
HCD Roadmap l handleiding

In drie stappen

01 l Bepaal je mijlpalen
Welke belangrijke mijlpalen 
heeft je ontwerpproces? Noteer 
een streefdatum bij elke stap op 
de poster.

02 l Selecteer HCD technieken
Selecteer minstens één HCD 
techniek per fase en leg deze op 
de poster. Je eerste techniek 
moet in de juiste kleur zijn!

03 l Voer de HCD technieken uit
Voer de HCD technieken uit aan 
de hand van de uitleg op de 
�ches. Bij elke techniek worden 
verschillende medewerkers 
en/of gebruikers betrokken. De 
‘pionnen’ op elke tool geven aan 
wie dat idealiter zijn.
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HCD Roadmap l handleiding

Dit doe je vooraf

01 l Bepaal eerst je strategie
Het ontwerpen van een nieuw product begint met het 
uitzetten van een weldoordachte strategie. Waarom wil 
je dit product ontwerpen? Welke rol zal het gaan spelen 
in je portfolio? Bij deze oefening betrek je best de 
verschillende afdelingen van je bedrijf.

02 l Stel een HCD team samen
Human Centered Design werkt het best als de 
verschillende afdelingen van je bedrijf betrokken 
worden. Zorg dat er in je team minstens één persoon uit 
elke afdeling is.

03 l De�nieer je gebruikers
Onderzoek wie je toekomstige gebruikers zijn 
(eindgebruikers en stakeholders) en identi�ceer zeker 
ook de extreme (moeilijkste) gebruikers. Nodig een 
vijftal gebruikers uit om gedurende het ontwerpproces 
mee te werken als gebruikerscommissie. Zorg voor een 
goede mix qua achtergrond, geslacht, leeftijd en 
gebruikscontext. Geef hen hiervoor een vergoeding.

Zo gebruik je de roadmap

Deze roadmap is bedoeld om je te helpen bij het inzetten 
van HCD technieken tijdens het ontwerpproces. Bij deze 
poster horen techniekenkaartjes en per techniek een 
�che met meer uitleg.

Een typisch Human Centered ontwerptraject bestaat uit 
4 fases: het vooronderzoek, de ideevorming, de concept-
fase en de uitwerking. HCD betrekt de gebruiker in elke 
fase bij het ontwerpproces aan de hand van de 
verschillende technieken die op de kaartjes staan.

In de eerste onderzoeksfase gebruik je de blauwe 
technieken. Deze zijn bedoeld om inzicht te 
verwerven in de, vaak onuitgesproken, wensen en 
noden van je gebruikers.

Ideeën vinden en uitwerken tot een concept kan je 
ook samen doen met je gebruikers. De technieken die 
je daarvoor kan inzetten staan op de gele kaarten.

Eenmaal het ontwerp er staat, ga je aftoetsen bij de 
gebruikers. De roze technieken leggen uit hoe je dit 
doet.

In elke fase mag je ook technieken uit een andere fase 
gebruiken. Grijp terug naar een blauwe techniek als je 
gebruikersinzichten mist, zet een gele techniek in om 
extra ideeën te vinden en gebruik een roze techniek 
om een idee snel af te toetsen.

De groene kaarten staan voor o�ciële feedback- en 
validatiemomenten met een gebruikerscommissie. 
Deze bestaat uit een vaste groep kritische 
eindgebruikers en stakeholders. Breng je 
gebruikerscommissie bij elke mijlpaal samen.
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Taakanalyse l omschrijving

€

Taak-
analyse

Wat?
Analyse van de verschillende stappen die nodig zijn om een taak uit te voeren met 
betrekking tot je product. Na deze analyse heb je een overzicht van alle stappen, de 
risico’s en doorlooptijden, en de relevantie van elke stap.

Wie heb je nodig?
Het ontwerpteam en eventueel gebruikers om te schaduwen.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Post-its , stiften, een groot werkvlak om op te plakken en te schrijven.

Hoe?
Welke doelen hebben je gebruikers als ze het product gebruiken? Welke taken 
zullen ze uitvoeren om dat doel te kunnen bereiken? Probeer alle stappen die nodig 
zijn om een taak uit te voeren gedetailleerd in kaart te brengen. Schrijf ze op 
post-its en breng er daarna structuur in. Geef per stap een indicatie van de tijd die 
de stap in beslag neemt, de complexiteit en/of de risico’s die aan de stap 
verbonden zijn. Geef aan of er nog iets bijkomend nodig is om de stap uit te voeren 
(vb. gereedschap, betaalkaart,…). Bepaal uiteindelijk het belang van elke stap 
binnen het volledige proces.

Tip!
Je kan de taakanalyse combineren met schaduwen (zie voorbeeld).
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Taakanalyse l voorbeeld
Taak-
analyse

Case:
NMBS  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Als ‘mistery shoppers’ hebben we eerst alle stappen, die nodig zijn om de trein te 
nemen, gedetailleerd in kaart gebracht.

Vervolgens hebben we geschaduwd wat er allemaal gebeurt tijdens 
piekmomenten en werden onlogische, verwarrende of zelfs overbodige stappen 
duidelijk.

Tip!
Probeer te visualiseren met schema’s of foto’s of plattegrond.
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Dagboek l omschrijving Dagboek

€

Wat?
Gebruikers rapporteren in een dagboek over hun dagelijkse activiteiten, ervaringen 
en gebeurtenissen rond een bepaald onderwerp. Je laat je gebruikers hun 
leefwereld in kaart brengen. 

Wie heb je nodig?
Een tien- tot twintigtal gebruikers. Streef naar een goede mix van gebruikers.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Voor elke deelnemer een dagboek met een aantal vragen en opdrachten die de 
gebruikers moeten uitvoeren, en een eenvoudig fototoestel.

Hoe?
Bepaal op voorhand wat je te weten wil komen. Stel aan de hand daarvan vragen en 
opdrachten op die je in het dagboek kan zetten. Zoek een aantal gebruikers die 
bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Geef hen gedurende een aantal 
dagen een dagboek mee en vraag hen om dit in te vullen.
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Dagboek l voorbeeld Dagboek

Case:
BRABANTIA  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Door de alledaagse, haast vanzelfsprekende handelingen met en rond ‘afval’ aan 
de hand van dagboeken in kaart te brengen, kwamen we tot verbazende inzichten 
over alle mogelijke raakvlakken van een ‘doordeweekse’ afvalemmer.

Tip!
Voorzie in het dagboek een pagina waarop de deelnemer zichzelf kan beschrijven.
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Interview l omschrijving Interview

€

Wat?
Gebruikers bevragen om inzicht te krijgen in hoe en in welke context zij een product 
gebruiken en beleven. Belangrijk hierbij is om te weten te komen waarom ze 
bepaalde dingen doen, wat de reden is achter de handelingen.

Wie heb je nodig?
Een tien- tot twintigtal gebruikers om te interviewen. Interview een goede mix van 
gebruikers.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Een vragenlijst, notitiemateriaal, eventueel registratiemateriaal (fototoestel of 
videocamera) om het interview op te nemen.

Hoe?
Observeer eerst, indien mogelijk, de gebruikers (zie ‘observatie’). 
Nadien kan je hen een aantal (voorbereide) vragen stellen over het gebruik, hun 
doel, hun bevindingen, verwachtingen...
Een interview doe je best met twee, waarbij één persoon zich focust op het 
interview en de andere notities neemt. 
Neem nadien de tijd om elk interview te evalueren en tracht de resultaten samen te 
vatten op een belevingsmap (zie verder).
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Interview l voorbeeld Interview

Case:
BELGACOM Bron: Namahn

Omschrijving:
Belgacom werkte aan een nieuwe versie van de webapplicatie om online facturen 
te bekijken. Het ontwerpteam nam interviews af bij mensen thuis om te weten te 
komen hoe ze omgaan met hun facturen. Deze interviews zorgden voor belangrijke 
inzichten, die nieuwe ideeën gaven voor het ontwerp van de ‘bill viewer’.

Tip!
Bereid het interview goed voor door een vragenlijst of topiclijst samen te stellen. 
Idealiter vindt het interview plaats in de gebruikersomgeving, zodat je je een 
realistisch beeld kan vormen van de gebruikssituatie. 
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Observatie l omschrijving Observatie

€

Wat?
Gebruikers discreet observeren terwijl ze het product gebruiken, bij voorkeur in 
hun gebruiksomgeving. Observatie is ideaal om naast bedoeld ook oneigenlijk 
gebruik (wat de ontwerper niet had voorzien) te ontdekken. Het doel van 
observeren is om enkele duidelijke verbeterpunten te ontdekken.  

Wie heb je nodig?
Een vijf- tot tiental typische gebruikers is vaak voldoende. De hieronder 
aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Een fototoestel of videocamera en een notitieboekje.

Hoe?
Observeer je gebruiker terwijl hij het product gebruikt: wat gaat vlot, wat kan beter? 
Wees nieuwsgierig, speur naar typisch en atypisch (oneigenlijk) gebruik. 
Observeren gaat over kwaliteit en niet over kwantiteit: het is beter om van een klein 
aantal gebruikers een grondige observatie te maken dan om zo veel mogelijk 
gebruikers te observeren. 

Tip!
Belangrijke details ontdek je pas na de observatie. Daarom is het handig om veel 
foto’s te nemen of een video-opname te maken en deze achteraf grondig te 
bekijken.
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Observatie l voorbeeld Observatie

Case:
VISIT FLANDERS                        Bron: Namahn

Omschrijving:
Op 7 juli 2007 opende Toerisme Vlaanderen het vernieuwde infokantoor VISIT 
FLANDERS. Bij deze vernieuwing werd de bezoekersruimte substantieel vergroot en 
werd het aanbod uitgebreid met digitale media en interactieve toepassingen, zoals 
een videowand, infokiosken, digitale schermen en belevingsapplicaties. Om dit 
concept te evalueren voerde Namahn een observatie uit van hoe de bezoeker 
omgaat met de ruimte en de verschillende onderdelen van het infokantoor. 

Tijdens de observatie werd vooral gefocust op de bezoekers, hun beweging door en 
hun gebruik van de ruimte. Verder werd gekeken naar hun interactie met de digitale 
media en interactieve toepassingen, de folderzones en de infobalie. Dit leverde 
nuttige inzichten en aanbevelingen op om de ruimte te optimaliseren.
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Schaduwen l omschrijving
Schaduwen

€

Wat?
Als je schaduwt volg je je gebruiker terwijl hij het product gebruikt. Het is directer 
dan observeren. Dit is een ideale techniek wanneer je niet de mogelijkheid hebt om 
een onderdompeling te doen. 

Wie heb je nodig?
Kies 3 gebruikers uit om te volgen. Zorg ervoor dat je relevante gebruikers kiest: van 
wie wil je graag weten hoe hij het product dagdagelijks gebruikt? 
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Notitieblok, eventueel registratiemateriaal.

Hoe?
Volg een gebruiker gedurende een dag in al zijn contacten en interacties met het 
product. Doe waar mogelijk mee wat hij doet. Vorm je zo een beeld van de context 
waarin het product gebruikt wordt. Probeer te beleven wat de gebruiker beleeft en 
welke gevoelens hij daarbij heeft. Noteer in beperkte mate tijdens het schaduwen, 
uitgebreider achteraf.

Tip!
Bereid aandachtspunten voor. Zo zal je gestructureerder schaduwen. 
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Schaduwen l voorbeeld
Schaduwen

Case:
BAXTER  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Door te schaduwen in een ziekenhuis leerden we veel over gebruik en ‘oneigenlijk’ 
gebruik van infuuszakken en hun toebehoren.
De subtiele verschillen tussen de ‘theoretische’ gebruiksaanwijzing en de soms 
zelf bedachte ‘praktische’ oplossingen waren zeer interessante gegevens voor een 
aantal eenvoudige verbeterpunten.

Tip!
Je kan schaduwen niet onopgemerkt doen, dus licht de gebruikers die je wil 
schaduwen in over het opzet van je onderzoek. 
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Onderdompeling l omschrijving
Onder-
dompeling

€

Wat?
Tot inzicht komen door zelf te beleven. Stel jezelf in de plaats van de gebruiker en 
beleef het product of de dienst van a tot z. Je ervaart zo zelf waar het goed gaat er 
waar nog iets minder.

Wie heb je nodig?
Jezelf of je team. De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze 
tool.

Wat heb je nodig?
Een notitieboekje, eventueel een fototoestel of videocamera om je ervaringen vast 
te leggen

Hoe?
Dompel jezelf onder als een creatieve onderzoeker, en breng je ervaring in kaart. 
Probeer hierbij zoveel mogelijk ‘touch points’ te beleven (dat begint bij kiezen, 
selecteren, uitpakken, gebruik….). Leef jezelf in in de gebruiker om zo inzicht in 
zijn beleving te krijgen.

Tip!
Wees nieuwsgierig en speur naar mogelijke verbeterpunten. Je kan andere 
afdelingen uit je bedrijf laten meedoen. Als ze zelf de ervaring gehad hebben zullen 
ze mogelijke verbeterpunten sneller onderschrijven.  
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Onderdompeling l voorbeeld
Onder-
dompeling

Case:
DE VERHALENFLUISTERAAR Bron: Namahn

Omschrijving:
Toerisme Limburg wou jonge mensen ertoe aanzetten de toeristische �etsroutes 
van de provincie meer te gebruiken. Dat moest gebeuren met een sprekend 
audiovisueel GPS-navigatiesysteem dat de �etser de weg wijst langs een thema-
route en onderweg verhalen en weetjes over de streek vertelt. 
Om een zicht te krijgen op de vereisten van dit product, dat in de vorm van een PDA 
zou worden ontworpen, zijn we zelf op de �ets gestapt en beginnen rondrijden. Zo 
ontdekten we dat onervaren gebruikers, de invloed van het weer, en de bestaande 
bewegwijzering belangrijke factoren in het ontwerp zouden worden. 

Ook konden we in deze onderdompeling al een aantal experimenten doen met 
beelden op het stuur en met geluidsfragmenten onderweg. Al met al een heel 
leerrijke oefening!
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Belevingsmap l omschrijving Belevings-
map

€

Wat?
Een belevingsmap maken doe je om het traject dat een klant a�egt met betrekking 
tot je product te visualiseren. Per stap in het project breng je in kaart of je klant 
tevreden, heel tevreden of juist ontevreden is. 

Wie heb je nodig?
Het ontwerpteam en een 5-tal gebruikers, zorg voor een goede mix. 
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool. 

Wat heb je nodig?
Pen en papier, eventueel foto's om de contactmomenten weer te geven.

Hoe?
Stel een lijst van touch points op. Denk aan alle momenten waarop de gebruiker in 
contact komt met je product: eerste gebruik, normaal gebruik, onderhoud en 
gebruik bij problemen. Bepaal in welke mate dit contact positief of negatief verloopt 
voor je gebruiker en geef dit weer. Visualiseer deze ervaringen eventueel aan de 
hand van foto’s. De negatieve momenten kunnen aanleiding zijn voor nieuwe of 
verbeterde producten.

Tip!
Je kan dit ook met persona's doen in plaats van met gebruikers, al zal het resultaat 
dan minder realistisch zijn omdat je je baseert op veronderstellingen.
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Belevingsmap l voorbeeld
Belevings-
map

Case:
DIENSTVERLENING OP DE LUCHTHAVEN                                                             Bron: Namahn

Omschrijving:
Voor een service design project lieten we gebruikers belevingsmappen opstellen 
van hun huidige ‘luchthaven-beleving’. 
Deze belevingsmappen maakten snel de grootste pijnpunten duidelijk: het 
inchecken en de security. We focusten ons in het verdere ontwerp dan ook op de 
verbetering van deze activiteiten.

Tip!
Als je de verschillende afdelingen van je bedrijf betrekt bij het opstellen van de 
belevingsmap, onderschrijft iedereen de verbeterpunten. Je bent er immers 
samen toe gekomen. Dit is een goede basis om constructief op verder te werken.
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Mentaal model l omschrijving
Mentaal
model

€

Wat?
Een model van de belangrijkste concepten waarop de gebruiker zich baseert om 
het product te gebruiken. Deze concepten bepalen zijn verwachtingen, helpen hem 
informatie te interpreteren, en actie te ondernemen.

Wie heb je nodig?
Het ontwikkelteam en een aantal gebruikers die ervaring met het product hebben.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Post-its, lego- of playmobilmannetjes, stiften, een beschrijfbaar oppervlak. 

Hoe?
Bepaal de grote stappen bij het gebruik van het product. Denk zowel aan normaal 
gebruik als aan een allereerste gebruik, wat te doen als er problemen ontstaan, 
enz. Bekijk per stap op welke concepten de gebruiker beroep doet om elke taak tot 
een goed einde te brengen. Als je ze allemaal hebt, probeer je de concepten en hun 
relatie tot elkaar uit te tekenen in een model. Dit model kan de basis zijn voor het 
verdere ontwerp van je interactie.

Tip!
Je kan, in plaats van samen met de gebruiker van nul te beginnen, intern al een 
eerste model maken. Hiervan vertrekkend kan je kaartjes voorzien met alle 
elementen en de gebruikers daarmee zelf een model laten bouwen. 
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Mentaal model l voorbeeld
Mentaal
model

Case:
YOMANI (Atos Worldline)  Bron: Namahn

Omschrijving:
Voor een herontwerp van de interface van een betaalterminal voor Atos Worldline 
organiseerden we bij de start van het project een ‘mentaal model’-workshop. Met 
behulp van icoon-kaarten bouwden de deelnemers hun mentaal model van het 
systeem op. Door in de ontwerpfase de interface van het menu van de terminals op 
dit mentaal model te doen aansluiten, maakten we de interactie zo gebruiksvrien-
delijk mogelijk.
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Persona l omschrijving Persona

€

Wat?
Beschrijving van �ctieve gebruikers, waarin je je inleeft om nieuwe ideeën te 
genereren en tot vernieuwende gebruiksconcepten te komen.

Wie heb je nodig?
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Eerdere kennis/inzichten over je gebruiker, inspirerende foto’s van typische 
gebruikers en hun leefwereld. Online kan je snel inspiratie vinden via websites 
waarop foto’s gedeeld worden zoals www.�ickr.com.

Hoe?
Bedenk met je team een vijftal �cieve gebruikers. Stel een goede mix samen. 
Hiervoor kan het helpen om te overdrijven: denk aan de jongste of de oudste 
gebruiker, de onhandigste gebruiker, de doorwinterde fan, de anti-gebruiker,….
Leef je vervolgens in in deze gebruikers. Beschrijf een dag of week uit hun leven en 
stel je vervolgens de vraag hoe, waar, wanneer, waarom en met wie je persona je 
product/concept zou kopen, gebruiken, misbruiken, …. 
Tracht zo tot vernieuwende gebruiksconcepten te komen vanuit de verschillende 
persona’s en hun gebruik. Gebruik eerder verworven inzichten om je persona’s 
waarheidsgetrouw te maken!
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Persona l voorbeeld Persona

Case:
KRAFT FOODS   Bron: Verhaert

Omschrijving:
Tijdens een exploratie naar ‘white spots’ in het brede portfolio van Kraft Foods, 
hebben we gebruik gemaakt van persona’s om nieuwe gebruikssituaties te achter-
halen.

Tip!
Laat de persona’s hangen gedurende het hele ontwerpproces, ze zullen je eraan 
herinneren om de dingen door hun ogen te bekijken.
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Scenario l omschrijving Scenario

€

Wat?
Een verhaal waarin het gebruik van je product in context wordt beschreven. Het 
opstellen van een scenario geeft je inzicht in het gebruik van je nieuwe product. Je 
kan dit scenario al vroeg in het proces voorleggen aan een focusgroep, zo kan het 
ook een eerste snelle veri�catie zijn.

Wie heb je nodig?
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Papier, tekengerief, internet voor inspirerende foto’s.

Hoe?
Door het opmaken van een scenario kom je tot bijkomende inzichten, want het 
verplicht je om alle stappen van het gebruik te overdenken en te visualiseren. 
Bovendien kan je de invloeden van de verschillende gebruikssituaties inschatten. 
Tracht het eenvoudig en toch duidelijk te visualiseren (verlies je niet in details van 
de uitwerking!). Probeer in te schatten hoe lang een actie duurt en wat de mogelijke 
problemen zijn. Laat je persona’s de hoofdrol spelen in de scenario’s, zo kan je het 
verhaal tot leven laten komen. 

Tip!
Toon je scenario aan mogelijke gebruikers en registreer hun opmerkingen en  
ideeën.
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Scenario l voorbeeld Scenario

Case:
BIBNET  Bron: Namahn

Omschrijving:
Bibnet wilde het concept van ‘de digitale bibliotheek’ op een concrete manier 
illustreren aan beleidsmakers en partners. Aanleiding hiervoor waren een aantal 
lopende projecten, zoals de Bibliotheekportalen zoekomgeving, Bib.fm streaming 
muziek, Mediargus krantenarchief en het Vlaams e-book platform. 
Vanuit service design gaven we een eerste aanzet naar een vernieuwende 
dienstverlening, ervan uitgaande dat de digitale collectie een steeds grotere rol zal 
spelen binnen de uitleenbeleving. We gebruikten scenario’s om te exploreren hoe 
de bibliotheek hierop kan inspelen, zowel virtueel als fysiek.

Tip!
Stel zo’n scenario heel eenvoudig voor, echt stap voor stap.
Baseer het op de inzichten die je in de eerste fase hebt verworven. 
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Schets-
denkenSchetsdenken l omschrijving

€

Wat?
Een schetssessie met gebruikers, waarbij de verwoorde ideeën onmiddellijk 
gevisualiseerd worden.

Wie heb je nodig?
Nodig een zestal gebruikers uit. Voorzie een goede mix zonder al te grote 
verschillen in je groep te hebben. Zorg voor iemand die snel en goed kan tekenen 
(de ‘schetsdenker’). 
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Schets- en tekenmateriaal. 

Hoe?
De schetsdenker is een visuele moderator: hij zal tijdens de sessie snel de 
verwoorde ideeën van de gebruikers voor iedereen visualiseren. Over deze 
schetsen kan dan verder gebrainstormd worden. 
Een schets is erg inspirerend en vaak voldoende om eerste reacties af te tasten.

Tip!
Je schetsen moeten niet perfect zijn. Tracht wel steeds om de karakteristieke 
kenmerken van een idee goed uit te vergroten, zonder in detail te treden.
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Schets-
denkenSchetsdenken l voorbeeld

Case:
BAXTER  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Tijdens een sessie met R&D en ervaringsdeskundigen werden de ideeën meteen 
vertaald in snelle schetsen. Dit werkte erg inspirerend en vergrootte bovendien het 
draagvlak. 

Tip!
De afwerkingsgraad is helemaal niet belangrijk, enkel het concept moet duidelijk 
zijn. 
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Doendenken l omschrijving
Doen-
denken

€

Wat?
Al knutselend brainstormen rond een productidee, en eerste vernieuwende 
concepten al ter plaatste veri�ëren en verbeteren.

Wie heb je nodig?
Het creatief team, eventueel aangevuld met specialisten. Nodig een vijftal 
gebruikers uit. De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Alles wat je kan vinden en waarmee je snel kan experimenteren, zoals plakband, 
schaar, wasknijper, klei, schuim, karton,…

Hoe?
Het doendenken moet vooral snel zijn, de afwerking is niet belangrijk. Doe het 
samen met het team en de gebruikers. Geef door, laat iedereen proberen, pas 
aan….wees creatief en onderzoekend. Zo’n knutselwerkje is zeker geen sluitende 
veri�catie, maar geeft je al snel een idee van de kritische aspecten.

Tip!
Bekijk elkaars werk. Wat je buurman doet kan nuttige inzichten geven voor je eigen 
knutselwerk.
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Doen-
denkenDoendenken l voorbeeld

Case:
3WIN  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Met een stukje kunststof, een elastiek en een USB kabeltje konden we tijdens de 
vergadering zeer snel de ergonomische haalbaarheid testen van een nieuw ‘data 
interface’-concept voor implantaten.

Tip!
Het is handig om op voorhand een doos met spullen te verzamelen die geschikt 
zijn om te ‘doendenken’.
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Co-creatieCo-creatie l omschrijving 

€

Wat?
Aan de hand van prototypes samen met de gebruiker ideeën genereren. 

Wie heb je nodig?
Een groep van 5 tot 10 gebruikers is ideaal. Niet te veel zodat de ontwerper ieders 
ontwerp kan bespreken en begrijpen, maar ook niet te weinig zodat de gebruikers 
elkaar onderling kunnen stimuleren.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Oudere gelijkaardige producten of prototypes om op verder te werken. Materiaal 
om deze aan te passen of nieuwe versies te maken.

Hoe?
Vraag je gebruikers naar hun reactie op de prototypes of oudere producten.
Nadien laat je ze zelf aan de slag gaan. Ze kunnen de prototypes aanpassen, 
versieren, verbeteren... Laat de gebruikers hun verbeteringen voorstellen, vraag 
hen wat ze hebben veranderd en waarom. Stimuleer ze om al hun ideeën op tafel te 
gooien.
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Co-creatieCo-creatie l voorbeeld

Case:
NIET-STIGMATISERENDE STOFMASKERS Bron: Artesis

Omschrijving:
Het onderwerp van dit ontwerp was het verplicht dragen van maskers, bijvoorbeeld 
bij kinderen met astma. De ervaring hierbij is dikwijls stigmatiserend, en de 
uitdaging van het ontwerp was om een stofmasker met een ‘aangename ervaring’ 
bij het dragen te creëren.
Empathie en direct contact met de dragers van de maskers, in dit geval kinderen, is 
een zeer waardevolle bron voor ontwerpers. Door een co-creatie-sessie kan je dit 
organiseren.
Een aantal kinderen werd uitgenodigd, en mocht reactie geven op de eerste 
prototypes en conceptschetsen, voorbereid door de ontwerper. Nadien konden ze 
zelf met knutselmateriaal hun ideale maskers maken. Zo kwamen hun 
bezorgdheden, ervaringen en noden aan het licht. De besprekingen van de 
zelfgemaakte prototypes leverden veel bruikbare ideeën op. 

Tip!
Voorzie voldoende materiaal om mee te prototypen. Maak eventueel enkele 
voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen.
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Confrontatieatelier l omschrijving
Confrontatie
atelier

€

Wat?
In een confrontatieatelier wordt al vroeg in het ontwerpproces een rudimentair 
prototype getest. Aan de hand van de ervaringen van de gebruikers pas je ter 
plekke het prototype aan en optimaliseer je. 

Wie heb je nodig?
Een vijf- tot tiental gebruikers. Neem een aantal verschillende types van gebruikers 
om een idee te krijgen hoe het prototype bij ieder van hen past. Betrek zeker de 
extreme gebruikers.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Een prototype per deelnemer, materiaal om het prototype ter plekke aan te passen. 

Hoe?
Het is belangrijk dat dit snel en praktisch gebeurt. Kijk waar het stropt en probeer 
door dingen aan te passen een optimaal prototype te realiseren. De gebruikers 
kunnen steeds meteen feedback geven waardoor je op korte tijd je prototype kan 
optimaliseren.

Tip!
Je prototype hoeft niet perfect uitgewerkt te zijn. Zolang je kan testen wat je wil 
testen is het goed genoeg. 
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Confrontatie
atelierConfrontatieatelier l voorbeeld

Case:
ROLSTOEL  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Bij dit rolstoelconcept willen we het rechtkomen verbeteren. Al heel vroeg in het 
ontwikkelingstraject lieten we gebruikers dit ruwe proefmodel gebruiken en gingen 
we met hun opmerkingen ter plaatse aan de slag.

Zo’n ergonomisch confrontatieatelier vervangt niet een echt ergonomisch onder-
zoek in een later stadium, maar het geeft wel al heel vroeg de nodige inzichten in 
uiteenlopende ergonomische noden en mogelijke oplossingen.
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Labtest l omschrijving Labtest

€

Wat?
Gebruikstest in een kunstmatige omgeving (dus niet de gebruiksomgeving).

Wie heb je nodig?
Het ontwerpteam en gebruikers. De hieronder aangeduide pro�elen zijn 
noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Een testopstelling, een testmodel en registratiemateriaal (zoals een fototoestel of 
videocamera.)

Hoe?
Maak op voorhand een overzicht van welke taken je wil testen en welke stappen 
daarvoor doorlopen moeten worden (een taakanalyse kan handig zijn om je op te 
baseren). Dit maakt de registratie en verwerking eenvoudiger. Laat je gebruikers 
een aantal van deze taken uitvoeren met het product, observeer en vraag naar hun 
ervaringen. Waar gaat het fout en waarom?

Tip!
Streef bij een onderzoek niet naar een ‘allesomvattende’ test. Het is soms veel 
sneller en goedkoper om deelproblemen te isoleren en afzonderlijk te testen. Dit 
geldt ook voor je prototype: maak het niet complexer dan nodig maar werk vooral 
de dingen uit die je wil testen. 
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Labtest l voorbeeld Labtest

Case:
INSELECT  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Om deze nieuwe gebruikersinterface te testen wilden we niet wachten tot het 
prototype af was. We maakten vroeg in het project al een functionele testopstelling 
om de voor- en nadelen van het nieuwe data-invoerconcept af te toetsen.
De vomgeving werd afzonderlijk getest door middel van een aantal niet werkende 
schuimmodellen en bijkomende schermtekeningen.

Tip!
Wacht niet op een prototype, maar probeer deelproblemen zoveel mogelijk te 
isoleren en afzonderlijk te testen. Het is niet alleen goedkoper en sneller, je kan ook 
e�ciënter testen en op kortere termijn itereren.
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Veldtest l omschrijving Veldtest

€

Wat?
Gebruikstest in de gebruikscontext.

Wie heb je nodig?
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Een testopstelling, een testmodel en registratiemateriaal (zoals een fototoestel of 
videocamera.)

Hoe?
Met een veldtest kijk je naar de gebruikscontext en de invloed daarvan op het 
gebruik. Het kan zijn dat deze context niet overal identiek is. Dan zal je op meerdere 
plaatsen een veldtest moeten uitvoeren.
Stel op voorhand een testplan op, zodat de registratie ter plaatse vlot verloopt.
Laat je gebruikers een aantal vooraf bepaalde taken uitvoeren met het product. 
Observeer en vraag naar hun ervaringen. Noteer en registreer alle reacties.

Tip!
Maak een testmodel niet duurder of complexer dan nodig. Probeer je tot die dingen 
te beperken die vernieuwend zijn en die je daarom wil testen. Hierdoor kan de 
veri�catie vroeger in het ontwikkelingstraject gebeuren. 
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Veldtest l voorbeeld Veldtest

Case:
COCA-COLA Bron: Verhaert

Omschrijving:
Deze frisdrankenkoeler is speci�ek ontwikkeld voor gebruik in de Filipijnen. Een 
land waar een elektrisch aangedreven koeler zowel voor de winkeluitbater als voor 
de eindgebruiker nieuw is. Daarom was het belangrijk om al vroeg in het 
ontwikkelingstraject met een niet werkend model de reacties van winkeliers en 
eindgebruikers te leren kennen.

Bij deze test registreerden we enerzijds het ‘impulse’ e�ect en anderzijds de 
gebruiksvriendelijkheid van de verschillende deurtjes. Achteraf hadden we een 
zeer goed overzicht van hoe de gebruikers het toestel benaderden, welk deurtje 
eerst werd geopend, de volgorde van handelingen. Met deze gegevens hebben we 
de vormgeving bijgestuurd.

Tip!
Wacht niet op een prototype, maar probeer deelproblemen zoveel mogelijk te 
isoleren en afzonderlijk te testen. Het is niet alleen goedkoper en sneller, je kan ook 
e�ciënter testen en op kortere termijn itereren.
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Visualisatie
bordVisualisatiebord l omschrijving

€

Wat?
Je legt productideeën voor aan de gebruiker in de vorm van schetsen. Daarna laat 
je hem zijn mening geven en stel je, deels voorbereide, vragen over de 
schetsen/ideeën.

Wie heb je nodig?
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Schetsen, renderings, computertekeningen of animaties.

Hoe?
Een schets is vaak voldoende om bij gebruikers eerste reacties af te tasten.
Je schetsen moeten niet perfect zijn. Tracht wel steeds om de karakteristieke 
kenmerken van een concept of product goed uit te vergroten.

Tip!
Speel met de ‘maturiteit’ van je visuele voorstelling afhankelijk van wat je als 
resultaat wilt. Een ‘afgelikte’ fotorealistische computerrendering vraagt eerder om 
een keuze te maken, een minder afgewerkte schets geeft meer het gevoel van 
inspraak.
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Visualisatie
bordVisualisatiebord l voorbeeld

Case:
SVEN  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Bij het bedenken van een nieuw product is het de bedoeling om oplossingen te 
bedenken voor (latente) behoeftes. Een manier om deze te veri�ëren, is door 
extreme uitvoeringsvormen voor te leggen - bijvoorbeeld low cost versus full 
option, staand versus hangend model, mobiel versus statisch…- en deze snel te 
visualiseren en bespreken.

Tip!
Durf te polariseren in je eerste ontwerpvoorstellen. Zo krijg je sneller nuttige 
reacties. Een schets is vaak voldoende, mits je de (extreme) karakteristieken 
uitvergroot. Een fotorealistische rendering (zonder technische uitwerking) kan ook 
al vroeg in het ontwikkelingstraject.
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Mentale
doorloopMentale doorloop l omschrijving

€

Wat?
Gebruiksproblemen zo vroeg mogelijk opsporen door mentaal doorheen de 
gebruikerstaken te lopen.

Wie heb je nodig?
Het ontwerpteam en experten.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Een eerder gemaakte taakanalyse, notitiemateriaal.

Hoe?
Vertrek vanuit de taakanalyse en overloop elke stap. Stel je in de plaats van de 
gebruiker: wat denkt hij? Welke beslissingen moeten er genomen worden? Hoe 
voelt hij zich? Duid aan waar zich problemen kunnen voordoen en zoek naar de 
oorzaken.

Tip!
Laat één persoon gebruiker spelen en hardop redeneren. De anderen kunnen 
bijkomende vragen stellen (‘waarom beslis je dit?’). Zo word je gedwongen om na 
te denken over dingen waar je anders niet bij zou stilstaan.
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Mentale
doorloopMentale doorloop l voorbeeld

Case:
VERKEERSCENTRUM VLAANDEREN   Bron: Namahn

Omschrijving:
Het Verkeerscentrum zorgt voor de opvolging, begeleiding en sturing van het 
verkeer op het hoofdwegennet in Vlaanderen.  Hiertoe verspreidt het verkeersinfor-
matie en stuurt het variabele signalisatie aan. De software werd opnieuw ontwor-
pen om ervoor te zorgen dat de operatoren hun taken nog beter en e�ciënter 
kunnen uitvoeren.
 
Een aantal experten voerden in groep een mentale doorloop uit om na te gaan of 
het ontwerp de operator voldoende ondersteunt bij het uitvoeren van zijn taken. 
Hierbij gingen ze voor de belangrijkste taken stap voor stap doorheen de schermen 
die de gebruiker nodig heeft om de taak tot een goed einde te brengen. 

Tip!
Voer een mentale doorloop uit aan de hand van een taakanalyse, zodat je een goed 
overzicht hebt van alle stappen die de gebruiker doorloopt bij het uitvoeren van de 
taken. 
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Focus-
groepFocusgroep l omschrijving

€

Wat?
Een georganiseerde en begeleide groepsdiscussie met (potentiële) gebruikers. 
Door de kruisbestuiving komen andere inzichten naar boven dan in een 
één-op-één gesprek.

Wie heb je nodig?
6 tot 12 gebruikers. Maak de groep niet te heterogeen, dan bestaat de kans dat de 
discussie zich beperkt tot het verdedigen van de eigen mening. Maak desnoods 
verschillende groepen in meerdere sessies.
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Stimuli om aan de gebruikers voor te leggen, zoals schetsen, animaties, 
prototypes. Voorbereide topics, schrijfgerief, eventueel registratiemateriaal.

Hoe?
Stel je concept voor aan gebruikers en laat hen erover discussiëren. Bereid vragen 
voor om het gesprek te leiden en ervoor te zorgen dat alles aan bod komt wat jij nog 
wilde weten. Je bekomt een schat aan informatie over voorkeuren, ervaringen en 
verbeterpunten. 

Tip!
Nodig behalve eindgebruikers ook andere stakeholders uit om bijkomend inzicht te 
krijgen. 
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Focus-
groepFocusgroep l voorbeeld

Case:
ZENIO  Bron: Verhaert

Omschrijving:
Deze valdetector is ontwikkeld om minder stigmatiserend te zijn dan bestaande 
valdetectoren. Bovendien bleek bij analyse dat de klassieke valdetectoren aan de 
broeksriem gedragen worden, maar dat de kans op vallen groter is in badkamer en 
slaapkamer, waar men de detector niet meer aan heeft. Daarom wordt de Zenio 
rond de hals gedragen, als een hangertje.
Om de acceptatie te veri�ëren hebben een aantal proefpersonen gedurende een 
periode met de Zenio rondgelopen. Nadien werd in groep gediscussieerd. 

Tip!
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingstraject de nodige 
veri�caties te plannen. Zo werd het nieuwe draagconcept van Zenio al vroeg getest, 
eerst met schuimmodelletjes, nadien met de eerste werkende modellen met een 
behuizing gemaakt d.m.v. stereolithogra�e.
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Gebruikerscommissie l omschrijving
Gebruikers
commissie

€

Wat?
In een gebruikerscommissie breng je een aantal gebruikers op regelmatige 
tijdstippen (minstens de milestones) samen en laat je ze feedback geven. 

Wie heb je nodig?
Het ontwerpteam, eindgebruikers en andere stakeholders die met het product in 
aanraking zullen komen. Voorzie vijf à tien gebruikers, zorg voor een goede mix!
De hieronder aangeduide pro�elen zijn noodzakelijk voor deze tool.

Wat heb je nodig?
Topiclijst of vragenlijst, notitieboekje, stimuli om voor te leggen (schetsen, 
prototypes,...), eventueel registratiemateriaal (fototoestel, videocamera,...)

Hoe?
Stel een vragenlijst of topiclijst op als voorbereiding. Vertel je commissie duidelijk 
wat je van hen verwacht: wil je dat ze vertellen over hun ervaringen, hun mening 
geven, kiezen tussen alternatieven...? Laat ruimte voor discussie, dit kan erg 
leerrijk zijn. Zorg er tegelijkertijd voor dat er niet te ver wordt afgeweken van wat jij 
wilt bespreken.

Tip!
Bedank je gebruikerscommissie. Ze gaan immers een heel proces met jou mee. Je 
kan ze een vergoeding geven, maar misschien kan je ze ook met iets anders 
motiveren?
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Gebruikerscommissie l voorbeeld
Gebruikers
commissie

Case:
HCD ROADMAP  Bron: Flanders InShape

Omschrijving:
Voor de ontwikkeling van deze roadmap werd een gebruikerscommissie 
samengesteld. Deze commissie bestond uit mensen uit KMO’s geïnteresseerd in 
Human Centered Design, en werd ingeschakeld in elke fase van het ontwerpproces. 
Afhankelijk van wat we wilden weten om aan de volgende stap in het proces te 
kunnen beginnen lieten we de deelnemers hun mening geven, suggesties doen of 
een prototype testen. 
Zo konden het idee, de aanpak, het concept en de uitwerking steeds zeer snel 
getoetst worden aan de mening van een aantal potentiële gebruikers. 
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