nen inclusief media daarnaast ook geëx-
porteerd worden naar andere apps, zoals 
Wunderlist (Todo’s), iAWriter (notities) of 
zelfs direct naar een Wordpress blog.

Figuur 20. Schetsen van Lapp
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Om te onderzoeken hoe deze concepten 
ervaren worden en zich weerhouden tot 
Keymark en de ontwerpopgave zijn deze 
getest bij verschillende congresbezoekers. 
Om representatieve testresultaten te verza-
melen is besloten de concepten te testen 
in een congres-gesimuleerde setting. Ge-
durende het bekijken van een presentatie 
zullen congresbezoekers een prototype of 
vergelijkbare variant van de concepten ge-
bruiken om informatie vast te leggen. 

Op basis van gedragsobservatie, het ge-
sprek na de opdracht en analyse van de re-
sultaten van de test in datzelfde gesprek is 
bepaald hoe de concepten presteerde ten 
opzichte van elkaar en de ontwerpopgave. 

Prototypes en testmethode
Om snel tot testresultaten te komen zijn 
drie low-fi prototypes gerealiseerd en ge-
bruik gemaakt van bestaande middelen. 
Deze prototypes zijn afgestemd op de pre-
sentatie (video) om de inhoud overeen te 
laten komen. 

De prototypes zijn getest in de collegezaal 
van de Willem de Koning academie om zo 
de congresomgeving te simuleren. Hierbij 

is gelet in hoeverre uit observatie en de 
mening van de respondent bleek dat het 
concept voldeed aan de twee primaire 
guidelines: focus behouden en het opti-
maliseren van de informatievoorziening 
en het onthouden hiervan. Een uitgebrei-
de beschrijving van deze test is te vinden 
in "Nieuwe concepten: Test & Feedback" 
(p.170). 

Testresultaten
Gedurende de eerste test werd al duidelijk 
dat een gesimuleerde praktijktest een be-
ter resultaat geeft dan alleen een concept-
bespreking. Niet alleen krijg je hiermee in-
zicht in de mening van de gebruiker, maar 
kan je ook de interactie observeren. 

3.4   

CONCEPTEN TESTEN

Figuur 21. Introductie van de sessie @ WdK
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Swikey
• Gooien (‘swipen’) is een duidelijke en 

leuke interactie
• Makkelijke en effectieve manier om 

belangrijk/onbelangrijk te filteren
• Leidt af tijdens presentatie. Interactie 

meer nut achteraf
• Eenvoudige manier om snel door de 

inhoud van gemiste presentaties te gaan
• 2/8 keer gekozen als favoriet

Duidelijke gestures in apps 
zijn vaak de oplossing 
om de complexiteit te 
vereenvoudigen en de 
interactie leuk te maken.
C. RISSE

Freecam
• 360-graden weinig nut; de camera bleef 

alleen gericht op de presentatie
• Complimenten voor gebruiksgemak en 

vrijheid
• Tóch behoefte aan meer dan slechts 

foto’s
• 1/8 keer gekozen als voorkeursmethode

“Ik maak foto’s omdat ik 
sommige stukken niet 
met pen en papier kan 
vastleggen. Voor de rest blijf 
ik altijd alles opschrijven 
omdat ik dan alles heb”
A. ALBERTS

Figuur 22. Prototype kaarten van Swikey Figuur 23. 360° camera als prototype
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Lapp
• Teruglezen gedurende de presentatie 

van gemiste stukken is handig
• De notificaties continu leiden af
• Niet heel prettig in gebruik tijdens de 

video
• Behoefte om vragen te kunnen stellen
• Interessanter als transcript om naderhand 

door te nemen
• Sommige respondenten verkozen audio 

boven tekst
• Niet gekozen als voorkeursmethode

“Het voelt alsof ik aan het 
chatten ben met de spreker. 
Helaas kan dat niet. Ik kan 
alleen lezen en dat lijkt niet 
heel interessant.”
F. BOERS

Figuur 24. Screenshot van Lapp test
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Keymark
• Markeren is eenvoudig en kan gedaan 

worden zonder te kijken
• Terugkijken van de video voelt ouderwets 

(niet vernieuwend)
• Terugkijken biedt wel meer context aan 

het verhaal dankzij spraak
• Behoefte om diagrammen e.d. apart vast 

te leggen of als bijlage te ontvangen.
• Ontwerp app (in totaliteit) complex en 

overvol, minimalisme zoals Swikey als 
oplossing

• Driemaal suggestie voor een fysieke 
Keymark, oftewel Clickmark

• 5/8 keer als favoriet gekozen

“Het is vooral de eenvoud 
in de interactie. Eén tap en 
direct klaar!”
R. VAN DEN BERGH

Figuur 25. De ontworpen Keymark app
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Deze nieuwe brainstorm heeft niet alleen 
de ogen geopend omtrent divergeren, 
maar ook inzicht gegeven in alternatieve 
mogelijkheden om de ontwerpopgave te 
benaderen. Het advies om nieuwe dingen 
uit te proberen is doorgezet, zoals te zien 
aan de congressimulatie testmethode en 
de variatie aan verschillende prototypes. 
Het testen heeft vooral ook geleerd dat 
Keymark, waar koppig aan vast werd ge-
houden, niet met kop en schouders boven 
de anderen uitsteekt. 

De testen hebben bevestigd dat eenvoud 
van interactie (richtlijn: focus), plezier in 
gebruik (richtlijn: persoonlijke ervaring) 
en de kwaliteit van de verzamelde kennis 
(richtlijn: Toegankelijkheid en onthouden 
van informatie) van essentieel belang is bij 
het verbeteren van de huidige congresbe-
leving. 

Zoals reeds is vastgesteld moeten huidige 
storingsfactoren gereduceerd worden om 
daarmee de congresbeleving te verbete-
ren. Hiervoor moet een nieuw alternatief 
worden gerealiseerd waarmee efficiënter 
informatie vastgelegd kan worden zonder 
anderen af te leiden en waarbij deze vast-
legging van waarde is en ondersteunt bij 
het onthouden van de informatie. Uit tes-
ten is gebleken dat de twee bijbehorende 
guidelines dan ook van groter belang zijn 
voor de ontwerpopgave dan de andere 
drie. Gedurende het testen is daarop dan 
ook gefocust. 

3.5   

CONCEPTKEUZE & 
CONCLUSIE
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Conceptkeuze
Kijkend naar de resultaten van de concept-
test, met in achtneming van bovenstaande 
randvoorwaarde, kan worden geconclu-
deerd dat Keymark de beste keuze is. Het 
realiseert informatie vastleggen als enige 
op een onopvallende en gemakkelijke 
manier waarbij het resultaat gemakkelijk 
teruggekeken kan worden en ruimte biedt 
voor een rijke informatievoorziening, bij-
voorbeeld om óók de behoefte van spre-
kers te kunnen vervullen.

Uit de testresultaten valt te leren dat Key-
mark nog niet perfect is. Het kan verbeterd 
worden op complexiteit en wordt het even-
eens aangeraden om te kijken of de inter-
actie om dingen vast te leggen nog vereen-
voudigd kan worden, zoals Clickmark. 

De andere concepten leren dat de interfa-
ce door middel van gesture-based acties 
versimpeld kan worden en de vrijheid in 
gebruik een fijne eigenschap is. Om de 
waarde van het concept te verhogen kan 
worden onderzocht hoe deze een belang-
rijkere rol kan spelen tijdens de nabeleving. 
Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden 
door het terugkijken uit te breiden, de in-
formatievoorziening (bijlagen) te vergroten 
en/of gemiste presentaties toegankelijker 
te maken. 
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Aan het einde van de conceptfase is gefo-
cust op het onderzoeken van alternatieve 
oplossingen en het bepalen van de beste 
oplossing voor het vraagstuk. Uit het laatst 
gevoerde onderzoek kwam naar voren dat 
Keymark de beste oplossing zou zijn. Aan 
de hand van de inzichten en feedback uit 
deze test werd geconcludeerd dat Key-
mark erg sterk is op het vastleggen van 
belangrijke momenten, maar in zijn uitwer-
king visueel complex is en de vraag was om 
sommige interacties makkelijker te maken. 
Zo is te lezen in het vorige hoofdstuk.

Voorafgaand aan de realisatie van het eind-
product zijn alle onderzoeksresultaten en 
feedback verzameld. Deze opsomming is 
gereflecteerd tegenover de gestelde gui-
delines om te bepalen aan welke eisen nog 
niet (voldoende) is voldaan, maar ook om 
te bepalen welke verbeterpunten gewenst 
zijn door de doelgroep. Uit deze analyse 
zijn de volgende doelstellingen opgesteld.

1. Vereenvoudigen van de interactie om 
momenten te onthouden
Uit de laatste concepttest is meerdere ke-
ren naar voren gekomen dat het blindelings 
kunnen markeren essentieel is om gefocust 
te kunnen blijven op de gegeven presenta-
tie. Om deze interactie te vereenvoudigen 
zal het markeerscherm herzien worden.

2. Duidelijkere focus op de kern van het 
concept
In de mondelinge gesprekken met de 
opdrachtgever en de feedback verkregen 
van respondenten kwam naar voren dat 
het aanbieden van véél functies de app 
overcompleet maakte. Het gevolg hierdoor 
is dat de app complexer wordt dan nodig 
en de focus op het doel kan verliezen. Om 
een�duidelijke�focus�te�stellen�op�de�kern�
van het concept zullen de diverse functies 
heroverwogen worden en het aanbod 
worden herzien.

3. Versterken van de rol van het product in 
de nabeleving
In de diverse iteraties van Keymark en de al-
ternatieve uitgewerkte concepten is de na-
beleving een secundaire prioriteit geweest. 
De uitwerking hiervan was heel eenvoudig 

4.1   

RESULTATEN EN 
DOELSTELLINGEN 
OPFRISSEN
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en er is weinig aandacht gegeven op welke 
manieren het een rol zou kunnen spelen 
in het herbeleven van de belangrijke mo-
menten. In een vernieuwde versie van de 
mobiele applicatie zal dit onderdeel wor-
den onderzocht, herontwerpen en getest in 
hoeverre het de huidige situatie verbetert.

4. Balans in visuele uitwerking
Vait het perspectief van een ontwerper 
is de huidige uitwerking van het ontwerp 
géén consistent geheel. Er is veel aandacht 
besteed aan het creëren van ontwerp dat 
weinig afleidt in donkere ruimtes. Deson-
danks is vaak de feedback gegeven dat het 
contrast hierdoor te weinig is. Tevens is er 
meerdere malen vernomen dat sommige 
elementen onduidelijk of onrustig over-
kwamen. In het volgende ontwerp zal gelet 
worden op witruimte voor rust en balans, 
contrast voor zichtbaarheid en de begrijp-
baarheid van visuele elementen. Deze laat-
ste doelstelling zal volgen op de uitwerking 
van de eerste drie doelstellingen.

Testen van de doelstellingen
Een nieuwe iteratie van het eindproduct 
zal worden getest in een gesimuleerde 
congressetting waarin de diverse aspecten 
van het product getest zal worden. Hierin 
worden zowel het behalen van de guideli-
nes alsmede het verbeteren van de boven-
staande doelstelling worden onderzocht. 
Het eindresultaat wordt als compleet pro-
duct getest en zal worden gekeken in hoe-
verre het een verbetering is van de huidige 
situatie en daarmee de oplossing is voor 
het realiseren van de gewenste situatie.
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Om antwoord te geven op de gestelde 
doelstellingen is opnieuw gesproken met 
de doelgroep en betrokkenen, deskrese-
arch gedaan, gebrainstormd over moge-
lijke uitwerkingen en zijn er varianten van 
een nieuw ontwerp geschetst.

Vereenvoudigen van de 
interactie om momenten te 
onthouden
Om de aandacht op de presentatie te kun-
nen houden is het essentieel dat andere 
activiteiten voor minimale afleiding zorgen 
(guideline ‘focus’). Hiervoor is meerdere 
keren gedurende het project het idee ge-
adviseerd om er een fysiek apparaat van te 
maken doordat het aanvoelen van knoppen 
ervoor zorgde dat kijken voor gebruik niet 

nodig was. Momenten markeren kan in het 
huidige ontwerp in grote mate, maar voor 
het toevoegen van een notitie is nog altijd 
zicht op het product nodig. 

Om de markeer-interactie te verbeteren is 
onderzocht hoe blinde mensen omgaan 
met touchscreens. In een studie naar het 
gebruik van aanraakgevoelige schermen 
voor blinden mensen stellen Kane, Bigham 
en Wobbrock (z.j.) dat de wijze van de in-
teractie bepalend moet zijn voor de functie, 
niet welke knop er gedrukt wordt. Verder 
schrijven ze dat ‘screen-gestures’, zoals 
‘multitouch’ en ‘long-press’ gebruikt kun-
nen worden om keuzes duidelijk te maken, 
ongeacht de locatie. 

Door van het scherm één knop te maken en 
gebruik te maken van ‘screen-gestures’, zo-
als hard drukken, kan de gebruiker zonder 
te kijken, ongeacht de plek op het scherm, 
momenten markeren met/of zonder noti-
tie. Dit komt de focus op de presentatie ten 
goede. 

4.2   

HERZIEN VAN HET 
CONCEPT

Figuur 26. Resultaat brainstorm en uit-
komst diverse gesprekken
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Users should not have to 
accurately tap on an object, 
but should be able to find 
the object with their index 
finger and then perform a 
tap gesture anywhere
KANE ET AL. (Z.J.)

In een vergelijkbare studie (Krajnc E., Fei-
ner J., Schmidt S., 2010) wordt gesteld dat 
het geven van een bevestiging een positief 
effect heeft in het herkennen dat een actie 
(succesvol) is uitgevoerd. 

Uitwerking in het product
Om een blindelings bruikbaar markeer-
functie te creëren zijn diverse mogelijkhe-
den geschetst (zie hoofdstuk 4.3). De meest 
voordehandliggende oplossing is echter 
gebruik te maken van het grote aanraakge-
voelige scherm van de smartphone en deze 
te gebruiken als één grote knop. Het tikken 
op het scherm, ongeacht de locatie, is vol-
doende om het moment te markeren. Het 
lang ingedrukt houden van het scherm of 
hard drukken op druk-gevoelige schermen 
resulteert in het toevoegen van notitie bij 
de markering. 

Vergrendelscherm controls
Naast in-app markeren kunnen markerin-
gen ook toegevoegd worden vanuit het 
vergrendelscherm als widget. Dit bespaart 
tijd doordat ontgrendeling niet nodig is 
en versnelt daarmee de mogelijkheid om 
accuraat een markering te kunnen toevoe-
gen. Hierover is meer geschreven op: htt-
ps://github.com/nixzhu/wormhole 

Focus op de kern van het 
concept
Binnen Keymark staat vastleggen, onthou-
den en oproepen van belangrijke vastge-
legde informatie centraal. Met de uitwer-
king van Keymark is echter  gefocust op het 
verbeteren van de gehele customer jour-
ney en niet specifiek deze functies. Om de 
prioriteit van alle onderdelen te bepalen is 
teruggevallen op de customer journey en is 
een user-flow diagram opgesteld op basis 
van een congresbezoek-scenario. 

Tijdens het opstellen van de user-flow di-
agram is telkens de vraag “welke functie 
in de app is hier en nu relevant?” voorge-
houden. Hiermee werd duidelijk dat het 
opzoeken van congresbezoekers of an-
dere congressen van minder belang was. 
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De persoonlijke line-up is wel van belang, 
omdat dit de gebruiker ondersteunt in het 
bezoeken van presentaties. 

Middels een vriendschappelijke conversa-
tie met Veenhuizen en een discussie met de 
opdrachtgever werd geconcludeerd dat de 
zoekfunctie “een leuke functie” was, maar 
niks toevoegt in de kwaliteit van de infor-
matie of het onthouden hiervan.

Zoals Rhodes (2015) in haar web-artikel 
schrijft is één duidelijk doel essentieel voor 
de succes van een mobiele app. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn apps voor bankza-
ken die enkel richten op het bekijken van 
je saldo en het uitvoeren van transacties. 
Alle bijzaken, zoals het verkrijgen van een 
hypotheek zijn hierin niet te vinden omdat 
dit niet het primaire doel van de app dient.  

Apps need to do one thing 
well. Those that focus on a 
simple concept have more 
of a chance to succeed.
RHODES, 2015

Vanuit die gedachte zijn de overbodige 
functies uit het eindproduct verdwenen en 
is er gericht op een succesvol bezoek aan 
een congres: weten wat je wilt zien, ont-
houden wat je ziet en herzien van wat je 
hebt gezien.

Versterken van de rol van het 
product in de nabeleving
Het onderdeel ’terugkijken’ focust volledig 
op de nabeleving. Dit onderdeel werd in 
eerdere gebruikerstesten als ‘voldoende’ 
bevonden, maar ontving nog regelmatig 
kritiek. Er werden vragen gesteld zoals 

• “hoe zit het met het wijzigen van mijn 
aantekeningen? 

• “Ik ben altijd te laat, dus hoe zit dat?”, 
• “hoe zie ik wat andere mensen zeggen?”
• “hoe bekijk ik al mijn opgeslagen 

momenten?“ 

Figuur 27. User flow diagram
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Het terugkijken van een presentatie lukte 
met de destijds huidige uitwerking, maar 
het werd duidelijk dat enkele functies on-
duidelijk waren of miste. 

Om het terugkijken van belangrijke mo-
menten eenvoudiger, maar ook effectiever 
te maken is onderzoek gedaan op visueel- 
en functioneel vlak. Hiervoor is inspiratie 
opgedaan via vergelijkbare toepassingen 
zoals Spotify (de geminimaliseerde ‘play-
er’), Netflix (content organiseren) en Au-
dible (navigatieknoppen en bookmarkbe-
heer), maar ook gekeken naar interessante 
interactiepatronen. Voorbeelden hiervan 
zijn opgeslagen in een Pinterest board wel-
ke al eerder is genoemd. De inspiratie is 
gebruikt in latere schetsen en hebben hun 
weg gevonden in het eindproduct. 

De tijdlijn
De tijdlijn ("Heartbeat" (p.188)) is vaak 
als onduidelijk ervaren. Deze is opgesteld 
om de markeringen te tonen, maar ook de 
highlights van de presentatie te visualise-
ren. In de paper van Healey (z.j.) wordt be-
schreven dat datavisualisaties effectiever 
zijn wanneer de diverse onderdelen beter 
te onderscheiden zijn. Opmerkelijk is dat in 

de huidige versie van de ‘heartbeat’ zowel 
eigen markeringen als die van andere be-
zoekers op vergelijkbare wijze zijn weerge-
geven. Door deze twee te onderscheiden 
van elkaar kan al duidelijker zichtbaarder 
worden waar het verschil zit. 

In vergelijkbare toepassingen met een af-
speel-tijdslijn, zoals Spotify, wordt gebruik 
gemaakt van de tijdsaanduiding en voort-
gangsbalk. Dit versterkt eveneens de her-
kenning dat het om een progressieve visua-
lisatie gaat. Ook bij Soundcloud is inspiratie 
verzameld omtrent datavisualisaties. 

Wijzigen van markeringen
In het begin en sindsdien ongewijzigd is 
de aanname dat een markering enkel als 
bookmark of herkenningspunt geldt. Een 
markering kan echter, zoals met een mar-
keerstift in documenten, ook de kaders 
zijn van een lang stuk. Door gebruikers in 
staat te stellen om hun markeringen en no-
tities te wijzigen, kunnen zij effectiever hun 
momenten beheren. Dit kan bijvoorbeeld 
door de tekst aan te kunnen passen en het 

Figuur 28. Visualisatie van markeringen zo-
als in Keymark 1.1
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begin- en eindpunt aan te kunnen geven.

Speel regelaars
De enige manier om tussen de markerin-
gen te navigeren is te vegen op de tijds-
lijn. Met de toevoeging van 30 seconden 
en moment ‘fast-forward’ en ‘backward’ 
kan sneller worden genavigeerd tussen de 
momenten. Eveneens kunnen alle gemar-
keerde momenten in één overzicht worden 
teruggevonden. 

Balans in visuele uitwerking
Met het herzien van het product en de di-
verse wijzigingen en de doelstelling om het 
ontwerp rustiger, duidelijker en consisten-
ter vorm te geven is besloten om vanaf het 
begin te ontwerpen. Met de voorgaande 
onderzoeksresultaten en ideeën is vanaf 
nul opnieuw geschetst en is ieder onder-
deel herzien.

Er is gekeken hoe populaire mobiele toe-
passingen eruit zien, gekeken naar mobiele 
interface ontwerpen op internet en uitge-
breid gekeken naar ‘clean design’ en ter-
men zoals whitespace.
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Schetsen
Aan de hand van de gevonden inspiratie 
op internet, de gevonden ontwerp gui-
delines en de nieuwe ideeën zijn diverse 
onderzoeksschetsen gemaakt. Hiermee is 
vooral gekeken welke uitwerkingen er ge-
realiseerd zouden kunnen worden. Ieder 
onderdeel is opnieuw geschetst.

In sommige gevallen zijn onderdelen low-fi 
digitaal uitgewerkt om te kunnen oordelen 
hoe dit eruit zou zien. Deze ontwerpen zijn 
bekeken op een mobiel toestel. Op basis 
van een persoonlijk oordeel is een keuze 
gemaakt voor een combinatie van de di-
verse uitwerkingen. Deze set aan schetsen 
zijn opnieuw geschetst tot een definitieve 
set aan ontwerpen die een duidelijk beeld 
geven van het nieuwe ontwerp.

Testen
Om het nieuwe ontwerp te beoordelen zijn 
de schetsen voorgelegd aan twee congres-
bezoekers en een student ("Keymark 2.0: 
Feedback" (p.178)). In deze gesprekken 
is vooral gekeken in hoeverre het ontwerp 
begrepen werd en, in vergelijking met de 
oude ontwerpen, hoe het zich zou weer-
houden in vergelijking tot de nieuwe doel-
stellingen. 

Er waren vele complimenten voor het ont-
werp en de structuur, maar ook vraagtekens 
bij de dubbele card-ui navigatie. Hiervoor is 
het advies gegeven om onderscheidende 
layouts te gebruiken om de diverse niveaus 
duidelijker te maken. Er is ook meer duide-
lijkheid verkregen over de wensen van de 
filtermogelijkheden op de line-up pagina.

4.3   

PROCES TOT EEN NIEUW 
ONTWERP

Figuur 29. Verschillende onderzoeksschet-
sen van Keymark 2.0

Figuur 30. Definitieve schetsen Keymark
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4.4   

EEN NIEUWE VISUELE 
UITWERKING

Line-up: Hoofdpagina
Op de line-up pagina kan de gebruiker de 
presentaties van het op moment bezoeken-
de congres bekijken. Bovenaan worden de 
presentaties getoond die door de gebrui-
ker zijn gekozen om naar toe te gaan. Ver-
ticaal wordt er op dagbasis chronologisch 
gesorteerd en via horizontaal vegen kan 
genavigeerd worden tussen de layouts per 
dag. 

Line-up: Filter mogelijkheden
Via de knop linksboven kunnen de filtermo-
gelijkheden worden getoond. Hier heeft de 
gebruiker de mogelijkheid om de line-up 
chronologisch en op onderwerp te sorte-
ren. Daarnaast kan er aangegeven worden 
welke onderwerpen wel of niet interessant 
zijn. Niet gemarkeerde onderwerpen wor-
den vervolgens automatisch verborgen.  
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Line-up: Presentatie detail
Op de presentatie detail pagina wordt ad-
ditionele informatie over de presentatie 
getoond. Deze bevat uitgebreide informa-
tie over de presentatie, de spreker en even-
eens de bijlagen die door de spreker wordt 
gedeeld.

Markeren: Start
Op het vernieuwde markeerscherm bevind 
zich een schermgrootte knop. Hier kan blin-
delings een moment worden gemarkeerd 
door het scherm aan te raken. De gebruiker 
zal hierbij een vibratie geven ter bevesti-
ging. Drukt met hard op het scherm of voor 
een langere tijd (afhankelijk van het toe-
stel) heeft de gebruiker direct de mogelijk-
heid om een notitie toe te voegen. Let hier 
tevens op de nóg donkere interface, waar-
mee afleiding nog beter mee wordt voor-
komen, zonder de ervaring te benadelen.
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Markeren: Bevestiging
Na het aanraken van het scherm ontvangt 
men tevens een visuele bevestiging. Indien 
de gebruiker tóch een notitie wilt toevoe-
gen heeft hij/zij hier alsnog de kans voor 
door opnieuw het scherm aan te raken.

Markeren: Toevoegen van een notitie
Het toevoegen van een notitie geschiedt 
op vrijwel dezelfde wijze als in het vorige 
ontwerp. Men typt een notitie, bepaalt of 
deze openbaar mag en slaat deze op. 
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Terugkijken: Congres navigatie
Aan de hand de feedback uit de tests met 
de schetsen is de card-ui gewijzigd naar 
een lijstweergave om duidelijkheid te ge-
ven aan de diverse lagen van het product. 
Hier kan men een congres kiezen die hij/
zij wilt terugkijken. Eveneens kan er via 
de knop rechtsboven gezocht worden op 
woorden of onderwerpen.

Terugkijken: Presentatie overzicht
Via een card-ui carousel weergave kan men 
een presentatie kiezen om terug te kijken. 
Hier wordt de titel en de spreker getoond, 
alsmede een visualisatie van de hoogte-
punten en de eventuele markeringen van 
de gebruiker. 
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Terugkijken
De vernieuwde moment-speler is een stuk 
rustiger en functioneler. Tussen video en 
slides kan via een toggle worden geswitcht 
en, afhankelijk van het moment, zal de bij-
behorende notitie getoond worden. Deze 
markering kan bewerkt of gedeeld worden. 
Onderaan volgt de tijdlijn, die door vegen 
en de knoppen eronder bediend kan wor-
den. Het activeren van de tijdslijn activeert 
ook Heartbeat. De knop rechtsbovenin 
opent de moment-selectie en de linker-
knop minimaliseert de speler.

Terugkijken: Moment selecteren
In een lijstweergave wordt het huidige mo-
ment (indien van toepassing) getoond, ge-
volgd door een overzicht van alle gemar-
keerde momenten. Onderaan is een tap te 
vinden met de highlights van de presenta-
tie. Deze is automatisch gegenereerd aan 
de hand van de magnitude van de marke-
ringen van de toeschouwers. Meer marke-
ringen betekent een belangrijker moment 
en daarmee van meer belang in het alge-
meen.



85 Eindproduct

Markering delen
Via de 'share' knop kan snel het huidige 
moment gedeeld worden. Hierbij is de no-
titietekst als bericht tekst gebruikt. Indien 
er aan de hand van de registratiegegevens 
bevestigd wordt dat sommige gebruikers 
bij hetzelfde bedrijf werken, zullen deze 
in het 'collega' overzicht getoond wor-
den. Hierdoor kan je snel een interessant 
moment met een collega delen. Als alter-
natief kan ook via Facebook Messenger, 
Whatsapp of E-mail een moment gedeeld 
worden.

Markering bewerken
Via de 'Edit capture' knop kan eenvoudig 
een markering aangepast worden. Hierbij 
kan de notitie worden gewijzigd, maar kan 
ook de gemarkeerde tijd worden veran-
derd. Via de afspeel-knop kan de marke-
ring worden afgespeeld ter controle.  
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Geminimaliseerde globale speler
Het�sluiten�van�de�terugkijk�weergave�
stopt niet de presentatie. Deze wordt 
geminimaliseerd zodat deze op ieder 
moment gedurende het gebruik van de 
applicatie alsnog gebruikt kan worden. 
Hier�is�opnieuw�de�tijdslijn�getoond,�
gevolgd door de titel van de presentatie. 
Links is de knop om de speler opnieuw te 
openen,�terwijl�rechts�de�knop�bevindt�om�
snel een markering toe te voegen.

Feedback van de 
opdrachtgever
In een vervolggesprek met Sneekes is het 
nieuwe ontwerp voorgelegd. In dit gesprek 
zijn de complimenten gegeven voor het 
nieuwe ontwerp, de verbeterde user-flow 
en uitwerking van de diverse interacties. 

Prototype
Van het eindproduct is een klikbaar proto-
type gemaakt, toegankelijk via de volgen-
de link: 

https://spaces.proto.io/
project/6D40BEB0-9EE6-ED58-229B-
A28087ADBBE1/Keymark-2
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4.5   

TESTEN VAN HET 
EINDPRODUCT
Workshop: Terugkijken testen
Tot op heden is er wel aandacht besteed 
aan de fase ‘terugkijken’ binnen de nieu-
we customer journey, maar is deze echter 
vooral gebaseerd op de theoretische ka-
ders uit het vooronderzoek en diverse aan-
names. Om met grotere zekerheid te bewij-
zen dat het terugkijken van gemarkeerde 
momenten het onthouden en hergebruik 
bevordert is een workshop georganiseerd 
om dit definitief uit te zoeken ("Terugkijken 
simulatie workshop & test" (p.182)).  

De workshop is gehouden met 21 Mira-
beau’ers en 3 externe meetup-bezoekers, 
verdeeld over 2 sessies bij Mirabeau en 1 
sessie voorafgaand aan een externe mee-
tup over Bitcoin technologie. Binnen deze 
25-minuten durende workshop is een con-
gres in vogelvlucht gesimuleerd. Hierin zijn 

deelnemers gevraagd om voor zichzelf 
belangrijke momenten te markeren tijdens 
het bekijken van één video. Na afloop van 
de workshop is één gemarkeerd moment 
per respondent teruggekeken en gevraagd 
aan de hand van dit korte stukje wat de 
boodschap hiervan is. 

Testresultaten
Uit de reacties van de deelnemers is geble-
ken dat ze heel goed de context van het 
verhaal konden weerleggen na het bekij-
ken van 20 seconden video rondom het ge-
markeerde moment. In de bespreking van 
de andere vragen is eveneens gebleken dat 
in totaal 17/21 respondenten het markeren 
erg gemakkelijk in gebruik vond. Er werd 
verteld dat dit zonder te kijken gedaan kon 
worden en er hierdoor beter op de pre-
sentatie gefocust kon worden. 16 van de 
21 respondenten zou bij een volgend con-
gresbezoek graag het product meenemen. 
Aan de hand van deze testresultaten kan 
geconcludeerd worden dat korte stukken 
presentatie terugkijken voldoende is om 
de herinnering opnieuw op te halen. Even-
eens is opnieuw het gemak van markeren 
bevestigd. Daarmee valt tevens te conclu-
deren dat het concept op dit onderdeel 
voldoet aan de gestelde ontwerprichtlijn 

Figuur 31. Eerste terugkijk-workshop
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die voorschrijft dat vastgelegde informatie 
toegankelijk moeten zijn en helpen bij het 
onthouden en ophalen ervan.

Toekomstig onderzoek vereist
Alhoewel de testresultaten positief waren 
is het geen volledige overeenkomst met 
de daadwerkelijke situatie. Om volledig 
te kunnen bepalen wat de efficiëntie van 
terugkijken is ten opzichte van huidige 
methodes zal er een twee weken pause 
moeten zitten tussen het markeren en het 
terugkijken. Hierdoor is een deel van de 
herinneringen weggezakt en kan bepaald 
worden in hoeverre het terugkijken daad-
werkelijk voldoende context weergeeft. 
Vanwege de verschillende agenda’s van 
de respondenten was dit niet mogelijk in 
te plannen, maar zou dit wel het advies zijn 
voor toekomstige testen. 

Usability test
In de laatste iteratie van het eindproduct 
zijn veel elementen op de schop gegaan 
en is de navigatie in delen veranderd. Er 
zijn functies bijgekomen, gewijzigd en 
verwijderd en diverse elementen zijn an-
ders gevisualiseerd. Om uit te zoeke hoe 
gemakkelijk deze nieuwe iteratie gebruikt 
wordt en waar er nog onduidelijkheden 
en/of verbeteringen te vinden zijn is deze 
bij diverse mensen voorgelegd ("Usability 
test" (p.184)). Hierin is rekening gehou-
den met de nieuwe gestelde richtlijnen van 
deze iteratie: versterken van de focus op 
de kern van het product en het creëren van 
een visuele balans.

Het nieuwe prototype is voorgelegd aan 
drie bezoekers na afloop van de Bitcoin 
meetup, vier collega’s bij Mirabeau op 
kantoor en aan twee studenten via Skype. 
Voorafgaand zijn er drie opdrachten gege-
ven die ze moesten voltooien tijdens het 
testen van het prototype.

Testresultaat
Op basis van de observatie en de vragen 
tussendoor en achteraf valt te concluderen 
dat het product prettig in gebruik is. Niet 

Figuur 32. Deelname Bitcoin meetup
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alle elementen waren direct even duide-
lijk en er is tevens verteld dat de navigatie 
soms onduidelijk was. Desondanks was te 
zien dat ze ruim voldoende overweg kon-
den met de app. Vernieuwend was dat er 
door meerdere respondenten het idee ge-
opperd is voor een tag-beheer systeem om 
markeringen per label te kunnen filteren, 
opzoeken en beheren. Aangezien hier al 
eerder over nagedacht is en er hier vanuit 
persoonlijk, maar objectief, oogpunt winst 
mee te behalen valt wordt dit idee meege-
nomen in het eindadvies.
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5.1   

EINDCONCLUSIE
In deze overkoepelende eindconclusie 
wordt er antwoord gegeven op de hoofd-
vraag: “Hoe kan een verbetering van de be-
zoekersbeleving tijdens congressen bijdra-
gen aan de optimalisatie van de algehele 
kennisopname?”

Om antwoord te geven op deze vraag is te-
ruggegaan naar de kern van de context. Uit 
eigen onderzoek is vastgesteld dat het pro-
bleem zit in het behalen van het doel van 
een congresbezoek. Congresbezoekers 
willen zoveel mogelijk waardevolle kennis 
vastleggen, aangezien niet alles onthou-
den kan worden. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van methoden zoals notities en 
fotografie. Deze methoden behalen niet 
alleen een ander resultaat dan verwacht, 
maar zijn ze ook vaak niet prettig in gebruik 
en kan het andere bezoekers afleiden. Het 
breekt eveneens vaak de focus op de pre-
sentatie wat essentieel is om de informatie 
goed te kunnen onthouden. 

De onderzoeksresultaten zijn herleid tot vijf 
richtlijnen die tezamen bijdragen aan een 
verbetering van de congresbeleving. Vanuit 
deze 5 richtlijnen is Keymark ontstaan; een 
mobiele applicatie die de congresbezoeker 

ondersteunt tijdens zijn congresbezoek en 
ingezet wordt om informatie vast te leggen, 
hergebruiken en te kunnen onthouden. 
Doordat het de gebruiker in staat stelt om 
informatie beter vast te leggen op een wij-
ze dat het geen afbreuk doet aan de aan-
dacht op de presentatie, andere toeschou-
wers niet afleidt en helpt bij het onthouden 
van belangrijke informatie versterkt dat het 
resultaat van een congresbezoek. Op deze 
wijze doet Keymark bijdragen aan een ver-
betering van de congresbeleving en daar-
mee het antwoord op de hoofdvraag.

Keymark is uniek vergeleken met alterna-
tieve methodes om informatie op te slaan. 
De interactie is vereenvoudigd tot een 
simpele tik op het scherm om het moment 
tijdens de presentatie te markeren. Met 
een visueel ontwerp dat inspeelt op de 
donkere omgeving en minimale interactie 
zal de potentiële afleiding bij de gebruiker 
zelf alsmede omstanders afnemen. Deze 
gemarkeerde momenten kunnen achteraf 
eenvoudig worden teruggekeken. Door-
dat gebruikers enkel korte stukjes hoeven 
terug te kijken bespaart dit veel tijd, maar 
focust dit zich ook enkel op een klein stuk 
van het grotere verhaal. Het zijn dan ook 
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vaak enkele woorden, een uitdrukking, een 
specifieke slide of beeld dat onthouden 
moet worden. Eveneens biedt terugkijken 
van videos ook een versterking van de her-
innering in het brein en biedt het eveneens 
ook meer waardevolle context dan enkel 
een korte notitie of een foto.

Om te toetsen in hoeverre het eindproduct 
voldoet aan de gestelde criteria is gebruik 
gemaakt van congres-simulaties. Hiermee 
zijn de redenaties achter deze oplossing 
getest aan de hand van vergelijkbare toe-
passingen. Deze tests hebben bewezen dat 
deze nieuwe manier van informatie vast-
leggen daadwerkelijk sneller is, gemakke-
lijker in gebruik is, minder afleid en daar-
door beter de aandacht laat focussen op 
de presentatie. Eveneens zal de informatie 
hierdoor langer blijven hangen. Uit verdere 
simulaties is gebleken dat het terugkijken 
van deze markeringen meer context biedt 
vergeleken met het resultaat van alterna-
tieve vormen van vastleggen en daardoor 
efficiënter is dan bestaande methodes.

Samengevat valt er te stellen dat de eind-
oplossing focus behoud, actie stimuleert, 
ondersteunt in de beschikbaarheid en toe-
gankelijkheid van kennis en dit doet binnen 
een persoonlijke ervaring. Hierin worden 
acties en interacties inzichtelijk gemaakt 
waardoor er eenvoudiger zichtbaar wordt 
wat belangrijk is en wat niet.

Deze oplossing in zijn totaliteit zorgt voor 
een prettiger congresbezoek, een verbete-
ring van de aandachtspanne en hergebruik 
van kennis, Hiermee is het een verbetering 
van de huidige congresbeleving. Het is een 
positieve uitkomst voor alle stakeholders 
en daarmee direct het antwoord op de ge-
stelde hoofdvraag. 
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Alhoewel er tijdens het ontwerpproces 
meerdere aspecten van de congresbele-
ving zijn behandeld, is er uit eindelijk voor 
gekozen om te focussen op de kern van het 
probleem. Op basis van de laatste testen, 
maar eveneens inspiratie uit voorgaan-
de gesprekken met congresbezoekers en 
persoonlijke ideeën zijn er echter nog wel 
adviezen mee te delen. Een deel van deze 
oplossingen focust op het verbeteren van 
de aangeboden oplossing, terwijl andere 
suggesties betrekking hebben op de con-
gresbeleving in het algemeen.

1. Vereenvoudig de markeer-interactie 
nog verder

Alhoewel smartwatches in de eerste in-
terviews van tafel werden geveegd als 
primaire oplossing, kan het wel dienen als 
secundair interactiewijze. Alhoewel het be-
zit laag, maar stijgend, is, kan hiermee wel 
sneller en eenvoudiger momenten gemar-
keerd worden. Eveneens kan gebruik wor-
den gemaakt van het idee achter KNOCK; 
technologie dat interactie creëert tussen 
twee apparaten door enkel op het apparaat 
te kloppen. Hiervoor is ontgrendelen van 
het toestel overbodig. 

2. Tag-management
 In de laatste usability testen is meermaals 
het idee geopperd voor een tag-systeem 
waarmee markeringen gelabeld en be-
heert kunnen worden. Hierdoor kunnen 
markeringen niet alleen per congres of 
presentatie worden opgezocht, maar ook 
per tag. Deze tags kunnen dienen als filter 
en eveneens worden gecombineerd, zoals 
“toon alle markeringen met tags ‘onboar-
ding’ en ‘KLM’ “. Hierbij kan eveneens arti-
ficial intelligence worden toegepast om op 
basis van keywords in de notitie, de inhoud 
van de slide en/of presentatie automatisch 
suggesties te doen voor bepaalde tags. 

3. Uitgebreide ‘Heartbeat’ implementatie 
voor samenvattingen en gemist 
bezoek corrigeren

‘Heartbeat’ is de visuele weergave van 
het aantal markeringen gedaan door het 
publiek op een specifiek tijdstip. Deze 
datavisualisatie kan inzicht bieden in de 
‘highlights’ van de presentatie. Met de 
nodige artificial intelligence kan dit ook 
worden ingezet om samenvattingen van 
presentaties te genereren. Daarnaast kan 
Heartbeat worden ingezet om te bepalen 
welke stukken gezien moeten zijn wanneer 

5.2   

ADVIEZEN
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de congresbezoeker de desbetreffende 
presentatie niet heeft bijgewoond. Zo kan 
bezichtiging van álle presentaties, aange-
zien vaak sommigen worden overgeslagen, 
toch worden gerealiseerd.

4. Testen van terugkijken
De eindoplossing is nooit in zijn geheel ge-
test bij een daadwerkelijk congres. Even-
eens is het resultaat van terugkijken binnen 
deze context nooit bewezen gemeten over 
een periode van weken tot maanden tus-
sen het congresbezoek en het terugkijken. 
Alhoewel de gesimuleerde testen hebben 
uitgewezen dat het concept werkt, zal het 
testen van de app en de aspecten ervan tij-
dens een echt congres over een reële tijd-
speriode pas uitwijzen wat de winst is ten 
opzichte van de huidige situatie. 

5. Oplossen van technologische 
infrastructuur ter realisatie van de 
oplossing

De oplossing focust voornamelijk op de 
bruikbare kant van het verhaal, niet de 
benodigde infrastructuur. Er moet worden 
nagedacht hoe beeld, audio, slides en de 
gemarkeerde momenten door gebrui-
kers samenkomen in één database. Deze 

technologische oplossing moet tevens 
gemakkelijk toepasbaar en schaalbaar zijn 
om participatie door congresorganisatoren 
te rekenen. Hoe eenvoudiger de technolo-
gische achterkant, hoe eenvoudiger deze 
ook te schalen is naar kleine bijeenkomsten, 
zoals meetups. Door een grotere deelname 
in het ondersteunen van dit platform zal het 
gebruik van het eindproduct eveneens sti-
muleren.

6. Diverse interface verbeteringen
Uit de laatste usabilitytesten zijn diverse 
tips en onduidelijkheden gekomen. Onder 
andere onderstaande punten, maar niet 
gelimiteerd tot, worden aangeraden om 
te implementeren. Via A/B testen kan on-
derzocht worden of de aanpassingen een 
verbeterd resultaat hebben:

• Onboarding; hiermee moet de gebrui-
ker worden ingeleid in de diverse func-
ties van de app

• Iconografie verbeteren, waaronder de 
Slide<->Video toggle tijdens het terug-
kijken

• Verduidelijking van de visuele 
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weergave van titels en navigaties om 
beeld te bieden waar de gebruiker zich 
bevindt

• Verduidelijken van de ‘Heartbeat’ data-
visualisatie.
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6.1   

REFLECTIE
Zeven maanden geleden ben ik bij Mira-
beau gestart om onderzoek te doen naar 
congressen en de storingsfactoren tijdens 
presentaties. Peet Sneekes vertelde mij in 
ons tweede gesprek over zijn irritate aan 
congresbezoekers die foto’s maken en met 
hun ‘lichtbak’ voor afleiding zorgen. Ge-
haast en deels zonder erbij na te denken is 
wekenlang vastgehouden aan de gedachte 
dat er daarom een andere, betere vorm van 
informatie vastleggen ontwikkeld moest 
worden.

Uit eindelijk is dat wel het eindproduct 
geworden, maar juist door onderzoek te 
doen naar congressen en de problemen 
gedurende de congresbeleving is de kern 
van de opdracht geleerd. Het is niet het fo-
tograferen of enkel informatie vastleggen, 
maar juist de irritatie en afleiding dat hier-
door ontstaat dat opgelost moest worden. 
Dit inzicht heeft voor mij de rationale ach-
ter het concept volledig doen veranderen, 
waardoor vervolgens ook naar andere ant-
woorden is gezocht. 

In het proces naar de juiste oplossing is heel 
lang vastgehouden aan een en hetzelfde 
idee. Mijn perfectionistische en eigenwijze 

instelling heeft niet alleen voor tunnelvisie 
tijdens de concept-fase gezorgd, maar is 
ook een grote hinder geweest bij het schrij-
ven van dit ontwerpverslag. 

Om hiervoor een oplossing te vinden en 
uit die vicieuze cirkel te kunnen stappen is 
veel gepraat met Peet en Ellen Spoel. Door 
uit eindelijk goed naar mijzelf te kijken en 
eerlijk te zijn bleek dat ik véél te kritisch 
was. Ik gaf geen enkel idee een kans en dat 
kwam eveneens terug in het schrijven van 
m’n ontwerpverslag. Bij ieder idee vertelde 
ik mijzelf “nee, dat is absoluut niet beter. 
Weg ermee!”.

Door te accepteren dat een idee of keuze 
niet direct perfect is of hoeft te zijn, stelde 
dat mij in staat om weer vrij te gaan wer-
ken. Vanaf hier werd duidelijk dat de enige 
manier om daadwerkelijk andere ideeën te 
krijgen was om elk nieuw idee te zien als 
een beter idee dan het oorspronkelijk idee. 
Geen enkel idee werd afgeschoten zonder 
er daadwerkelijk goed over na te denken. 

Zo is mij ook verteld om meer gebruik 
te maken van de mensen om mij heen. 
Dat advies heb ik dan ook meer en meer 
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aangepakt wat vooral terugkomt in beide 
simulatie testen. In een collegezaal heb ik 
mensen in groepsverband betrokken bij 
het testen van mijn concepten, terwijl ik en-
kele weken terug mensen bij elkaar wilde 
brengen om mijn werk van de afgelopen 
maanden te verifiëren. Je leert van elkaar 
en dat is iets wat ik graag doe. Juist deze 
afstudeerstage heeft mij geleerd om meer 
te doen met de informatie en mensen om 
mij heen, in tegenstelling tot alles zelf uit te 
willen vogelen.

Ook dát heeft weer betrekking op hoe deze 
zeven maanden zijn verlopen. Doordat ik 
vooral alleen te werk ben gegaan en men-
sen voornamelijk heb ingezet om keuzes 
verifiëren heb ik mijzelf tijdens het afstude-
ren erg beperkt. Ik wil in het vervolg dan 
ook zeker meer mensen gaan betrekken in 
mijn ontwerpproces.

In de tijd bij Mirabeau heb ik ontzettend 
veel geleerd. Ik ben mijn keuzes beter gaan 
afwegen, doelen te stellen en heb gepro-
beerd van mijn fouten te leren door het 
anders aan te pakken. Hierdoor ben ik veel 
gerichten gaan werken en heb ik voor mijn 
gevoel ook beter mijn doelen behaald. 

Zeven maanden later denk ik zelfverzekerd 
te kunnen zeggen dat ik de juiste keuzes 
heb leren maken. Met het eindproduct sta 
ik nu waar ik had willen staan. Een goed 
idee, positief erkend door de opdrachtge-
ver, de doelgroep en door mijzelf.
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6.2   

ONTWERPEIGENSCHAPPEN
Ontwerpeigenschappen
Om mijn bekwaamheid van de verschillen-
de CMD-competenties te verantwoorden is 
eveneens gereflecteerd op deze 10 punten 
aan de hand van enkele voorbeelden uit 
het ontwerpproces.

Rationale & Emotionale - 
Proces
Tijdens het gehele ontwerpproces heb ik 
beter leren te werken binnen grote projec-
ten. In het begin zijn veel acties op basis 
van onderbuikgevoel uitgevoerd, omdat er 
weinig kennis was van het onderwerp. Hier-
door was er nog weinig zicht op welke acti-
viteiten noodzakelijk waren om voortgang 
te maken. 

Pas nadat kritischer is gekeken naar het 
gevolg van de gemaakte keuzes werd dui-
delijk dat het ontwerpproces rommelig is 
verlopen. Een goed voorbeeld is de eerste 
fase van Keymark. Hierin is heel veel tijd 
gestoken zonder de breedte van verschil-
lende concepten te onderzoeken. Echter 
heeft het in detail uitwerken van het eind-
product al heel veel kenbaar gemaakt over 
de gewenste eindoplossing. 

Nadat inzichtelijk werd waar ik stond aan 

het einde van de eerste Keymark fase werd 
duidelijk dat ik ook meer moest proberen 
in de breedte. In een nieuwe iteratie is 
daarom Keymark volledig losgelaten om 
vrijheid te geven aan het divergeerproces. 
Deze nieuwe iteratie is gedaan vanuit een 
meer gestructureerde aanpak wat zeer 
leerzaam en bruikbaar is geweest voor het 
verdere verloop van het ontwerpproces. 

Vanuit hier zijn alle activiteiten gebaseerd 
op de twee vragen “Wat moet ik weten?” 
en “Wat levert dit mij op?”.  Hierdoor is ook 
besloten om in die iteratie en de laatste ite-
ratie duidelijke doelen te stellen die opge-
lost moeten worden met deze iteratie. Dat 
heeft erg geholpen in het bepalen van de 
activiteiten en meten in hoeverre de eind-
oplossing zou voldoen aan de gestelde 
eisen.

Onderzoeken
Tijdens het ontwerpproces heb ik gebruik 
gemaakt van verschillende ontwerpme-
thoden. Hierin is vooral veel gebruik ge-
maakt van mondelinge technieken, zoals 
interviews en gebruikerstesten waarin ik 
de doelgroep, voornamelijk Mirabeau’ers, 
veel bij heb betrokken. 
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Vanaf het begin ben ik echter met de ver-
keerde ontwerpopgave gestart. Ik dacht 
dat ik een tool moest ontwerpen waarmee 
informatie opgeslagen kon worden, terwijl 
ik niet eens de kern van het probleem wist. 
Juist door met mensen te praten heb ik de 
link tussen storingsfactoren en informatie 
vastleggen gevonden, waardoor ik de ont-
werpopgave anders ben gaan inzien. 

Omdat er vanuit onderbuikgevoel een 
sterke voorkeur was voor Keymark is hier 
heel lang op gezeten. Die keuze was vooral 
geïnspireerd doordat veel mensen zeiden 
dat het een interessant idee was, zonder 
het zelf te verifiëren. Door met mensen te 
praten is geleerd kritisch te kijken naar het 
eigen ontwerpproces en is geleerd dat ik 
zelf het probleem was. Vanuit hier is ge-
leerd om het brainstorm proces anders aan 
te pakken, wat geleid heeft tot nieuwe con-
cepten.

Om uit te zoeken welk concept het beste is, 
zijn de concepten getest aan de hand van 
simulatietesten waarbij de doelgroep geza-
menlijk is betrokken. Vanaf dit moment is 
ook steeds meer de doelgroep bij het ont-
werpproces betrokken. 

In tegenstelling tot voorgaande projecten 
is ook meer gedaan met papers. Hier wilde 
ik in eerste instantie weinig aan toegeven, 
maar is het eindproduct grotendeels geba-
seerd op die studies. 

Juist door veel met de doelgroep te praten 
en ze te benaderen tijdens een congres 
werd de context van het vraagstuk ook 
duidelijk. Door goed te reflecteren op het 
vraagstuk en de richtlijnen zijn deze meer-
maals geherformuleerd.

Concept ontwikkelen
Al vanaf het begin was er een idee voorhan-
den. Door gesprekken aan te gaan met con-
gresbezoekers en tijdens congressen goed 
is opgelet is het idee uitgebreid. Ondanks 
een zeer lange obstructie door tunnelvi-
sie zijn op basis van voorgaande inzichten 
meerdere nieuwe concepten bedacht. Via 
simulatietesten is onderzocht hoe de con-
cepten bijdragen aan het verzamelen van 
kennis en daarmee automatisch ook het 
verbeteren van de congresbeleving.

Door te blijven praten met de doelgroep, 
maar juist ook papers te bekijken in verge-
lijkbare vlakken (bijvoorbeeld touchscreens 
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voor blinden, in relatie tot acties uitvoeren 
zonder te kijken), is het concept op ver-
schillende vlakken veranderd. 

De verschillende uitwerkingen van de con-
cepten zijn constant getest en geverifieerd 
aan de hand van guidelines en de ontwer-
popgave. Zodoende zijn er meerdere itera-
ties ontstaan en is er een concept ontstaan 
dat bewezen de huidige congresbeleving 
verbeterd. 

Verbeelden
Om ideeën inzichtelijk te maken is heel 
veel geschetst. Hiermee kon snel verschil-
lende uitwerkingen inzichtelijk gemaakt 
en voorgelegd worden. Ieder idee is be-
gonnen als schets en steeds nauwkeuriger 
digitaal uitgewerkt en telkens voorgelegd. 
In sommige gevallen zijn enkele interacties 
uitgewerkt in een volledig geanimeerd 
prototype waarin dit in detail verbeeld kon 
worden. Hiermee was heel specifiek de 
analyseren of een ontwerp keuze wel of 
niet begrepen werd of prettig was.

Naast de schetsen is veel uitgeweken naar 
vergelijkbare toepassingen om het con-
cept of functie te visualiseren, zoals een 

Wii-Nunchuk voor de hardware variant 
van het eindproduct. Tevens is er gebruik 
gemaakt van 4 verschillende vorm van pro-
totypes om de vier verschillende concep-
ten te testen, zoals een paper-prototype, 
een 360-camera, een bestaand platform 
(Whatsapp) en de bestaande hi-fi digitale 
uitwerking. Hiermee is eveneens duidelijk 
geworden wat de gevolgen zijn van de 
vorm van een prototype ten opzichte van 
de testbaarheid.

Rationale & Emotionale - 
Resultaat
Er zijn heel veel schetsen, digitale ontwer-
pen en prototypes gemaakt op de diverse 
uitwerkingen zichtbaar te maken. In minde-
re mate aan het begin, maar vanaf halver-
wege de afstudeerperiode zijn ontwerp-
keuzes steeds meer gekoppeld met de 
opgestelde ontwerprichtlijnen. Om nieuwe 
keuzes te maken, maar ook om deze te ve-
rifiëren zijn deze continu getest.

Tijdens iedere iteratie zijn, apart van de 
algemene richtlijnen, nieuwe doelen opge-
steld om effectief te werk te gaan. Met het 
testen van de ontwerpen is geconcludeerd 
in hoeverre aan deze doelen is voldaan. 
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Het resultaat van deze doelen zijn meege-
nomen in een nieuwe iteratie.  

Realiseren
Binnen het realiseren van het eindpro-
duct is veelvuldig gebruik gemaakt van 
verschillende ontwerpmethodes. Zo is er 
veel geschetst om de kern van het concept 
duidelijk te krijgen en zijn aan de hand van 
digitale ontwerpen en prototypes deze 
ideeën verfijnd. Er is veel gebruik gemaakt 
van usertests om keuzes en aannames te 
verifiëren. Dit is gedaan met de schetsen 
en prototypes, maar ook de verschillende 
paper-prototypes en varianten tijdens de 
congreszaal concept-fase. 

Eveneens is gekeken hoe aspecten van het 
concept getest konden worden, zonder dat 
deze functie daadwerkelijk zou werken. 
Zo is bijvoorbeeld het Liveblog concept 
(‘Lapp’) getest met Whatsapp en is een 
congressessie gesimuleerd aan de hand 
van een video en een stopwatch app om 
het markeren en terugkijken te kunnen si-
muleren. 

Door alle verschillende uitwerkingen en 
aspecten te kunnen testen is er veel feed-
back verzameld, waardoor gerichte keuzes 

gemaakt konden worden en nieuwe doe-
len zijn gesteld.

Empathie
Er is veel kennis gehaald uit de doelgroep 
doormiddel van interviews, observaties 
(tijdens congressen) en uit de diverse user 
tests. Deze zijn in mindere mate betrokken 
geweest bij het generatieve proces (brain-
storms, concept ontwikkeling), maar heel 
erg aanwezig geweest bij het vooronder-
zoek en het verifiëren van keuzes.

Het is vaak lastig geweest om de doelgroep 
actief te betrekken in het proces, vooral 
buiten Mirabeau. Hierdoor is besloten om 
veelvuldig individuele sessies te houden, 
aangepast aan diegene zijn agenda. Tij-
dens deze sessies is uitgebreid geluisterd 
en veel besproken om optimaal gebruik te 
maken van deze waardevolle momenten. 
Dit was het geval gedurende de conceptfa-
se waarin ik vast zat met het bedenken van 
andere concepten, behalve Keymark. Hier-
voor is een workshop georganiseerd, maar 
helaas had niemand tijd. Aan de hand van 
individuele gesprekken zijn veel inzichten 
naar voren gekomen om Keymark zelf ster-
ker te maken. 
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Juist door met de doelgroep te praten is de 
link tussen storingsfactoren en informatie 
vastleggen duidelijk geworden, waarna de 
ontwerpopgave is geherformuleerd. 

Signatuur
Binnen het ontwerpproces zijn diverse 
aspecten van mijn, naar mijn mening, per-
soonlijke signatuur naar voren gekomen. 
Zo ben ik verfent voorstander van digitale 
producte en alle technologie hieromheen. 
Door mijn kennis op dit vlak ben ik ook in 
staat geweest om verschillende heden-
daagse technologieën mee te nemen in 
mijn eindproduct, zoals iBeacons. Door 
mijn voorkeur voor digitale producten 
neigde de eerste concepten daarom ook al 
sterk naar een digitaal platform.

Tóch vind ik het altijd erg interessant om 
outside-the-box te denken en te starten 
met niet voor de hand liggende oplossin-
gen. Dat doet mij ook vaak uitdagen te 
stappen buiten de eigen comfort zone en 
te denken aan oplossingen die niet passen 
binnen de digitale categorie. 

Het digitale platform leent zich ook voor 

een pixel-perfect manier van werken. 
Niet alleen in mijn ontwerpen wil ik heel 
nauwkeurig werken, maar dit komt ook 
terug in de volgorde van mijn ontwerp-
proces. Hierdoor neig ik vaak eerder een 
concept uitgebreid uit te werken, dan in de 
breedte te gaan werken. Dit is sterk naar 
voren gekomen tijdens de eerste concep-
tronde (waarbij ik Keymark éérst volledig 
wilde uitwerken) en met het schrijven van 
dit ontwerpverslag.

Binnen mijn ontwerpstijl vind ik het be-
langrijk om een sociaal aspect erin te ver-
werken. Dit komt niet altijd duidelijk naar 
voren, maar is het ook een persoonlijke 
zwakte dat ik mijn eigen idealen soms laat 
zakken door wat de doelgroep soms zegt. 
Desondanks vind ik dat mensen meer met 
elkaar moeten communiceren, vooral bij 
het gebruik van individuele producten, zo-
als smartphones. Een voorbeeld van dit so-
ciale aspect is ‘heartbeat’, dat zich richt op 
het samenbrengen van de gedachtes van 
alle toeschouwers. 

Adaptief leren
Tijdens het afstuderen is vooral veel 
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gekeken naar de invulling van het ontwerp-
proces. Ik heb veel moeite gehad met het 
ontkomen aan mijn tunnelvisie tijdens de 
eerste conceptfase. Door hierop te reflec-
teren werd ik bewust van de oorzaak. Dit 
stelde mij in staat om open te staan voor al-
ternatieve concepten. Hierdoor kon ik heel 
eenvoudig nieuwe concepten bedenken. 

Daarnaast is een lange tijd ook een sterke 
mening voorgehouden, waardoor ik niet 
wilde wijken van mijn keuzes of idealen. 
Echter is richting het einde van het proces 
eveneens opengestaan voor wat er gezegd 
werd. Zodoende zijn adviezen ook beter 
overwogen, zoals het advies om een hard-
ware product los te laten en meer met een 
full-screen digitale variant te werken.

Meerdere malen heb ik ook het advies ge-
kregen om meer met de doelgroep te gaan 
doen. Door ze meer te betrekken in mijn 
proces, zoals in het kiezen van concepten 
of het verifiëren van guidelines, kon ik een-
voudig meer waardevolle informatie verza-
melen. 

Vooralsnog wil ik meer groeien op onder-
zoekend en concept-divergerend gebied 

om zo beter geïnformeerd van start te kun-
nen gaan in de verdere conceptfase. Naast 
internetbronnen wil ik ook de doelgroep 
meer gaan betrekken in mijn ontwerppro-
ces, zoals met een workshop brainstormen.



108 Reflectie



109 Referenties

7. 

Referenties



110 Referenties

Literatuur
Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (z.j.). 
Human memory: A proposed system and 
it’s control process. Stanford, California: 
(n.p.).

Craik, F. I. M., & Watkins, M. J. (z.j.). The 
Role of Rehearsal in Short-Term Memory. 
N.p., N.p.: N.p..

Fernandes M. A., Moscovitch M. (2000). 
Divided attention and memory: evidence 
of substantial interference effects at 
retrieval and encoding.

Kane, S. K., Bigham, J. P., & Wobbrock, 
J. O. (z.j.). Slide Rule: Making Mobile 
Touch Screens Accessible to Blind People 
Using Multi-Touch Interaction Techniques. 
Geraadpleegd van https://www.
cs.rochester.edu/u/jbigham/pubs/pdfs/
slide-rule.pdf

Krajnc E., Feiner J., Schmidt S. (2010) 
User Centered Interaction Design for 
Mobile Applications Focused on Visually 
Impaired and Blind People. In: Leitner G., 
Hitz M., Holzinger A. (eds) HCI in Work and 
Learning, Life and Leisure. USAB 2010. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 
6389. Springer, Berlin, Heidelberg

On24. (2015). Webinar Benchmarks 
Report (The 2015 edition). Geraadpleegd 
van https://www.on24.com/wp-
content/uploads/2015/05/ON24_
Benchmark_2015-Fin.pdf

Sykes, E. R., Pentland, S., & Nardi, S. 
(2015). Context-Aware Mobile Apps using 
iBeacons: Towards Smarter Interactions. 
Geraadpleegd van http://source.
sheridancollege.ca/cgi/viewcontent.
cgi?article=1002&context=fast_appl_publ

The New Media Consortium, & EduCause 
Learning initiative. (2010). The 2010 
Horizon Report. Geraadpleegd van https://
www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report.
pdf



111 Referenties

Internetbron
Brooks, R. (2015, 24 juli). 12 Reasons 
You Should Attend Conferences. 
Geraadpleegd op 19 september, 2016, 
van http://www.takeflyte.com/ reasons-to- 
attend-conferences

Congreswereld. (2016, 20 maart). 
Zeven trends met impact voor Face 
To Face Meetings. Geraadpleegd op 
24 september, 2016, van http://www.
congreswereld.nl/nieuws/1/3656-zeven_
trends_met_impact_voor_face_to_face_
meetings

Dubuc, B. (z.j.). Neurological: The memory 
and the brain. Geraadpleegd op 02 
januari, 2017, van http://thebrain.mcgill.
ca/flash/d/d_07/d_07_ cr/d_07_cr_
tra/d_07_cr_tra.html

Fox, P. (2013, 12 augustus). Why Do I 
Speak at Conferences? Geraadpleegd 
op 05 januari, 2017, van http://blog.
pamelafox.org/2013/08/why-do-i- speak-
at-conferences.html

Geraadpleegd op 7 oktober, 2016, van 
https:// www.frankwatching.com/archive/ 
2016/09/30/ als-je-organisatie-niet-simpel- 
is-ben-je-niet- relevant-7-regels/

Groot, M. de, & Bassa, E. (z.j.). Ons verhaal. 
Geraadpleegd op 21 september, 2016, 
van http:// networkapp.eu/nl/ons- verhaal/

Jabreu, L. (2014, 14 mei). Why and How to 
Avoid Hamburger Menus. Geraadpleegd 
op 10 november, 2016, van https://
lmjabreu.com/post/why-and-how-to-
avoid-hamburger-menus/

Mastin, L. (2010). Parts of the brain. 
Geraadpleegd op 3 januari, 2017, van 
http://www.human- memory.net/brain_
parts.html

Pascual, N. M. (2015, 24 augustus). 
The Future of Research Conferences, 
According to The Experts. Geraadpleegd 
op 12 december, 2016, van https:// www.
exordo.com/blog/changing-face-research- 
conferences/



112 Referenties

Pasman, K. (2016, 28 oktober). Wat doe je 
‘anders’ na het bezoek van een congres? 
Geraadpleegd op 21 september, 2016, 
van https:// toekomstvanonderwijs.
com/2015/10/28/ wat- doe-je-anders-na-
het-bezoek-van- een-congres- wowhka-
km3nul/

Patel, N. (2015, 13 mei). Is It Worth 
Speaking at Conferences? Geraadpleegd 
op 05 januari, 2017, van https://www.
quicksprout.com/2015/05/13/is- it-worth-
speaking-at-conferences/

Popick, J., & INC. (2013, 17 juni). [4 
Reasons your employees should attend 
conferences] [Blogpost]. Geraadpleegd op 
29 september, 2016, van http:// www.inc.
com/doug-menuez/a-lesson- from-steve-
jobs-on-commanding- respect.html

Rhodes, W. (2015, 29 juli). What Makes a 
Great App? Geraadpleegd op 14 maart, 
2017, van https://savvyapps.com/blog/
what-makes-a-great-app

Shvedun, D. (2015, 25 juni). Hamburgers vs 
Tab bars. Geraadpleegd op 10 november, 
2016, van https://medium.com/@
dimashvedun/hamburgers-vs-tap-bars-
3ba8aa83cd50#.q6elyxrtr

Velde, J. v.d.. (2016, 30 september). Als 
je organisatie niet simpel is, ben je niet 
relevant. Geraadpleegd op 01 november, 
2016, van https://www.frankwatching.com/
archive/2016/09/30/als-je-organisatie-
niet-simpel-is-ben-je-niet-relevant-7-
regels/

White or Black, which one is less 
distracting for reading? (2011, 04 maart). 
Geraadpleegd op 06 november, 2016, 
van https://forums.macrumors.com/
threads/white-or-black-which-one-is-less-
distracting-for-reading.1108691/

Zoelen, M. van. (2014, 21 januari). Mijn 
presentatie op een congres: zo ging het. 
Geraadpleegd op 21 september, 2016, 
van http://marloesvanzoelen.nl/ mijn- 
presentatie-op-een-congres-zo-ging-het/



113 Referenties



114 Referenties



115 Bijlagen

8. 

Bijlagen

Diverse audio opnames, animaties en meer zijn beschikbaar via 
 http://sanderschaeffer.nl/afstuderen
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Als je te lang naar een presentatie 
kijkt dan gaat er vanzelf stof verloren 
(aandachtsboog)

“Soms denk ik wel is ‘dit vind ik 
belangrijk’ en dan zou ik wel is op 
zo’n knop willen drukken”

Gaat niet zo heel vaak naar congres-
sen. Vaak UX meetups

Andere mensen opzoeken gaat 
gemakkelijker als er meer mensen 
met je mee zijn

De presentatie zelf is niet alleen boei-
end, maar het netwerken er rondom 
is ook boeiend

Soms het onderwerp, maar soms ook 
kijken wat er allemaal speelt

Gaat het liefst samen, meestal 
collega’s

Regelmatig verkregen via E-mails en 
de meetups.

We delen de inhoud wel ’ns op 
vakgroepen

De helft van de keren is ’t leuk om 
met onbekende te praten, soms ook 
niet. Niet iedereen is leuk om mee 
te praten

Vooral veel meningen delen

Inspringen, ik join eerder een discus-
sie dan zelf te starten

De functie, moment opnemen is fijn

Tijdopname is richtlijn, meer niet. 
Referentie, thuis marge eromheen 
aangeven

Delen na afloop

Vaak op knop drukken, maar thuis 
pas kijken wat relevant is 

“Anders selecteer je net iets en komt 
er een minuut later een beter e 
uitleg”

Ik ben voorzichtig om te delen, 
vooral omdat de meningen soms zo 
heftig zijn

“Als veel mensen over het zelfde 
moment het moment liken, dan is 
het interessant om daarover dan een 
discussie te starten”

Liever face2face en niet digitaal/onli-
ne. Naderhand bijvoorbeeld

Als mensen momenten liken of 
markeren als vragen, dan biedt dat 
handvatten voor discussie 

Face2face is je hele mimiek en alles 
belangrijk gedurende een discussie, 
iets wat online niet kan

“Het hele verhaal is er niets voor 
niets. Maar een samenvatting door 
alle likes is interessant. Als je het dan 
boeiend vind dan kan je doorklikken 
en direct alles zien”

Meer dan alleen een like, a la de 
nieuwe Facebook rating system

“Ik zou misschien ook een like willen 
geven als er door iemand een grapje 
wordt gemaakt dat de hele sfeer 
uplift.

eventueel ook t gebruiken met klant 
gesprekken. Timestamp om dingen 
te onthouden of iets, belangrijke 
argumenten

Belangrijk voor presentator: 
goede voorbereiding, goede flow, 
positiviteit & energie. Daarnaast ook 
(afhankelijk van setting) interactie mt 
publiek.

Als ik ergens ben geweest dan ben 
ik vaak wel geïnteresseerd in de slide 
deck, om even belangrijke info terug 

te vinden of wanneer mensen ergens 
in de presentatie heen refereert - Om 
te gebruiken in eigen items

Ik vind aanwezig zijn, de context 
weten belangrijk, maar uiteraard ook 
mijn notities om terug te kijken

Als je vaker naar TEDtalks gaat dan 
zal je ’t vaker gaan doen. Het wordt 
een gewoonte. 

Ik denk niet dat het andere gebrui-
kers zijn. Het is snel en veilig en je 
mist het sociale aspect in mindere 
mate. Maar daarom zou ik ook graag 
highlights willen kunnen aangeven.

Het publiek moet sowieso groot 
genoeg zijn voor samenvattingen. En 
wellicht nadenken over kaderen van 
tijdstippen. Niet ieder stukje is per se 
5 minuten.

Met timestamps, wat ga je ermee 
doen? Je kan het delen met je vrien-
den of collega’s. Eventuele vanuit 
daaruit delen.

In de app van Tuschinsky destijds kon 
je niet alleen aantekeningen maken, 
maar ook tekeningen, en diagram 
natekenen of iets. 

Het zou fijn zijn als niet alleen het 
tijdstip gemarkeerd wordt, maar 
ook de slide die getoond wordt ook 
meegnomen kan worden. Of ervoor, 
want je bent natuurlijk altijd te laat.

Stel dat ik een moment wil markeren, 
maar ik weet dat het 20 seconden 
geleden is.. net als Netflix dat je 30 
seconden terug kan

Liever niet met iets a la Google Glass 
zou zitten. Een rooie knop naast mij, 
stel dat, zou een goed idee zijn!

<pratend over iOS 10 apps en 
widgets> “Of.. dat ik hierzo,, je kan 

8.1   

OPSOMMING 
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dan niet zien wat er nu vertelt wordt, 
maar wel een indicatie van geluid 
ofzo en een vierkantje met wat er 
nu op het beeld staat, maar dan 
zeg ik ‘ja deze’ of staat daar de ’30 
seconden back’ knop bij’. Dat zou het 
een stuk makkelijker maken dan dat 
ik eerst ‘hier’ naar toe moet, telefoon 
inloggen.. inloggen is teveel werk. 
Direct reageren zou belangrijk zijn. 
Widgets zou top zijn. 

Ik zit in een ruimte dan ook eerder 
met een laptop dan met een smart-
phone

Wellicht knipperen naar de presenta-
tor, dat ie naar mij toe komt :) 

Ik vind opsomming het belangrijkste. 
Dat vat het meeste samen, direct 
heel veel informatie. Een model mag 
uiteraard ook. 

En omdat ik heel klein ben kan ik 
soms niet eens alles zin

De UX meetups zijn relatief kort en 
dat is prettig. Dat onthoud ik. Die 
meerdaagse congressen, dat is 
gewoon heel veel informatie, moet 
je bepalen waar je bent, wat je wilt 
zien. Dingen overslaan. En die vallen 
vaak veel meer tegen dan zo’n korte 
meetup waarin ook informatie is 
samengevat. Wellicht ook omdat het 
doel een stuk duidelijker is. 

Bij congressen is vaak enorm breed, 
de helft van de praatjes soms te tech-
nisch en dat maakt de inhoud minder 
relevant. Ze proberen juist zo’n breed 
aanbod te hebben om iedereen aan 
te spreken, maar daardoor vind ik het 
juist minder interessant

Wat interessant is voor zo’n discussie 
platform is dat je kan zien wat ie-
mand is, qua functie en kennisniveau. 
“we staan open voor sollicitatie?” of 
een fotootje met een grapje of iets. 

Als je met een wildvreemde een ge-
sprek aangaat moet je eerst heel veel 
vragen om te kijken op welk niveau 
je zit. Het helpt met het gesprek. Ik 
ga anders praten als ik weet dat je 
een andere functie bij een ander be-
drijf zou zitten. Als je het dan sociaal 
gaat maken, dat je kan LinkedIn ofzo 
koppelen, dat je kan zien via via wie 
je iemand kan kennen

“Stel dat je een moment gemist 
had wat je had willen markeren, wat 
dan?” - Ja dan is ht fijn als iemand 
anders ‘m gemarkeerd heeft en dan 
deelt binnen jouw groep, zoals jouw 
UX groepje

Dat je ook berichten kan filteren op 
basis van functie, groep, demografie, 
iets. Voor mij apart alle interactie 
ontwerpers van NL

Moeite me tinformatie opslaan, maar 
vooral bij lange meetings

Meestal vergeet ie notities te maken 
en alles onthouden lukt vaak niet

Op een apparaat zou hij eigenlijk 
aantekeningen moeten maken. 
Alleen niet altijd gemakkelijk om 
altijd en overal notities te kunnen 
maken. Zeker niet als je zelf staat te 
presenteren. Soms denkt hij ook dat 
het niet boeiend is, maar had hij wel 
wel willen opslaan.

Nog nooit naar zelfde congres 
geweest, wel binnen design

Bekend via Mirabeau intern of 
collega’s en soms toevallig voorbij 
internet. Of mailing waar ik al ben 
geweest of dat organisatoren zeggen 
dat het tof is

Ik ga vaak omdat het een onderwerp 
is dat mij aanspreekt, maar soms 
inderdaad op aanbeveling

5:39 Het duurt te lang om vast te 
leggen via telefoon, dan is moment 
voorbij - of juist door spelen met 
telefoon alles missen

Terug gaan naar moment niet boei-
end, is vaak nit 1 zin, maar heel stuk. 
Daar heb ik geen tool voor nodig om 
dat te onthouden

Notities zijn vaak opsomming woor-
den of eigen zin van’t onderwerp

Meestal juist fijn om met iemand 
te gaan omdat je dan met iemand 
erover kan praten. Dan kan je dingen 
recht zetten in je hoofd

Nabespreking over het onderwerp, 
maar soms juist ook negatieve 
mening spuien over congres

Meestal met bekenden, geen zin om 
met random mensen te praten

Face2Face is zelfde als chat, liever 
niet met vreemden

Geen zin om te mengen met discus-
sies, liever doen

Verschillende vakgroepen denken 
totaal anders, dus discussies in 
cross-groepen is lastig (begrip voor 
elkaar is lastig)

Live = belangrijker dan terugkijken

TED talks laatste tijd minder boeiend

Alleen delen binnen bedrijf, niet met 
anderen eigenlijk

Het is storend, zeker als presentator, 
als je mensen bezig ziet zijn met 
telefoon of laptop. Je weet niet wat 
ze doen.

Ik heb zelf zelden weinig vragen. Als 
ik dan vragen heb dan bespreek ik 
dat met anderen.
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Ziet wel wens in marker plaatsen 
voor vragen, maar denkt zelf dat dit 
niet te gebruiken

Hekel na presentatie aan discussie. 
Aandacht en energie is toch weg. 
Liever later erna naar de presentator 
een bericht sturen

Niet op je telefoon, want je bent snel 
afgeleid via je telefoon. Liever klein 
apparaatje met knop erop. Verbon-
den met infrastructuur & account. 

iPhone in hand = afleiding, maar 
losse remote = gelimiteerd in functie, 
dus focus op presentatie is beter

Delen = vaak bericht typen, dus 
onhandig

Conferenties vaak betaald, alleen 
media beschikbaar na inlog

Publiek reageert weinig, maakt aan-
tekeningen en let op. Mij interesseert 
niet wat publiek doet

Presentatie wat Apple doet is heel 
prettig. Over nagedacht. goed 
gefocust op hetgeen belangrijk

Soms moet je ook naar de presenta-
tor kijken dan alleen de presentatie

Compleet onderwerp belangrijker 
dan losse quote

Als veel mensen het gebruiken om 
belangrijke momenten markeren 
dan samen een samenvatting maken. 
Hoogtepunten verkrijgen. Dat is 
tof. Vanuit daar de hele presentatie 
wellicht kijken

Vrienden en collega’s die vragen 
vaak of ik kom. Ik ben nu 2x naar 
NLHTML5 geweest en sindsdien ga 
ik iedere keer weer

Het is altijd hopen dat de slides en 
eventueel video worden aangeleverd 

door de spreker. Maar soms kan dat 
niet in verband met klant gevoelige 
informatie. Dan is het wachten op 
goedkeuring van de klant. 

Ja, vaak kijk ik ze wel terug. Sowieso 
bij meetups draait het niet alleen om 
netwerken en kennis delen, maar 
vaak ook om bier. En vaak is je focus 
de volgend dag weg, niet alles blijft 
meer hangen. Als je dan de presenta-
ties terug kan kijken is dat ideaal.

Meestal met mijn telefoon. Er was 
ooit een keer dat er een stenograaf 
was, een vrouw die vliegensvlug een 
transcript schreef van wat er gezegd 
werd. Ik heb toen op mijn telefoon 
exact een specifieke zin over getypt 
zodat ik precies wist welk stuk qua 
tijd ik moest onthouden. Zo kon ik 
snel terug naar dat ene moment. 
Maar dat is natuurlijk erg omslachtig, 
maar het beste wat ik nu toe ben 
tegengekomen. Ik heb nog nooit 
iets gezien waarbij je met een app 
en een druk op een knop terug kan 
gaan naar dat juiste moment. 

Bij een developers meetup is het 
vaak zo dat mensen met hun laptop 
zitten, maar lang niet altijd. Vaak 
alleen een smartphone of zelfs 
niks. Wat je vaak ook terugziet is 
dat er altijd een spanningsboog is. 
Naarmate deze verstrijkt zijn mensen 
eerder geneigd met hun smartphone 
te gaan spelen.

 Ik ga vooral naar meetups, daar 
ben ik vanuit mijn studententijd 
eigenlijk ingerold en sindsdien ga 
ik nog steeds. Het is erg leuk, je kan 
goed netwerken en.. er is vaak bier. 
Daarnaast zijn er vaak stickers en 
goodies. Natuurlijk niet waar je voor 
gaat, maar wel een leuke extra.

Die eerste sowieso.. Ik ben minder 
van de discussies via een ander 
platform. Ik ga zelf vaak naar 

meetups, het meest van iedereen 
wel binnen mijn groep, en dan deel 
ik vaak de belangrijkste momenten 
met collega’s. Dus ja, liever recorden 
en later delen.. dat lijkt mij gewoon 
perfect. Zeker beter dan dat je het 2 
weken later pas terugziet en dan nog 
moet vertellen. 

Maar hoe vind je het om markerin-
gen te kunnen zetten, vastleggen van 
momenten en zeggen “Dit vind ik 
belangrijk?”

Ja, dat vind ik echt heel waardevol. 
Laatst zat ik op het slack channel 
van de meetup en kaartte toen een 
moment aan. Ik schreef van “dit is 
wat die gast toen had gezegd”. Toen 
werd mij verteld dat de situatie juist 
precies andersom was. Door snel het 
moment te delen kon ik informatie 
verkrijgen die ik anders nooit kon 
verkrijgen. Het was een ding dat ik 
gewoon zeker van wilde zijn. Er komt 
heel veel tijdens zo’n presentatie op 
je af. Dat ene feitje moet je natuurlijk 
weten, dan is het fijn om de presenta-
tie terug te zien en er dan over te 
kunnen praten.

Zoals je merkt zit ik nu ook de hele 
tijd te spelen met m’n iPhone in 
mn hand. Daarom zou ik liever een 
app of widget op m’n telefoon 
willen hebben. Ik was zelf een early 
adopter van de Apple Watch, maar 
ik vond dat ik minder schermtijd 
wilde hebben, dus ben ik daarvan 
afgestapt. Als het aan mij ligt een 
app op mijn telefoon en dan het liefst 
een web-app
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Eigen observaties

Naast de presentaties werd er ook 
(minimaal) in het café genetwerkt, 
was er en live TwitterFeed vanuit 
de organisatie en waren sommigen 
ook actief aan het Twitteren over de 
inhoud

Ticket was ik vergeten te printen, 
maar reserveringsnummer was 
voldoende

Regelmatig de vraag “wat was er nou 
gebeurd, ik zat niet op te letten?”

Verhaal blijft niet hangen, wellicht 
door (het gemis van) de structuur of 
minimale interactie met publiek

Sommige mensen doen andere 
dingen dan congres kijken

Veel afleiding van o.a. telefoon-
schermen, voorbij lopende mensen, 
slechte zitplaatsen en technische 
problemen bij de presentatie(s)

Andere activiteiten, zoals tussendoor 
Twitteren, leiden af. Vooral lange 
zinnen typen is lastig, laat staan de 
juiste #hashtags selecteren

Sommigen zochten de spreker op. 
Een overkoepelend platform met álle 
informatie binnen handbereik zou 
makkelijk zijn.

Overzicht van alle feiten na afloop 
zou makkelijk zijn. Tekstueel of 
sommig, beide in orden

Er werden weinig aantekeningen ge-
maakt, maar bij iets bijzonders zoals 
een rondvliegende drone weer wel

Geen moment voor vragen hier bij 
TEDx

In de pauze praat iedereen met 
elkaar, maar voornamelijk binnen de 
eigen groep

Audio-opnames zijn niet bepaald 
praktisch, want het stoort anderen

Ik schaamde mijzelf voor het maken 
van een foto, dus ik probeerde het 
stiekem te doen

De meeste foto’s werden gemaakt 
van opsommingen of aanraders, 
zoals boeken om te lezen

Er kwamen 5 slides achter elkaar 
die samen één ‘must-read’ vormde. 
Daar werden dan door mensen apart 
foto’s van gemaakt.

Registraties worden na 6 weken 
online gezet. Eerst edit, dan akkoord 
TED en dan pas online

Meesten gingen direct na afloop 
naar huis

Eerste drie mensen allemaal mensen 
die zichzelf laten verassen, eerste 
keer. Althans, de oude man niet. Het 
was voor hem de tweede keer, na 
twee jaar geleden. Het was vorige 
keer zo goed bevallen dat ie zo iets 
had van ‘laten we is kijken hoe het 
nu is!’. Hij krabbelt hooguit wat op 
‘t programma boekje en als er iets 
belangrijk is kijkt je terug, maar 
anders niet. 

De half buitenlandse dame wilt ken-
nis opdoen, vind tedx interessant en 
omdat het dichtbij is wilde ze kijken 
of het was is. Ze vind science erg 
belangrijk en wilt nu kennis opdoen. 
Eerste x, geen voorbereiding en wilt 
vooral kijken, niks vastleggen 

Vervolgens twee jongens gespro-
ken. Eentje doet ibm, international 
business management.. Hij is samen 
met z’n broertje hierheen gegaan. 
Hij is geïnteresseerd in z’n kennis 
verbreden, naast z’n eigen bachelor. 
Z’n broertje vond het ook interessant, 
maar had echt zoiets What whatever, 

Ik ga mee en zie wel. 

De oudere jongen wilt zich ook laten 
verassen en het is z’n eerste x voor 
tedx, hij heeft zich niet voorbereid, 
niet geïnteresseerd in een specifieke 
spreker, maar de onderwerpen alge-
meen vond ie wel boeiend. Het is wel 
vooral omdat het tedx is. Hij maakt 
aantekeningen op z’n ipad (tekst), 
verder niks. Als er iets boeiend is kijkt 
ie terug.

Mn idee voorgelegd. Hij heeft z’n 
eigen visie erop gegeven. Dat je 
je notities kan synchroniseren met 
de presentatie zelf. En dat vanuit  
kunstmin account je de presentatie 
kan terugkijken. Op die manier 
kennismanagement. Zelfde als mijn 
grotere idee dus. 

Jongen en meid samen

Eerste x ted. Vooral hierheen omdat 
tedx boeiend is# maar ook dichtbij. 
Verder had niet gehoeven. Er is 
absoluut een verschil tussen vak ge-
relateerd en open minded zoals dit. 
Hier hoeft ie geen notities te maken, 
maar is het echt boeiend, dan zeker 
graag aantekeningen maken. Liever 
wel digitaal dan met papier en pen, 
vanwege sociale druk. Rare gedacht. 
Moet er even over nadenken. 

Wat ze ook zeiden is dat het gebruik 
van dia’s niet noodzakelijk is. Als 
er een goed verhaal is, is dat het 
allerbelangrijkste. Maar het is wel 
belangrijk dat de informatie consis-
tent is. Als er een fout in zit ging zij 
nadenken en dat leidde af. Ze miste 
hierdoor een stuk van informatie. 

Hij zou graag belangrijke stukken 
nakijken, maar ook alleen echt 
belangrijke stukken en niet ieder din-
getje. Als je dan met een knop fast 

8.2   

NOTITIES 
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back kan, a la mijn idee zou prettig 
zijn. Voordeel is dat je dan weinig 
moeite hoeft te doen voor zowel het 
vastleggen als terugkijken. 

Bijna niemand is ooit naar TED(x) 
geweest, maar vrijwel iedereen kent 
TED wel. Voornamelijk van YouTube.

Bijna niemand is ooit bij een congres 
geweest

Voornaamste reden om hierheen te 
gaan

Voor sommigen waren gratis kaartjes 
doorslaggevend

Eén persoon was 2 jaar geleden ook 
geweest. Dat bleek interessant en 
gaat daarom nu weer

“Ik krabbel hooguit wat op het 
programmaboekje. Als het boeiend 
bleek te zijn kijk ik het t.z.t terug. 
Meer doe ik niet”

“Ik kijk het aan en wil gewoon inspi-
ratie opdoen”

“Ik zie wel en als het boeiend bleek 
te zijn, dan onthoud ik dat en zoek 
ik ’t op”

“Ik maak het liefst op mijn iPad, met 
het grote scherm, notities”

“Ik ga naar TED om mijn kennis te 
verbreden, apart van mijn studie.”

De meeste mensen kennen één 
spreker en zijn geïnteresseerd in 
hem/haar

Vrijwel iedereen vind het een 
waardevolle functie om momenten 
te markeren en later, snel terug te 
kunnen kijken

TEDx wordt, naast een kennis 

centrum, ook gezien als theater, live 
entertainment

De losse onderwerpen worden boei-
ender gevonden dan de sprekers zelf

Hoe groter/boeiender de inhoud, 
hoe minder belangrijk de afstand

“Ik maak notities om het daardoor 
beter te kunnen onthouden, niet om 
het terug te lezen.

Alleen bij erg belangrijke dingen ga 
ik het verder uitzoeken”.

“Bij vakcongressen maak ik meer 
notities dan zoiets casuals als TEDx. 
Hier wil ik alleen inspiratie op doen.”

“Ik maak liever digitaal een notitie, 
dan met pen en papier. Ik schaam mij 
er anders voor.”

Het verhaal is belangrijker dan de 
inhoud van de slide(s). Consistentie 
in het verhaal is dan wel cruciaal.

“Tijdens maak ik vooral met mijn 
telefoon aantekeningen. Na afloop 
gebruik ik de voice-recorder om mijn 
gedachten snel op te sommen.”

“Ik heb geen notities gemaakt, om-
dat alles straks tóch wel online komt. 
Maar aangezien het even duurt was 
het wel makkelijk geweest om direct 
dingen op te kunnen zoeken.”

Mensen delen vooral informatie 
om aan te tonen dat ze ergens zijn 
geweest

“Als het té lang duurt voordat alles 
online staat ben ik het vergeten en is 
de behoefte ook weg.”

“Ik heb een notitie aangemaakt 
dat ik over 6-8 weken de opnames 
moet terug kijken. Even uitzoeken 
of ik alles heb begrepen, wellicht 
iets gemist en zo mijn herinneringen 

weer opfrissen.”

“Ik had graag een foldertje met 
achtergrond informatie over de 
onderwerpen en sprekers gewild.”

“Ik vind het niet erg om een kwartier 
opnieuw terug te kijken, maar bij een 
presentatie van een heel uur zou ik 
graag specifieke momenten willen 
markeren.”

“Het in etappes terug kunnen 
luisteren is interessanter dan de hele 
presentatie.”

“Ik luister gewoon en als ik iets boei-
ends hoor dan schrijf ik dat op. Als ik 
er zakelijk écht wat mee zou kunnen 
zou ik sowieso meer opletten.”
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MINDMAP “CONGRESSEN”



126 Bijlagen

M
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Erover praten
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Social m
edia

Tw
itter

handm
atig #’s typen

8.5   

MINDMAP “MANIEREN 
VAN VASTLEGGEN”



127 Bijlagen

8.6   

INTERVIEW MET GILLES 
VAN KRALINGEN
19-11-16
Doel: Leren van Gilles zijn ervaringen, nieu-
we inzichten opdoen en inspiratie verkrij-
gen voor eigen concepten.

Methode: Geen methode of voorbereiding 
gebruikt. Ik wilde echter wel antwoord op 
vragen zoals “Welke problemen en kansen 
ben je tegen gekomen?”. “Wat heb je ont-
worpen?” en “wat zijn dingen om rekening 
mee te houden?”.

02:05 Uit observatie gezien dat mensen 
vaak wel aantekeningen maken, maar 
vraagt zich af hoeveel ervan daadwerkelijk 
gebruikt worden.
02:20 Uit interviews blijkt ook dat heel veel 
aantekeningen in een lade verdwijnen en 
zo kwijt raken
03:30 Afstudeer project gefocust op 
stroomlijnen van het verzamel van informa-
tie, zodat congresbezoekers en uit eindelijk 
meer mee kan
03:50 Twee typen aantekeningen: Per-
soonlijk (steekwoorden, namen van perso-
nen) en verwijzingen (dingen die mensen 
opzoeken ).
04:40 Men doet vooral personen opslaan, 
abstracts van papers, presentatieposters (in 

de medische wereld groot) en slides. Via 
zijn app zou dat makkelijk gedaan kunnen 
worden. Dat gaat ‘heel snel’ in zijn app
05:50 Je hebt veel meewerking nodig voor 
het regelen van video opnames. De spre-
kers zelf, de organisatie, etc. Vaak gebeurt 
dat helaas niet
06:30 Niet echt gekeken naar terugkijken, 
maar vooral op de actieve huidige situatie
08:40 Bij mij vooral diagrammen e.d., te-
rugkijken was hiervoor niet nodig
09:00 wel veel last gehad dat sprekers hun 
slides niet beschikbaar wilde stellen, van-
wege gevoelige informatie.. 
10:40 vrij veel interviews gehouden. Eerst 
mensen in mijn eigen kringen onderzocht. 
11:40 Het waren binnen de medische 
branche veelal ook poster presentaties. 
Gewoon een poster met alle info, je staat 
ernaast, vertelt alles en klaar. Die posters 
hangen gewoon op en er wordt dan in de 
agenda een tijd ingeroosterd dat. Je ‘m 
persoonlijk moet presenteren. 
13:50 Indruk dat de HRO het leuk had ge-
vonden als het concept nog een paar keer 
volledig zou zijn omgegooid 
15:10 Card-sorting achtig ding gedaan, 
maar dan kaartjes in volgorde  leggen van 
belangrijk tot onbelangrijk. Blanco kaarten 
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helpen hierbij.
20:30 Aangezien er weinig gebeurde in 
zijn nabeleving is er weinig daarvoor ook 
gedaan. In eindproduct had je de mogelijk-
heid om naderhand nog de eigen notities 
aan te vullen
22:00 Idee achter app is om pakketjes van 
informatie te verzamelen en op die manier 
tijd en moeite te besparen. 
23:30 weinig kritiek opdat zijn product al-
leen gebruikt kan worden als iedereen het 
gebruikt. Maar als meer mensen het gaan 
gebruiken zal het ook breder worden on-
dersteund..
26:00 Je kan je eindproduct heel breed 
maken, of heel specifiek en dan meer as-
pecten onderzoeken
29:00 Schijnt een trend te zijn om interac-
tie te verhogen tijdens presentaties, bijv. 
Door polls
30:00 De helft van alle toeschouwers zit 
met z'n telefoon. Aanname: merendeel zat 
wat anders te doen dan aantekeningen
30:30 Vooral mobiel en pen en papier, 
waarbij zelfs vaak het programmaboek 
werd gebruikt als papier
31:30 Lange stukken wil je ook niet overty-
pen, daar wil je wat voor hebben. 
32:00 Informatie vastleggen kan zowel 

tijdens als achteraf, zodat tijdens ook meer 
aandacht op de presentatie gehouden kan 
worden. 
32:50 Geen goed idee om audio opnames 
te gebruiken, vanwege de presentatie/
stilte. Het is wellicht niet goed te verstaan, 
maar het is ook asociaal en kan anderen ir-
riteren.
36:00 voordeel van touchscreens is de 
veelzijdigheid. Hardware zit je behoorlijk 
snel vast, plus het is lastig. 
36:50 Als je hardware wilt doen, moet je 
het gaan uitdelen. Men zal niet enkel voor 
congressen al die apparatuur gaan kopen..
37:30 Audio opnames, incl text-to-speech 
is geen goed idee.
40:00 Men is vaak huiverig wat ze kunnen 
verwachten van nieuwe hardware. 
42:00 Touchscreen acties voel je niet, je 
moet altijd kijken omdat je geen feedback 
hebt. Grote knoppen die niet te missen zijn 
is dus van belang.
43:00 Waarom hardware maken als alles 
al zit in de smartphone die vrijwel iedereen 
met zich mee draagt.
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8.7   

ADDITIONELE INFORMATIE 
SPREKERS-PERSPECTIEF
De behoefte om te spreken op congressen 
Vanuit de diverse gesprekken is de eigen 
aanname bevestigd dat congressprekers 
vooral hun kennis willen delen vanuit het 
perspectief van saamhorigheid. Fox, front-
end developer uit Amerika, geeft in haar 
blog diverse redenen om te spreken bij 
congressen. Behalve de mogelijkheid om 
eigen kennis te delen, biedt het ook gele-
genheid om in contact te komen met ande-
ren binnen hetzelfde onderwerp. 

Spreken bij een congres 
is net als geld geven aan 
goede doelen. Delen is 
leuker dan het voor jezelf 
houden; wat je hebt kan je 
met anderen delen. Je wordt 
er absoluut niet slechter 
van, maar de waardering is 
enorm.
(DANIELLE VOL, PERSOONLIJKE COMMUNICATIE, 

2016)

De meest interessante reden echter, wat zo-
wel zij op haar blog schrijft, als naar voren 
kwam in de gesprekken met Van der Linden, 
is dat het de kans biedt om te reflecteren 

op de kennis die je bezit. Het houden van 
een presentatie vereist feiten op een rij te 
zetten, de informatie toegankelijk te maken 
en opnieuw te doorlopen. Hierdoor stel je 
jezelf in staat om te analyseren wat je weet 
en eventueel te onderzoeken waar je nog 
meer over wilt weten.

Het kader “waar je nog méér over wilt 
weten” is eveneens een opvallende in-
valshoek. Het is namelijk niet noodzakelijk 
om kennis van een specifiek onderwerp te 
bezitten om erover te gaan spreken op een 
congres. Van der Linden stelt met het ge-
ven van presentaties zichzelf graag de uit-
daging om iets nieuws te leren. Hij stelt vast 
dat hij over een specifiek onderwerp gaat 
spreken, stort zich volledig in deze nieuwe 
onbekende materie en reflecteert vervol-
gens, net zoals Fox, op de geleerde kennis, 
doormiddel van het spreken hierover. 

Dat spreken op een congres altijd gepaard 
gaat met een non-profit doel is lang niet 
altijd het geval. Patel, auteur afkomstig uit 
New York, schrijft op zijn blog dat congres-
sen juist een geweldige manier zijn om je 
product of dienst onder de aandacht te 
brengen. Als je de juiste congressen uitkiest 
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kan je zelfs geld verdienen om je eigen re-
clame boodschap uit te kunnen spreken.

Aanvulling op de gewenste 
waardering
Achteraf is vaak de waardering wel te vin-
den aan de hand van de gesprekken die 
sprekers hebben met het publiek of op 
basis van de activiteit online. Echter is het 
tegenwoordig een stuk lastiger te meten of 
toeschouwers ook daadwerkelijk geboeid 
zijn tijdens de presentaties. Iedereen heeft 
zijn of haar smartphone bij zich. Het is ta-
melijk eenvoudig om relatief onopvallend 
zichzelf bezig houden met andere activitei-
ten dan de aandacht erbij te houden. Deze 
ervaringen komen erg overeen met de ei-
gen belevingen tijdens congressen.

Aanvulling op de onzekerheid:
Enigszins gerelateerd aan het laat publice-
ren van presentaties is het feit dat sprekers 
regelmatig onzeker zijn over de presen-
tatie die zij hebben gegeven. Zo kan het 
zijn dat de persoon in kwestie ziek was of 
op dat de presentatie op dat moment nog 
een ‘work in progress’ was. Vanuit het per-
spectief van ‘work in progress’, gerelateerd 
aan dezelfde presentatie meerdere malen 
geven, worden de eerdere pogingen ook 

vaak gezien als tryouts. Na iedere verto-
ning wordt de presentatie aangepast en 
verbeterd, waarbij de laatste versie vaak 
de beste is. Zo heeft Vol (persoonlijke com-
municatie) dit ook diverse keren ervaren, 
waarbij hij vertelde dat hij ooit pas bij de 
derde keer presenteren tevreden was over 
de zijn presentatie. Pas toen heeft hij goed-
keuring gegeven voor het publiceren van 
de presentatie.

Vroeger, toen we nog geen 
smartphones hadden, zat 
iedereen nog met pen 
en papier in zijn stoel 
aantekeningen te maken. 
Tegenwoordig gebeurt een 
hoop digitaal, maar niet 
alleen aantekeningen. Als 
ze foto’s maken valt dat op, 
maar als ze met hun mobiel 
bezig zijn dan weet ik nooit 
of ze met mij bezig zijn of 
met andere activiteiten. Ik 
neem mij altijd voor om uit 
te gaan van het beste.
(VAN DER LINDEN, 2016).
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8.8   

CUSTOMER JOURNEY
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8.9   

BRAINSTORM 
MOGELIJKHEDEN VAN 
VASTLEGGEN



135 Bijlagen

8.10   

CONCEPTFASE LONGLIST
Sensoren
• Dopamine meten
• Gezicht herkenning -> emoties

Virtual Reality
• Holo-lens waarmee los van locatie een 

congres elders beleefd kan worden
• Google Glass vastleggen interactie 

(hoofd schudden)
• Second screen tijdens presentatie
• In de lucht door gebaren notities maken

Via smartphone
• 1-keer tikken = tijdstip markeren voor 

terugkijken
• Tikken is huidige slide opslaan op 

telefoon
• Camera app die ongestoord vastlegt
• Variant op Google Wave, samen dingen 

vastleggen
• Vine-clips, waarmee meerdere keren 8 

seconden video wordt opgenomen om 
zo een congres-compilatie te maken

Smartwatch
• Tikken op smartwatch om slide vast te 

leggen
• Meten van handbewegingen om zo in de 

lucht te schrijven/interactie

Fysieke hardware
• Livescribe pen variant met markeer knop 

en in de lucht tekenen
• Toetsenbord/knop in de stoel ingebouwd
• Kleine remote, zoals Wii Nun-chuk 

waarmee met één druk dingen 
opgeslagen kunnen worden. Evt ook 
audio/lucht gebaren

• Verbeterde audio record tool
• Notitie tool in toegangsbewijs
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8.11   

EERSTE SET GUIDELINES
Blijf in het moment
De acties om informatie te onthouden mo-
gen niet afleiden van de presentatie die je 
bijwoont.

Samen weten wij meer
Kennis verzamelen moet samen kunnen 
worden gedaan en onderling worden ge-
verifieerd.

Aangenaam in gebruik
Bezoekers moeten het product ongege-
neerd kunnen gebruiken zonder anderen 
te storen.

Informatie opnieuw beschikbaar
Het moet geen probleem zijn om kennis 
te verkrijgen die je gemist hebt om vast te 
leggen.

Individueel bruikbaar
Bezoekers moeten het product individueel 
kunnen gebruiken.

Onopvallend te gebruiken
Het gebruik moet onopvallend zijn zonder 

de ervaring van anderen te belemmeren.

Kennis direct beschikbaar
Vastgelegde kennis moet direct an volledig 
oproepbaar zijn en te allen tijden gedeeld 
kunnen worden.

Duurzaam
Het eindproduct moet duurzaam geprodu-
ceerd en gebruikt kunnen worden
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8.12   

AFWEGINGEN EERSTE 
CONCEPT RICHTING
Om de keus voor een definitieve richting 
te maken is feedback verkregen bij diverse 
collega’s, zijn er gesprekken gevoerd met 
medestudenten, de afstudeerbegeleider 
en eveneens met de opdrachtgever. In een 
later stadium van feedback vragen zijn ook 
materialen gebruikt om de concepten te 
simuleren. 

Zo is een Wii nun-chuk gebruikt voor Click-
mark, een clicker-game voor Keymark en is 
bij enkele personen een getinte bril opge-
zet terwijl ze een video keken. Aan de hand 
van deze gesprekken en persoonlijke ob-
servaties zijn hiernavolgende afwegingen 
gemaakt welke tot de definitieve richting 
hebben geleid. 

Mogelijkheid van rijke markeringen (noti-
ties), fysiek of analoog, informatie beschik-
baarheid, gebruiksgemak.

Mogelijkheid van rijke markeringen 
(notities)
Veel mensen schrijven hun gedachten 
graag op papier zodat ze het later niet ver-
geten. Uit de feedback bleek dit niet een 
essentieel vereiste, maar wel prettig dat 
het erbij zou zitten. Reflecterend op de per-
soonlijke ervaring zou het een life-saver zijn 

daar alles onthouden vaak niet nodig is.

Fysiek of analoog
Clickmark is fysiek, Keymark digitaal en 
Vicky is een mix beide. Uit de fysieke ob-
servaties bleek dat dat een klikker in de 
hand wel in de smaak viel, maar de hele tijd 
met een bril op niet. Een smartphone was 
al een gewoonte, dus dat voelde natuur-
lijk aan. Digitale platformen bieden echter 
het voordeel van een oneindigheid aan 
aanpasbaarheid, in tegenstelling tot een 
statisch, fysiek product. Desondanks blijkt 
dat mensen wel graag iets in hun handen 
willen hebben.

Informatie beschikbaarheid
Vicky biedt met de mogelijkheid van se-
cond-screens éxtra informatie terwijl je 
kijkt. Op een smartphone moet je wegkij-
ken, wat afleidt. Tevens kan je afgeleid wor-
den van notificaties, maar je kan gelukkig 
het toestel op ‘stille modus’ zetten. Een 
fysiek apparaat vereist al helemaal geen 
aandacht. Zowel Vicky als Keymark kunnen 
achteraf net zo makkelijk gebruikt worden, 
terwijl voor Clickmark een additionele toe-
passing vereist is.
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Gebruiksgemak
De meest prettige ervaring lag bij Click-
mark, vanwege zijn minimalistische aanpak, 
gevolgd door Keymark. Vicky werd beoor-
deeld als onprettig vanwege het dragen 
van een bril en de wijze van interactie.
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KEYMARK: USERFLOW V1
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KEYMARK:  
ONDERZOEKSSCHETSEN
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DEFINITIEVE 
ORIENTATIESCHETSEN
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KEYMARK: V0.5 (ZWART)
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KEYMARK: V1.0
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KEYMARK: V1.1 (FINAL V1)
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1. Feedback Evertjan Schaeffer

7-11-16 - Versie 1, introductie & 
bespreking

Doorklikken op programma

Tonen van meer info over de activiteit

Lijn bij programma lijkt dat je kan 
scrollen, maar je kan niet zo ver 
scrollen, dus misschien geen zin. Het 
kan wel, maar misschien even anders 
vormgeven

icoontje ‘mijn markeringen’ heel 
onduidelijk

Markeren icoon lijkt aan/uit knop

Duidelijker maken dat ene item bij 
programma al is geweest en ander 
nog moet komen

Kruisje bij modal programma ‘dan ga 
je toch uit de app’

Programma titels wat Nederlandser, 
of in ieder geval meer jip-janneke 
beter begrijpbaar om mee te testen

Geen lorem ipsum, ook niet bij 
programma

Ik zei “ga terug” en dan dacht ie dat 
‘pijltje vooruit’ bij ‘mijn markeringen’ 
dus vooruit was.

Markeren -> Huidige tijd relatief (dus 
00:24:17 i.p.v. 10:47:12)

21:07 - donker grijze tekst lijkt alsof 
de knop ‘uit staat’, want de paginati-
tel is wel in volledig kleur. Dus idee 
hierbij is dat het een functie is die 
niet te gebruiken is

Moeite met 33/67 verhouding van 
marker knoppen. Zelf voorkeur 
50/50 en daarmee zelf kunnen 
bepalen welke belangrijker

Ziet moeilijk de andere-markeringen 
sprekers

Niet boeiend wat andere mensen 
markeren. “ik zit voor mij, niet voor 
en ander”

Wilt op meer dingen klikken dan 
klikbaar is bij de ‘speel markeringen 
af’.

Denkt dat de 3 comment vakken 3 
verschillende aantekeningen zijn 
door hetzelfde uiterlijk en content

2. Feedback Peet Sneekes & Naomi 
Yasuda

08-11-16 - Versie 1, introductie & 
bespreking

Model bij Programma toont welke 
zaal je zit, bij welke presentatie. Niet 
bij welk congres. Dus meer con-
text-based

Wel feedback geven: ja ik ben in 
deze zaal / nee switch naar andere 
zaal - Dit zou je over elkaar heen 
kunnen doen bij markeer scherm.. - 
Dus dan kan kruisje weg

De tijd bij markeerscherm (arm 
10:47) relatief maken (dus bv. 
00:22:57)

Wisselen pagina titel met naam 
presentatie

Meerdere ‘ingangen’ maken bij 
programma pagina, zoals “lijst van 
sprekers” en “lijst van presentaties” 
of eventueel op onderwerp geba-
seerd. Of bv. alleen talks/workshops. 
Wellicht zelfs plattegrond met waar 
de hapjes zijn

Eventueel vormgeving titel @ 
programma overeen laten komen 
bij parkeerpagina, voor consistentie 

en herkenbaarheid (== programma/
prsentatie titel)

Teveel elementen bij de markeer 
pagina. Je weet toch wel bij welke 
presentatie je zit.

Eventueel kan het weg als ’t in de 
titel komt. En dit kan al helemaal weg 
als je aan het markeren bent. Enige 
wat telt is dan die slide, het toetsen-
bord en je notitie. Verder niks. SELF: 
je zou ervoor kunnen kiezen niet een 
type-area a la whatsapp te kunnen 
doen, maar in/over een element zelf 
in de app. Dus zoals de Google KEEP 
app. Is wel minder consistent, omdat 
mensen gewend zijn binnen een 
type-area te typen.

Vind niet boeiend wanneer anderen 
wat markeren, wel wanneer je zelf 
wat markeert. Sowieso prettig dat 
je de bevestiging hebt, maar je wilt 
ook zien hoe vaak je iets markeert. 
Dubbele bevestiging dus

09:00 Eventueel wel spelen met de 
lengte van de data visualisatie balk. 
Misschien een fixed tijd instellen 
en dat ‘nu’ alsnog bovenaan of 
halverwege de streep kan zijn. Zo 
kan je direct ook zien hoe ver je in 
de presentatie zit, i.p.v. de tijd aan te 
duiden op het scherm. Maar dan wel 
rekening houden met korter/langer 
dan verwachtte presentaties en alles..

10:00 - nadenken over de achter-
grond. Eventueel gewoon helemaal 
weghalen, want dat is wel rustiger.

Achteraf wellicht wel geïnteresseerd 
wat anderen mensen markeren en 
wat ze er zeggen, maar sowieso niet 
tijdens een presentatie /markeren

Goed dat de dock verborgen is, de 
markeer pagina altijd full screen 
overlay-like, dus focus. Alhoewel Peet 
“denkt” (klopt niet) da dock altijd 

8.19   
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aanwezig moet zijn

12:00 Icoon markeer ding lijkt een 
uit knop, gevoel dat je daarmee heel 
de app uit zet of wellicht alleen de 
markeer/presentatie mogelijkheid. 
Ander icoon, bv klikker icoon.

13:30 Tijdlijn terugzien bij MijnMar-
keringen, zodat je sneller terugziet 
wat waar was. Direct ook wat meer 
consistentie. Maar ook makkelijker. 
I.p.v. een hele lijst aan momenten, 
dat je per presentatie direct ziet “hoe 
intensief” je hebt zitten markeren 
en sneller naar een moment kan 
scrobblen

15:30 Wellicht zowel voor testen 
als de daadwerkelijke versie beter 
om een tijdlijn van de video óók te 
tonen, zoals normale video spelers 
hebben, inclusief begintijd (00:00) 
en eindtijd (bv 24:47 of 1:09:53)

16:30 - Wellicht PictureInPicture, i.p.v. 
toggle voor podium/slides video. Dat 
voelt ook natuurlijker aan, i.p.v. overal 
een knop voor.

17:30 Problemen met privacy; Dus 
niet jouw notities direct zichtbaar, 
maar a.d.h.v. opt-in wel kunnen 
delen, a la twitter feed. Geen Twitter 
Feed, want dat mixt teveel met de 
normale Twitter feed (en dus niet 
boeiend voor jouw volgers). (19:30) 
Maar dus wel Twitter logica gebrui-
ken: “Hey, dit is boeiend voor ande-
ren: drukt op share!” (20:00) Opt-out 
zouden ze niet relaxed vinden

20:30) De app werk voor jou, niet 
voor elkaar. Het is jouw app en niet 
sociaal. Dus vandaar ook opt-in 
i.p.v. opt-out (primaire vs secundaire 
functie van de app). Per bericht opt-in 
en niet per congres.

21:20 - Wellicht dat je nog kort ziet 
wat je zojuist genoteerd hebt en dan 

op het markeer scherm terug nog 
kan zien of je het wilt delen. - 21:45 
- “delen vind ik heel leuk. eigenlijk 
zoals instagram het doet”. Dat je het 
direct ook deelt met al jouw volgers 
in volle glorie. Dus niet alleen tekst, 
maar slide, stukje audio, etc. Het 
sociale effect helpt er automatisch 
voor dat app sneller bekend wordt 
bij andere (“tractie effect”)

24:00 Tijdens het terugkijken van de 
presentatie, juist daar de notitie cards 
doen en niet op de overzichtspagina. 
Juist tijdlijn daar en op de terugkijk 
pagina alle kaartjes, zoals het nu is 
inclusief slide, zodat je direct naar 
een moment kan switchen. Dan zou 
je ook niet over de tijdlijn hoeven te 
sliden/scrobblen/o.i.d.

25:00 - Wel nadenken over terugzien 
van tijdstip vs notitie markering 
- Door elkaar of apart of wat? Eventu-
eel visueel maken op de tijdlijn, c.q. 
bookmark stip en notitie stip (25:25) 
- Eventueel ook meenemen dan de 
openbare notities van mensen.

25:50 - Toggle tussen alle markerin-
gen of alleen jouw markeringen - wel 
uitkijken, want de lijst wordt dan 
direct wel veel langer.

27:30 - Elkaar kunnen volgen, goed 
idee.

28:30 - Ik moest denken aan TicketS-
wap, die verifieert congressen en je 
ziet direct of het wel of niet bestaat.

29:00 - Search wellicht niet los doen, 
maar toevoegen aan de pagina’s die 
je al hebt. Bv

pagina met events (Mijn congressen), 
naar beneden vegen en dat er dan 
een zoekbalk verschijnt

29:40 - Net als de markeer knop/pa-
gina. Die hoef je niet aan te kunnen 

klikken als je er niet bent

31:00 - Dat voortgangsstreepje 
op de slide bij de MijnCongressen 
pagina was mij niet opgevallen. Maar 
als daar in de plaats een tijdbalk 
komt dan is dat ook niet meer nodig. 
Tevens wordt je lijst direct korter 
en kan je er makkelijker doorheen 
scrollen.

31:25 - denk goed na over de diver-
se lagen in de interface, wanneer ga 
je waarheen, hoe ga je terug en dan 
waarheen?

33:20 - “Ik zie heel veel typografie. 
Wellicht dat je wat kan opschonen 
zodat je meer aandacht kan geven 
aan de dingen die echt belangrijk 
zijn” - Bv bij Programma, 4 lagen info 
(Spreker, tijdstip, titel en omschrij-
ving), is dat allemaal nodig? Er zijn 
heel veel toffe festival apps die en 
goede programmering hebben, 
wellicht dat je daar wat van kan 
opsteken. Ivm meerdere zalen e.d. 
wellicht wat visuele maken.

Met huidige tijdlijn op programme-
ring lijkt het alsof alles één zaal is, 
terwijl dat niet altijd het geval is.

Wel nadenken over dynamic 
brightness, waarbij de app wat 
lichter is wanneer je in een heldere 
omgeving zit en in een donkerdere 
omgeving (bv. de zaal) automatisch 
wat donkerder

3. Feedback met Lexi Lin

08-11-16 - Versie 1, introductie & 
bespreking

00:00 Wanneer je klikt op een 
programma punt dan krijg je meer 
info te zien over de huidige talk, zoals 
portfolio van de spreker, relevante 
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onderwerpen en gerelateerde 
presentaties dat congres

05:45 - “It’s nice you are trying to 
provide a more tangible (tastbare) 
experience to your idea. When 
I’m watching I don’t like to look at 
another screen“

06:00 “It would be super weird for 
me if I had to grab another item 
during conferences, like a smart pen” 
(Yet, she says at the end she really 
likes the idea..)

07:25 Good idea to blend the digital 
world with the physical world, by 
proving a pen that could mark the 
moment and also mark notes on a 
notebook or something.

09:20 I like how the slide let me 
remember the slide, so I can relate to 
what point I should navigate

10:30 I would like to have a timeline 
that shows me where we currently at 
with the recording - (but she didn’t 
notice the timeline time marker 
(circle)..)

11:30 (@ the time marker circle) I 
don’t know if it’s intuitive. Normally, 
with video, there is a horizontal time 
bar. That regular pattern is more 
intuitive/default for people.

13:00 If you put the time bar 
horizontal, atop the notes, it would 
make much more sense, else people 
would perhaps link the notes to the 
timeline, whereas the wouldn’t if the 
timeline would be above

14:30 The button at the corner would 
perhaps show statistics. She didn’t 
thought it would toggle between 
slides and stage video

15:30 Picture in Picture is much 
better

23:00 I wouldn’t be searching for 
“lisa” (person name) if I didn’t know 
she could be of any interest. I only 
want people to show up when I’m 
actually searching for someone, like 
when we met during a conference.

25:45 Filtering for conferences on 
specific areas, such as UX

26:30 The app should be in English, 
since there is a marginal number of 
people that don’t speak Dutch.

4. Feedback van Sietze-Jan Sietzema

08-11-16 - Versie 1, introductie & 
bespreking

15:00 (?) Ik zou dingen kunnen willen 
omcirkelen over de slide. Dat je kan 
aanwijzen waar het om gaat

Alle elementen dan weg, behalve sli-
de, notitie en toetsenbord. Hierdoor 
kan de slide ook iets groter worden.

Wel fijn als ik iets zou kunnen zien 
van wat ik net heb neer gezet als 
markering (komt oren met bericht 
Naomi/Peet i.c.m. delen - direct ook 
wijzig knop?

21:30 - Wellicht dat je meerdere 
vormen van markeren kan hebben, 
zoals tekenen o.i.d. (beetje wat 
GillesKralingen had)

24:00 - Wellicht dat het makkelijker 
is om een lijst te zien (verticaal) i.p.v. 
horizontale carousel

Importing queries of mass-media 
-> Even andere titel, want hij dacht 
dat hij iets aan het doen “iets aan’t 
importeren”

Het was niet direct duidelijk dat het 
de titel van een presentatie was, 
maar juist een notitie ofzo. En dat 

DEVcon bv een presentatie was, i.p.v. 
een congres

Slide is altijd een herkenningspunt 
van een specifiek onderwerp of 
tijdstip. Dus visueel.

32:00 Stel dat je heel veel notities 
hebt, dan wordt het heel lastig een 
specifiek moment te kiezen. Dus 
je moet heel precies een tijdstip 
kunnen kiezen. Vind het overigens 
niet erg om een lange lijst te hebben 
om zo accuraat te kunnen scrollen.

Privacy, zelf aan/uit kunnen zetten of 
je informatie wilt delen

En hoe zit het als heel veel mensen 
dezelfde dingen delen, dan heb je 
telkens dezelfde content?

Dat je overzicht hebt van je marke-
ringen (die cards) op de MijnCon-
gressen pagina en via te klikken op 
de tijdbalk (terugkijken) voelt nogal 
dubbel

36:00 Eventueel niveaus van belang-
rijk aan kunnen geven. “Dit moet 
ik terugkijken” en “leuk, maar niet 
mega boeiend”

38:00 Toggle podium/slide is 
belangrijk, maar lieve dan PictureIn-
Picture. (zelf:) dan zit die picture wel 
over de ander heen. Dan zit ie soms 
over de info heen. Wellicht iets a la 
Apple presentaties?

41:00 Door titel niet helemaal 
duidelijk dat het gaat om ‘persoon 
toevoegen’

43:00 - Ook bij congres toevoegen 
is de titel niet helemaal duidelijk, 
icoon wel. (zelf: wellicht wat meer 
consistentie qua vormgeving/layout 
met de persoon toevoegen knop?)

App in Engels is beter, aangezien 
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veel bezoekers niet per se Neder-
lands zijn

44:00 Menu text tab bar wellicht aan 
de kleine kant

44:45 Niet prettig om zelf alle 
informatie (foto, beschrijving, functie, 
etc.) in te hoeven vullen. Account 
aanmaken kan nog wel, maar meer 
dan dat niet.

45:45 Ik gebruik liever niet ‘log in 
met X’, maar liever gebruikersnaam 
& wachtwoord. Later linken met 
Linkedin kan altijd nog.

Nadenken of de gebruikers 
standaard op de app houden of na 
congres weer verwijderen. Maar 
ook nadenken over hoe deze op de 
telefoon van de gebruiker komt

Zou ook interessant zijn bij verga-
deringen, maar dan is de setting 
helemaal anders.

6. Feedback Cynthia Risse

09-11-16 - Versie 1, introductie & 
bespreking

03:40 - Iets lastiger te zien in normaal 
licht, maar in donkere setting wel 
super te lezen. Veel beter dan een 
volledig witte UI, want dat is pijn

05:15 - Doorklikken op agenda, mer 
info over spreker/onderwerp/ge-
woon meer. Eventueel portfolio van 
de spreker ofzo

08:15 - Wel prettig om te zien dat die 
tijdbalk tijdens markeren, zodat je 
ziet wanneer belangrijke momenten 
ware. Maar zou het niet missen.

09:00 - Ideaal dat je een foto van de 
slide ziet als je een markering hebt 
gemaakt, maar zou het ook zeker 

missen (onbewust) als het er niet in 
zou zitten.

09:25 - Markeer scherm rustiger. 
Staat nu nog teveel informatie op 
die de aandacht kan afleiden. 11:00 
- connect met remote knop icoon 
klopt niet

12:00 - Mijn congressen -> Wellicht 
iets duidelijker dat het geweest zijn 
en niet toekomstig. Wellicht bij zetten 
“Toegevoegd op <datum>”’ of “was 
<toen>”

14:20 - Verschil in notitie item werd 
gezien als belangrijk en minder 
belangrijk. Dat is eventueel het idee 
bij het markeren met niveau van 
imcportantance - Maar ze begreep 
dus ‘jouw en andere notities’ 
verkeerd.

15:00 Mijn congressen -> Eventueel 
zoeken of fitten op maand of naam 
van een congres -> testen van 
diverse intractie/layouts. Eventueel 
ook categoriseren of tags van 
congressen. (16:30) Valt onder een 
should/could

17:30 - “Mensen gaan toch vaak wel 
kijken ‘wat doe wat’, maar misschien 
scheelt het als je sommige knoppen 
door text vervangt om het duidelijker 
te maken.

18:00 - Picture in picture is handig/
duidelijk

19:00 Inzoomen op tijdlijn a la geest 
fles dock mac. Eigenlijk zowat een 
must, in ieder geval een should.

21:30 notities wijzigen - steek-
woorden -> uitschrijven. Valt onder 
should. Wel erg prettig. Maar als je 
het niet weet, dan kan je het eigenlijk 
niet missen.

24:00 - Prettig dat je kan mensen kan 

volgen

24:45 (& 25:15) - Kaartjes kopen via 
de app? Kaarten kopen -> niet perse 
kopen, maar wel link naar hoe kopen 
is voldoende

26:50 zoeken -> Ook filters, bv bui-
tenland of op categorie of zelfs op 
plaats (bv. zuid holland of afstand) - 
Zie ook Pintrest qua zoekfuncties, bv 
relevante zoek tags - context based 
- congres card -> Bv gerelateerde 
evens, qua knop

30:30 delen van congressen? Über-
haupt delen van dingen.

32:30 - Markeer pagina minimalisti-
sche, voor nóg minder afleiding

7. Feedback van Christine Hille

11-11-16 - Versie 1, introductie & 
bespreking

1:45 - Heel erg vervelend als mensen 
foto’s maken, bijv voor je neus zitten 
terwijl jij wat probeert op te schrijven

07:15 Ik zou ht missen dat ik de 
slide niet op m’n telefoon zie en dus 
telkens omhoog mot kijken. “Het 
bevestigd ook dat jouw notitie bij de 
juiste sheet komt te staan”

08:45 Vind het leuk, die data-visu-
alisatie balk bij de markeerpagina, 
maar niet spectaculair boeiend 
vinden. Geen prioriteit

10:45 - ik zou naar ‘mijn markerin-
gen’ gaan via de nav, maar eventueel 
ook via de programma pagina

11:20 - Die congres foto leidt mij een 
beetje af van de rest van de inhoud. 
Wellicht wat kleiner. 13:15 De 
combinatie met notitie en slide heel 
erg prettig
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13:25 - Ik vind de pagina MijnMar-
keringen wel heel druk. Die foto is 
eigenlijk wel te groot, maar hij over-
heerst wel een beetje. Maar het geeft 
wel prettig direct herkenningspunt.

15:00 Ik zou liever de inhoud 
willen zien dan de tijdlijn, omdat je 
vanuit de slides sneller herkent welk 
congres het was, welke presentatie 
of welk stukje.

16:00 Als ik iets belangrijks aan 
iemand anders wil vertellen, dan 
vertel ik het meer a.d.h.v. beeld, dan 
met specifieke woorden. Dus beeld 
helpt mij meer. “Ik zou het koppelen 
aan een beeld van de presentatie 
of presentator. Het is al een aantal 
maanden geleden en juist op die 
manier herken ik het waarschijnlijk.”

19:00 - Ik had niet herkend dat het 
comments zijn, in ieder geval nit die 
van anderen

20:00 Als het interactief bedoeld is 
zou ik het interessant vinden, maar 
als het puur gaat voor jezelf, dus 
niet op elkaar kan reageren, is ht 
echt een overload aan informatie. 
En zeker i.v.m. privacy/concurentie 
zou ik het niet willen. - (21:00) “Zelfs 
met mijn eigen notities moet ik soms 
nadenken waar het over ging, dus 
laat staan dat ik die van anderen 
moet kunnen begrijpen”

21:15 - ik vind het al belangrijk 
genoeg om tijd te markeren.

22:00 zoals ik het nu ervaar is het 
meer een naslag/opslag werk, dus 
daarmee privé

23:00 Ik zou het wel leuk vinden om 
iets te kunnen delen, maar ik weet 
niet of dat het voldoende dekt. Het is 
een klein stukje uit en groter geheel, 
snap ze het dan wel? Maar het is wel 
makkelijk a la “Hey, hier! Morgen 

licht ik je bij”

25:00 - Begrijpt tijdlijn navigatie 
- maar anders zou ik naar mijn marke-
ringen hoofdpagina gaan om te 
navigeren tussen de momenten

27:00 het zou mij niet interesseren 
om met andere mensen te verbin-
den. Het is meer een archief waar ik 
ben geweest.

28:00 Zoeken op trefwoorden zou ik 
wel prettig vinden, maar weet niet of 
ik het zou gebruiken vanuit de app. 
Zou wel prettig zijn dat je congressen 
kan opzoeken en hun presentatie 
kan opzoeken, dus ook al geweeste 
congressen.

30:00 Het idee dat je een hele loop 
kan hebben, de hele customer 
journey kan doorlopen met de app 
(zoeken, gaan, markeren, terugkij-
ken) zou top zijn. Zeker als je dan ook 
dus alle informatie terug kan vinden.

32:00 zoeken naar toekomstige 
events zou dit wel goed kunnen, 
prettig.

33:30 - Ideaal ook dat je dingen kan 
vastleggen en dat het van jou blijft. 
Soms word het wel door congressen 
gedeeld, maar vergeet je het weer 
te downloaden en is het niet meer 
beschikbaar, of wel, maar kan je het 
niet meer terugvinden. Nu heb je één 
vaste plek om alles terug te vinden.

Algemeen: Maak duidelijk verschil 
core/andere functionaliteiten. Zoals 
het nu is, is het behoorlijk ambitieus. 
Maar laat zien, ook voor opleiding: 
Dit is het hoofddoel en dit kan erbij 
om het groter te maken.

Eigen vraag: Stel je installeert de 
app pas tijdens het congres of opent 
‘m pas later: hoe weet hij zo snel 
mogelijk / kan jij zo snel mogelijk 

aangeven waar je bent, welke 
presentatie, etc. etc.?
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Must have

Geen lorem ipsum teksten (Evertjan, 
Peet)

Bruikbaar zelfs zonder actieve WiFi 
en/of Bluetooth verbinding (Sebasti-
aan-04:00, Sander)

De app moet volledig in het Engels 
vanwege de diversiteit aan bezoe-
kers (Lexi-26:30, Sietzejan-43:30)

Should have

Algemeen

Duidelijk onderscheid tussen co-
re-features & secondary functionality 
(markeren/terugkijken vs netwerken/
social) (Evertjan, PN-20:30, Sebasti-
aan-28:45, Christine)

Notities met privacy instellingen, 
opt-in (openbaar/prive) (Evertjan, PN-
17:30, Sietzejan, Sebastiaan-26:00, 
Christine-23:00)

Mijn markeringen altijd beschikbaar, 
zelfs bij verwijderen app (Christi-
ne-33:30) 

Programma

Verschil tussen ‘nu/te komen’ 
programma’s en deze welke al zijn 
geweest (Evertjan)

Interactiever en meer (data-)visueler 
programma-overzicht (PN-33:20, 
Cynthia-05:15)

Meer rust met typografie/content 
(spreker, tijd, onderwerp, beschrij-
ving = information overload?) 
(PN-33:20)

Terugkijken

intuïtievere switch tussen slides 
en stage-view, zoals PictureIn-
Picture (Lexi-14:30, PN-16:30, 

Sietze-jan-38:00, Cynthia-18:00) 
-Maar wel nadenken i.g.v. PiP m.b.t. 
thumbnail óver video heen (Sietze-
jan)

Relatieve tijd bij markeren & 
terugkijken (00:22:12 ipv 10:47:12) 
(Evertjan, Lexi-09:20, PN)

Aanpassen van eigen notities (Sietze-
jan, Cynthia-21:30)

Meer accuraat kunnen selecteren 
op tijdbalk, bv. GeestInFles-pattern 
of lever-pattern (Sietzejan, Sebasti-
aan-25:00, Cynthia-19:00, Peet)

Een balans in layout op de terug-
kijken pagina tussen ‘tijdbalk’ en 
‘notities’, wanneer je óók de notities 
van anderen toont (Lexi-13:00, 
Evertjan)

Markeren 

Ander icoon ‘markeren-pagina’, lijkt 
nu op een aan/uit knop (Evertjan, 
Cynthia-11:00)

Markeerpagina met presentatie titel 
i.p.v. congres titel (PN)

Meer rust op de markeer-pagina 
door onnodige elementen te verwij-
deren, bv. presentatie en/of tijd te 
verwijderen tijdens schrijven notitie. 
Eventueel ook in’t algemeen. (PN, 
Sietzejan, Cynthia-09:25, 32:30)

Ander icoon voor ‘connect met 
klikker’, bv. klikker-icoon ((PN-12:00)

Navigeren naar ‘markeren’, zelfs als 
je de app net opent, midden in een 
presentatie (Sander)

Zoeken

Titel aanpassen “persoon toevoe-
gen” en “Congres toevoegen” + 
icoon meer consistentie(Sietze-
jan-41:00)

Could have

Algemeen

Alternatief dan ‘kruisje’ bij pop-up 
‘Welkom’ (of gewoon ander venster) 
(Evertjan)

Nadenken over contrast qua tekst 
m.b.t. top-navigatie (grijs vs wit), want 
grijs lijkt ‘uit/niet klikbaar’ en wit lijkt 
wel actief (Evertjan)

Meer context-based welkom-scherm, 
bv. iBeacons “Welkom in zaal X. Pre-
sentatie Y wordt nu gegeven” (PN)

Bevestigen in welke zaal je zit i.c.m. 
markeer-pagina. (Ook ipv kruisje op 
pop-up)(PN)

Geen achtergrond i.p.v. opaque 
achtergrond t.b.v. rust ((PN-10:00)

Nieuwe vorm van navigatie o.b.v. 
lagen & focus, d.m.v. doorklikken 
i.p.v. tab-bar (PN-31:25)

Tab-bar grotere tekst (Sietze-
jan-44:00)

Knoppen vervangen door text-but-
tons (Cynthia-17:30)

Programma

Programma doorklikken op item en 
relevante info tonen, zoals meer over 
het de presentatie, het onderwerp, 
gerelateerde items of info over de 
spreker(Lexi-00:00, Evertjan)

Meerdere vormen bij programma 
pagina, zoals ‘lijst van sprekers’, ‘lijst 
van onderwerpen’, ’lijst van presen-
taties’. (PN)

Filteren bij programma tussen 
Workshop en Talk (PN)

Meer onderscheid tussen de pro-
gramma’s bij verschillende locaties 

8.20   
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(t.b.v. verschil per zaal) (PN)

Mijn Markeringen

Duidelijker icoon voor ‘MijnMarkerin-
gen’, want deze doet teveel denken 
aan ‘next’ of ‘YouTube’ (Evertjan, 
Sebastiaan-16:15)

Zoeken naar presentaties waar je 
bent geweest, een specifiek moment 
van die presentatie (o.b.v. keywords) 
of een stuk uit je notities (bv. een 
link) (Evertjan, Sebastiaan-22:00, 
Cynthia-15:00, Christine-28:00)

Tijdlijn zichtbaar bij MijnMarkeringen 
t.b.v. consistentie en makkelijker 
erdoorheen scrollen. Maakt direct 
de pagina korter en inzichtelijk hoe 
intensief je hebt zitten markeren 
(PN-13:30)

Het kunnen delen van momenten, 
inclusief slide, notitie, etc. Iets a la 
Twitter, maar niet Twitter integreren. 
(PN-17:30)

Meer onderscheid tussen congres-
sen, presentaties en markeringen @ 
MijnMarkeringen (Sietzejan)

Minder dubbel gevoel tussen 
markeer-cards op Overzicht-pagina 
en wanneer je klikt op de tijdbalk 
@ Terugkijken. Voelt dubbel-op 
(Sietzejan)

Notities categoriseren of taggen 
(Cynthia-16:30)

Congres-foto minder groot, minder 
afleidend maken (Christine-11:20) 
en daarmee ook de pagina rustiger 
maken (Christine-13:25)

Terugkijken

Duidelijkere ‘current time’ aandui-
ding bij ‘terugkijken’ dan het huidige 
bolletje (Lexi-11:30)

Eventueel een tijdlijn óp de video, 
inclusief relatieve begin- en eindtijd 
(PN-15:30)

Markeer cards op terugkijk-pagina 
plaatsen en niet op de overzicht-pa-
gina. Hierdoor kan je scrollen in 
dát overzicht en zo makkelijker 
een specifiek moment opzoeken. 
(PN-25:00) (i.c.m. Tijdlijn zichtbaar bij 
MijnMarkeringen t.b.v. consistentie 
en makkelijker erdoorheen scrollen. 
Maakt direct de pagina korter en 
inzichtelijk hoe intensief je hebt zitten 
markeren (PN-13:30))

Switch tussen jouw markeringen en 
‘alle’ (incl. anderen), zowel voor noti-
ties als tijd- markeringen (PN-25:50, 
Christine-20:00)

Nadenken als veel mensen dezelfde 
soort notitie maken, bv. samenvoe-
gen (Sietzejan) 

Markeren

50/50 verdeling tussen tijdstip & 
notitie knop bij Markeer pagina 
(Evertjan)

Geen weergave van markeer 
momenten van anderen tijdens 
markeren (Evertjan, PN) (Maar wel 
interessant tijdens terugkijken, (PN)

Typing suggestions/word prediction 
bij markeren met notitie, t.b.v. snel-
heid (Evertjan, Sebastiaan-07:00)

Markeren op de slide zelf, bij het ma-
ken van een markering met notitie. 
(Evertjan, Sietzejan-15:00)

Consistentie in lettergrootte t.b.v. 
herkenbaarheid tussen programma-
titel markeer pagina & programma 
pagina (PN)

i.p.v. dynamische tijdbalk op 
markeer-pagina, juist eentje met een 

fixed-tijd. Dit kan direct ook aange-
ven hoe ver je in de presentatie zit.
(PN-09:00)

Kort terugzien na een markering dat 
je iets gemarkeerd hebt, inclusief 
bericht (PN-21:20, Sietzejan)

‘Markeer pagina’ zou geen knop 
op de tab-balk hoeven te zijn, als je 
toch er automatisch heen gaat. (afh. 
van wel/niet afhankelijk van iBeacon 
-> Automatisch navigeren o.b.v. 
context(=locatie) (PN-29:40)

Meerdere vormen van markeren, 
zoals tekenen i.p.v. tekst (b.v. swipe 
op toetsenbord naar tekenen) (Siet-
zejan-21:30)

Niveau’s van belangrijkheid 
aangeven bij een markering 
(Sietzejan-36:00) of qua onderwerp 
(Sebastiaan-23:20)

Zoeken

Filteren o.i.d. tussen personen en 
congressen, aangezien (aldus Lexi) 
je niet zo snel zoekt op mensen als je 
niet weet dat hij/zij relevant voor je is, 
behalve wanneer je er specifiek op 
zoekt (Lexi-23:00)

Filtermogelijkheid voor AreaOf-
Practise van congressen, bijv. alleen 
UX-congressen bij zoekfunctie 
(Lexi-25:45) Of zelfs op land/locatie 
(Cynthia-26:50)

Congressen verifiëren bij zoeken, a la 
TicketSwap nu al doet (PN-28:30)

Zoekfunctie integreren in bestaande 
pagina’s, i.p.v. apart (afhankelijk van 
de complete functie, i.r.t. zoeken 
binnen je eigen markeringen..) (evt. 
@ MijnMarkeringen d.m.v. omlaag 
vegen) (PN-29:00)

Kaarten voor congressen kopen 
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via de app, of een link ernaar toe 
(Cynthia, 24:45)

Delen (“tippen”) van congressen 
(Cynthia-30:30)

Would(’nt) have

Smart pen gesture-based schrijven, 
soort van Air-Guitar maar dan met 
een pen en letters (Evertjan)

Tijdbalk markering óp de slide, zoals 
nu gedaan, want dit valt niet op en is 
niet intuïtief (PN-31:00)

Dynamic Context-based brightness; 
heldere kleuren thuis i.t.t. donkere 
kleuren tijdens congres (PN, Cynt-
hia-03:40)

Gebruiksmogelijkheid bij vergade-
ringen (Sietzejan) of bij het terug-
luisteren van interviews (bijna zelfde 
context als congres..) (Sander)

Netwerk/discussie platform (Sebasti-
aan-26:00)

De smart-pen, waarmee je zowel 
markeringen kan maken, maar te-
vens ook fysieke notities kan maken 
op papier (Lexi-07:25)

Smart pen met LiveScribe functiona-
liteit, c.q. klikken voor pre-configured 
actions (Evertjan)

Inloggen d.m.v. LinkedIn t.b.v. 
automatisch alle informatie invullen 
(Sietzejan-44:45)

Registreren met eigen E-mail & 
wachtwoord (ivm privacy) - en later 
alsnog kunnen synchroniseren met 
LinkedIn (Sietzejan-45:45)

Onboarding (Sebastiaan-23:00)



159 Bijlagen

8. Feedback van Nick van de Linde

15-11-16 - Versie 1-B, zelf verkennen, 
feedback en vergelijken met versie A

01:30 Swipen als klikken program-
mabalk

02:00 Bevestiging wanneer je naar 
marker pagina komt mt “ben je hier: 
<bevestig>” 02:30 ‘Connect knop 
werd gezien als ‘presentatie delen’ 
knop (“attach link”)

03:00 “openbaar <>” -> “Zichtbaar 
voor iedereen <>”

09:30 “het is wel vervelend dat je 
wéér een systeem bij die organisaties 
introduceert. Dus jouw product moet 
zo’n waarde hebben dat dit ook 
willen overwegen. Dus probeer ook 
waarde te creëren voor de organisa-
tie en niet alleen de bezoekers. ”

10:30 Je hebt een kritische massa 
nodig. Mensen die het gebruiken, 
anders gaan anderen het niet 
ondersteunen.

11:15 Praat vooral ook met organi-
satoren en vraag hoe dit interessant 
voor hen kan zijn, hoe dit binnen hun 
workflow kan passen.

13:15 Op Android heb je bv. JustIn-
Time apps, waarmee je de basis van 
een app heel snel kan laden, zodat je 
het direct kan gebruiken.

14:00 Benieuwd naar de eerste 
gebruikservaring, een stukje onboar-
ding om de gebruiker te helpen door 
de app te werken en het product 
leert te gebruiken.

14:30 Je product nu is ook hele-
maal ingevuld, maar wellicht dat je 
er meer een levend ding van kan 
maken door echt vanuit nul te gaan 
werken en uit eindelijk een gevulde 

app te hebben. Hiermee kan je 
veel beter de gebruiksbeleving en 
begrip ervan leren begrijpen. Dus 
zo veel mogelijk de echte ervaring 
simuleren.

16:45 Stel dat alle activiteiten getagd 
zijn dan zou je erop kunnen filteren. 
Maar vaak weet je vooraf wel een 
beetje wat je kan verwachten. Is ook 
meer een power-user functie dan 
noodzakelijk.

17:30 Het is belangrijk dat je een 
duidelijk verschil hebt tussen de 
core features en de pro/ secondary 
features. De hoofd features moet je 
perfect maken en de bijzaken mogen 
op de achtergrond komen.

21:15 (@MijnMarkeringen) Het is wel 
een gevoel van dubbelop. Je kan op 
de tijdlijn een moment selecteren, 
maar je kan ook op de presentatie 
klikken en vanuit het vervolg scherm 
een moment selecteren. Wellicht 
ervoor kiezen om maar één vorm 
van interactie te gebruiken. Eenvoud 
is de sleutel tot succes. Die tijdlijn 
kan op de overzicht pagina gebruikt 
worden als een infographic en niet 
perse als een interactief ding.

24:30 @MijnMarkeringen - Va - Lijkt 
me niet efficient als je eerst flink 
moet scrollen voordat je pas bij 
de volgende presentatie zit. Snel 
overzicht van de presentaties en 
doorklikken voor de momenten, dus 
overzicht van lagen, is denk ik beter.

27:00 Notes van anderen optioneel 
zichtbaar maken, achter een knop. 
Maar wel dat je heel makkelijk ziet 
op welke plekken anderen veel mar-
keringen zetten. Het is jouw notitie 
app, niet die van elkaar. Toch is het 
wel tof dat je ‘samen’ kan werken tot 
een groter geheel.

28:45 PiP thumbnail is nu te klein. 

Wellicht beter een “toon andere 
scherm” icoon - maar wel uitkijken 
dat het niet lijkt alsof je ermee het 
scherm groter maakt, maar juist als 
switch toggle

29:30 denk na over landscape 
mogelijkheden. Zeker omdat ze vaak 
video in landscape terugkijken

32:45 In principe hoeft er niks op het 
scherm te staan. Dus die datavisuali-
satie kan weg. Daarnaast zou je ook 
moeten kunnen markeren, zonder te 
kijken.

34:30 Raar dat je op eens in zo’n 
(markeer)scherm zit. Misschien door 
een animatie, like een slide-up dat 
duidelijk wordt dat je in een ‘modal’ 
zit.

35:15 Ht ‘terug’ suggereert dat je in 
een lijst zit. Maar eigenlijk zou dat 
‘sluiten’ moeten zijn

36:00 hardware connecten of bij 
instellingen pagina doen. Icoon 
@ markeren lijkt eerder op ‘delen’ 
icoon. Dropbox link

37:30 Ik zou het prettig vinden als ik 
momenten kan tag’n, categoriseren, 
etc. Dit zou ik absoluut achteraf doen. 
Ik zie het wel als een power-feature 
en niet een core-functie.

40:00 Wellicht dat, wanneer je bij 
een sectie zit waar meer comments 
staan, dat je direct toont hoeveel 
comments er zijn (soort van ‘badge’ 
op de ‘toggle comments’ knop.

42:00 Bij terugkijken, kies één 
patroon en niet twee. Dus of tijd se-
lecteren op de tijdbalk met preview, 
of vak eronder. NoteSelf: ben het er 
niet helemaal mee eens. Wellicht dat 
dit duidelijker kan worden met de 
onboarding.

8.21   
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43:00 Verwarring bij ‘huidige notitie’ 
@ terugkijken. “Want die staat toch 
al in de lijst van markeringen. Dus 
duidelijker maken dat de getoonde 
notitie bij dat tijdstip staat. Niet op 
twee plekken dezelfde content.

43:45 i.r.t. vorige punt voelt het 
opnieuw als dubbelop. Wellicht dat 
je het als soort accordion kan doen, 
dat ze uitklappen

45:00 “Aan/uit” is sowieso niet goed. 
Dat plusje is wel goed. Maar voor 
bookmark icoon zou je wellicht 
beter kunnen gebruiken voor ‘mijn 
markeringen’. Dit kan ik testen mt 
VerifyApp. “Als je hier klikt, wat 
verwacht je dan?”

Notitie self: Hoe weten mensen 
welke presentatie ze moeten terug-
kijken? Zeker nu ze geen thumbnails 
zien.

NoteSelf: Wellicht het hele scherm 
een touch vlak maken. Aanraken/tap 
is markeren en ingedrukt houden is 
meer opties, zoals met tekst. Even-
tueel force-touch opties, aangezien 
dat toch de toekomst is. Geniaal =D 
Sowieso ook ‘trillen’ bij markeren.

9. Feedback van Bas Bartens

15-11-16 - Versie 1-B, zelf verkennen, 
feedback en vergelijken met versie A

note: vanwege een volle harde schijf 
is de opname abrupt geëindigd 
en kan niet het gehele gesprek 
geïndexeerd worden

03:15 Ik vind het als spreker heel erg 
prettig om te zien dat het publiek 
met mij bezig is, i.p.v. op z’n telefoon 
iets anders doet. Als je ze dan foto’s 
ziet maken is dat wel een bevesti-
ging.

04:30 De datavisualisatie als spreker 

lijkt mij absoluut zeer interessant. 
Sowieso vind ik feedback erg fijn 
op mijn talks. (07:45) Bijvoorbeeld 
dat als je op de grond ziet hoeveel 
markeringen er al zijn geweest.

09:00 Stimuleren bij congres-
houders, ook de kleinere, om het 
laagdrempeliger te maken om 
registraties te maken, oftewel audio/
video vast te leggen. Dus naast 
de app voor toeschouwers dat je 
iets aanbiedt waarmee zij met een 
smartphone de presentatie kunnen 
opnemen.

10:00 Soms kunnen presentaties niet 
online worden gegooid vanwege 
publicatierechten. En soms vond je 
het zelf niet zo goed gaan dat je ‘m 
liever niet openbaar zet. Als je ‘m 
alleen deelt met de mensen die het 
tóch al hebben gezien, alleen die se-
lecte groep, dan zou ik het wel doen. 
Ik zou het dan wel prettig vinden dat 
je als auteur/spreker de optie hebt 
om te bepalen of stukken gedeeld 
mogen worden of niet. NoteSelf: In 
dat geval staat er een kruis door de 
‘deel’ knop bij terugkijken.

< — Vanaf hier gaan de tijdmarkerin-
gen verder o.b.v. video tijd, dus start 
deze opnieuw vanaf 00:00 —>

02:30 NoteSelf: Zat er nog niet in, 
maar naast ‘zaal X’ en ‘Zaal Y’ moet 
er ook een ‘alle zalen’ komen. Een 
NoFilter versie.

07:45 Als spreker kan je ook achteraf 
zien hoeveel markeringen er per 
slide en bij welke slides zijn gezet. Zo 
kan je benchmarken wat interessant 
is en wat niet.

08:45 Het is de bedoeling dat ik 
zonder te kijken een moment kan 
markeren toch? NoteSelf: Full screen 
tap & hold markeren

11:20 Kleuren en lengtes van de 
lijnen zijn absoluut niet duidelijk. 
Met uitleg wel, maar zonder niet te 
begrijpen.

12:15 Heel prettig dat je bij terugkij-
ken altijd in de lijst zowel notitie als 
slide ziet. NoteSelf: hoe ziet een lege 
markering er eigenlijk uit?

13:30 Wellicht dat je een low-fi 
manier kan vinden waarmee audio, 
video en slides synchroon worden 
opgenomen. (self:) Zoals bij TV-pro-
gramma’s waar je een piepje hoort 
om ze op elkaar af te laten stemmen.

14:00 Het is wel vreemd dat jouw 
notitie meescrollt als je door de lijst 
heen gaat, want dat hoort natuurlijk 
bij de video. Even nadenken wat 
hoort bij wat, qua verdeling en 
positie op ’t scherm.

16:00 Ik zou dus denken dat als 
je zoekt, je dit alleen binnen het 
huidige congres gebeurt en niet 
in’t algemeen. Dat was voor mij niet 
duidelijk

17:00 Inderdaad, vanuit agile 
gedacht, begin met een ‘mini-
mum viable product’, werk aan je 
core-functies en werkt dat uit.

19:30 Ja, een pen waarmee je aante-
kening maakt en tevens verbonden 
staat met je telefoon en mee kan 
markeren vind ik super leuk

20:00 Het zou wel interessant zijn, 
zowel voor de organisatoren als 
voor toeschouwers dat je, i.p.v. een 
remote die je moet aanschaffen, de 
app kan combineren met al bestaan-
de oplossingen, zoals je Apple TV 
remote of iets anders.

<— Tot hier einde opname. Hieronder 
nog iets wat ik nog heb kunnen 
onthouden van restant gesprek —>
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Interessant om een interactieve/
geautomatiseerde samenvatting te 
creëren van de gehele presentatie 
op basis van de markeringen van 
mensen. Dat je niet alleen heel snel 
ziet wat belangrijkste momenten 
waren, maar bijv. in een card-ui versie 
snel een blik kan werpen op de 
meest interessante momenten. Vraag 
is alleen hoe dat gedaan kan worden. 
Eventueel de spreker zelf.

(ooit) De presentatie een cijfer geven 
& comments geven.

10. Feedback van Paul Beets

15-11-16 - Versie 1-B, zelf verkennen, 
feedback en vergelijken met versie A

06:00 Het lijkt mij hartstikke mooi 
als je bijv. een mail of push melding 
krijgt dat het audio/video materiaal 
online beschikbaar staat en dat je 
direct de dingen waar jij geïnteres-
seerd in bent, wat jij hebt gemar-
keerd, te bekijken is.

06:45 Ook de spreker kan achteraf 
aan de hand van de markeringen, 
soort van big data, analyseren welke 
stukken interessant waren.

09:30 Bij markeren, de knop met de 
plus, zou ik bedenken dat ik hier kan 
evenementen kan markeren die ik 
leuk vind, daar wil ik naar toe. Dus 
niet markeren van tijdstippen.

11:15 Niet ‘vandaag, morgen, 
donderdag’, maar ‘ma di wo voluit’ of 
‘data, c.q. 8-11, 9-11, 10-11’

13:15 pagina ‘alle zalen’

14:00 Onboarding, bij first-use 
uitleggen wat je er kan doen.

14:40 zichtbaar maken wanneer 
presentatie gestart, behalve dat de 
tijd loopt?

16:30 Als de talk over is, dat je een 
notificatie krijgt o.i.d. waarmee je 
de presentatie kan beoordelen (niet 
interessant, meh, interessant (en 
dus niet 1-10 of ’slecht <-> goed’)). 
Uiteraard ook comments, tips en/
of feedback (“hier zou ik volgende x 
meer over willen weten”.

21:30 Hoe zit het met zelf zichtbaar 
te zijn in de zoekresultaten? Zou dat 
niet prettig vinden. Maar wél prettig 
om te kunnen zoeken naar andere 
mensen. Vooral dan wel zoeken op 
mensen ‘binnen’ het congres.

22:40 Graag ook doorlinken naar 
linkdin pagina.

23:30 Ik denk dat ik het sowieso wel 
prettig zou vinden als ik mensen 
kan volgen, zien waar we zijn. Maar 
ook om te kunnen zien of er mensen 
gaan die zij zelf ook kennen, dat ze 
zelf niet alleen zijn. (goed punt!)

27:30 Het ‘play’ icoontje achter de 
presentatie in’t overzicht plaatsen, 
“want ik had echt niet gezien dat je 
hier verder kon”.

31:00 Ik zou het wel irritant vinden 
als de PiP daar blijft staan. Lijkt beetje 
zoals bij Youtube op advertenties. 
Wellicht op een andere plek en dan 
toch een knop. Zo zou ik het echt en 
echt irritant vinden.

34:00 Als het vaak toch standaard 
notities zijn, dan denk ik niet dat ik 
het boeiend vind om de notities van 
anderen te kunnen lezen.

37:00 Ik vind het B-ontwerp van 
de overzicht pagina veel prettiger, 
i.c.m. terugkijken. Hierbij moet je 
eerst aangeven in welke presentatie 
je geïnteresseerd bent en dán kies 
je het moment. Je bent veel meer 
ingekaderd bezig. NoteSelf: Tevens is 
het zo dat je bij het B-ontwerp maar 

één keuze hoeft te maken (welke 
presentatie?) en bij A twee: Welke 
presentatie én welk moment?

40:30 Ene kant wil ik niet kunnen 
filteren op zaal, maar juist als er veel 
zalen zijn vind ik dat wel prettig. No-
teSelf: wellicht de interactie anders 
maken. Standaard alle zalen tonen en 
de dag swipen.

42:45 Als mensen zo’n hardware klik-
ker moeten kopen, dan vind ik dat 
sowieso stom. Net als de 3D brillen 
van Pathé, die vergeet je toch keer 
op keer. En daarnaast is het gewoon 
slecht voor het milieu. Je hebt die 
app, dus vind ik dat je het daarin 
moet doen. Je kan natuurlijk ook je 
telefoon op stille modus/slaap stand 
zetten en dan heb je ook nergens 
meer last van.

44:20 Als spreker heb je ook veel 
te zeggen. “We gaan zo beginnen. 
Markeren kan met de app, ik zou het 
waarderen als jullie de presentatie 
beoordelen en voor vragen ben ik 
hier bereikbaar. Maar graag wel de 
telefoon op stille modus zodat je 
hierop kan focussen. (...)”.

11. Feedback van Jorg Bouman

15-11-16 - Versie 1-B, zelf verkennen, 
feedback en vergelijken met versie A

06:00 Persoonlijker maken, als je 
ingelogd bent “Hallo Jorg” ipv alleen 
“welkom bij Fronteers”

07:00 was niet direct heel duidelijk 
dat de titel van de presentatie ook de 
titel van de eerstvolgende presenta-
tie was, te zien op die welkom modal.

08:45 bij de congres-card @ 
programma zou alles nog wat groter 
mogen zijn. 15:30 Duidelijker maken 
PiP toggle podium/slides
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16:45 beide interactie vormen 
interessant, tijdens terugkijken, om 
moment te selecteren. Maar vooral 
de lange lijst is het meest belangrij-
ke, omdat je direct een van je eigen 
notities kan selecteren.

18:30 ik vind het wel interessant, 
maar denk wel dat mensen liever 
hun eigen notities zien, dan die van 
anderen. Maar de functionaliteit zou 
ik er zeker wel in laten.

20:30 Voorkeur voor versie B van de 
MijnMarkering-pagina, omdat je veel 
meer overzicht hebt en efficiënter 
door de lagen heen gaat. Klikken én 
dan bij je daadwerkelijke notities.

NoteSelf: Misschien de ‘opslaan’ 
knop bij markeren ook echt als op-
slaan icoontje, i.p.v. zoals whatsapp
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8.22   

KEYMARK: MOSCOW 
ANALYSE - V1.1
Must have

Geen must-haves gekomen uit de 
feedback

Should have

Tappen en swipen op programma-
balk (Nick-01:30)

Bevestigen dat je in de betreffende 
zaal zit, wanneer je naar de markeer 
pagina gaat (Nick-02:00)

Onboarding (app-instructies, eerste 
gebruik). Samen met een lege app 
die door gebruik (testen) voller 
wordt. Dit om een zo realistische 
test-case op te bouwen (Nick-14:00, 
14:00)

Duidelijk maken dat de markeer-pa-
gina geen selecteerbare pagina is, 
maar een pop-up/ modal. Bv. door 
een slide-in animatie (Nick-34:30) 
Dit ook verduidelijken door ‘terug’ 
te veranderen in bv. ‘sluiten’ (Nick-
35:15)

Hardware connecten via de settings 
pagina, niet de markeer-pagina. 
Ander icoon, lijkt nu op dropbox-link 
(Nick 36:00)

’10-sec back’-knop bij terugkijken 
(Sander)

Programmapagina met ‘no-filter’, dus 
‘Alle zalen’. (Bas-video-02:30, Paul-
13:15&40:30)

Verduidelijken/uitleggen van 
datavisualisatie (kleuren en lengte 
lijnen). Dit kan met de onboarding 
(Bas-video-11:20)

Time-only markeringen in de lijst 
(Sander)

Duidelijker maken op de 

MijnMarkeringen-pagina dat je kan 
klikken op een presentatie om

door te gaan (bv. een -> icoon) 
(Paul-27:30)

Alternatief van PiP om te toggle’n. 
(Paul-31:00)

Wel notities van anderen, maar dan 
verborgen achter een knop. Wél zien 
dat er markeringen (bv Badge op de 
Toon knop?) zijn (Nick-27:00, Nick-
40:00, Jorg-18:30)

Overzicht, lagen, prioriteit @Markeer-
pagina. In het overzicht kies je een 
presentatie, daarna (vervolgscherm) 
kies je een moment. (self: Dit is ook 
een duidelijkere hiërarchie) (Nick-
24:30, Paul-37:00, Jorg-20:30)

PiP thumbnail vervangen voor een 
‘wissel’ knop “->”’ of in ieder geval 
verduidelijken. (Nick-28:45, Jorg-
15:30)

Could have

Aanpassen @markeer-pagina “open-
baar” -> “Zichtbaar voor iedereen” 
(o.i.d.) (Nick-03:00)

Activiteiten taggen en erop kunnen 
filteren via de MijnMarkeringen 
pagina (power-feature) (Nick-16:45)

Nadenken over verhouding 
MijnMarkeringen en Terugkijken, 
v.w.b. moment selecteren, waarbij de 
interactie nu op beide pagina’s kan. 
(Nick-21:15)

Landscape mogelijkheden voor 
in ieder geval de terugkijk pagina. 
Two-column layout? (Nick-29:30)

Datavisualisatie op markeer-pagina 
verwijderen (Nick 32:45)

Markeer-pagina full screen but-
ton met Tap = markeren en hold 
(force-touch wellicht?) is met notitie. 
Hierdoor grotere button en helemaal 
eye-free interaction. (Sander, Bas-
08:45)

Eén interactiepatroon kiezen bij te-
rugkijken om moment te selecteren: 
óf scrobble-bar óf in de lijst. (Nick-
42:00) Overigens is de lijst-weergave 
wel het meest belangrijke omdat je 
direct het moment kan kiezen a.d.h.v. 
notitie & slide (Jorg-16:45)

Duidelijker maken dat getoonde 
notitie bij terugkijken hoort bij huidi-
ge moment. Tevens nadenken over 
het dubbelop hebben van ‘huidige 
notitie’ die óók in de lijst staat (bv. 
door geselecteerd moment in de lijst 
te highlighten (Nick-43:00)

Terugkijken d.m.v. card-ui en/of 
accordions die openklappen. Wel 
nadenken over verhouding met hele 
timeline.

‘Delen’ knop actief of met kruis 
erdoorheen wanneer moment/pre-
sentatie niet gedeeld mag worden 
(Bas-audio-10:00)

Nadenken meestrollen lijst van mar-
keringen @ terugkijken & verdeling 
‘wat hoort bij wat’, want nu scrollt 
‘mijn notitie’ mee met de lijst. Verdui-
delijken zoek-functie tussen ‘binnen 
congres’ en ‘overal’ - Of gewoon 
weghalen? (Bas-video-16:00)

Geautomatiseerde ‘samenvatting’ 
met meest belangrijkste items, bv in 
card-ui of iets dergelijks. Automatisch 
of door spreker ‘curated’ gemaakt? 
(+ notificatie wanneer ie klaar staat).

Push melding/E-mail wanneer 
alle registraties (audio/video/etc) 
beschikbaar zijn, wanneer dat niet 
het geval is. (06:00)
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Datumnotering naar data wijzigen @ 
programma (Paul-11:15)

Visueel maken wanneer de presen-
tatie is gestart (@ markeer-scherm), 
behalve pas wanneer de timer loopt

Presentatie beoordelen (niet interes-
sant/ok/erg interessant (i.p.v. 1-10) & 
feedback voor de spreker (co-creatie 
waarde creëren) (Paul-16:30&44:20)

Privacy instellingen “mij niet tonen in 
zoekresultaten” (Paul-21:30)

Door kunnen klikken naar LinkedIn 
pagina vanaf profiel (Paul-22:40)

Zichtbaar hebben of er mensen 
aanwezig zijn die jij kent, wanneer je 
een congres bekijkt via zoeken (of 
elders..?) (FB/LinkedIn) (Paul-23:30)

OpslaanVanMarkering-icoon -> 
‘Save’-icon of ‘Mark’ icon (Sander)

Persoonlijker maken van welkomst-
berichten & notificaties (“Hallo 
Sander” (o.b.v. login) (Jorg-06:00)

Verduidelijken ‘volgende presentatie’ 
& titel eronder @ Welkom modal 
(Jorg-07:00)

Alles groter qua tekst @ Congres 
Welkom card. Nu nogal klein (Jorg-
08:45)

Would(’nt) have

Remote combineren met reeds 
bestaande hardware i.p.v. iets nieuws 
(Bas-video-20:00)

Alternatieve feedback

Naast de product-specifieke feed-
back zijn er ook nog andere dingen 
die zijn besproken en van belang 
kunnen zijn:

Nick

09:30 “het is wel vervelend dat je 
wéér een systeem bij die organisaties 
introduceert. Dus jouw product moet 
zo’n waarde hebben dat dit ook 
willen overwegen. Dus probeer ook 
waarde te creëren voor de organisa-
tie en niet alleen de bezoekers. ”

10:30 Je hebt een kritische massa 
nodig. Mensen die het gebruiken, 
anders gaan anderen het niet 
ondersteunen.

11:15 Praat vooral ook met organi-
satoren en vraag hoe dit interessant 
voor hen kan zijn, hoe dit binnen hun 
workflow kan passen.

13:15 Op Android heb je bv. JustIn-
Time apps, waarmee je de basis van 
een app heel snel kan laden, zodat je 
het direct kan gebruiken.

17:30 Het is belangrijk dat je een 
duidelijk verschil hebt tussen de 
core features en de pro/ secondary 
features. De hoofd features moet je 
perfect maken en de bijzaken mogen 
op de achtergrond komen.

45:00 “Aan/uit” is sowieso niet goed. 
Dat plusje is wel goed. Maar voor 
bookmark icoon zou je wellicht 
beter kunnen gebruiken voor ‘mijn 
markeringen’. Dit kan ik testen mt 
VerifyApp. “Als je hier klikt, wat 
verwacht je dan?”

Bas

03:15 Ik vind het als spreker heel 
erg prettig om te zien dat het 
publiek met mij bezig is, i.p.v. op z’n 
telefoon iets anders doet. Als je ze 
dan foto’s ziet maken is dat wel een 
bevestiging. (—> Datavisualisatie 
voor spreker op podium?) 04:30 De 
datavisualisatie als spreker lijkt mij 
absoluut zeer interessant. Sowieso 
vind ik feedback erg fijn op mijn 
talks. (07:45) Bijvoorbeeld dat als je 

op de grond ziet hoeveel markerin-
gen er al zijn geweest.

09:00 Stimuleren bij congres-
houders, ook de kleinere, om het 
laagdrempeliger te maken om 
registraties te maken, oftewel audio/
video vast te leggen. Dus naast 
de app voor toeschouwers dat je 
iets aanbiedt waarmee zij met een 
smartphone de presentatie kunnen 
opnemen.

07:45 Als spreker kan je ook achteraf 
zien hoeveel markeringen er per 
slide en bij welke slides zijn gezet. Zo 
kan je benchmarken wat interessant 
is en wat niet.

13:30 Wellicht dat je een low-fi 
manier kan vinden waarmee audio, 
video en slides synchroon worden 
opgenomen. (self:) Zoals bij TV-pro-
gramma’s waar je een piepje hoort 
om ze op elkaar af te laten stemmen.

17:00 Inderdaad, vanuit agile 
gedacht, begin met een ‘mini-
mum viable product’, werk aan je 
core-functies en werkt dat uit.

Paul

06:45 Ook de spreker kan achteraf 
aan de hand van de markeringen, 
soort van big data, analyseren welke 
stukken interessant waren.

42:45 Als mensen zo’n hardware klik-
ker moeten kopen, dan vind ik dat 
sowieso stom. Net als de 3D brillen 
van Pathé, die vergeet je toch keer 
op keer. En daarnaast is het gewoon 
slecht voor het milieu. Je hebt die 
app, dus vind ik dat je het daarin 
moet doen. Je kan natuurlijk ook je 
telefoon op stille modus/slaap stand 
zetten en dan heb je ook nergens 
meer last van.

44:20 Als spreker heb je ook veel 
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te zeggen. “We gaan zo beginnen. 
Markeren kan met de app, ik zou het 
waarderen als jullie de presentatie 
beoordelen en voor vragen ben ik 
hier bereikbaar. Maar graag wel de 
telefoon op stille modus zodat je 
hierop kan focussen. (...)”.
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8.23   

KEYMARK: UI ANIMATIES
Animatie om een moment te selecteren op 
de tijdlijn.

Animatie van de scroll interactie tussen de 
diverse momenten
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Beschikbaar via: https://nl.pinterest.com/sanderschaeffer/keymark/

8.24   

PINTEREST 
INSPIRATIEBOARD
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8.25   

VALUE PROPOSITION 
ANALYSE
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8.26   

NIEUWE CONCEPTEN: 
ONDERZOEKSSCHETSEN
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8.27   

NIEUWE CONCEPTEN: TEST 
& FEEDBACK
Om te onderzoeken welke van de vier con-
cepten het beste ingezet kan worden om 
informatie vast te leggen op een eenvoudi-
ge, maar onopvallende wijze, zijn deze vier 
concepten met congresbezoekers getest.

Om de meest realistische test omgeving te 
simuleren is gebruik gemaakt van de afge-
sloten kantoren van Mirabeau en de grote-
re collegezaal op de Willem de Koning aca-
demie. Vergelijkbaar met echte congressen 
zijn beide ruimtes zo donker mogelijk ge-
maakt. Hierdoor is eveneens het effect van 
een fel beeldscherm meegenomen in de 
testresultaten.

Testmethode
Alhoewel de bedoeling was om één proto-
type per persoon te testen zijn de respon-
denten bereid geweest om alle concepten 
te testen. Hierdoor is per persoon een 
goed beeld kunnen krijgen van zijn/haar 
voorkeursmethode. 

De vier concepten worden getest op basis 
van gemak in gebruik, afleiding en kwaliteit 
van de vorm van vastlegging. Dit is gedaan 
door de respondenten informatie vast te 
laten leggen tijdens een presentatie. Om 

interactie te stimuleren is besloten een be-
staande TEDx video met een interessant 
onderwerp te tonen. Gedurende deze vi-
deo moesten de respondenten het concept 
gebruiken om de informatie vast te leggen 
die zij interessant vinden.

Op basis van observatie en evaluatiege-
sprekken achteraf is een beoordeling ge-
maakt hoe de concepten tot elkaar staan.

Vier verschillende prototypes
Om de vier concepten te testen is voor ie-
der een passend prototype gemaakt of een 
vergelijkbaar bestaand middel gebruikt om 
het concept te simuleren. 

Swikey
Vergelijkbaar met de kaarten in de app, 
zijn 14 fysieke kaarten gemaakt met de be-
langrijkste stukken (samenvattingen) van 
de video. Hierbij is de slide getoond en de 
beschrijving naar achter gebouwen (zoals 
een ‘read more’). De interactie wordt getest 
door de kaarten neer te leggen of weg te 
gooien. 
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Freecam
Met de Ricoh Theta 360-graden camera die 
Mirabeau bezit is een simulatie van Free-
cam gerealiseerd. Tijdens de gegeven pre-
sentatie zal via de app om de camera mee 
te beheren foto’s gemaakt kunnen worden 
van de gehele ruimte, waaronder de pre-
sentatie. Aan de respondent om te bepalen 
wanneer ze ergens een foto van zouden 
maken en hoe dit ervaren wordt.

Lapp
Aangezien Lapp vergelijkbaar is met een 
live-blog, is direct ook de link gemaakt 
met chat-apps. Hier komen namelijk ook 
frequent multimedia berichten binnen. Zo-
doende is gebruik gemaakt van Whatsapp, 
waarbij de respondent na verloop van tijd 
telkens berichten binnen krijgt met infor-
matie van de presentatie. Deze kon tussen-
door als achteraf teruggelezen worden en 
berichten konden, zowel tijdens als ach-
teraf, gemarkeerd worden als ‘belangrijk’. 
Daarnaast kon door een bericht terug te 
sturen als het ware tussentijds een notitie 
worden geschreven.

Conclusie
Op basis van de zeer bruikbare reacties, zo-
als te lezen in het ontwerpverslag zelf, valt 
te stellen dat de methode zeer geslaagd is. 
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8.28   

CONGRES FLOW DIAGRAM
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8.29   

KEYMARK 2.0: 
ONDERZOEKSSCHETSEN
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8.30   

KEYMARK 2.0: 
DEFINITIEVE SCHETSEN
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8.31   

KEYMARK 2.0: FEEDBACK
Doel: User flow testen, ontwerp bespreken

Methode: De schetsen zijn 1-voor-1 uit-
gelegd en vervolgens besproken. Hier zijn 
interacties, rationale en de vorige versies 
meegenomen in het gesprek.

Feedback:
• Keuze voor full screen markeer interac-

tie is slim en de redenering is correct. 
Het zorgt er waarschijnlijk voor dat de 
aandacht beter op de presentatie ge-
houden kan blijven. 

• Vraagt zich wel af of het niet vervelend 
is om constant die telefoon te gebrui-
ken of als anderen markeringen op-
schrijven

• Maak een voorgeprogrammeerd ad-
vies, zowel op basis van eigen keuzes 
(“mijn presentaties”), maar ook via ma-
chine learning geautomatiseerd

• Keyword-based search voor congres-
sen

• Eventueel op account-niveau al filters 
instellen zodat bij ieder congres auto-
matisch presentaties gefilterd worden

• Hulp bij plannen tool, aangezien pre-
sentaties soms elkaar overlappen

• Navigeren per dag, horizontaal, is erg 
prettig

• De dubbele card-ui navigatie is een ab-
solute no-go. Dit zorgt voor verwarring. 
Er kan beter gebruik worden gemaakt 
van twee verschillende lay-outs. 

• Jouw clips, bookmarks, die stukjes offli-
ne beschikbaar maken zodat je ‘m altijd 
kan terugluisteren, ook zonder internet. 

• Alles ziet er verder goed uit.
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8.32   

DEFINITIEVE SCHETSEN: 
FREECAM
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8.33   

DEFINITIEVE SCHETSEN: 
SWIKEY
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8.34   

DEFINITIEVE SCHETSEN: 
LAPP
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8.35   

TERUGKIJKEN SIMULATIE 
WORKSHOP & TEST

Doel:
Zowel kwantitatief als kwalitatief bepalen 
hoe gemakkelijk markeren is, voor hoeveel 
afleiding het markeren zorgt bij anderen 
en in hoeverre het terugkijken van korte 
stukjes video voldoet om de boodschap te 
achterhalen die je wilde onthouden.

Testplan:
Om de gedachte achter het concept te si-
muleren wordt gebruik gemaakt van een 
stopwatch-app om het markeren na te 
bootsen en een online presentatie video 
ter vervanging van een daadwerkelijke pre-
sentatie. Dit gebeurt in groepsverband.

Voorafgaand aan de workshop wordt ge-
vraagd om de stopwatch-app te installeren. 

De workshop wordt ondersteund aan de 
hand van een powerpoint-presentatie en 
start met een introductie van het thema, 
gevolgd door het probleem en een samen-
vatting van de bedachte oplossing. Voordat 
de opdracht begint wordt deze eerst uitge-
legd en pas gestart na unaniem begrip van 
de taken. Nadat alle respondenten hebben 
begrepen wat er van ze wordt verwacht 
wordt er een korte video afgespeeld. Tij-
dens het bekijken van deze video wordt 
geacht dat de respondenten het moment 
markeren via de stopwatch app, net als 
wanneer ze normaliter een notitie zouden 
opschrijven, een foto zouden nemen of op 
een alternatieve wijze de informatie wilde 
vastleggen. 
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Na afloop van de video worden er een paar 
vragen gesteld over het markeren. Na en-
kele minuten overleg zullen er enkele ge-
markeerde momenten worden opgehaald 
en worden gevraagd diegene kan uitleg-
gen wat hierin verteld wordt. Nadat iedere 
respondent een moment heeft kunnen uit-
leggen volgen er nog vragen over hoe ze 
deze methode hebben ervaren. De work-
shop sessie wordt afgesloten met de vraag 
of de respondenten het product in het ver-
volg zouden gebruiken als vast alternatief, 
inclusief verantwoording voor deze keuze. 

Respondenten:
Iedereen is welkom. Echter zal de ervaring 
met congressen en de persoonlijke exper-
tise meegenomen worden in de weging 
van de feedback. Uit eindelijk hebben 21 

mensen meegedaan; 19 Mirabeau’ers en 2 
mensen tijdens de Bitcoin meetup.
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8.36   

USABILITY TEST
Doel:
Uitzoeken hoe gemakkelijk de nieuwe ite-
ratie gebruikt wordt en waar er nog ondui-
delijkheden en/of verbeteringen te vinden 
zijn.

Testplan:
Met enkel een uitleg over wat de app kan, 
zonder hierbij te tonen hoe dit moet, de 
respondent z’n gang laten gaan. Hierbij 
zijn enkele opdrachten uitgezet. Bij twij-
fels in het gebruik zullen er vragen gesteld 
worden welke gedachten er spelen en ge-
vraagd worden of de getoonde onderde-
len duidelijk zijn.

Respondenten:
Iedereen is welkom. Echter zal de ervaring 
met congressen en de persoonlijke exper-
tise meegenomen worden in de weging 
van de feedback. Uit eindelijk hebben 7 
mensen meegedaan; 4 Mirabeau’ers en 3 
mensen tijdens de Bitcoin meetup.

Opdrachten:
Voeg een presentatie toe aan jouw ge-
personaliseerde Line-up, vertel welke 
presentaties je voor jezelf voor morgen 
hebt opgesteld, vertel hoe je een notitie 

toevoegt aan een markering, kijk de twee-
de presentatie terug van het evenement 
van Fronteers en zorg dat je de slides be-
kijkt en niet de video, deel een gemarkeerd 
moment.

Samenvatting eindresultaat:
Er zijn geen problemen gevonden die 
het gebruik van de app beperken of zelfs 
stoppen. Er is positief gereageerd op de 3 
hoofdelementen: line-up, markeren en te-
rugkijken. Het markeren ging uitstekend en 
de dieperliggende interacties werden di-
rect begrepen. Terugkijken was moeizamer, 
maar de respondenten waren wel in staat 
om presentaties terug te kijken. Eveneens 
werden de groene bolletjes op de tijdlijn 
begrepen en was duidelijk dat hiermee 
genavigeerd kon worden tussen de gemar-
keerde momenten. 

Het merendeel van de kritiek was gericht 
op niet altijd even duidelijke visuele uitin-
gen, zoals de onderscheid tussen de na-
vigatiebalk en de hoofdinhoud, alsmede 
sommige iconen. Tevens werd gezegd dat 
de huidige locatie in de navigatie soms on-
duidelijk was, maar werd hier niet een ge-
bruiksprobleem in gevonden. In meerdere 
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gesprekken kwam naar voren dat er een 
wens was om de collectie aan markerin-
gen te kunnen vinden, in plaats van deze 
per presentatie op te zoeken. Hierbij zou 
een persoonlijk tags-beheersysteem een 
uitkomst bieden met tags zoals “klant-x”, 
“functie-X” of “onderwerp-z”.

Uitkomsten van de tests
In onderstaande feedback is enkel de tips 
en onduidelijkheden meegenomen. De po-
sitieve reacties zijn weggelaten. De respon-
denten staan in chronologische volgorde.

Nikolay Antonov - Student, frequent 
meetup organizer
• Toggle onduidelijk
• Titels @ line-up wellicht te groot
• Doorklikken Heartbeat -> moment 

selecteren (na uitleg van Heartbeat)

Willem Kadijk - Beleggingsadviseur
• Begreep knop toggle video niet
• Show other responses -> knop zit er 2x in
• Eventueel tijdsnotering bij edit bookmark
• Geen ‘add note’ bij toevoegen markering 

via de miniplayer
• Detail activiteit line-up voelt kaal

Arjan van der Kooij - functie onbekend
• Doorspoel knop, doert denken aan 

volgende presentatie en niet volgend 
moment

• Zag knop moment selecteren niet
• Weet niet wat Heartbeat bij markeren is

Vera - Jr. IX Mirabeau
• Het is duidelijk dat je op het markeervak 

moet klikken, maar het ziet er niet uit als 
een knop

• Icoon toggle video/slides niet duidelijk 
-> Advies: Dynamische text of een toggle

• Icoon 30sec forward/backward 
onduidelijk (rotate knop?!) Advies: Pijltje

Wens/behoefte:
Tag management, zodat je per project, klant 
of onderwerp een tag aan kan hangen. Zo-
doende kan je heel snel zoeken naar alle 
presentatie stukjes die met een bepaalde 
tag te maken hebben. Bijvoorbeeld “Dit is 
super handig voor de Check-out flow van 
Maxeda -> Tag “Maxeda”. Liefst dan ook 
dat je ipv congressen->presentaties->pre-
sentatie óók per tag kan navigeren (niet 
zoeken, evt. Wel zoeken): dus aparte navi-
gatie / scherm met de hele collectie. 
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Ianthe - Sr. VD Mirabeau
• Controls (fast forward/backward) eerder 

idee dat navigeert naar volgende 
praatje dan volgende icoon. Na uitleg 
wel duidelijk. Korte onboarding wellicht 
nodig.

• Graag ook moment selecteren ipv via 
bolletjes navigeren. Kan al, maar huidige 
knop was niet direct zichtbaar

• Meer onderscheid van Tab-bar t.o.v. main 
content

• Titels vastzetten van line-up carousel 
container (today, tomorrow) 

• Bevestiging na klikken ‘Add agenda’

Advies/wens:
Verbeter de navigatie om duidelijker te ma-
ken waar je zit. 

Kim Liefhebber - Sr. IX Mirabeau
• Maak duidelijker onderscheid tussen 

“My attendings” en “other presentations”, 
bijvoorbeeld door aanpassingen in 
de kopgrootte of de breedte van dit 
onderdeel t.o.v. de items eronder. Is nu 
even breed. 

• Vegen op tijdlijn om momenten te 
kunnen selecteren moet ook kunnen

• Tagsysteem, zoals Ianthe al zei
• Wat er gedeeld wordt is niet duidelijk: 

hele presentatie of alleen dit moment? 
Maak dit duidelijker. “Ik denk dat het gaat 
om het moment, maar ben niet zeker”.

• Toggle video/slides niet duidelijk. Lijken 
eerder aparte icoontjes met een refresh 
icoon. -> Tekst of toggle

• Verduidelijking waar je zit qua navigatie. 
Het is wel duidelijk, maar soms mist de 
aanwezigheid van de navigatie.

Patrick - Sr. VD Mirabeau
• Duidelijker today/tomorrow visueler 

duidelijker, zoals Ianthe
• Eventueel: Line-Up naar beneden voor 

Filters/search om additionele functies 
te verbergen en meer focus op de main 
content te krijgen, zoals vorig punt.

• Titel Line-up @ detailpagina wijzigen -> 
“Presentation details”

• Tijdsaanduiding bij detailpagina. Inline 
of onder de titel

• Presentatie heartbeat minder waveform, 
maar eventueel alternatieve vorm. Wel 
duidelijk wat het is, maar doet ook denken 
aan SoundCloud/audio frequenties

• balletjes ipv streepjes - > verschil in 
grote/kleur
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• Conference overview -> Navigatie 2017 
-> 2016 is omgekeerd. Het moet 2016 -> 
2017 zijn. Dus ipv naar links te slippen, 
nu de andere kant op.

• Voor prototype: maak de content 
accuraat, ipv overal copy-paste.

• Icoontjes bij terugspelen groter (share/
edit)

• Wellicht teveel knoppen/icoontjes op 
de Player scherm. 30 sec knoppen 
vervangen (eventueel) door Apple 
Scrubbing systeem. Icoon/text-buttons 
onderscheid groter maken en andere 
knop voor ToggleSlide gebruiken. Is nu 
erg druk.

• Miniplayer duidelijker verschil met main 
content, zoals Ianthe zei. Kleurverschil is 
voldoende. Maakt nu wel eenheid.

• Terugkijken vergt wellicht wat 
onboarding. Idee van momenten 
terugkijken vs hele video terugkijken 
is niet direct zichtbaar: “Waar kijk ik nu 
naar, de hele video of alleen een stukje?”

• Duidelijker maken share van huidige 
moment, zoals Kim zei

• playerbalk (dus tijdlijn) verduidelijken)

Advies/wens:
• Een tags is nuttig, maar maak eerst het 

geheel eenvoudiger.
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8.37   

HEARTBEAT
Aan de hand van alle gemarkeerde mo-
menten kan inzichtelijk worden gemaakt 
wanneer de meest interessante momenten 
plaatsvinden. De hypothese hierachter is 
dat de hoeveelheid markeringen (aantal 
mensen vinden moment X interessant) ge-
lijk staat aan het interessantheid-gehalte 
van dát moment. 

Origine
Heartbeat is een gevolg van de inzichten 
verkregen bij sprekers. Daar werd de be-
hoefte duidelijk gemaakt om meer inzicht 
te krijgen in wat toeschouwers interessant 
vinden. Het Keymark concept leende zich 
later om deze behoefte te vervullen. Juist 
door de gemarkeerde momenten te visuali-
seren kan snel inzichtelijk worden gemaakt 
welke momenten het meest interessant zijn.

De naam
De naam ‘Heartbeat’ is afgeleid vanuit het 
idee dat het hart sneller gaat kloppen wan-
neer er iets leuks of interessants gebeurt. 

Verschillende versies
Voor Keymark moesten ‘mijn markeringen’ 
zichtbaar worden gemaakt. Hiervoor is in-
spiratie gevonden bij de visualisaties van 

Soundcloud. Over het algemeen gezien 
zijn de hoeveelheid markeringen altijd 
weergegeven aan de hand van de lengte 
van het streepje. 

De visualisatie is ook nooit een vloeiende 
lijn weergave geweest, zoals vele data-visu-
alisaties, omdat een markering een kwestie 
van ‘ja/nee’ is. Wanneer de visualisatie als 
‘golf’ zou worden getoond zou dat impli-
ceren dat er constant gemarkeerd wordt, 
wat niet het geval is. Daarnaast is het zo dat 
de meeste mensen vaak tegelijkertijd mar-
keren. Daarom zullen markeringen eerder 
gegroepeerd zijn, dan verdeeld over de 
gehele tijdlijn. 

Het is altijd lastig geweest om de marke-
ringen van de gebruiker te onderscheiden 
van die van het gehele publiek. Vaak is met 
kleur gewerkt, maar pas in de laatste versie 
is ook onderscheid gemaakt door vorm en 
formaat.
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Implementatie
In de laatste versie van Keymark komt het 
terug als weergave in het presentatieover-
zicht, maar wordt deze verborgen wanneer 
er een presentatie wordt afgespeeld. Door 
de vinger te plaatsen op de tijdlijn, om te 
scrollen in de tijd, klapt de Heartbeat open 
en zijn de algemeen meest interessante 
momenten zichtbaar gevisualiseerd.

Figuur 33. Versie A, tijdens Keymark 0.5

Figuur 34. Versie B, tijdens Keymark 0.5

Figuur 35. Versie 2, tijdens Keymark 1.0

Figuur 36. Versie 3, tijdens Keymark 1.1

Figuur 37. Versie 4, tijdens Keymark 2.0

Figuur 38. Heartbeat interactie


