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Samenvatting
Vergrijzing is een sterk toenemend probleem in de Westerse maatschappij. Wanneer ouderen,
door allerlei factoren zoals bijvoorbeeld ziekte, minder lang zelfstandig kunnen wonen, neemt de
vraag naar zorg toe. Dit heeft invloed op de gehele maatschappij, de werkenden betalen immers
voor de kosten van deze zorg. Doordat er steeds meer ouderen bijkomen die zorg nodig hebben,
stijgen de zorgkosten. De verhouding tussen de groep 65-plussers en werkenden wordt steeds
schever. De groep werkenden, die deels de zorgkosten betalen, wordt in verhouding steeds
kleiner. Bovendien stijgt de leeftijdsverwachting, waardoor er niet alleen meer ouderen zijn die
behoefte hebben aan zorg, maar ook nog eens langer. SPRINT, een onderzoeksafdeling binnen
het UMCG, doet onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe technologieën om de mobiliteit en
zelfstandigheid van ouderen te verbeteren of te herstellen. Hierdoor wordt het voor ouderen
mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen zodat die zorgvraag wordt gereduceerd. In
samenspraak met de opdrachtgever, Bart Verkerke van SPRINT, is gekozen om een website te
ontwikkelen die 65-plussers in staat stelt om contact op te nemen met anderen om samen te
gaan fietsen en/of wandelen. Deze scriptie beschrijft het gehele proces van de ontwikkeling van
het prototype voor de website.
Allereerst is er vooronderzoek gedaan. Voor het vooronderzoek zijn er drie personen uit de
doelgroep geïnterviewd om de doelgroep beter te leren kennen en inzichten te verkrijgen voor
het ontwerpproces. Ook is er gebruik gemaakt van gegevens die te vinden zijn op de site van het
Centraal Bureau van de Statistiek. Deze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zijn geanalyseerd
en omgezet in twee persona’s. Een persona is een beschrijving van een fictief persoon gebaseerd
op data uit onderzoek. Zo is het duidelijk voor wat voor soort mensen de website wordt gemaakt.
Na het vooronderzoek is er literatuuronderzoek uitgevoerd. Tijdens het literatuuronderzoek is er
gekeken naar theorieën over motivation en inclusive design. Daarnaast is er gekeken naar
vergelijkbare (web)applicaties om op die manier te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt
uitgevonden of het maken van ‘dezelfde fouten’. Hieruit zijn, samen met het vooronderzoek,
ontwerpvoorwaarden opgesteld die helpen bij het maken van ontwerpen voor het prototype.
Voordat er bezig is gegaan met het ontwerpen van het prototype, zijn er ideeën gegenereerd
voor het concept van het prototype. Deze ideeën zijn naar voren gekomen door middel van een
brainstormsessie met vier andere mede-afstudeerstudenten op de afdeling. Deze studenten zijn
allemaal van de opleiding Human Technology en ontwikkelen prototypes voor ouderen. Zo
ontwikkeld één iemand een prototype voor een rolstoel en nog iemand een prototype voor een
apparaat wat ouderen helpt met het versterken van de benen. Met de beste ideeën, die zijn
voortgekomen uit de brainstormsessie, zijn er drie concepten uitgewerkt. Daarvan is uiteindelijk
één concept overgebleven en omgezet tot een definitief concept. Deze selectie is onder andere
gedaan door een aantal selectiecriteria, waaronder de lijst met ontwerpvoorwaarden. Het
definitieve concept is in het kort als volgt te omschrijven:
Het definitieve concept omvat al eerste het aanmaken van profielen. Bij registratie zal de
gebruiker een aantal gegevens over zichzelf moeten invullen en wordt er zo een profiel
aangemaakt. Andere gebruikers die ook geregistreerd zijn kunnen dit profiel dan ook
bekijken. Gebruikers kunnen zoeken naar anderen en er is een zoekfunctie met een aantal
filters zoals: zoeken op locatie- en activiteiten-voorkeuren. Bij het zoeken krijgt een gebruiker
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een lijst met profielen te zien en op basis van deze profielen is het mogelijk om contact op te
nemen met deze persoon via een geïntegreerde mailfunctie binnen de website. Ook is het
mogelijk om groepen aan te maken en andere gebruikers uit te nodigen voor deze groep of
zelf aanmelden bij een bestaande groep. Deze groepen kunnen ook worden gezocht op
verschillende eigenschappen zoals soorten activiteit en locatie. Naast het zoeken van andere
gebruikers en groepen, kunnen gebruikers een eigen “gezondheidsmeter” inzien. Gebruikers
kunnen invoeren wat ze aan beweging hebben gedaan per week en wat voor positieve invloed
dit heeft op de gezondheid. Ook worden gebruikers uitgedaagd met een doel. Een doel is
eigenlijk een soort extra stimulans om meer te gaan bewegen. Daarbij wordt ook getoond wat
de gezondheidsvoordelen zijn van het behalen van dit doel. Wanneer de gebruiker aangeeft
dit doel behaald te hebben, sparen ze voor punten. Deze punten kunnen ze weer inleveren
voor verschillende beloningen, zoals een gratis kopje koffie/thee of ze leveren de punten in
waardoor er bijvoorbeeld een donatie wordt gedaan aan een goed doel.

Het definitieve concept is eerst uitgewerkt met lo-fi wireframes. Lo-fi wireframes zijn visuele
weergaves waarbij er wordt gefocust op de indeling van elementen op een website. Deze lo-fi
wireframes zijn als basis gebruikt voor het prototype. Het prototype is op de schoolserver van de
Hanzehogeschool Groningen opgeslagen. De url naar het prototype:
http://st320238.cmd16a.cmi.hanze.nl/. Het prototype is gemaakt met de talen HTML, (S)CSS en
PHP. De titel van de website: Op volle toeren.
Het prototype is voorgelegd aan 8 mensen uit de doelgroep, in een leeftijdscategorie tussen de
59 en 79 jaar. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep was 68 jaar. De
onderzoeksmethoden gedragsobservatie en interviews zijn toegepast tijdens de evaluatie van het
prototype. Ieder testpersoon kreeg een aantal opdrachten die ze mochten uitvoeren op de
website. Als observator is er gelet op gezichtsuitdrukkingen en handelingen tijdens het verrichten
van deze taken. Daaruit zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen die voornamelijk te
maken hebben met gebruiksvriendelijkheid. Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijke factor
voor de website, aangezien ouderen zich niet altijd zeker voelen in de omgang met ICT.
Daarnaast is door het afnemen van interviews ook andere gegevens verzameld die meer gingen
over het idee en beweging. Uit de evaluatie bleek dat 6 van de 8 testpersonen deze website
zouden gaan gebruiken. De 2 die aangaven dat ze het idee wat minder zagen zitten, weken ook
het meest af van de gemiddelde leeftijd: 59 en 79 jaar. Daarnaast waren er nog een aantal tips
vanuit de doelgroep die zouden kunnen bijdragen aan het stimuleren van bewegen.
Hieronder de aanbevelingen die worden gedaan om dit project een vervolg te geven:
- De ‘voorkant’, ook wel front-end genoemd, is af, echter de ‘achterkant’ van de website, ook wel
back-end genoemd, is niet gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld worden uitbesteed aan een ICT-bedrijf,
maar ook eventueel aan een ICT-student als opdracht.
- Een dagje uit met de trein naar een andere stad in combinatie met een wandeling of fietstocht
kan leuk zijn voor de doelgroep. Zoiets zou bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met de
NS. Een mooie opgave om zoiets op te zetten, met tevens een maatschappelijke bijdrage.
- Een pilotgroep om de website te testen is een goed startpunt. Deze pilot zou bijvoorbeeld plaats
kunnen vinden in de stad Groningen. Het netwerk van het UMCG zou kunnen worden gebruikt
om geschikte testpersonen te vinden. Het testen van een pilotgroep kan interessante inzichten
geven voordat de website wordt uitgerold voor heel Nederland.
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1. Inleiding
Vergrijzing is een groot maatschappelijk probleem in de Westerse samenleving. In verhouding
zijn er meer ouderen dan jongeren. Die verhouding lijkt alleen maar schever te gaan worden in
de toekomst. Veel ouderen krijgen op een gegeven moment te maken met fysieke ongemakken
en/of ziektes. Omdat daarnaast ook nog de levensverwachting stijgt zijn er niet alleen meer
ouderen die behoefte hebben aan zorg, maar ook nog eens langer. Dit kost ontzettend veel geld,
geld wat de huidige generatie werkenden niet kan bekostigen. Zo worden er al maatregelen
genomen om deze stijgende kosten te betalen zoals bijvoorbeeld het verhogen van de AOWleeftijd.
Echter zijn er ook andere mogelijkheden die de zorgkosten kunnen verlagen. SPRINT, een
onderzoeksafdeling binnen het UMCG, doet onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe
technologieën om de mobiliteit en zelfstandigheid van ouderen te verbeteren of te herstellen.
Hierdoor wordt het voor ouderen mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen.
Dit afstudeerrapport bevat de ontwikkeling van een prototype van een website om ouderen te
stimuleren om (meer) te gaan fietsen en/of wandelen. In hoofdstuk 2 wordt er stilgestaan bij het
probleem, de opdrachtgever en wordt een eerste oplossingsrichting benoemd. Vervolgens wordt
de doelstelling beschreven in hoofdstuk 3 en is er een tabel opgenomen in hoofdstuk 4 die alle
specifieke ontwerpactiviteiten bevat. Hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd en welke
onderzoeksobjecten worden gebruikt, wordt besproken in hoofdstuk 5. Vervolgens zullen de
eerste inzichten worden verzamelend door middel van vooronderzoek. De uitkomsten hiervan
zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Het theoretisch kader in hoofdstuk 7 bevat theorieën over
motivation en inclusive design. Er wordt ook gekeken naar vergelijkbare (web)applicaties. De
inzichten die verzameld zijn met het vooronderzoek en het literatuuronderzoek zijn omgezet in
ontwerpvoorwaarden. Deze ontwerpvoorwaarden zijn weergegeven in tabelvorm in hoofdstuk 8.
Het volgende hoofdstuk vertelt het proces over het genereren van ideeën door middel van een
brainstormsessie en wordt er een definitief concept opgemaakt. In hoofdstuk 10 staat de
ontwikkeling van het prototype centraal. Het hoofdstuk erna beschrijft hoe het prototype is
getest en geëvalueerd met mensen uit de doelgroep. De resultaten die voortgekomen zijn uit de
evaluatie in hoofdstuk 11 wordt omgezet tot conclusies in hoofdstuk 12. In hoofdstuk 13 worden
nog een aantal aanbevelingen gedaan omtrent het in de markt brengen van de website. Tot slot
wordt in hoofdstuk 14 kritisch gereflecteerd op het onderzoek.
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2. Projectkader en organisatie
In dit hoofdstuk staat de opdrachtomschrijving. Het probleem wordt omschreven, de organisatie
en de relatie van de organisatie met het probleem wordt beschreven en er wordt ingegaan op
een oplossingsrichting.

2.1 De organisatie
SPRINT is een research-centrum dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe producten
om de mobiliteit van ouderen te verbeteren of te herstellen. Hierdoor is het voor ouderen
mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen en zijn ze op die manier minder afhankelijk van
zorgprofessionals. SPRINT staat voor: Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention
Technologies. Er zijn drie thema’s waar SPRINT zijn onderzoeken op richt:
- Preventie: het ontwikkelen van technologie om achteruitgang in mobiliteit en zelfstandigheid te
voorkomen.
- Revalidatie: het ontwikkelen van technologie om (delen van) het revalidatieproces naar de
thuissituatie te verplaatsen.
- Prothesiologie: het ontwikkelen van prothesen en orthesen. (SPRINT, 2017)
Het bedenken en implementeren van diverse oplossingen voor ouderen is de prioriteit van
SPRINT om een bijdrage te leveren aan de problemen die vergrijzing met zich meebrengt. De
opdrachtgever van dit project is Bart Verkerke, directeur van SPRINT.

2.2 Het probleemkader
Vergrijzing is een sterk toenemend probleem in de Westerse maatschappij. Wanneer ouderen,
door allerlei factoren zoals bijvoorbeeld ziekte, minder lang zelfstandig kunnen wonen, neemt de
vraag naar zorg toe. Dit heeft invloed op de gehele maatschappij, de werkenden betalen immers
voor de kosten van deze zorg. Doordat er steeds meer ouderen bijkomen die zorg nodig hebben,
stijgen de zorgkosten. De verhouding tussen de groep 65-plussers en werkenden wordt steeds
schever. De groep werkenden, die deels de zorgkosten betalen, wordt in verhouding steeds
kleiner (CBS, 2016). Bovendien stijgt de leeftijdsverwachting, waardoor er niet alleen meer
ouderen zijn die behoefte hebben aan zorg, maar ook nog eens langer (CBS, 2016).
Tegenwoordig worden er al maatregelen genomen om de toenemende vraag naar zorg te
bekostigen. Zo is bijvoorbeeld de pensioensleeftijd omhooggegaan zodat elke werknemer een
aantal extra jaar belasting betaalt om zo de kosten te betalen. Er is echter ook behoefte aan een
oplossing die ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis laat wonen zodat de
zorgkosten afnemen. Ouderen zullen gestimuleerd moeten worden om gezonder te leven.

2.3 Oplossingsrichting
‘Healthy Ageing’ is een van de aandachtspunten binnen het thema preventie van SPRINT: gezond
ouder worden. Voor zowel ouderen als de maatschappij is Healthy Ageing belangrijk. Beweging
kan bijdragen aan het gezond ouder worden door de vele voordelen die het met zich meebrengt.
Enkele voorbeelden (Hiemstra, 2016)
:
- Verlaagt het risico op ontstaan van dementie.
- Verkleint risico’s op chronische aandoeningen zoals diabetes en hoge bloeddruk.
- Geeft een positief gevoel
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- Afname van valrisico
- Verbeterde spijsvertering en stoelgang.
Door de vele voordelen zouden ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Echter, een deel
van de 65-plussers beweegt te weinig. Slechts 35% van de 65-plussers sport wekelijks. Dit ligt
beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 53,2% (RIVM, 2015). Deze groep ouderen
zullen dus bewust moeten worden gemaakt van de voordelen van bewegen.
Dit onderzoek richt zich specifiek op alleenstaande ouderen of ouderen met een partner die
slecht ter been is. Deze mensen hebben een grote kans op eenzaamheid. De kans op
eenzaamheid is het grootst bij senioren die na het overlijden van hun partner alleen achterblijven
(Achtzaam, 2015). Hierdoor ligt de drempel om (weer) te gaan bewegen (te) hoog voor deze
doelgroep. Alleenstaande ouderen gaan niet graag alleen op pad en hebben over het algemeen
minder of weinig sociale contacten. De barrière om te gaan bewegen moet worden
weggenomen.
SPRINT ziet graag een (responsive) webapplicatie voor deze ouderen waarmee ze contact kunnen
maken met anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. De ouderen kunnen zo een
‘maatje’ vinden om bijvoorbeeld samen te gaan wandelen. Wandelen is een niet al te intensieve
inspanning maar draagt wel bij aan de gezondheid. Op die manier wordt de drempel voor deze
ouderen verlaagd en worden er ook nog eens sociale contacten opgedaan.
Niet alle ouderen hebben uitgebreide technologische kennis. Het is daarom belangrijk om daar
rekening mee te houden. De webapplicatie moet zo worden ontwikkeld dat de applicatie voor
ouderen prettig en eenvoudig te gebruiken is. Dit onderzoek is gericht op ouderen die een
basiskennis hebben op het gebied van het internet. Ouderen die bijvoorbeeld al weten hoe ze
moeten Googelen, Skypen of Facebooken zullen het meest interessant zijn voor dit onderzoek.
De kans dat ouderen die nog nooit of zelden hebben gewerkt met technologische toepassingen
de webapplicatie gaan gebruiken is niet reëel.
De vraag die centraal staat tijdens dit onderzoek is dan als volgt te formuleren: Hoe kan een
webapplicatie alleenstaande ouderen in contact laten komen met anderen die zich in een soortgelijke
situatie bevinden en ze stimuleren om samen te gaan wandelen en/of fietsen?
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3. Doelstelling
In dit hoofdstuk wordt de doelstelling benoemd en besproken. De doelstelling is opgedeeld in
een A- en een B-deel volgens de methoden van Verschuren en Doorewaard (Verschuren &
Doorewaard, 2015).

3.1 De doelstelling
A) Het doel van dit onderzoek is om alleenstaande ouderen te stimuleren om (meer) te gaan
wandelen en/of fietsen met anderen die zich in een soortgelijke situatie bevinden…
g

door…
B) een responsive website te realiseren via het opstellen van ontwerpvoorwaarden aan de hand
van vooronderzoek, het analyseren van soortgelijke oplossingen, het raadplegen van relevante
theorieën over motivation en inclusive design waarmee een prototype van een responsive
webapplicatie voor SPRINT ontwikkeld wordt, waarna het prototype wordt geëvalueerd bij de
doelgroep en de resultaten hiervan worden geanalyseerd en gebruikt zullen worden voor het
opstellen van nieuwe en/of verbeterde ontwerpbeslissingen.

3.2 De ontwerpcyclus
De ontwerpcyclus zal worden doorlopen tijdens dit onderzoek. Deze cyclus laat het proces zien
wat moet worden doorlopen om een (ontwerp)probleem op te lossen.
De ontwerpcyclus bestaat uit vijf fasen zoals weergegeven in figuur 1. De activiteiten die
benoemd zijn in de doelstelling doorlopen samen alle fasen in de ontwerpcyclus.

Figuur 1: de ontwerpcyclus.

Fase 0 – Probleem
Deze fase geeft aan dat er een probleem is. Wanneer er een probleem is dat kan worden
opgelost met behulp van ontwerpgericht onderzoek, kan de ontwerpcyclus worden doorlopen.
Het projectkader, zoals genoemd in hoofdstuk 2, beschrijft het probleem voor dit project: veel 65plussers bewegen niet of te weinig.

Fase 1 – Probleemanalyse/exploratie
Tijdens deze fase zal het probleem nauwkeurig geanalyseerd worden door eerst een
vooronderzoek uit te voeren. In het vooronderzoek worden drie tot vijf personen uit de
doelgroep geïnterviewd en twee persona’s opgesteld om de doelgroep, het leven van de
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doelgroep en de problemen goed in kaart te brengen. Daarnaast zal relevante literatuur worden
geraadpleegd over motivation en inclusive design. Tot slot zal er nog gekeken worden naar
vergelijkbare (web)applicaties om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dit zal
uiteindelijk leiden tot een lijst met ontwerpvoorwaarden die gebruikt kunnen worden voor het
maken van de eerste concepten van het prototype dat het probleem moet oplossen.

Fase 2 – Ideeëngeneratie
In deze fase worden de ontwerpvoorwaarden als input gebruikt om, door middel van een
brainstormsessie, tot concepten te komen. In deze brainstormsessie zullen, met drie tot vier
andere afstudeer studenten op de afdeling, ideeën worden bedacht voor de eerste concepten
van het prototype.
Deze ideeën zullen eerst tot Lo-fi wireframes worden uitgewerkt. Lo-fi wireframes zijn basis
weergaves van verschillende elementen en vormen een basis voor het uiteindelijke ontwerp. Als
dat is afgerond en besproken met de opdrachtgever wordt er pas nagedacht over de kleuren en
andere vormgevingselementen zoals het lettertype of de afbeeldingen. Er zullen meerdere
concepten ontworpen worden en uiteindelijk zal één concept worden uitgewerkt. Deze selectie
zal worden gedaan in overleg met de opdrachtgever en met personen uit de doelgroep die zijn
geïnterviewd in het vooronderzoek. Het gekozen concept zal worden uitgewerkt in de volgende
fase.

Fase 3 – Prototypering
In deze fase wordt een digitaal interactief prototype ontwikkeld. Dit prototype wordt ontwikkeld
met behulp van HTML en CSS.

Fase 4 – Evaluatie
Bij de evaluatiefase wordt het prototype getest onder de doelgroep. Uit deze evaluatietesten
komt feedback van de testpersonen die het prototype hebben ervaren. Met deze feedback
kunnen bestaande voorwaarden aangescherpt worden. Daarnaast kunnen er eventuele nieuwe
ontwerpvoorwaarden worden bedacht. Zo ontstaat er een nieuwe lijst met definitieve
ontwerpvoorwaarden.
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4. Ontwerpactiviteiten
In dit hoofdstuk komen alle activiteiten te staan die zullen worden uitgevoerd om de
ontwerpcyclus te doorlopen. De ontwerpcyclus bestaat uit vijf fasen:
0 – Probleem
1 – Probleemanalyse/exploratie
2 – Ideeëngeneratie
3 – Prototypering
4 – Evaluatie
De activiteiten die voor dit project zullen worden uitgevoerd, vallen onder een van deze vijf fasen
en worden gekoppeld aan de nummers zoals hierboven weergegeven. De vijf fasen van de
ontwerpcyclus vormen samen het stappenplan voor dit project.

4.1 Specifieke activiteiten
Hieronder de tabel die alle ontwerpactiviteiten bevat. Daarnaast worden ook de fasen van de
ontwerpcyclus, het doel, de methode, de globale vraag en de deelnemers benoemd.
Nr.

Fasen
ontwerp
cyclus

Doel
(Gewenste uitkomst)

Methode

1

Globale vraag

Deelnemer(s)
(Wie en hoeveel)

0

1) Probleemverheldering
en afkadering
2) Algemene
oplossingsrichting

Intakegesprek

Wat is de precieze opdracht en
oplossingsrichting?

Opdrachtgever Bart
Verkerke, directeur
research-centrum
SPRINT. (n=1)

2

1

Plan van aanpak

Opstellen
stappenplan en
planning

Welke activiteiten plannen we in
het ontwerpproces om de
doelstelling te halen?

NVT

3

1

- Vooronderzoek: Twee
persona’s
- Ontwerpvoorwaarden

Interview
Deskresearch

Senioren. (n=3-5)

4

1

Ontwerpvoorwaarden

Deskresearch

1) Wat zijn eigenschappen en
kenmerken van de doelgroep?
2) Wat voor problematiek speelt
zich af rondom ouderen?
3) Hoe ziet het leven van de
doelgroep eruit?
4) Wat doet de doelgroep thans
op het gebied van beweging en
sociale interactie?
1) Welke kennis uit het
vooronderzoek helpt bij het
maken van het prototype?
2) Wat zeggen theorieën
(motivation en inclusive design)
en hoe kunnen deze gebruikt
worden voor de ontwikkeling van
het prototype?

5

1

Ontwerpvoorwaarden

Deskresearch

Welke vergelijkbare applicaties
bestaan er en hoe kunnen deze
gebruikt worden voor de
ontwikkeling van het prototype?

NVT

NVT
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6

2

Concepten bedenken
voor het prototype
Concepten selecteren

Brainstormen

7

2

Lo-fi wireframes

8

2

9

2

Globale vormgeving
prototype van drie
verschillende concepten
Vormgeving prototype,
van drie verschillende
concepten
Eén geselecteerd concept

10

3

11

4

Bouwen interactief
prototype van het
geselecteerde concept
Verbeterde en nieuwe
ontwerpvoorwaarden

Klikbaar prototype
uitwerken met
HTML/CSS
Gedragsobservatie
methode en
interviews

12

4

Verbeterde en nieuwe
ontwerpvoorwaarden

Rapportage

Hi-fi wireframes

Selectie van
concepten

1) Wat zijn mogelijke ideeën voor
concepten gebaseerd op de
ontwerpvoorwaarden?
2) Welke ideeën kunnen gebruikt
worden voor de uitwerking van
het prototype?
Hoe kan het eerste prototype er
globaal uit gaan zien?

Vier andere
afstudeerstudenten
op de afdeling
SPRINT. (n=4)

Hoe ziet het eerste prototype van
de webapplicatie voor ouderen
eruit?
1) Wat zijn selectiecriteria?
2) Welk concept is het meest
geschikt voor het uitwerken tot
een prototype?
Hoe ziet het eerste prototype
eruit en hoe werkt de
webapplicatie voor ouderen?
1) Wat zijn de meningen van de
ouderen over het prototype?
2) Welke knelpunten en
bevindingen worden gevonden
bij de evaluatietesten van het
prototype bij ouderen?
3) Draagt het prototype bij aan
het doel om alleenstaande
ouderen te stimuleren om (meer)
te gaan wandelen
Wat zijn aanbevelingen voor het
ontwikkelen van de
webapplicatie voor ouderen?

NVT

NVT

Opdrachtgever Bart
Verkerke + 2
senioren (n=3)
NVT

Senioren. (n=10)

NVT
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5. Onderzoeksstrategie en methoden
Hoofdstuk 5 beschrijft de onderzoeksstrategie en de methoden voor het verzamelen en
analyseren van data.

5.1 Onderzoeksstrategie en dataverzameling
Voor het zorgvuldig evalueren en analyseren van het prototype is een gestructureerde aanpak
gewenst. In dit onderzoek zijn de meningen van de doelgroep over het prototype belangrijk.
Daarom is het van belang dat de doelgroep ook daadwerkelijk in aanraking komt met het
prototype en daar verschillende taken mee uitvoert.
Alvorens een prototype wordt ontwikkeld, zal er een lijst met ontwerpvoorwaarden worden
opgesteld. Deze ontwerpvoorwaarden komen uit het vooronderzoek en literatuuronderzoek.
Tijdens het vooronderzoek worden drie tot vijf personen uit de doelgroep geïnterviewd om de
context van de doelgroep te verkennen. Het doel hierachter is voornamelijk om te ontdekken wat
de doelgroep momenteel doet op het gebied van beweging en sociale interactie. Deze gegevens
zijn extra relevant voor dit onderzoek omdat dit ook de twee thema’s zijn waar de webapplicatie
een oplossing voor kan bieden. Na het interviewen zullen twee persona’s ontwikkeld worden om
de doelgroep een gezicht te geven. Met deskresearch wordt gezocht naar relevante literatuur op
het gebied van theorieën als motivation en inclusive design. Deskresearch heeft als voordeel dat
er snel relevante, en soms ook eerder getoetste gegevens uit de literatuur kunnen worden
gevonden die kunnen bijdragen aan het onderzoek.
Daarnaast zal er ook een concurrentieanalyse worden uitgevoerd. Hierbij worden de zwakke en
sterke punten opgesomd voor een aantal vergelijkbare applicaties. Zo kan er geleerd worden van
‘andermans fouten’ en hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden.
Uit de verkregen kennis van het vooronderzoek, deskresearch en de concurrentieanalyse zal een
lijst met ontwerpvoorwaarden worden opgesteld. Deze lijst van ontwerpvoorwaarden zal als
input dienen tijdens de ideeëngeneratie. Hiervoor zal een brainstormsessie worden gehouden
met andere afstudeerders om tot concepten van het prototype te komen. Uit deze ideeën zal er
één worden uitgewerkt door middel van wireframing. Vervolgens wordt het prototype volledig
uitgewerkt met HTML/CSS en PHP. Het prototype zal worden geëvalueerd om te bekijken of de
webapplicatie bijdraagt aan de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 3.1.
Bij de evaluatie van het prototype zal kwalitatief onderzoek worden gedaan. Kwalitatief
onderzoek levert subjectieve gegevens van de respondenten. Kwalitatieve gegevens zijn voor dit
onderzoek relevant omdat er moet worden gekeken of het prototype zou kunnen helpen bij het
stimuleren om ouderen meer te laten wandelen. Meningen en bevindingen van de doelgroep zijn
dan interessant.
Er zal allereerst veldonderzoek worden gedaan, oftewel: onderzoek in een natuurlijke omgeving
voor de testpersonen. Dit zal meestal bij de testpersonen thuis zijn. De onderzoeksmethode
‘gedragsobservatie’ zal worden gehanteerd. De interactie tussen gebruiker en systeem wordt
waargenomen met deze methode. De testpersonen krijgen een aantal taken die ze mogen
uitvoeren. Als observator is het belangrijk om goed te letten op het gedrag en de houding van de
gebruikers tijdens het verrichten van deze taken. Door het observeren kan bijvoorbeeld worden
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opgemerkt of een testpersoon iets moeilijk vindt. Deze gegevens kunnen weer worden
meegenomen in het volgende gedeelte: het afnemen van interviews.
Nadat de testpersoon alle taken heeft doorlopen zal er een semigestructureerd interview
plaatsvinden. In deze interviews zal aandacht worden besteed aan het gebruiksgemak van het
prototype, de vormgeving, maar vooral of ze denken dat het zou kunnen werken en of ze het zelf
zouden willen gebruiken. Aan de hand van de resultaten uit de gebruikerstest en de interviews
kan worden getoetst of de ontwerpvoorwaarden bijdragen aan het doel van dit onderzoek.

5.2 Onderzoeksobjecten
Het prototype wordt getest bij de doelgroep van de webapplicatie. De doelgroep omvat personen
van 65 jaar of ouder die alleenstaand zijn of samenwonen met een partner die niet meer mobiel
is. Daarnaast is een basiskennis internet gewenst. Onder basiskennis wordt bijvoorbeeld
verstaan: iets op Google opzoeken of Facebooken. Het verkrijgen van informatie van deze groep,
of vergelijkbaar met deze groep, is het meest waardevol voor dit onderzoek, omdat de
webapplicatie voor hen bedoeld is. Voor dit onderzoek zullen tien personen uit de doelgroep het
prototype testen en na afloop geïnterviewd worden.

5.3 Dataverzameling- en analysemethoden
Het verzamelen van data wordt gedaan met behulp van gedragsobservatie, video opnames en
interviews.

5.3.1 Gedragsobservatie
Allereerst worden de testpersonen geobserveerd bij het uitvoeren van de taken die ze
meekrijgen. Vooral de houding en gezichtsuitdrukking van de personen kunnen waardevolle
informatie geven over eventuele knelpunten in het prototype. De observator moet tijdens het
testen nauwkeurig letten op de interactie tussen de testpersoon en het prototype. Tijdens het
observeren worden er notities worden gemaakt met pen en papier.
In de ontwerpaanpak was beschreven dat er videopnames zouden worden gemaakt zodat na
afloop de beelden konden worden teruggekeken. Echter bleek bij het testen dat de testpersonen
dit niet zagen zitten omdat ze het gevoel hadden dat ze dan niet zichzelf konden zijn. Daarom is
besloten om hiervan af te stappen.

5.3.2 Interviews
Na afloop van het testen, zullen er interviews plaatsvinden met de testpersonen. Dit zal een
semigestructureerd interview zijn. Deze interviews worden opgenomen, na akkoord, met audio
opname apparatuur. Een deel van de vragen en/of onderwerpen zijn van tevoren vastgesteld.
Hierbij zullen de volgende onderwerpen sowieso doorgenomen worden:
1. Meningen over de vormgeving (bijvoorbeeld kleurgebruik, lettertypes, afbeeldingen).
2. Meningen over de moeilijkheidsgraad bij het uitvoeren van de verschillende taken.
3. Meningen over het idee van de webapplicatie (verwachten ze het zelf te gebruiken of dat
anderen het zullen gaan gebruiken?).
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5.3.3 Analyse
Bij het analyseren van de gegevens zijn er eigenlijk twee categorieën waar een onderscheid in
kan worden gemaakt. Allereerst kan er gekeken worden naar de usability van het prototype. Kan
de doelgroep overweg met het prototype en vinden ze het prettig om te gebruiken? Aan de hand
van de meningen zal er gekeken worden of het prototype en de bijbehorende
ontwerpvoorwaarden ook daadwerkelijk bijdragen aan het doel om alleenstaande ouderen te
stimuleren om te gaan wandelen. Voor het analyseren van de interviews, die zowel in het
vooronderzoek als tijdens de evaluatie zijn afgenomen, wordt er gebruik gemaakt van coderen.
Dit is een methode om, met behulp van een aantal stappen, een conclusie te vormen uit de
gegeven antwoorden. De stappen zijn als volgt: open coderen, axiaal coderen en selectief
coderen. Bij open coderen worden alle tekstfragmenten geciteerd uit de interviews die belangrijk
kunnen zijn voor het onderzoek en die worden vervolgens samengevat in een paar woorden,
oftewel, ze krijgen een bepaalde code mee. Met axiaal coderen wordt er gekeken of in meerdere
interviews ongeveer hetzelfde bedoeld wordt. Deze krijgen dan een gemeenschappelijke code. Bij
de stap selectief coderen wordt er gekeken of er ook coderingen voorkomen die niet relevant of
belangrijk genoeg zijn. Zo worden een aantal codes geselecteerd en, wanneer nodig, nog
aangepast qua benaming. Met de geselecteerde codes kunnen er eventuele conclusies worden
gevormd.
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6. Vooronderzoek
Het vooronderzoek is bedoeld om het probleem en de context van de doelgroep van dit onderzoek te
verkennen. Daarnaast wordt het vooronderzoek gebruikt om informatie te achterhalen over het nut
van het introduceren van de webapplicatie en hoe de applicatie het beste zou kunnen worden ingevuld.
Door middel van interviews met personen uit de doelgroep is deze informatie verzameld en zijn er twee
persona’s opgesteld. Zodoende kan het vooronderzoek worden gebruikt als input voor
ontwerpvoorwaarden.

6.1 – Deskresearch
Voor het opstellen van een persona zijn verschillende gegevens nodig. Allereerst is er voor dit
vooronderzoek gekeken naar kwantitatieve data. Hierbij is gebruik gemaakt van deskresearch om
secundaire gegevens te verzamelen.
In 2016 zijn er ongeveer drie miljoen 65-plussers (CBS, 2016). Hiervan zijn ongeveer 700.000
mensen verweduwd en nog eens circa 300.000 zijn gescheiden. Dit betekent dat er 1 miljoen 65plussers alleenstaand zijn.
Als er gekeken wordt naar het media-gebruik valt het op dat de tablet in de afgelopen jaren
steeds populairder wordt onder 65-plussers. In 2012 ging 3,8% van de ouderen met een tablet
online. Dat aantal is in 2015 toegenomen tot 16,2% (CBS, Vaker tablet dan desktop in huis, 2016).
De smartphone blijft het populairst onder deze groep, 22,5% van de ouderen heeft een
smartphone om mobiel te internetten. Het aantal ouderen dat actief is op social media stijgt ook.
Facebook is het populairste netwerk. Vergeleken met 2015 is de toename van het aantal
gebruikers van de groep 65 t/m 79 jaar gestegen met 9%. Bij de groep 80-plussers is het gebruik
in 2016 t.o.v. 2015 zelfs met 52% toegenomen. In totaal maken er, in 2015, 66% van de 65plussers actief gebruik van Facebook. Als we kijken naar ICT-vaardigheden, heeft 30% van de 65plussers geen of weinig ICT-vaardigheden. (CBS, ICT, kennis en economie, 2016).
Momenteel zijn er 33 mensen in de werkende leeftijd op elke 10 AOW’er. De verwachting is dat in
2040 de verhouding 26 op de 10 zal worden (CBS, 2016). Het aantal ouderen stijgt wat betekent
dat de vraag naar zorg toeneemt. Doordat de levensverwachting ook nog stijgt, neemt de duur
van de zorgvraag ook toe.
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6.2 – Interviews
Tijdens het vooronderzoek zijn er drie personen uit de doelgroep geïnterviewd. De leeftijden van
de respondenten waren 64, 66 en 79 jaar en ze woonden allemaal zelfstandig. Voor het
hoofdonderzoek zijn thema’s als beweging en sociale interactie belangrijk. Deze onderwerpen
dienden als leidraad voor de afgenomen interviews en daarom zijn de vragen ook grotendeels
gebaseerd op deze twee topics.
Het doel van het vooronderzoek is om op de volgende vragen antwoord te krijgen: Welke
problematiek speelt zich af rondom ouderen? Hoe ziet het leven er momenteel uit voor de doelgroep?
Wat doet de doelgroep thans op het gebied van beweging en sociale interactie? Omdat de
webapplicatie zich richt op het oplossen van problemen rond deze twee thema’s, is het
interessant om te weten hoe de doelgroep hierover denkt. Hierbij is het belangrijk om niet alleen
kwantitatieve data te gebruiken die verkregen kunnen worden door middel van
literatuuronderzoek. Zo is er voor dit vooronderzoek ook gekozen om het gesprek aan te gaan
met personen uit de doelgroep door het afnemen van interviews. Door het combineren van
kwalitatieve en kwantitatieve data kunnen er realistische persona’s worden opgesteld en kan
deze informatie als input dienen voor ontwerpvoorwaarden. De antwoorden van de
geïnterviewden zijn gecodeerd. Met coderen van interviews is het mogelijk om in een aantal
stappen tekstfragmenten te gebruiken om een conclusie te komen. Het interviewschema, de
antwoorden en de codering van de interviews zijn respectievelijk te vinden in bijlage 1 tot en met
3.

6.2.1 – Resultaten interviews
Tijdens de interviews is gevraagd aan de drie respondenten wat ze in een week doen aan
beweegactiviteiten. Alle drie de geïnterviewden wandelen regelmatig. Zo wandelt geïnterviewde Y
(Bijlage 2.2) bijvoorbeeld elke dag naar het winkelcentrum om boodschappen te doen en gaat
geïnterviewde Z (Bijlage 2.3) regelmatig alleen op pad om een wandeling te maken door een park
of bos. Zo geeft geïnterviewde Y het volgende daarover aan: “voor ontspanning is lopen natuurlijk
het beste wat je kan doen“. Dit wekt de indruk dat wandelen een populaire bewegingsactiviteit is
onder de doelgroep. Ook de activiteit fietsen wordt aangedragen door twee van de drie
geïnterviewden als activiteit die mensen kunnen oppakken: “Ja en dan niet met een elektrische fiets.
Nee met een gewone fiets haha”, “Je kan ook heel veel wandelen en veel fietsen” (Bijlage 2.2, 2.3).
Groepsactiviteiten
Daarnaast participeren alle respondenten in groepsactiviteiten. Geïnterviewde X: “En dan ga ik
naar een clubbie, dat is een muntenclub, enne, altijd gezellig daar”, “jaa schaakclub Pegasus is een vast
clubje ja.” (Bijlage 2.1) Zo doet geïnterviewde Y aan line dansen en is geïnterviewde Z lid van een
tennisvereniging. Wat daarbij opvalt, is dat deze groepsactiviteiten meestal met leeftijdsgenoten
gedaan worden. Geïnterviewde X: “Jaa, ja allemaal zo’n beetje van mijn leeftijd” en geïnterviewde Z
zei: “En daar tennis ik, met, ja ouderen tussen haakjes haha”.
Uit de interviews blijkt dat personen X en Z vinden dat ze zelf voldoende bewegen. Persoon Y zou
wel nog meer willen bewegen maar wordt daarbij beperkt door een verminderd
gezichtsvermogen: “Omdat je niet zo goed kan zien. Anders zou ik wel meer willen bewegen”. Daarbij
vindt persoon Y het ook moeilijk om daarmee om te gaan: “Ja, omdat ik niet goed kan zien nu. En ik
ben gewoon nerveus. Ik accepteer het niet dat ik niet goed kan zien”. Het verminderde
gezichtsvermogen zorgt er ook voor dat persoon Y minder goed om kan gaan met bijvoorbeeld
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een laptop. Geïnterviewde Y geeft dan ook aan dat de voorkeur ligt bij het gebruik van een tablet
omdat het dichterbij is en er een mogelijkheid is om het beeld in te zoomen:
“Met laptop heb ik weinig zicht. En met tablet is het iets beter. Dichterbij en ik kan het groter maken”
(Bijlage 2.1).
Tijdens de interviews hebben de respondenten redenen genoemd waarom ze bewegen. Deze zijn
hieronder in een tabel opgenomen.

Bron

Tekstfragment

Reden om te bewegen

Interview X
(Bijlage 2.1)

“Zolang als het nog kan, moet je daar gebruik van
maken.”
“Zolang als iemand het nog kan, ik schreeuw het
daar ook elke dag.”

Besef dat je nog kan
bewegen en daar gebruik
van maken. Dankbaarheid

Interview X,
Interview Y
(Bijlage 2.1, 2.2)

“Jaa omdat ik voor mezelf wel in de gaten heb dat
het heel goed is. Ik merk dat.”
“Ja die moet afvallen voor een goede gezondheid.”

Gezondheidsvoordelen.

Interview X

“Er zitten er drie bij in een rolstoel. Die mensen
kunnen helemaal niks meer.”

Voorbeeld van hoe je het
niet wilt.

Ondanks dat de respondenten regelmatig bewegen, zijn er ook indicaties van barrières om
(meer) te gaan bewegen. Geïnterviewde X is een tuinliefhebber blijkt uit het interview, maar vindt
dat fysiek toch te zwaar om er echt mee bezig te gaan (Bijlage 2). Geïnterviewde Y vertelt
daarover: “Omdat je niet zo goed kan zien. Anders zou ik wel meer willen bewegen”.

6.3 – Persona’s
Met de informatie uit de voorgaande twee paragrafen zijn er twee persona’s opgesteld, een man
en een vrouw. Een persona is een beschrijving van een fictief persoon gebaseerd op data uit
onderzoek (Madsen & Nielsen, 2010). Persona’s helpen bij het bepalen voor wie de webapplicatie
precies wordt gemaakt. Een persona kan een ontwerper helpen om zich te verplaatsen in de
schoenen van de gebruiker. Dit kan bijdragen aan het maken van betere beslissingen bij de
ontwikkeling van het prototype. Je weet immers wat de behoeftes en kenmerken zijn van de
doelgroep. Bij het opstellen van is er gebruik gemaakt van de theorie uit het boek ‘The user is
always right’. (Mulder & Yaar, 2007).
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Figuur 2 - Persona 1
24

Figuur 3 - Persona 2
25

Conclusie vooronderzoek
Op basis van de antwoorden van de interviews en de persona’s is het mogelijk om een aantal
vermoedens te vermelden:

1. Er zijn indicaties dat naast wandelen, fietsen ook een populaire bewegingsactiviteit is onder
de drie geïnterviewden.
2. De indruk is dat de respondenten graag bewegen in groepsverband met
leeftijdsgenoten/soortgenoten.
3. Redenen om te gaan bewegen blijken voornamelijk te komen vanwege de bijkomende
gezondheidsvoordelen.
4. De indruk is verder dat barrières om te gaan bewegen gekoppeld zijn aan
gezondheidsklachten.
De eerste drie vermoedens zijn als input gebruikt voor ontwerpvoorwaarden: (OV-1, 2, 3)
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7. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk is het theoretisch kader opgenomen. Er worden een aantal theorieën benoemd en
besproken. Verder wordt er gekeken hoe deze theorieën richting kunnen geven bij het opstellen van
ontwerpvoorwaarden.

7.1 Motivation
Regelmatig lichamelijke activiteit kan het verouderingsproces vertragen. Omdat er nog steeds
een (te) groot gedeelte van de ouderen te weinig beweegt is het belangrijk om die personen
ervan bewust te maken van de voordelen van bewegen. Hierbij gaat het vooral om alleenstaande
ouderen. Deze zijn namelijk inactiever dan samenwonenden (Vreede, Bausch-Goldbohm,
Meeteren, & Hopman-Rock, 2008). Er zijn diverse barrières die ouderen tegenhouden om te gaan
bewegen. Fysieke klachten zijn de voornaamste belemmeringen voor ouderen om te sporten
(Elling, 2013). Een andere factor is een gebrek aan motivatie volgens Elling (2013). Daar komt het
begrip motivation komt bij kijken.
Gemotiveerd worden betekent dat een individu wordt aangezet tot bepaald gedrag. Ryan en Deci
(2000) hebben een theorie ontwikkeld over motivatie: de Self-Determination Theory (SDT).
Volgens Ryan en Deci (2000) kan motivatie worden ingedeeld in twee types: intrinsieke en
extrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie
Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie vanuit de persoon zelf. De persoon voert dan
handelingen uit omdat hij of zij dat zelf wil doordat het bijvoorbeeld leuk of uitdagend is om te
doen. Een sub-theorie van SDT, de Cognitive Evaluation Theory, beschrijft drie psychologische
factoren die de intrinsieke motivatie kunnen bevorderen of beletten. De drie aspecten zijn:
autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Autonomie beschrijft het idee dat je vrij moet
zijn om keuzes te kunnen maken, oftewel, controle over eigen gedrag. Bij competentie gaat het
om hoe bekwaam iemand zichzelf vindt om taken uit te voeren. Sociale verbondenheid gaat om
de veiligheid en sociale steun die iemand ervaart (Ryan & Deci, 2000).

Figuur 4 – Cognitive Evaluation Theory

Extrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie beschrijft het idee dat de motivatie van een externe bron komt. Daarbij gaat
het om de uitkomst van het verrichten van een bepaalde handeling. Voor extrinsieke motivatie is
er ook een sub theorie opgesteld door Ryan en Deci (2000), de Organismic Integration Theory. In
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deze theorie zijn er vier verschillende soorten van extrinsieke motivatie. Deze vier soorten staan,
samen met amotivation en intrinsieke motivatie, schematisch weergegeven in figuur 5. Van links
naar rechts staan de verschillende categorieën gerangschikt op basis van autonomie. Aan de
linkerkant staat amotivation, oftewel, een persoon heeft geen motivatie om iets uit te voeren. Dit
kan komen door verschillende factoren zoals een gebrek aan competentie of uitkomst. De eerst
vorm van extrinsieke motivatie is externe regulatie. Hierbij wordt door de persoon een beperkte
autonomie ervaren. Bij externe regulatie wordt gedrag veroorzaakt door het stellen van
beloningen of straffen. De tweede vorm is geïntrojecteerde regulatie. Een persoon kan nog
steeds een straf willen vermijden vanwege de kosten, maar doet dit ook omdat de persoon zich
daarbij ‘een goed mens’ voelt. Vervolgens is er geïdentificeerde regulatie. Iemand vindt het dan
ook belangrijk dat hij zich bijvoorbeeld aan de regels houdt. Dat definieert hem of haar als een
‘goed mens’. De laatste vorm is geïntegreerde regulatie. Bij deze vorm is er sprake van een hoge
autonomie. Het lijkt erg op intrinsieke motivatie omdat gedrag uit de persoon zelf komt. Het
enige verschil is dat er bij intrinsieke motivatie het vaak om het plezier gaat en bij geïntegreerde
regulatie er nog een uitkomst gewenst is.

Figuur 5 – Organismic Intergration Theory

De SDT-theorie kan als basis fungeren voor het onderzoeken van motivatie. Om ouderen te
stimuleren om meer te gaan wandelen kan het meeste resultaat worden behaald als de focus ligt
op het bevorderen van de intrinsieke motivatie. De doelgroep moet de motivatie uit zichzelf
halen om (meer) met anderen te gaan wandelen. Zo zullen de wandelactiviteiten als meer
plezierig worden ervaren waardoor de kans groter is dat ze het ook voor een langere tijd blijven
volhouden (Ryan & Deci, 2000).
Als er gekeken wordt naar de doelgroep spelen voornamelijk competentie en sociale
verbondenheid een rol bij de intrinsieke motivatie. Veel alleenstaande ouderen hebben een
beperkt sociaal netwerk en/of voelen zich niet bekwaam genoeg (Nationaal ouderenfonds, 2015).
Op deze twee aspecten zou de webapplicatie een positieve invloed moeten hebben om de
intrinsieke motivatie bij de doelgroep te bevorderen. Om ouderen te helpen op dat gebied, is het
van belang dat de website eenvoudig te gebruiken is zodat de doelgroep eenvoudig contacten
kan leggen (OV-4). Want, een verhoogd competentie gevoel is een verhoogde intrinsieke
motivatie (Ryan & Deci, 2000). Omdat de website een soort van sociaal netwerk wordt waarbij het
de bedoeling is om met anderen in contact te komen, zal dit automatisch een positieve invloed
hebben op de sociale verbondenheid.
Philips, Schneider, & Mercer (2004) hebben onderzoek gedaan naar hoe ouderen gemotiveerd
kunnen worden om te starten met bewegen en dat vervolgens ook voor een langere tijd vol te
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houden. Daarbij hebben ze ook gekeken naar welke belemmeringen er zijn als het gaat om
motivatie. Een laag self-efficacy (zelfeffectiviteit) is de grootste barrière om te gaan bewegen
(Philips et al., 2004). Self-efficacy gaat om het geloof in eigen vermogen om taken uit te voeren en
doelen te bereiken. Dit is vergelijkbaar met de factor competentie bij het SDT-model. Factoren die
de self-efficacy negatief beïnvloeden bij ouderen zijn de angst om te vallen, fysieke gesteldheid,
ziektes en sociale achteruitgang. Om de self-efficacy positief te beïnvloeden heeft Philips et al.
(2004) een aantal opties beschreven. Allereerst moeten ouderen bijgebracht worden over de vele
(gezondheids)voordelen van lichamelijke activiteiten (OV-3). Een tweede methode is het opstellen
van haalbare en korte termijn doelen (OV-5). Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen en een
plezierige ervaring bij het bewegen. Als laatst is het sociale aspect van belang om ouderen te
motiveren om te gaan bewegen. Dit is een effectieve methode voor alleenstaande ouderen
omdat die vaak geïsoleerd leven. Bovendien, het zien van anderen die zich in een soortgelijke
situatie bevinden maar toch sporten, kan de motivatie ook verbeteren.
McMahon, Vankipuram & Hekler (2014) hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van
technologie om ouderen te helpen met het aanleren van gezond gedrag. Volgens hen dragen
positieve berichten daar aan mee. Dit zou gecombineerd kunnen worden met het weergeven van
doelen. Het weergeven van haalbare, korte termijn doelen die worden begeleid met positieve
boodschappen (OV-5) hebben zodoende een positieve invloed op de motivatie van ouderen om
te gaan bewegen.
Bij het opstellen van doelen, kan de beweegnorm voor 55-plussers gebruikt worden ter inspiratie.
De beweegnorm wordt ook wel het Nederlands Norm Gezond Bewegen (NNGB) genoemd. Om
aan de NNGB te voldoen, worden 55-plussers geadviseerd om vijf dagen in de week minstens
dertig minuten een matig intensieve lichamelijke activiteit uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke
verrichtingen zijn wandelen of fietsen (Gelinck, 2015).
Uit diverse onderzoeken naar het bevorderen van de intrinsieke motivatie blijkt dat het
toevoegen van een competitie element een positieve invloed kan hebben (Frederick-Recascino &
Schuster-Smith, 2003, Reeve & Deci, 1996). Foster, Linehan, Kirman, Lawson en James (2010)
hebben ook onderzoek gedaan naar de invloed van het toevoegen van een competitie element.
Daaruit kwam naar voren dat sociale en competitieve interactie tussen gebruikers op een online
sociaal netwerk positieve gedragsverandering kan realiseren (OV-6). Een keerzijde van deze
onderzoeken is dat er gekeken is naar diverse leeftijdsgroepen, behalve ouderen. Dit betekent
dat dit idee nog geen zekerheid geeft voor de doelgroep van dit onderzoek.
Bagalkot en Sokoler (2012) beschrijven drie behoeftes in het kader van fysieke revalidaties. Dit
zijn self-monitoring, self-articulation en social scaffolding. Deze drie ideëen zijn ook relevant voor dit
onderzoek aangezien het beschrijft hoe je senioren kunt motiveren bij het uitvoeren van
(revalidatie) activiteiten. Self-monitoring gaat over het meten en monitoren van je eigen gedrag.
Self-articulation beschrijft het idee dat patiënten actie ondernemen met opgenomen data door
het bijvoorbeeld te laten zien aan de dokter. Tot slot kenmerkt social scaffolding zich door een
actieve betrokkenheid van familie en soortgelijken als bronnen voor begeleiding en motivatie.
Ondanks dat Bagalkot en Sokoler enkel onderzoek hebben gedaan naar fysieke revalidaties bij
ouderen, is deze invalshoek wel relevant voor dit onderzoek. Voor dit onderzoek is het
stimuleren van beweging een van de speerpunten. Bij fysieke revalidaties worden ouderen ook
aangespoord om te blijven bewegen zodat het bijdraagt aan het herstel. Zodoende lijken deze
ideëen geschikt om te overwegen voor het ontwerp van het prototype. Het idee van self-
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monitoring kan bijvoorbeeld interessant zijn voor de doelgroep. Het geeft ze de mogelijkheid om
bij te kunnen houden wat en wanneer ze iets hebben gedaan. Self-monitoring zorgt ervoor dat ze
kunnen reflecteren en het kan een bevestiging zijn dat ze op de goede weg zitten (OV-7). Het
meten van diverse gezondheidsdata wordt wellicht te ingewikkeld voor de doelgroep, omdat
daar vaak technologische hulpmiddelen voor nodig zijn. De webapplicatie moet wel toegankelijk
blijven. Social scaffolding is juist weer interessant aangezien sociale steun de intrinsieke motivatie
van ouderen kan bevorderen (OV-8).
Gedragsverandering is een belangrijk speerpunt dat gerealiseerd moet worden bij de ouderen.
Robert Cialdini (1984) heeft zes principes beschreven op het gebied van gedragsverandering die
relevant kunnen zijn voor de doelgroep en dit onderzoek. Vooral het fenomeen ‘Social Proof’ is
een interessant fenomeen voor dit onderzoek. Het is een principe dat gebaseerd is op het idee
van veiligheid in aantallen van anderen. Cialdini beweert dat wanneer mensen onzeker zijn over
iets, ze geneigd zijn om te kijken naar wat anderen doen. Vooral mensen die vergelijkbaar zijn
met henzelf. De kans dat mensen producten of diensten afnemen wordt groter wanneer
soortgelijke mensen het ook al gebruiken. Dit perspectief toepassen in de webapplicatie kan
interessant zijn voor ouderen. Als ze nog onzeker zijn over het gebruiken van de applicatie, kan
bewijs van anderen ze wellicht over de drempel trekken. Omdat de webapplicatie bedoeld is voor
alleenstaande ouderen, zijn daar ook vooral veel mensen die zich in een soortgelijke situaties
verkeren. Wanneer de ouderen op de website komen, moeten ze kunnen zien wie en/of hoeveel
personen er gebruik maken van de toepassing (OV-9) zodat er bevestiging is voor ze dat het wel
goed zit. Een andere manier om dit toe te passen, is het laten zien van meningen en verhalen van
gebruikers (OV-10). Daarmee kun je met tekst weergeven wat iemand van de webapplicatie vindt.
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7.2 Inclusive design
Niet alle ouderen hebben uitgebreide kennis op het gebied van technologie blijkt uit een rapport
van het CBS. Zo heeft 30% van de 65-plussers geen of weinig ICT-vaardigheden. (CBS, ICT, kennis
en economie, 2016). Slechts 9% heeft een ‘meer dan basis’ kennis van ICT-vaardigheden. Uit
onderzoek van usability-expert Nielsen blijkt dat veel webdesigners dan ook geen rekening
houden met ouderen als gebruikers. Senioren blijken uit onderzoek eerder op te geven dan
jongeren wanneer ze een taak uitvoeren op een website. Daarnaast hebben ook veel websites
een te klein lettertype, waardoor het voor ouderen moeilijk is om teksten te lezen (Nielsen,
Seniors as Web Users, 2013). Het is dus niet alleen belangrijk om ouderen te motiveren om
(meer) te gaan bewegen, maar ze ook de juiste tools aan te reiken die toegankelijk zijn voor de
doelgroep. Het begrip inclusive design komt hierbij kijken. Inclusive design is al volgt te
beschrijven: het ontwerpen van producten, omgevingen en technologieën die voldoen aan de
wensen van het grootste gedeelte van de populatie (Langdon, Clarkson, Robinson, Lazar &
Heylighen, 2012).
De interactie tussen mens en product is op te delen in drie onderdelen: zintuiglijk, cognitief en
fysiek. Hiermee kan ook de populatie grofweg worden ingedeeld. Op basis van deze drie punten
is onderstaand model opgesteld: de Inclusive Design Cube. In dit model is te zien dat bij het
ontwerpen van producten, er met een groot deel van de populatie geen rekening wordt
gehouden. Senioren krijgen te maken met veelvoorkomende ouderdomsproblemen, denk
bijvoorbeeld aan een verminderd gezichtsvermogen of een achteruitgang in mobiliteit. Deze
ouderen komen daarom snel terecht in de “excluded” categorie.

Figuur 6 – Inclusive Design Cube (ICD)

Figuur 7 – Design exclusion

Inclusive design is een algemene design principe dat gaat over het ontwerpen van verschillende
soorten producten en services. De term komt dan ook uit de architectuur wereld. Het is ook goed
toe te passen op webdesign. Zo heeft Wassmer (2011) tien inclusive webdesign principes bedacht
die als richtlijnen bedoeld zijn om het websites gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken
voor iedereen. De tien principes zijn:
1. Neutraal
2. Flexibel
3. Eenvoudig
4. Waarneembaar
5. Informatief

6. Preventief
7. Tolerant
8. Zonder inspanning
9. Meegaand
10. Consistent

Deze principes kunnen worden meegenomen bij het opstellen van ontwerpeisen.
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Het boek van Langdon et al. (2012) bevat een collectie van onderzoeken en voorbeelden op het
gebied van inclusive design. Dit boek is geschikt voor dit onderzoek omdat er ook diverse
hoofdstukken zijn toegewijd aan het ontwerpen voor ouderen. In een onderzoek naar wat
ouderen belangrijke criteria vinden bij een goed design blijkt dat het belangrijk is dat het product
gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is (Goddard & Nicolle, 2012). Uit een artikel van
Goldhaber, Langdon en Clarkson (2012) komt naar voren dat er zo ontworpen moet worden dat
ouderen zich competent genoeg voelen en zo een hoge self-efficacy krijgen (OV-4).
Fisk heeft een boek geschreven, Designing for Older Adults, waarin richtlijnen worden benoemd
die bijdragen aan een goed design van systemen en omgevingen die de behoeften van ouderen
tegemoetkomt (Fisk, Czaja, Rogers, Charness, & Sharit, 2009). De methodes en richtlijnen in dit
boek, die gericht zijn op een oudere doelgroep, kunnen door de vergelijkbare doelgroep van dit
onderzoek bruikbaar zijn bij het ontwerpproces. Zo wordt aangeraden dat de font grootte
minstens 12 punten (=16 pixels) moet zijn en een lettertype moet worden gekozen uit de serif of
sans-serif font familie (OV-11). Ook wordt aangeraden dat het mogelijk moet zijn voor gebruikers
om de font grootte aan te passen (OV-12) en horizontaal scrollen zo veel mogelijk te beperken
(OV-13).
Sanner (2004) adviseert in haar rapport om een 12- of 14-punts lettertype te gebruiken om een
website senior vriendelijk te laten zijn. Daarbij geeft ze ook aan dat er voor websites een
voorkeur moet zijn voor lettertypes uit de serif font familie (OV-11). Tevens moet er rekening
worden gehouden met het gebruik van alleen hoofdletters om woorden te benadrukken. Voor
ouderen is het niet alleen lastiger om te lezen, het komt ook schreeuwerig en onaardig over. Als
laatst moeten confronterende woorden als ouderen of senioren niet gebruikt worden (OV-14). De
meeste personen worden er niet graag aan herinnerd dat ze ouder worden.
Uit andere onderzoeken blijkt eveneens dat een lettertype van 16 pixels gewenst is voor een
goede leesbaarheid van de broodtekst voor ouderen (OV-11) (Campbell, 2015; National Institute
on Aging, 2016).
Sciarretta, Ingrosso, Volpi, Opromalla & Grimaldi (2015) hebben onderzoek gedaan naar het
designen van applicaties voor ouderen. Een aantal uitkomsten van dit onderzoek zijn ook
toepasbaar voor de webapplicatie omdat het niet zozeer om tablet specifieke elementen gaat. Zo
wordt aangeraden om een groot contrast te hebben tussen de achtergrondkleur en tekstkleur,
waarbij er een voorkeur is voor een donkere kleur tekst op een lichte achtergrond (OV-15). Tevens
vinden ouderen het fijn als ze feedback krijgen wanneer ze iets uitvoeren op de applicatie (OV-16).
Ook Darvishy en Good (2013) hebben onderzoek gedaan naar inclusive websites. Daarvoor
hebben ze een aantal richtlijnen opgesteld die de gebruiksvriendelijkheid moet verhogen van
websites en applicaties waarbij senioren de doelgroep zijn. Zo geven ze aan dat het belangrijk is
om gebruikers te informeren over de huidige locatie van de gebruiker op de website. Verder kan
het laten zien van het pad wat de gebruikers hebben gevolgd op de website (OV-17) helpen bij de
oriëntatie. Links op een website om te navigeren moeten duidelijk herkenbaar zijn als links (OV18), ook voor kleurenblinden.
Nikou (2015) concludeert in recent onderzoek dat te veel functies en kenmerken in een mobiele
gezondheid en welzijn app ouderen kan overweldigen. Aangezien voor dit onderzoek ook een
soort gezondheidsapplicatie wordt ontwikkeld, betekent dit dat het gewenst is dat de applicatie
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een beperkt aantal functionaliteiten bevat (OV-19). Dit sluit ook aan bij het inclusive design
principe dat websites eenvoudig te gebruiken moeten zijn.
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7.3 Vergelijkbare (web)applicaties in de praktijk
Momenteel bestaan er veel (web)applicaties die gericht zijn op de oudere gebruiker. Voor dit
onderzoek zal er gekeken worden naar bestaande en vergelijkbare toepassingen. Interessante
webapplicaties voor dit project zijn websites die helpen bij het opdoen van sociale contacten en
die mogelijk iets doen op het gebied van beweging. Bij elke toepassing die is gevonden is een
SWOT-analyse gedaan. De SWOT-analyse geeft een overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen van een bepaalde applicatie.

7.1 - Klup
De Klup app is een mobiele applicatie die het meest in de buurt komt van de gewenste
oplossingsrichting. De omschrijving van de app is als volgt: ‘Maak makkelijk nieuwe vrienden in uw
eigen buurt met Klup. Klup is dé nieuwe social app voor de moderne senior. Klup koppelt u aan uw
buurtgenoten op basis van gemeenschappelijke interesses en locatie’ (Klup, 2017). De app is zowel te
downloaden op toestellen met een Android of iOS besturingssysteem en is gratis. Om de app te
gebruiken is een account nodig. Daarmee maak je een profiel aan, upload je een foto en vul je
een aantal persoonlijke kenmerken in. Andere gebruikers, ook wel ‘Kluppers’ genoemd, kunnen
jouw profiel bekijken. Wanneer je een profiel hebt aangemaakt, kan een gebruiker beginnen met
Kluppen. De werking van de applicatie is vergelijkbaar met de bekende dating-app Tinder. Zo krijg
je profielen te zien van andere gebruikers in de buurt en kun je ze naar links of rechts vegen.
Wanneer je iemand wilt uitnodigen om iets leuks mee te doen, kan er op een groen duimpje
gedrukt worden. Als de ander jou heeft geaccepteerd, kan er met die persoon worden gechat in

Figuur 8 – Screenshots Klup mobiele app Klup de app en kunnen gebruikers op die manier een
activiteit met elkaar plannen (Meijer, 2016).

De applicatie is een succes, zo blijkt uit diverse verhalen van gebruikers. Zo leerden Piet en Wilma
elkaar kennen via de app en spreken ze regelmatig af om bijvoorbeeld te gaan tafeltennissen
(Pesulima, 2016). Ook draagt de app bij aan het ontstaan van nieuwe vriendschappen. Zo leerden
twee Rotterdamse dames elkaar kennen door samen een kopje koffie te drinken en zijn ze
vriendinnen geworden. Vooral in Rotterdam, waar het is gestart, is de app populair. In juli 2016
had Klup landelijk ongeveer 1000 gebruikers waarvan 500 in Rotterdam woonachtig zijn (Vliet,
2016). Pluspunten van de applicatie zijn vooral het gebruiksgemak en de moderne uitstraling. De
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app borduurt voort op het succes van Tinder. Een account aanmaken gaat snel zodat je gelijk
kunt beginnen met het zoeken naar een maatje (OV-20).
Uit recensies in de App Store en Google Playstore komen een aantal minpunten naar voren. Zo
blijkt vooral bij Apple producten dat de servers niet altijd goed werken en chatten daardoor niet
mogelijk is. Tevens vinden gebruikers het jammer dat er alleen mogelijkheden zijn om individueel
in contact te komen met anderen en niet in groepsverband. Daarnaast is het niet mogelijk om
meer dan één foto te uploaden (OV-21).

SWOT-matrix Klup
Sterktes

Zwaktes

- Moderne uitstraling
- Snel starten met zoeken
- Keuze uit veel verschillende interesses en
activiteiten

- Vooral gebruikt in Rotterdam
- Gebruikers kunnen maximaal één foto
uploaden

Kansen

Bedreigingen

- Mogelijkheden om in groepsverband iets af
te spreken
- Landelijk uitbreiden

- De wat ‘minder moderne’ senior wordt
uitgesloten

7.2 – We helpen
De website We helpen, www.wehelpen.nl, is ook een sociaal netwerk waarbij mensen hulp
kunnen vragen of aanbieden. Op de website worden ook veel oproepen geplaatst door mensen
die een activiteit willen ondernemen met een ander. De website is voor iedereen vanaf 16 jaar te
gebruiken. De site heeft drie verschillende categorieën: hulp vragen, hulp aanbieden of samen

Figuur 9 – Homepage en plaatsen hulpvraag van www.wehelpen.nl
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met anderen hulp organiseren. Deze drie categorieën worden op de website ook gescheiden
door middel van kleurgebruik en aparte pagina’s. Dit geeft overzichtelijk weer of het om vraag of
aanbod gaat. Contact opnemen kan via de interne mailfunctie op de website. Het is mogelijk om
bij een hulpvraag een bericht te sturen. De ontvanger krijgt dit bericht vervolgens in zijn
persoonlijke mailbox op zijn profiel. Tevens kunnen gebruikers aanbevelingen sturen wanneer er
prettig contact is geweest. Deze aanbevelingen kunnen andere gebruikers weer zien en op die
manier een beter beeld krijgen (OV-22). Het plaatsen van een hulpvraag gaat via een duidelijk en
beschrijvend 5-stappen-plan (OV-23). Het nadeel van hulp vragen aan onbekenden op het
internet, is dat er personen tussen kunnen zitten die verkeerde intenties hebben. De site heeft
daarom een knop onderaan de pagina om ongewenst gedrag te melden (OV-24).

SWOT-matrix wehelpen.nl
Sterktes

Zwaktes

- Duidelijke onderscheiding vraag en aanbod
d.m.v. kleuren
- Ongewenst gedrag of misbruik kan gemeld
worden.
- Aanbevelingen sturen
- Interne mailfunctie

- Veel verschillende onderwerpen vraag en
aanbod. Geen filtermogelijkheden. Er staan van
alles door elkaar.

Kansen

Bedreigingen
- Bedrijven die hun diensten gaan aanbieden.
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7.3 - Sportpartner
Het zoeken naar een sportmaatje kan via de website www.sportpartner.nl. Zoals de URL al
suggereert, krijgen gebruikers de mogelijkheid om op zoek te gaan naar anderen om samen te
gaan sporten. Verschillende sporten zijn mogelijk en ook mag iedereen een profiel aanmaken op
de website. Deze webapplicatie is niet geheel kosteloos. Het aanmaken van een profiel is nog
gratis. Echter, het contact opnemen met anderen is alleen mogelijk wanneer je een betaald
‘Premium’ profiel hebt. Voor 1 maand betaal je €9,95 en als je een jaarabonnement neemt betaal
je €3,95 per maand. Het zoeken naar anderen kan door het selecteren van 1 van de 18 sporten.
De gebruiker krijgt dan profielen te zien van anderen met een korte omschrijving. Met een
premium account is het dan mogelijk om contact op te nemen met iemand.

Figuur 10 – Homepage www.sportpartner.nl
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Figuur 10 – Zoeken naar andere profielen

SWOT-matrix Sportpartner.nl
Sterktes

Zwaktes

- Het is mogelijk om filters in te stellen bij het
zoeken.
- Mogelijkheid om fotoverzoeken te sturen
- Favorieten bewaren.
- Keuze uit 18 voorgeselecteerde sporten

- Gebruikers kunnen alleen contact opnemen
wanneer ze een premium account
aanschaffen.

Kansen

Bedreigingen

- Een gebruiker kan een eigen sport
toevoegen

- Door de verschillende sporten is er bij
sommige sporten weinig kans op een match.
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7.4 - Beweegmaatje
Een website met hetzelfde concept als sportpartner is www.beweegmaatje.nl. Op deze website is
het ook mogelijk om contact op te nemen met iemand om samen te gaan sporten. Het
aanmaken van een account en contact opnemen met anderen is gratis op deze site. Ook is het
mogelijk om een groep aan te maken of bij een bestaande groep aan te melden die dezelfde
sportinteresse hebben. Contact opnemen met anderen kan via een chat of via een persoonlijke
mailfunctie binnen de website.

Figuur 11 – Homepage www.beweegmaatje.nl

Sterktes

Zwaktes

- Gebruikers zien actuele informatie over
leden aantallen.

- Langdurig registratie proces doordat er veel
vragen ingevuld moeten worden.

- Mogelijkheid om in een groep te sporten
Kansen

Bedreigingen

- Een modern jasje kan de site nieuw leven
inblazen.

- Weinig actieve leden
- Privacygevoelige informatie wordt
weergegeven, zoals wanneer een gebruiker
voor het laatst online was.
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8. Ontwerptabel
Uit het vooronderzoek en het literatuuronderzoek zijn een aantal theorieën en inzichten gevonden die
belangrijk kunnen zijn bij het ontwikkelen van het prototype. Deze inzichten zijn geformuleerd tot
ontwerpvoorwaarden waaraan het prototype aan zou moeten voldoen. De ontwerpvoorwaarden zijn
opgenomen in de ontwerptabel in dit hoofdstuk. Elke voorwaarde is gekoppeld aan een nummer en
aan de theorie of theorieën waaruit de voorwaarde is gekomen.
#

Theorie

Ontwerpvoorwaarde

1

Vooronderzoek

Gebruikers kunnen kiezen tussen twee activiteiten:
wandelen en/of fietsen.

2

Vooronderzoek
en
Vergelijkende (web)applicaties:
Klup

Een gebruiker kan activiteiten in groepsverband
plannen.

3

Vooronderzoek
en
Motivation (Philips et al., 2004)

Gebruikers zien de (gezondheid)voordelen van
lichamelijke activiteiten in.

4

Motivation
en
Inclusive design
(Ryan & Deci, 2000; Goldhaber,
Langdon & Clarkson, 2012)

Gebruikers voelen zich competent genoeg om met de
webapplicatie om te gaan.

5

Motivation
(Philips et al., 2004)

Gebruikers krijgen haalbare, korte termijn doelen die
worden begeleid met positieve boodschappen.

6

Motivation
(Foster et al, 2010)

De webapplicatie bevat een competitie-element

7

Motivation
(Bagalkot & Sokoler, 2012)

Self-monitoring: Gebruikers kunnen bijhouden
wanneer en met wie ze hebben gewandeld.

8

Motivation
(Bagalkot & Sokoler, 2012)

Social scaffolding: Gebruikers ervaren een actieve
betrokkenheid van gelijkgestemden.

9

Motivation (Cialdini, 1984)
en
Vergelijkende (web)applicaties:
www.beweegmaatje.nl

Gebruikers zien wie en/of hoeveel personen er gebruik
maken van de toepassing.

10

Motivation
(Cialdinia, 1984)

Gebruikers zien wat andere gebruikers van de
webapplicatie vinden.

11

Inclusive design
(Fisk et al, 2009; Sanner, 2004;

De keuze en grootte van het lettertype verhoogt de
leesbaarheid.
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Campbell, 2015; National
Institute on Aging, 2016)

12

Inclusive design
(Fisk et al, 2009)

Gebruikers kunnen de grootte van het lettertype
aanpassen.

13

Inclusive design
(Fisk et al, 2009)

Horizontaal scrollen is zoveel mogelijk beperkt.

14

Inclusive design
(Sanner, 2004)

De teksten van de webapplicatie vermijdt
confronterende woorden.

15

Inclusive design
(Sciarretta et al., 2015)

Er is een groot kleurcontrast tussen tekst en
achtergrond.

16

Inclusive design
(Sciarretta et al., 2015)

Gebruikers krijgen feedback wanneer ze iets uitvoeren
op de webapplicatie.

17

Inclusive design
(Darvishy & Good, 2013)

Gebruikers zien op welk deel van de website ze zitten
en welk pad ze hebben afgelegd om daar te komen.

18

Inclusive design
(Darvishy & Good, 2013)

Links op een website om te navigeren zijn ook
herkenbaar als links.

19

Inclusive design
(Nikou, 2015)

De webapplicatie bevat niet te veel functionaliteiten.

20

Vergelijkende (web)applicaties:
Klup

Een gebruiker kan snel een account aanmaken en
daarmee aan de slag.

21

Vergelijkende (web)applicaties:
Klup

Een gebruiker kan meerdere foto’s uploaden.

22

Vergelijkende (web)applicaties:
www.wehelpen.nl

Een gebruiker kan aanbevelingen voor andere
gebruikers geven.

23

Vergelijkende (web)applicaties:
www.wehelpen.nl

Gebruikers kunnen zien welke stappen ze nog moeten
ondernemen om een proces af te ronden.

24

Vergelijkende (web)applicaties:
www.wehelpen.nl

Gebruikers kunnen ongewenst gedrag rapporteren.
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9. Ideeëngeneratie
Voordat er een prototype wordt ontwikkeld, zijn er diverse ideeën bedacht voor de webapplicatie. In dit
hoofdstuk wordt er ingegaan op de ideeëngeneratie en de selectie van het gekozen concept. Bij het
kiezen van het finale concept, zijn de ideeën die zijn voortgekomen afgewogen a.d.h.v. de
ontwerpvoorwaarden en de doelstelling.

9.1 Brainstormsessie
Voor het bedenken van ideeën en concepten voor het prototype is een creatieve
brainstormsessie gehouden. Daarbij waren er drie hoofdtopics van tevoren geformuleerd:

1. Contacten zoeken en maken
2. Motiveren om te gaan wandelen
3. Naam voor de webapplicatie
De eerste topic is gekozen, omdat dit al is genoemd als oplossingsrichting. Ouderen moeten een
mogelijkheid krijgen om in contact te komen met gelijkgestemden. Het tweede topic is naar
voren gekomen door het literatuuronderzoek. In het theoretisch kader is al benoemd dat een
deel van de ouderen gestimuleerd moet worden om te gaan en te blijven bewegen. Hoe dit mee
te nemen in de website was dus interessant om over te brainstormen. Ook was het bij het
brainstormen nog niet helemaal duidelijk of de website alleen voor wandelen of ook voor fietsen
zou zijn. Tijdens de brainstormsessie is dus alleen wandelen meegenomen als beweegactiviteit.
De derde topic was gedaan, simpelweg omdat er nog geen naam voor de website was.
De brainstormsessie heeft plaatsgevonden met vijf andere afstudeer studenten van de opleiding
Human Technology en Biomedische technologie. Bij elk topic heeft iedereen 5 minuten de tijd
gehad om zoveel mogelijk ideeën op te schrijven op meegeleverde post-its. Vervolgens kreeg
iedereen de beurt om al zijn of haar ideeën te presenteren en uit te leggen aan de anderen.
Daarna moest iedereen drie ideeën kiezen van zichzelf waar ze het meest in zien. Deze werden in
het midden op een groot vel gelegd. Wanneer er dubbele ideeën waren of ideeën die op elkaar
leken, werden die bij elkaar gevoegd. Aansluitend werden de overgebleven ideeën geëvalueerd.
Zouden bepaalde ideeën eventueel gecombineerd of nog verbeterd kunnen worden? Wanneer
dat was afgerond, was het tijd om te stemmen op het beste idee. Iedereen kreeg vijf punten om
te verdelen. Zo kwam er een overzicht met de ‘beste ideeën’.
Voor het eerste topic zijn er vijf ideeën naar voren gekomen hoe gebruikers andere gebruikers
zouden kunnen zoeken en hoe ze daar vervolgens contact mee kunnen maken. De vijf ideeën:








Filtermogelijkheden zoals bijv. op Martkplaats.nl
Selectiemethode. Een gebruiker krijgt een aantal vragen waarbij hij of zij steeds moet kiezen
tussen twee antwoorden. Bijvoorbeeld: Wil je in groepsverband lopen of met één iemand?
Wil je een lange afstand lopen of een korte? Uit de antwoorden van deze vragen zullen
gebruikers aan elkaar gekoppeld worden.
Een agenda op de website waarbij je kunt zien wanneer gebruikers van plan zijn om te gaan
wandelen.
Mogelijkheid om groepsactiviteiten aan te maken en bij andere groepen aan te sluiten.
Suggesties/aanbevelingen van profielen uitlichten op de homepage.

Dit zijn de ideeën bij topic twee:



Gebruikers kunnen sparen voor beloningen, zoals gratis koffie/thee of kortingen.
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Een spelelement zoals bijvoorbeeld een selfie challenge of een foto zoektocht.
Gebruikers kunnen lopen voor goede doelen.
Doel van de maand.
Logboek/gezondheidsmeter. Gebruikers kunnen bijhouden hoeveel ze hebben gelopen en de
gezondheidsmeter laat zien wat voor positieve invloed dit heeft op de gezondheid.

De ideeën voor een naam voor de webapplicatie:







Op volle toeren
Wandelmaatje/wandelvriendje/Walking Buddy
Loopmaatje
Renvriendin
Loop met mij

De ideeën die hierboven zijn genoemd zijn tegen het licht gehouden en kritisch afgewogen aan
de hand van de opgestelde ontwerpvoorwaarden en de doelstelling.

Figuur 12 – Brainstormsessie ideeën

9.2 Selectiecriteria
De selectiecriteria voor het opstellen van concepten zijn gebaseerd op het probleem, de
doelstelling en de ontwerpvoorwaarden die zijn voortgekomen uit het vooronderzoek en
literatuuronderzoek. De selectiecriteria zijn als volgt geformuleerd:

1. De webapplicatie geeft de mogelijkheid tot sociale interactie met andere gebruikers.
2. De webapplicatie stimuleert gebruikers om contact met elkaar op te nemen.
3. De webapplicatie stimuleert gebruikers om (meer) te gaan wandelen en/of fietsen.
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4. De webapplicatie is toegankelijk voor en te gebruiken door de doelgroep.
5. De webapplicatie is responsive en te gebruiken op meerdere apparaten.
6. De webapplicatie bevat ontwerpvoorwaarden zoals benoemd in hoofdstuk 8.
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9.3 Concepten
Op basis van de eerder geformuleerde ontwerpvoorwaarden en de ideeën die uit de
brainstormsessie zijn gekomen, zijn er drie concepten bedacht. Met deze concepten kan er een
idee ontstaan in welke richting de webapplicatie zou kunnen gaan. De concepten beschrijven hoe
de webapplicatie over het algemeen zou werken. De drie concepten zullen naast de
ontwerpvoorwaarden worden gelegd om tot een definitief concept te komen. Het definitieve
concept zal worden uitgewerkt tot een werkend prototype.

Concept 1
Dit concept richt zich op het zoeken naar matches tussen twee gebruikers. Wanneer een gebruiker
een profiel aanmaakt, zal de gebruiker een aantal vragen moeten beantwoorden. Dit zullen vragen
zijn over of ze willen fietsen of wandelen, of dat ze bijvoorbeeld lange of korte afstanden willen
wandelen. Een andere vraag kan zijn: sport je liever in groepsverband of met één iemand? Uit de
antwoorden van deze vragen krijgt de gebruiker een aantal matches. De gebruiker krijgt dan de
mogelijkheid om een of meerdere van deze matches te contacteren via een chatfunctie binnen de
webapplicatie.
Concept 2
Ook met dit concept maakt de gebruiker een profiel aan waarbij er een aantal gegevens ingevuld
zullen moeten worden. Gebruikers kunnen echter zelf op zoek gaan naar anderen door middel van
een zoekfunctie gecombineerd met een aantal filters. Zo kun je zoeken op locatie en op
wandelvoorkeuren. Gebruikers kunnen profielen bekijken van anderen en zo op die manier
beslissen of ze eventueel contact willen opnemen met die persoon. Op de homepage staan een
aantal uitgelichte profielen. Je kunt daar bijvoorbeeld komen te staan wanneer je een premium
account koopt. Ook krijgen de gebruikers een doel te zien dat elke maand verandert. Zo kan een
doel bijvoorbeeld zijn om minstens 2x in de week te wandelen, of een afstand van een bepaald
aantal km. Dit kunnen ze bijhouden in een logboek dat gekoppeld is aan het profiel. Wanneer ze
aangeven dat ze het doel hebben behaald, kan er gespaard worden voor kortingen of een gratis
bakje koffie of thee.

Concept 3
Gebruikers kunnen zoeken naar activiteiten in een grote algemene agenda en zich aanmelden voor
deze activiteiten. Ook is er een mogelijkheid om zelf groepsactiviteiten aan te maken in deze agenda
waar anderen zich weer bij aan kunnen sluiten. Bij elke activiteit kun je aangeven wanneer het is,
waar het is en hoe laat het begint. Gebruikers kunnen dan ook aangeven of ze bijvoorbeeld ook zin
hebben om samen na afloop een kopje koffie of thee te drinken.
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9.4 Definitief concept
Uit de drie concepten uit paragraaf 9.2 en de selectiecriteria van 9.3 is een definitief concept
ontstaan. De drie concepten zijn allemaal naast de ontwerpvoorwaarden gelegd. Als aan een
voorwaarde wordt voldaan, levert dat één punt op. De scores voor de drie concepten zijn als
volgt:
Selectiecriteria
Aan welke
ontwerpvoorwaarden
wordt voldaan?

Concept 1
OV-1, OV-2, OV-8,
OV-11, OV-12, OV13, OV-14, OV-15,
OV-16, OV-18, OV20, OV-21, OV-23,
OV-24.

Totaal

14

Concept 2
OV-1, OV-2, OV-3,
OV-5, OV-7, OV-8,
OV-9, OV-11, OV-12,
OV-13, OV-14, OV15, OV-16, OV-18,
OV-20, OV-21, OV23, OV-24.
18

Concept 3
OV-1, OV-2, OV-8, OV-11,
OV-12, OV-13, OV-14,
OV-15, OV-16, OV-18,
OV-20, OV-21, OV-23,
OV-24.

14

Concept 2 komt als beste naar voren na het scoren van de ontwerpvoorwaarden. Dit concept is
uiteindelijk uitgewerkt tot het volgende definitieve concept met een uitgebreidere beschrijving:
Het definitieve concept omvat al eerste het aanmaken van profielen. Bij registratie zal de
gebruiker een aantal gegevens over zichzelf moeten invullen en wordt er zo een profiel
aangemaakt. Andere gebruikers die ook geregistreerd zijn kunnen dit profiel dan ook
bekijken. Gebruikers kunnen zoeken naar anderen en er is een zoekfunctie met een aantal
filters zoals: zoeken op locatie- en activiteiten-voorkeuren. Bij het zoeken krijgt een gebruiker
een lijst met profielen te zien en op basis van deze profielen is het mogelijk om contact op te
nemen met deze persoon via een geïntegreerde mailfunctie binnen de website. Ook is het
mogelijk om groepen aan te maken en andere gebruikers uit te nodigen voor deze groep of
zelf aanmelden bij een bestaande groep. Deze groepen kunnen ook worden gezocht op
verschillende eigenschappen zoals soorten activiteit en locatie. Naast het zoeken van andere
gebruikers en groepen, kunnen gebruikers een eigen “gezondheidsmeter” inzien. Gebruikers
kunnen invoeren wat ze aan beweging hebben gedaan per week en wat voor positieve
invloed dit heeft op de gezondheid. Ook worden gebruikers uitgedaagd met een doel. Een
doel is eigenlijk een soort extra stimulans om meer te gaan bewegen. Daarbij wordt ook
getoond wat de gezondheidsvoordelen zijn van het behalen van dit doel. Wanneer de
gebruiker aangeeft dit doel behaald te hebben, sparen ze voor punten. Deze punten kunnen
ze weer inleveren voor verschillende beloningen, zoals een gratis kopje koffie/thee of ze
leveren de punten in waardoor er bijvoorbeeld een donatie wordt gedaan aan een goed doel.

Het definitieve concept is een sociaal netwerk met profielen van gebruikers. Zo kunnen
gebruikers andere profielen bekijken en dus zien wie er gebruik maken van de toepassing (OV-9).
Omdat er ook een mogelijkheid is tot het opzetten van groepsactiviteiten of het aanmelden bij
dergelijke groepen, kan een gebruiker dus activiteiten in groepsverband plannen (OV-21). De
website zal zich richten op twee activiteiten: wandelen en fietsen (OV-1). Het inbouwen van een
soort “gezondheidsmeter” geeft de gebruikers inzicht in hun eigen activiteiten en laat tevens de
gezondheidsvoordelen zien (OV-3, 7). Ook wordt een doel weergegeven op de website, waardoor
de gebruikers ook worden gemotiveerd om anderen op te zoeken en dat doel te behalen (OV-5).
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De overige ontwerpvoorwaarden die zijn benoemd in hoofdstuk 8, zijn voornamelijk gericht op
de inhoud en vormgeving. Deze zullen tijdens het ontwerpen worden meegenomen.
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10. Prototype
In het vorige hoofdstuk is het definitieve concept gekozen en omschreven. Dit concept is ontwikkeld tot
een prototype. In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van het prototype beschreven.

10.1 Lo-fi wireframes
De allereerste stap die is gezet voor het ontwerpen, is het maken van lo-fi wireframes. Lo-fi
wireframes zijn visuele weergaves waarbij er wordt gefocust op de indeling van elementen op
een website en niet zozeer op de vormgeving. Aspecten zoals afbeeldingen, lettertypes en
kleuren zijn nog niet aan de orde. De ontwerpen zijn gemaakt met de wireframing tool: Axure. De
Lo-fi wireframes zijn te vinden in bijlage 4.

10.2 Hi-fi wireframes
Na het ontwerpen van lo-fi wireframes, is het maken van hi-fi wireframes een logische stap.
Uiteindelijk is er gekozen, in overleg met de opdrachtgever, om deze stap over te slaan. Deze
keuze is gemaakt omdat bij de ontwikkeling van het prototype je ook veel ontwerpkeuzes kunt
toepassen of aanpassen. De lo-fi wireframes bieden een goede basis om direct aan de slag te
gaan met HTML en CSS voor het maken van het prototype. Het maken van hi-fi wireframes kost
tevens veel tijd wanneer dit tot in de details goed wordt gedaan. Deze details kunnen ook al
worden verwerkt en snel worden aangepast tijdens de ontwikkeling van het prototype.

10.3 Prototype
Het prototype is gebaseerd op het definitieve concept, zoals beschreven in paragraaf 9.4. Het
prototype is te vinden op de schoolserver van de Hanzehogeschool. De URL van het prototype:
http://st320238.cmd16a.cmi.hanze.nl/

10.3.1 Gebruikte technieken
Het definitieve prototype is gemaakt met HTML, SCSS en PHP. SCSS is een extensie voor CSS.
CSS is een taal die de vormgeving van een pagina bepaalt. SCSS is een uitgebreide versie van CSS
en heeft meer mogelijkheden. Met SCSS is het bijvoorbeeld mogelijk om kleurcodes in variabelen
te stoppen, wat met CSS niet kan. Wanneer SCSS goed wordt toegepast, kan dit veel tijd schelen
in het programmeren van de opmaak. De taal PHP is gebruikt om een aantal basisgegevens door
te sturen naar andere pagina’s binnen de website. Wanneer een testpersoon een account
aanmaakt, worden de ingevoerde gegevens in dezelfde sessie bewaard. De ingevulde gegevens
zijn dan te zien in het eigen profiel van de testpersoon. Er is op de achtergrond geen database
die deze gegevens opslaat. De gegevens die de testpersonen bij de evaluatie invoeren, worden
alleen tijdens zo’n sessie onthouden. Bij het afsluiten van de pagina’s worden de gegevens
gewist.

10.3.2 Check ontwerpvoorwaarden
Een aantal ontwerpvoorwaarden die benoemd zijn in de ontwerptabel in hoofdstuk 8 zijn
uiteindelijk niet toegepast voor het uiteindelijke prototype. Zo is ontwerpvoorwaarde 6: De
webapplicatie bevat een competitie-element niet terug te zien in het prototype of het concept. Deze
ontwerpvoorwaarde is voortgekomen uit een onderzoek waarbij juist ouderen niet zijn
meegenomen, wat toch de doelgroep is van dit onderzoek. Het was wellicht wel interessant
geweest om dit tevens te testen bij de doelgroep. Toch is gekozen om dit uiteindelijk niet toe te
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passen. Het belangrijkste doel van de website is gebruikers in contact laten komen met elkaar.
Ontwerpvoorwaarde 6 zou daar in eerste instantie geen toegevoegde waarde aan geven.
Ontwerpvoorwaarde 22: Een gebruiker kan aanbevelingen voor andere gebruikers geven is ook niet
verwerkt in het uiteindelijke prototype. Als mensen uit de doelgroep voor het eerst de website
zien, kan het misschien confronterend overkomen dat anderen je een beoordeling of
bijvoorbeeld een aantal sterren kunnen geven. Zo komt het in eerste instantie toch over alsof
populariteit een belangrijk ding is.
Ontwerpvoorwaarde 7: Self-monitoring: Gebruikers kunnen bijhouden wanneer en met wie ze hebben
gewandeld zal voor de helft worden toegepast. Gebruikers zullen de mogelijkheid krijgen om bij te
houden wanneer ze hebben gewandeld, maar niet per sé met wie. Hiervoor is gekozen omdat
gebruikers ook al een doel krijgen. Ontwerpvoorwaarde 7 zal dus deels worden gekoppeld met
ontwerpvoorwaarde 5: Gebruikers krijgen haalbare, korte termijn doelen die worden begeleid met
positieve boodschappen. Op die manier kunnen gebruikers bijhouden hoever ze zijn in het
bereiken van het doel.
Ontwerpvoorwaarde 9: Gebruikers zien wie en/of hoeveel personen er gebruik maken van de
toepassing is deels aangepast voor de website. Gebruikers kunnen wel zien wie er gebruik maken
van de website. Op die manier weten ze met wie ze in contact kunnen komen. Het aantal is niet
relevant in eerste instantie. De website kan wel aangeven dat er duizenden mensen de website
gebruiken, maar gebruikers zullen het belangrijker vinden dat er mensen bij hen in de omgeving
zijn waarmee ze contact kunnen leggen.
Als laatst zal ontwerpvoorwaarde 10: Gebruikers zien wat andere gebruikers van de webapplicatie
vinden zal in eerste instantie niet worden gebruikt voor het prototype. Dit wordt veelvuldig
toegepast op verschillende websites. Het nadeel hiervan kan zijn dat mensen het te positief
zullen vinden, aangezien vaak juist positieve reacties uitgelicht worden. Hierdoor kunnen mensen
het idee krijgen dat het nep overkomt.
Ook zijn er een aantal ontwerpvoorwaarden die niet zozeer visueel zijn weer te geven in het
prototype, zoals bijvoorbeeld nummer 4: Gebruikers voelen zich competent genoeg om met de
webapplicatie om te gaan. Een aantal ontwerpbeslissingen heeft wel als doel om bij te dragen aan
de gebruiksvriendelijkheid zodat de website eenvoudig te begrijpen is. Of de doelgroep daar ook
daadwerkelijk zo over denkt, zal uit de evaluatie moeten blijken.
Ook ontwerpvoorwaarde 19: De webapplicatie bevat niet te veel functionaliteiten is een lastige om
aan te geven. Er is wel geprobeerd om aan deze ontwerpvoorwaarde te voldoen. Zo is er naast
het zoeken van een wandel of fietsmaatje een mogelijkheid om in groepsverband in contact te
komen en is er nog een aparte pagina waar de gezondheidsmeter op staat. Zo is het aantal hoofd
functionaliteiten beperkt tot drie stuks. Naast deze functionaliteiten zijn er nog een aantal
algemene functionaliteiten zoals: registreren, inloggen, berichten sturen en ontvangen en het
eigen profiel wijzigen.
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10.3.3 Ontwerpbeslissingen
Uit de ontwerpvoorwaarden zijn ontwerpbeslissingen gekomen. Ontwerpbeslissingen
beschrijven hoe de ontwerpvoorwaarde zijn toegepast in het prototype. De ontwerpvoorwaarden
die hiervoor zijn beschreven die niet worden gebruikt, staan ook niet meer in deze tabel. De
bijbehorende nummers zoals weergegeven in hoofdstuk 8 zijn behouden.
#

Theorie

Ontwerpvoorwaa
rde

Argument

Ontwerpbeslissing

1

Vooronderzoek

Gebruikers
kunnen kiezen
tussen twee
activiteiten:
wandelen en/of
fietsen.

Uit het vooronderzoek bleek dat
fietsen een populaire activiteit is
onder de doelgroep. Naast
fietsen is met de opdrachtgever
gekozen voor de activiteit
wandelen. Een activiteit wat
voor iedereen toegankelijk is en
overal gedaan kan worden.

Gebruikers kunnen een
wandel of fietsmaatje zoeken
op de website om contact
mee op te nemen. Dit kan
zowel via de homepage als
aparte pagina’s voor
wandelen en fietsen.

2

Vooronderzoek
en
Vergelijkende
(web)applicaties:
Klup

Een gebruiker kan
activiteiten in
groepsverband
plannen.

Mensen uit de doelgroep lijken
sporten in groepsverband erg
op prijs te stellen. Door deze
optie geef je de gebruiker een
keuze: zoeken naar een maatje
of zoeken naar een groep. Voor
ieder wat wils.

Gebruikers kunnen een
groep op zoeken bij hen in de
buurt. Ook is het mogelijk
voor een gebruiker zelf een
groep op te zetten, mocht er
bijvoorbeeld niets tussen
zitten wat ze leuk vinden.

3

Vooronderzoek
en
Motivation

Gebruikers zien de
(gezondheid)voord
elen van
lichamelijke
activiteiten in.

Veel ouderen weten op zich wel
dat beweging goed voor ze is,
maar wat er daadwerkelijk
gebeurt met je lichaam, dat
weten de meesten niet. Dit kan
ze motiveren om (meer) te gaan
bewegen.

Er wordt op een aparte
pagina aandacht besteed aan
de gezondheidsvoordelen
van bewegen. Deze
voordelen worden opgesomd
zodat ze snel door te nemen
zijn.

4

Motivation
en
Inclusive design

Gebruikers voelen
zich competent
genoeg om met de
webapplicatie om
te gaan.

Een groot deel van de ouderen
zijn onzeker in de omgang met
techniek, voornamelijk omdat ze
er niet mee opgegroeid zijn. Als
de website te ingewikkeld wordt,
zullen ze afhaken. Het is dus
belangrijk om een duidelijke
beschrijving te hanteren
wanneer ze bepaalde dingen
moeten uitvoeren.

De website is toegankelijk en
gemakkelijk in gebruik voor
de doelgroep.

5

Motivation

Gebruikers krijgen
haalbare, korte
termijn doelen die
worden begeleid

Het geven van doelen kan
motiverend werken voor de
doelgroep. Zo werken ze toe

Er wordt op een aparte
pagina aandacht besteed aan
een doel. Elke maand zal het
doel gekoppeld zijn aan een
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met positieve
boodschappen.

naar iets en dat kan voldoening
geven.

van de twee activiteiten:
wandelen of fietsen.
Daarnaast wordt het doel
weer opgedeeld in een doel
wat in een week kan worden
behaald.

7

Motivation

Self-monitoring:
Gebruikers
kunnen bijhouden
wanneer ze
hebben
gewandeld.

Het kan motiverend werken om
terug te zien in een overzicht
wat iemand heeft ondernomen
aan activiteiten.

Deze voorwaarde zal
gekoppeld worden aan
voorwaarde 5. Een gebruiker
kan op die manier bijhouden
hoe ver hij of zij is met het
bereiken van een bepaald
doel. Bij het toevoegen van
activiteiten zullen positieve
boodschappen gebruikt
worden om de gebruiker aan
te moedigen.

8

Motivation

Social scaffolding:
Gebruikers
ervaren een
actieve
betrokkenheid van
gelijkgestemden.

Ouderen hebben behoefte aan
sociaal contact. Als ouderen dan
juist wordt geleid naar andere
soortgelijken zal het plezier
toenemen van het gebruik van
de toepassing.

Ouderen moeten gestuurd
worden naar mogelijkheden
om in contact te komen met
anderen. Deze functionaliteit
is ongeveer de basis van
deze website. Zo zullen er
veel mogelijkheden zijn voor
de gebruiker om anderen te
zoeken. Dat begint al op de
homepage en zal op
meerdere pagina’s
terugkeren.

9

Motivation
en
Vergelijkende
(web)applicaties:
www.beweegmaat
je.nl

Gebruikers zien
wie er gebruik
maken van de
toepassing.

Door te zien wie er gebruik
maakt van de toepassing,
krijgen gebruikers een beeld of
het een leuke website is voor ze.
Wanneer ze bijvoorbeeld veel
soortgelijken zien met een
vergelijkbaar verhaal, kan dat
een band scheppen.

Bij het zoeken naar een
maatje, krijgen gebruikers
profielen te zien. Het profiel
geeft een aantal gegevens
weer zoals: Naam,
woonplaats, leeftijd en een
verhaaltje.

11

Inclusive design

De keuze en
grootte van het
lettertype
verhoogt de
leesbaarheid.

Bij veel ouderen gaat het zicht
achteruit naarmate ze ouder
worden. Het is dus van belang
dat ze gemakkelijk teksten
kunnen lezen.

Met behulp van
literatuuronderzoek zal er
gekozen worden voor een
lettertype grootte van 16
pixels en het lettertype
familie: Open Sans.
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12

Inclusive design

Gebruikers
kunnen de grootte
van het lettertype
aanpassen.

Ouderen zullen het fijn vinden
om de grootte van het lettertype
nog zelf aan te kunnen passen.

Gebruikers krijgen de
mogelijkheid om het
standaard lettertype
eventueel groter of kleiner te
maken d.m.v. een icoon
bovenaan de pagina.
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Inclusive design

Horizontaal
scrollen is zoveel
mogelijk beperkt.

Het beperken van horizontaal
scrollen verhoogt de
gebruiksvriendelijkheid.
Ouderen weten niet altijd dat je
ver kan scrollen, dit zijn ze niet
gewend.

Presenteer de belangrijke
informatie ‘boven de vouw’
van het scherm. Daarnaast is
het belangrijk dat gebruikers
binnen 2 of 3 scrolls aan de
onderkant zijn.
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Inclusive design

De teksten van de
webapplicatie
vermijdt
confronterende
woorden.

Ouderen vinden het niet fijn als
ze eraan herinnerd worden dat
ze oud zijn.
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Inclusive design

Er is een groot
kleurcontrast
tussen tekst en
achtergrond.
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Inclusive design

Gebruikers krijgen
feedback wanneer
ze iets uitvoeren
op de
webapplicatie.

17

Inclusive design

Gebruikers zien op
welk deel van de
website ze zitten
en welk pad ze
hebben afgelegd
om daar te
komen.

Het is fijn als ouderen de tekst
moeiteloos kunnen lezen. Een
groot kleurcontrast tussen tekst
en achtergrond verhoogt de
leesbaarheid.
Nogmaals het gegeven dat
ouderen onzeker kunnen zijn
met technologie. Door feedback
te geven wanneer ze iets
uitvoeren, krijgen ze het idee
dat het goed is gegaan wat weer
kan leiden tot meer zekerheid.
Ook wanneer er om een extra
bevestiging wordt gevraagd, kan
dit juist weer voor zekerheid
zorgen. Is dit inderdaad wat de
oudere wilde uitvoeren? Door
de extra bevestiging is er
eventueel nog een weg terug.
Het kan fijn zijn voor de
doelgroep om wat navigatie
assistentie te hebben. Soms
weten ze niet meer zo goed
waar ze op een website zijn en
wat assistentie zou dan een
oplossing kunnen zijn.

Vermijd woorden als:
bejaarden, ouderen of
senioren. Ook uitspraken
zoals: ga van die bank af
kunnen onvriendelijk
overkomen.
Witte letters worden op een
donkere/zwarte achtergrond
neergezet en zwarte letters
op een witte achtergrond.
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Inclusive design

Links op een
website om te

Hyperlinks of buttons zijn een
perfecte manier om gebruikers

Gebruikers krijgen feedback
wanneer ze bijvoorbeeld een
bericht versturen of weggaan
uit een groep. Weten ze
zeker dat ze weg uit de groep
willen?

Het toepassen van
breadcrumbs op elke pagina
laat zien welk pad een
gebruik heeft genomen.
Bovenaan de menubalk krijgt
de geopende pagina een
andere kleur dan de andere
navigatielinks.
Hyperlinks hebben een ander
uiterlijk dan gewone tekst en
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navigeren zijn ook
herkenbaar als
links.

te assisteren bij het vinden van
de juiste informatie. Daarbij is
het wel belangrijk dat
gebruikers weten dat ze daar
ook op kunnen klikken.

buttons zijn ook duidelijk
herkenbaar als buttons door
een duidelijke button layout.

19

Inclusive design

De webapplicatie
bevat niet te veel
functionaliteiten.

Te veel functionaliteiten kan
leiden tot een overload aan
informatie voor de doelgroep.
Dit kan overweldigend
overkomen waardoor het te veel
wordt.

De functionaliteiten op de
website zijn: registreren,
inloggen, berichten sturen en
ontvangen, een fiets of
wandelmaatje zoeken, profiel
wijzigen, een groep zoeken of
een groep aanmaken.

20

Vergelijkende
(web)applicaties:
Klup

Een gebruiker kan
snel een account
aanmaken en
daarmee aan de
slag.

Als een gebruiker nieuwsgierig
is, is het prettig als je snel
gebruik kan maken van de
functionaliteiten.

Het aanmaken van een
account gebeurt in twee
stappen.
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Vergelijkende
(web)applicaties:
Klup

Een gebruiker kan
meerdere foto’s
uploaden.

Soms willen gebruikers
meerdere foto’s van zichzelf
uploaden. Het is mogelijk om
één of meerdere foto’s toe te
voegen. De keuze is aan de
gebruiker.

Gebruikers kunnen bij het
eigen profiel één of meerder
foto’s uploaden.
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Vergelijkende
(web)applicaties:
www.wehelpen.nl

Gebruikers zien
welke stappen ze
nog moeten
ondernemen om
een proces af te
ronden.

Het aangeven van het aantal
stappen kan geruststellend
werken. Zo komt een gebruiker
niet voor onverwachte
verrassingen.

Bij het aanmaken van een
account wordt het aantal
stappen bovenaan
weergegeven inclusief een
korte beschrijving.
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Vergelijkende
(web)applicaties:
www.wehelpen.nl

Gebruikers
kunnen
ongewenst gedrag
rapporteren.

Veiligheid is voor de doelgroep
belangrijk. Doordat de
doelgroep zich niet zeker voelt
met technologie, zijn ze ook
eerder bang dat gegevens van
ze worden misbruikt of dat ze er
worden ingeluisd door anderen.

Er is een link naar een pagina
voor het melden van
misbruik of ongewenst
gedrag.
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10.3.4 Het prototype
Hieronder zijn een aantal screenshots van het prototype te zien. De screenshots zijn voorzien van
pijlen die visueel weergeven welke
ontwerpvoorwaarde is omgezet tot een
OV-12: Gebruikers kunnen de grootte
ontwerpbeslissing.
van het lettertype aanpassen.

Figuur 13 – Homepage
OV-1: Gebruikers kunnen kiezen tussen
2 activiteiten: wandelen & fietsen.

OV 23 - Gebruikers zien
welke stappen ze nog
moeten ondernemen om
een proces af te ronden.

OV-20: Een gebruiker
kan snel een account
aanmaken en
daarmee aan de slag.

Figuur 14 - Registreren
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OV-17: Gebruikers zien op
welk deel van de website ze
zitten en welk pad ze hebben
afgelegd om daar te komen.

OV- 14: De teksten van de
webapplicatie vermijdt
confronterende woorden.
OV-15: Er is een groot
kleurcontrast tussen tekst
en achtergrond.

OV- 3: Gebruikers zien de
(gezondheid)
voordelen van
lichamelijke activiteiten
in.

Figuur 15 – Informatiepagina

OV-8: Social scaffolding: Gebruikers ervaren een actieve
betrokkenheid van gelijkgestemden.
OV-9: Gebruikers zien wie en/of hoeveel personen er gebruik
maken van de toepassing

Figuur 16 – Wandelaars zoeken
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OV-16: Gebruikers krijgen feedback wanneer
ze iets uitvoeren op de webapplicatie.

Figuur 17 – Feedback na het versturen van een bericht.

OV-2: Een gebruiker kan
activiteiten in
groepsverband plannen.

Figuur 18 – Groepen pagina
OV-24: Gebruikers kunnen ongewenst
gedrag rapporteren.
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OV-5: Gebruikers krijgen haalbare, korte
termijn doelen die worden begeleid met
positieve boodschappen.

Figuur 19 – Gezondheidsmeter pagina

OV-7: Self-monitoring: Gebruikers kunnen de
hoeveelheid activiteiten bijhouden.
OV-13: Horizontaal
scrollen is zoveel
mogelijk beperkt
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11. Evaluatie
Tijdens de evaluatie is het prototype voorgelegd aan en besproken met mensen uit de doelgroep. In dit
hoofdstuk wordt de methodologie kort toegelicht, de evaluatievraag vastgesteld en de resultaten
geanalyseerd.

11.1 Methodologie
Voor het evalueren van het prototype is het belangrijk dat personen uit de doelgroep in
aanraking komen met het prototype. Op deze manier krijg je de meest interessante informatie,
aangezien deze mensen later potentiële gebruikers zijn van de website. Voordat het prototype is
ontwikkeld, is er een lijst gemaakt met ontwerpvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn vervolgens
omgezet tot ontwerpbeslissingen die tot uiting zijn gekomen in de definitieve versie van het
prototype. Om te beoordelen of deze ontwerprichtlijnen en dus het prototype bijdraagt aan de
doelstelling van dit onderzoek, is kwalitatief onderzoek gewenst. Met kwalitatief onderzoek krijg
je reacties en meningen van mensen uit de doelgroep. Deze subjectieve gegevens zijn belangrijk
omdat je daarmee bijvoorbeeld kunt achterhalen hoe iemand iets ervaart.
Om deze gegevens te achterhalen, is er allereerst veldonderzoek gedaan. Voor de respondenten
die deelnemen aan dit onderzoek, betekent dit dat ze in de persoonlijk levenssfeer zijn bezocht.
Omdat een prototype van een website zal worden geëvalueerd, is een computer, laptop of een
tablet daarvoor nodig. Aan de testpersonen is gevraagd of zij dit in huis hadden. Zo konden ze
zelf de website op hun eigen vertrouwde apparaat testen.
Tijdens het testen is de methode gedragsobservatie toegepast. De testpersonen die benaderd
zijn, kregen een aantal ‘opdrachten’ die ze mochten uitvoeren op het prototype. Als observator is
het belangrijk om goed op te letten hoe de personen deze taken uitvoeren. Gedrag, houding en
de gezichtsuitdrukking kunnen al veel verklappen. Nadat een testpersoon klaar is met het
uitvoeren van de opdrachten, wordt een interview afgenomen. In het interview zullen zaken als
gebruiksgemak, vormgeving en het idee aan bod komen. Dit interview is semigestructureerd. Het
interview is onderverdeeld in een aantal topics met bijbehorende vragen. Wanneer iets
bijvoorbeeld niet duidelijk is, of juist interessant, kun je als interviewer doorvragen. De testopzet,
inclusief interviewvragen, is opgenomen in bijlage 5.
De interviews die zijn afgenomen zullen allereerst getranscribeerd. Na het uitschrijven van de
interviews, worden de interviews gecodeerd. Dat betekent dat de interviews worden nagelezen
en interessante citaten eruit worden gehaald. Deze passages worden dan voorzien van één of
meerdere woorden, oftewel, ‘een code’. Na de volgende coderingsstappen: open, axiaal en
selectief coderen, blijven er een aantal relevante quotes over waarmee de evaluatievraag kan
worden beantwoord en een conclusie kan worden gevormd.
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11.2 Evaluatievraag
De evaluatievraag is de vraag die het belangrijkst is om antwoord op te krijgen. Deze vraag is
gebaseerd op de doelstelling van het onderzoek zoals genoemd in hoofdstuk 3. De
evaluatievraag is als volgt:

“Is een website, waarbij ouderen de mogelijkheid krijgen om met anderen in contact te
komen, een manier om deze mensen te stimuleren om (meer) te gaan fietsen en/of
wandelen?”

11.3 Onderzoeksgroep
Voor dit onderzoek zijn acht personen uit de doelgroep benaderd en gevraagd voor de evaluatie.
Hieronder een aantal kenmerken van de participanten:
# Participant
1
2
3
4
5
6
7
8

Leeftijd
79
69
66
59
64
67
69
71

Woonplaats
Zwolle
Zwolle
Amsterdam
Purmerend
Purmerend
Zwolle
Dalfsen
Dalfsen

Geslacht
M
V
M
V
V
V
V
V

Woont zelfstandig?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

In de onderzoeksgroep valt op dat er twee personen uitschieters zijn qua leeftijd. De leeftijd van
de doelgroep voor dit onderzoek is vastgesteld op 65 plus. Toch is er iemand benaderd die op
dat moment 59 jaar was. Hiervoor is gekozen, omdat leeftijd eigenlijk de enige afwijkende
kenmerk was en ze over een aantal jaar toch de doelgroep benaderd. De gemiddelde leeftijd van
de onderzoeksgroep is 68. Ook zijn er twee participanten die niet zelfstandig woonde. Eén
daarvan gaf aan dat haar man niet iemand is die snel meegaat om een rondje te fietsen of
wandelen. De ander ging echter wel regelmatig op pad met haar man. Maar ook van zo’n iemand
kunnen de bevindingen interessant zijn, juist omdat zij, in dit geval, al een maatje heeft om dit
soort dingen mee te ondernemen.

11.4 Resultaten
Uit de observaties en de interviews zijn een aantal bevindingen verkregen die kunnen leiden tot
geherformuleerde en/of nieuwe ontwerpbeslissingen. Hieronder volgen resultaten die verkregen
zijn tijdens het observeren en de resultaten die verkregen zijn bij het afnemen van interviews.

11.4.1 Observaties
De resultaten die verkregen zijn tijdens het observeren zijn per opdracht gescheiden.
Opdracht 1: Informatie over gezondheidsvoordelen
Als eerste opdracht voor de testpersonen, was de vraag of ze de gezondheidsvoordelen konden
vinden op de website die bewegen met zich meebrengt. Deze voordelen zijn te vinden op de over
volle toeren webpagina. Wat opviel bij de testpersonen tijdens deze opdracht is dat 6
testpersonen eerst een account aanmaakten en daarmee vervolgens inlogden voordat ze op de
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juiste pagina terecht kwamen. Slechts 2 gebruikten de ‘lees meer’ button die links op de
homepage staat bij een stuk tekst. Niemand maakte gebruik van de navigatiebalk bovenaan om
naar de over volle toeren pagina te navigeren. Het positieve was wel dat alle gebruikers
moeiteloos een account hadden aangemaakt en daarmee konden inloggen. Bij het aanmaken
van een account is er een gebruikersnaam invoerveld. Echter, 3 testpersonen hadden een emailadres daar ingevuld als gebruikersnaam, ondanks dat een e-mailadres niet verplicht is daar.
Opdracht 2: Account aanmaken en inloggen
Zoals hierboven al vermeld, het registreren en inloggen ging bij iedereen vrijwel probleemloos.
Opdracht 3: Een fiets of wandel maatje zoeken en een berichtje sturen
Om een wandel of fiets maatje te zoeken, heeft een gebruiker twee manieren om te zoeken. Eén
manier is via het ‘Direct zoeken’ blok die gelijk te zien is op de homepage. De tweede manier is via
de navigatiebalk bovenaan de website. Daar kan een gebruiker kiezen tussen wandelen of fietsen
en op die pagina zoeken. De testpersonen kregen zelf de keuze of ze op zoek gingen naar iemand
om mee te wandelen of om mee te fietsen. Oftewel, welke activiteit zouden zij het liefst willen
doen. Hieronder het resultaat.

Voorkeursactiviteit
2
6

Fietsen

Wandelen

Grafiek 1 – Voorkeursactiviteiten
testpersonen
Een bericht versturen
Het versturen van een bericht ging, op 1 persoon na, probleemloos. Deze persoon gebruikte een
laptop met een aparte muis. Toen de muisaanwijzer buiten het bericht versturen blok zat en hij
licht de mousepad aanraakte, verdween de mogelijkheid om een bericht te versturen. Dit zorgde
voor wat lichte frustratie bij de testpersoon, aangezien het verhaal waar hij mee bezig was,
opnieuw moest worden getypt.
Opdracht 4: Profieltekst toevoegen
Met deze opdracht moesten de testpersonen een profieltekst maken voor het eigen profiel. Bij 4
mensen ging dit probleemloos en wisten ze dat ze bovenaan moesten zijn om naar het eigen
profiel te gaan. Bij de andere 4 duurde het langer voordat ze daarachter kwamen. Sommigen
gingen kijken bij profielen van andere gebruikers en twee gingen weer terug naar de over volle
toeren pagina. Ook gaven 2 testpersonen het op en konden ze pas weer verder nadat ze een hint
hadden gekregen. Wanneer de testpersonen het eigen profiel hadden gevonden, ging bij
iedereen het toevoegen van een stuk tekst aan het profiel wel gewoon probleemloos.

60

Opdracht 5: Groepen
Ook bij deze opdracht kregen de testpersonen een keuze. Ze mochten kiezen tussen het
aanmaken van een nieuwe groep, of op zoek gaan naar een bestaande groep om zich daarbij te
voegen. Deze keus was precies verdeeld, 4 om 4. Het maken van een nieuwe groep ging bij alle 4
zonder problemen en ook het zoeken en aanmelden bij een bestaande groep ging bij de andere
4 goed. De vraag aan de testpersonen was ook of ze, zonder dat het uitmaakte welke keuze ze
hadden gemaakt, om een berichtje achter te laten op de groepspagina. Het lukte alle
testpersonen om een berichtje achter te laten. Echter, bij drie participanten duurde het even om
uit te zoeken waar ze precies moesten beginnen met typen. Alle drie wilde ze eerst in de
berichten box zelf typen, en niet in het invoerveld dat er onderstaat. Dit zorgde voor wat
verwarring in eerste instantie.

De 3 respondenten
dachten ook hier te
kunnen typen.

Daadwerkelijke invoerveld.

Figuur 20 – Groepsbord
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11.4.2 Interviews
Tijdens de interviews zijn er resultaten voortgekomen voor drie topics: Gebruiksvriendelijkheid,
vormgeving en het concept.
Gebruiksvriendelijkheid
Een van de eerste vragen die gesteld werden tijdens het interview, is
#
Cijfer
of de testpersoon zijn of haar eigen computerkwaliteiten een cijfer
1
6
kon geven. Hiernaast de cijfers. Bijna niemand durft zichzelf een écht
2
6
hoog cijfer te geven. Eén iemand geeft zelfs een dikke onvoldoende
3
7
aan zichzelf. Met een gemiddelde van 6.2 is het dus maar een krappe
4
6
5
4
voldoende. Na afloop van de interviews bleek ook wel bij een aantal
6
7,5
personen dat ze zich niet zelfverzekerd voelen met computers: “Dat is
7
7
een beetje nieuw wat ik nu aan het doen ben. En dan, dan moet ik even
8
6
inkomen. Ja er kwam veel op me af” (Bijlage 6.1) of “Ik vond het moeilijk
Gemiddeld: 6.2
eventjes. Het is veel in een keer doen toch wel. Er komt wel veel op je af”
(Bijlage 6.5). Ook respondent 7 had even tijd nodig: “Moest wel even kijken. Even van nou, even om
de weg te vinden in die website. Maar op een gegeven moment dan is het allemaal wel te vinden ja”
(Bijlage 6.7). Respondent 2 vertelde juist het volgende: “Je hoeft helemaal niet zo heel veel voor te
kunnen. Of een computerfreak te zijn” (Bijlage 6.2) terwijl ze zichzelf toch een 6 gaf.
Opdracht 4 was voor de meeste testpersonen lastig. Met opdracht 4 moesten ze een account
aanmaken en inloggen. Het aanmaken van een account en inloggen ging probleemloos, alleen
vinden waar het stond was niet voor iedereen even duidelijk. Zo zei respondent 8: “Nou
bijvoorbeeld bij het inloggen. Dat kon ik niet vinden. Dat stond dan bovenaan maar dat was wat
onduidelijk”. Bij respondent 3 gingen de opdrachten vrij vlot. Echter zei hij wel het volgende: “Nou,
als ik naar veel mensen kijk van mijn leeftijd en ouder. Die kennen dat allemaal niet. Dat moet er wat
uitgebreider staan”. Hij kon zich dus wel voorstellen dat anderen in zijn omgeving er meer moeite
mee zouden hebben. Deze quote ging voornamelijk over het zoeken naar een maatje.
Vormgeving
Over de vormgeving waren alle testpersonen redelijk enthousiast. Hier een greep uit de reacties:
Respondent #
1
2
3
4
5
6
7
8

Citaat
“Oh grandioos. Mooi. Ja prachtig.”
“Leuk. Ja ook de, het is niet dat het in een keer van je scherm spat dat je
achterover duikt. Of dat je flitsende dingen hebt. Ja het is heel toegankelijk.”
“Ja dat past bij ons he? Die kleuren wel.”
“Ja gewoon lekker rustig houden. Dat is wel fijn.”
“Ja dat was wel goed.”
“Ja netjes. En het is duidelijk waar het over gaat, met die wandelaars op de
achtergrond.”
“Ja goed. Ja goed.”
“Ja leuk. Echt goed en helder. Pakkend. Je gaat wel direct kijken en het is heel
duidelijk.”

Toch waren er een aantal dingen op te merken aan de vormgeving. Aan alle participanten is ook
gevraagd wat hun eerste indruk was van de website. Respondent 1: “Zo in die natuur. Daar die
mensen lopen. Met die bekende wandelstokken” en respondent 6: “En het is duidelijk waar het over
gaat, met die wandelaars op de achtergrond”. Deze twee vonden de achtergrond op de homepage
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wel toepasselijk. Respondent 3 echter niet: “Je ziet gelijk oude mensen. Met van die stokken erbij.
Mijn eerste indruk was dat het oude mensen waren met stokken. Grijs mag het ook zijn. Maar die
stokken, dat is gauw van moeilijk lopen”. De achtergrond kwam dus toch een soort van
‘confronterend’ over op één iemand.
Qua lettergrootte gaf iedereen aan dat het goed te lezen was. Alleen respondent 8 gaf aan dat
sommige elementen iets groter zouden mogen: “Nou sommigen konden misschien toch iets groter
denk ik. Bij home. Die dingetjes bovenaan. Maar bekijken of zulke dingen, die waren heel duidelijk”.
Hier had ze het over de breadcrumbs die bovenaan elke pagina staan om de afgelegde weg te
laten zien.
Hieronder een aantal opmerkingen waarbij een verbetering gewenst is in de vormgeving.
Respondent #
3
7
8

Citaat
“Nou als ik naar veel mensen kijk van mijn leeftijd en veel ouder. Die kennen
dat allemaal niet. Dus er moet uitgebreider staan.”
“Nou bijvoorbeeld bij het versturen van een bericht naar iemand. Met die
tekst. Dat je gewoon een groot tekst vak hebt. Dat leest wat makkelijker.“
“Maar daar mag misschien dan duidelijker bijstaan dat het om je eigen
profiel gaat. Duidelijkere omschrijving misschien. Net als bij het wijzigen van
de tekst bij je profiel. Dat vinkje was voor mij niet duidelijk dat het om
opslaan ging.

Het concept
Misschien wel een van de belangrijkste vragen die gesteld is tijdens het interview: Zou je de
website zelf gaan gebruiken? Hieronder de uitkomsten in tabelvorm:
Respondent #
1
2
3
4

5

6
7

8

Citaat
“Nee, dat moeten denk ik ietsjes jongere mensen doen. Mensen vanaf een,
ja, vanaf een jaar of 50 ofzo.”
“Nou, dat denk ik wel. Ja denk het wel. Jawel.”
“Ja zou er zo’n site zijn, enne, ik zou een daggie mee willen fietsen. Dan zou
ik het nog willen doen ook.”
“Weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is lastig te zeggen. Ja je kan wel zeggen
nee dat gebruik ik niet, maar als je zover bent dan zoek je weleens dingen
op. Nee voor nu heb ik het ook niet nodig.”
“Ja. Zeker. Je zoekt zelf je vrienden eigenlijk op he? Je doet het eigenlijk zelf.
Als je zegt om nu met een vriendin te gaan wandelen, dat kan niet, want
die werkt. Dus je bent altijd alleen. Ja dan is dit wel fijn.”
“Ja. In principe. Jazeker.”
“Ja want als je alleen staat dan ben je toch weleens zoekende van, ik zou
weleens willen fietsen maar met wie, of wat ook. En dan zou je eigenlijk
door zo’n website, kun je dan je eigenlijk aanmelden van goh, is er ook
iemand die interesse heeft om te gaan fietsen of wandelen.”
“Ja, dan zou ik wel even kijken ja. En op klikken en oh. Om te kijken wat er
in de buurt is ja.”

In totaal zijn er dus 6 van de 8 geïnterviewden die zeggen dat ze het zouden gaan gebruiken
mocht de website volledig ontwikkeld zijn. Alleen respondent nummer 1 geeft aan dat hij het
zeker niet gaat gebruiken. Deze meneer is ook 79 jaar en vind zichzelf dan toch net iets te oud
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daarvoor. Toch zag hij het idee wel zitten toen gevraagd werd wat hij van het idee vond: “Ja. Dan
kun je toch dat contact leggen. Zo doe je dan zoveel via die website. Mensen bij mekander halen, via die
website.” Respondent 4 weet het nog niet zo goed. Deze mevrouw is 59 jaar en geeft aan dat ze er
op dit moment nog geen behoefte aan heeft. De twee ‘uitschieters’ qua leeftijd zijn niet echt
enthousiast over het idee. De mensen die qua leeftijd beter overeenkomen met de leeftijd die is
vastgesteld voor de doelgroep geven wel aan dat ze het zouden gebruiken.
Het concept van de website omvat het idee dat gebruikers kunnen kiezen tussen twee
activiteiten: wandelen en fietsen. Ook hier is door middel van interviews geprobeerd om erachter
te komen of deze activiteiten aansluiten bij de doelgroep. De voorkeur bij de meeste
geïnterviewden ging uit naar de activiteit fietsen, 6 in totaal. Toch zien een aantal respondenten
een andere activiteit ook wel zitten. Zo maakte participant 1 een groep aan en wilde hij er een
fitnessgroepje van maken. Respondent 2 zei: “Ja of iets met lezen ofzo. Dat bijvoorbeeld in een
groep. Of zingen, of muziek maken samen.” Echter, respondent 3 gaf aan het juist wel bij deze twee
activiteiten te laten: “Ja dat doen de meeste. Als je nou bijvoorbeeld tennis bij zet, dan is het misschien
3 op de 1000 mensen die dat ook kunnen.” Hierover is dus wat verdeeldheid. Echter lijkt het wel dat
alle participanten wel iets hadden met minstens een van de twee activiteiten.
Op de vraag of mensen nog opmerkingen hadden over verbeterpunten konden benoemen, zijn
de volgende uitspraken verzameld.
Respondent #
3
8
8
8

8

Citaat
“Nou als ik naar veel mensen kijk van mijn leeftijd en veel ouder. Die
kennen dat allemaal niet. Dus er moet uitgebreider staan.”
“En op een gegeven moment kwam ik op die pagina met doelen. Dat zou
ik mensen zelf laten invullen.”
“Zin in meer beweging? Bijvoorbeeld. Want op volle toeren kan van alles
zijn.” (Over de titel)
“Misschien ook leuk dat je een afspraaklocatie opzoekt. Dat mensen
daarop kunnen zoeken. Of op wat voor soort manier je wilt lopen. Lange
afstanden. Een rondje of dat je naar een bepaald doel of punt in een stad
gaat.”
“Of dat je zegt, ik pak de trein, naar Groningen ofzo. En dat je daar dan
een rondje stad gaat lopen. Dat je op die manier variaties hebt.”
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12. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt de evaluatievraag beantwoord en worden verbeterpunten benoemd die leiden
tot geherformuleerde of nieuwe ontwerpbeslissingen.
De evaluatievraag:

“Is een website, waarbij ouderen de mogelijkheid krijgen om met anderen in contact te
komen, een manier om deze mensen te stimuleren om (meer) te gaan fietsen en/of
wandelen?”
Aan de hand van de resultaten kan deze vraag met een ja beantwoord worden. Van de 8
testpersonen, geven 6 aan dat ze de website zouden gebruiken mocht het op de markt komen.
Van de overige 2 gaf respondent 1 wel aan dat hij het een goed idee vond, alleen niet zozeer voor
zichzelf. Alleen één iemand zag het idee gewoon niet zitten. Ook de activiteiten, wandelen en
fietsen, lijken een geschikte keuze qua activiteit voor de doelgroep. Eén respondent gaf wel aan
dat zo’n website ook leuk zou zijn om mensen te vinden om samen muziek mee te maken. Dat is
wel een interessant idee natuurlijk, echter zal het niet bijdragen aan de doelstelling van dit
onderzoek. Al met al lijkt dit idee een plausibele mogelijkheid om ouderen te stimuleren om
meer te gaan bewegen.
Uiteindelijk zijn er wel een aantal verbeterpunten te noemen naar aanleiding van de observaties
en de interviews. Zo is er bijvoorbeeld bewust gekozen om de testpersonen niet te vertellen dat
er een mogelijkheid was om de tekstgrootte aan te passen. Uiteindelijk heeft ook niemand dit
gebruikt. Dat betekent dus of dat ze niet wisten dat het kon met het icoontje wat rechts
bovenaan de pagina stond, of ze hadden het niet nodig. Aan de hand van de interviews is
gebleken dat bijna alle testpersonen het ook niet nodig hadden. Toch kan het net het verschil
maken voor die ene persoon. De website moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen.
Daarom is het verstandig om het nog duidelijker te maken aan gebruikers dat deze optie
aanwezig is. Er kan dus vastgesteld worden dat een tekstgrootte icoon met een pijltje ernaast niet
herkenbaar genoeg is voor de doelgroep van dit onderzoek.
Ook het navigeren naar het eigen profiel ging bij een aantal personen moeizaam. Wanneer een
gebruiker een account aanmaakt, kan hij of zij navigeren naar het eigen profiel door op de
ingevoerde naam bovenaan te klikken. Dit blijkt voor een aantal personen niet vanzelfsprekend
wat voor frustratie kan zorgen. Om dit op te lossen is het gewenst om tekst zoals: “Mijn profiel”
bovenaan te zetten, in plaats van de gebruikersnaam. Wat ook opviel, was dat deze mensen bij
andere profielen gingen kijken om bij het eigen profiel te komen. Een extra mogelijkheid om te
navigeren naar het eigen profiel op andermans profielen vergroot de kans dat ze weten hoe ze
naar het eigen profiel moeten.
De achtergrond van de website werd door de meeste respondenten als positief ervaren, of in
ieder geval niet als storend. Toch gaf respondent 3 aan dat het voor hem in eerste instantie
verkeerd overkwam. Hij zag wandelstokken en koppelde dat aan moeilijk lopen. Verder vond hij
de afbeelding wel goed, alleen die wandelstokken gaven aanvankelijk een verkeerde indruk.
Naast dat het idee door de doelgroep wordt geaccepteerd en als stimulerend bevonden, zijn er
nog een aantal suggesties naar voren gekomen om het wellicht leuker te maken. Zo kwam de
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suggestie naar voren voor een mogelijkheid om te zoeken op afspraaklocatie of juist iets als
eindlocatie. Het wordt interessant om dat te combineren met een dagje weg naar een andere
stad voor de gebruiker.
Een ondertitel voor de titel van de website blijkt ook een gewenste toevoeging volgens één
respondent. Zo weten gebruikers gelijk om wat voor soort website het gaat. Het klopt dat de titel
van de website nog wat algemeen is en van alles kan beteken. Met een subtitel kan dat weg
worden genomen. De subtitel zou iets moeten bevatten waaruit blijkt dat je met de website de
mogelijkheid om in contact te komen met anderen om te gaan bewegen.
Hieronder een tabel met geherformuleerde ontwerpbeslissingen.
Knelpunt
De homepage achtergrond afbeelding
geeft in eerste instantie een verkeerde
indruk.

Sommige functies bevatten te weinig
instructies en/of beschrijvingen.

Gebruikers weten niet dat ze de
tekstgrootte kunnen aanpassen.

Geherformuleerde ontwerpbeslissing
OV-14: De teksten van de webapplicatie vermijdt
confronterende woorden én afbeeldingen. Vermijd
woorden als: bejaarden, ouderen of senioren. Ook
uitspraken zoals: ga van die bank af kunnen
onvriendelijk overkomen. En voor de afbeeldingen
geldt: omzeil afbeeldingen waarbij het kan lijken dat
mensen niet goed kunnen lopen of fietsen.
OV-4: Gebruikers voelen zich competent genoeg om
met de webapplicatie om te gaan. Elk element op de
website waar een gebruiker interactie mee kan
hebben moet voorzien zijn van een duidelijke
instructie of beschrijving. Duidelijke labels en korte
omschrijvingen, bijvoorbeeld bij het zoeken,
vergemakkelijken het gebruik voor de doelgroep.
Ook het aangeven waar kan worden begonnen met
typen, zoals bijvoorbeeld bij het groepsbord,
verkleint frustraties.
OV-12: Gebruikers kunnen de grootte van het lettertype
aanpassen. Deze functie staat duidelijk bovenaan de
pagina. Een tekstgrootte icoon met een pijltje plus
de tekst: tekstgrootte wijzigen bovenaan de pagina
geeft gebruikers deze optie herkenbaar weer.

Deze tabel bevat nieuwe ontwerpbeslissingen die voortgekomen zijn uit knelpunten.
Knelpunt
Navigeren naar eigen profiel

Opslaan van het wijzigen van de
profieltekst
Het versturen van een bericht naar
iemand heeft een te kleine ‘textarea’ om
tekst in te vullen.

Nieuwe ontwerpbeslissing
Een gebruiker moet duidelijk krijgen dat hij of zij een
eigen profiel heeft en waar hij of zij het eigen profiel
kan vinden. Er moet bovenaan een link komen te
staan met de tekst: Mijn profiel.
Een gebruiker weet waar hij of zij moet zijn om
wijzigingen in het profiel door te voeren. Een
duidelijke button met de tekst ‘Opslaan’ is gewenst.
Gebruikers krijgen genoeg ruimte om tekst in te
voeren wanneer ze bijvoorbeeld een bericht
versturen naar iemand.
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13. Aanbevelingen
Aanbevelingen staan beschreven in dit hoofdstuk. Wat moet er uiteindelijk gebeuren om het product in
de markt te zetten?
Het prototype is getest en interessant bevonden door de testpersonen afkomstig uit de
doelgroep. Maar voordat het in de markt kan worden gezet, zullen er nog een aantal
aanpassingen moeten plaatsvinden. Allereerst de aanpassingen zoals benoemd in het
voorgaande hoofdstuk. Daarnaast is het prototype alleen een visuele weergave van hoe de
website eruit zou moeten zien. Het werkt verder wel als een website, en het is ook gemaakt in de
talen HTML, (S)CSS en PHP. De basis is er dus. Alleen deze basis is de ‘voorkant’ van een website.
Gegevens worden bijvoorbeeld nog niet opgeslagen of vastgelegd in een database. De
‘achterkant’, ook wel de backend genoemd, van de website is er nog niet. Wanneer er toekomst
wordt gezien in deze website, zal de backend moeten worden uitbesteed aan een andere partij
dat hierin gespecialiseerd in is. In Groningen is de mediacentrale, dichtbij het Groningen
Europapark treinstation, een plek waar zo’n partij te vinden is. In de mediacentrale zijn diverse
ICT-bedrijven waaraan dit zou kunnen worden voorgelegd en waar je uit mag gaan van een
goede kwaliteit. Dit zou bijvoorbeeld tevens kunnen worden voorgelegd aan een andere student
als (afstudeer)stage. Het voordeel is dat het kosteloos is. Het nadeel is echter dat er geen
garantie is op kwaliteit en ook bijvoorbeeld op zaken als onderhoud. Daarover kan je
bijvoorbeeld met een ICT-bedrijf betere afspraken over maken.

13.1 Treinreizen met NS
Een andere tip van een van de respondenten, was het koppelen van een wandeling aan een
treinreis. Dit zou bijvoorbeeld perfect gecombineerd worden aan aanbiedingen vanuit de NSspoordeelwinkel. Het zou mooi zijn om contact op te nemen met de NS en op die manier een
samenwerking aan te gaan. Zo kan je op de Op volle toeren website NS-reizen aanbieden in
combinatie met een wandeling of fietstocht. Zo kunnen gebruikers er eventueel een dagje op
uitgaan en een andere omgeving ontdekken door een wandeling of fietstocht.

13.2 Gratis kopje koffie of thee
In het concept is het al benoemd, de mogelijkheid om te sparen voor een gratis kopje koffie of
thee. In het prototype is het verwerkt op de gezondheidsmeter. Wanneer gebruikers een bepaald
doel behalen, worden ze beloond met een kopje koffie of thee. Zo’n mogelijkheid moet nog wel in
het echt worden aangemaakt. Voor nu is het fictief opgenomen in het prototype. Wanneer de
echte website wordt gebouwd, zal er bijvoorbeeld contact op moeten worden genomen met
cafés in verschillende steden om te overleggen over de mogelijkheden. Uiteraard zullen ze er ook
wat voor terug willen. De website kan dan bijvoorbeeld deze horeca tenten uitlichten.

13.3 Ondertitel voor de website
Zoals een van de respondenten ook al aangaf, een subtitel zou het duidelijker maken waar de
website over gaat. Een ondertitel zou bijvoorbeeld het volgende kunnen zijn: ‘Samen in
beweging’. Op volle toeren is net wat te algemeen en kan van alles betekenen. Een subtitel geeft
net dat beetje extra weer waar het over gaat.
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13.4 Inzet product
Wat handig kan zijn, voordat het product ook echt in de markt wordt gezet, is het testen van de
website met een pilot-groep, bijvoorbeeld in Groningen. SPRINT is een afdeling binnen het UMCG
en kan zo de connecties van het UMCG gebruiken om testpersonen te vinden voor het testen van
de website. Mensen die bijvoorbeeld van een verpleegafdeling komen of mensen die beweging
nodig hebben voor de revalidatie kunnen worden benaderd. Voor het testen, moet de website
goed werken. Een pilot-groep van bijvoorbeeld honderd mensen zou ideaal zijn, bij voorkeur
allemaal woonachtig in Groningen. Zo vinden mensen uit de pilot-groep in ieder geval mensen bij
hen in de buurt, zodat ze samen op pad kunnen gaan. Hieruit zullen er wellicht nog meer
suggesties of knelpunten naar voren komen. De website is daardoor helemaal klaar om door
heel Nederland te worden gebruikt. Om dit in heel Nederland te kunnen promoten, zouden
bijvoorbeeld ook andere ziekenhuizen kunnen worden benaderd om dit aan te bieden. Ook zou
het mooi zijn als een oudere omroep, zoals omroep MAX, aandacht zou besteden aan dit item. Zo
komt de website onder de doelgroep, en zullen er meer mensen er gebruik van maken.
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14. Kritische beschouwing
In dit hoofdstuk is de kritische beschouwing opgenomen. Er zal worden gereflecteerd over het
literatuuronderzoek, de onderzoeksmethoden, de onderzoeksuitkomsten, de ontwerpvoorwaarden en
de inzet van het product.

14.1 Literatuuronderzoek
Tijdens het literatuuronderzoek is er gekeken naar theorieën over motivation en inclusive design.
Beide theorieën leken relevant voor het onderzoek. Allereerst motivation, omdat veel 65-plussers
een gebrek aan zelfvertrouwen hebben als het gaat om beweging. Door ideeën van motivation
toe te passen, kan dit zelfvertrouwen verhoogd worden. Inclusive design omvat het principe dat
als je een product ontwerpt, dit voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moet zijn. Aangezien
ouderen niet altijd even handig zijn in computers, is dit belangrijk om in het achterhoofd te
nemen bij het ontwerpen. Bij het zoeken naar relevante literatuur over deze onderwerpen, is
zoveel mogelijk gekeken naar rapporten of onderzoeken die een vergelijkbare doelgroep hadden.
Toch zijn er een aantal ontwerpvoorwaarden gebaseerd op algemene theorieën van motivation.
Maar een groot deel van die ontwerpvoorwaarden zijn uiteindelijk niet meegenomen in het
uiteindelijke prototype. Voorbeelden daarvan zijn ontwerpvoorwaarde 6: De webapplicatie bevat
een competitie-element of ontwerpvoorwaarde 10: Gebruikers zien wat andere gebruikers van de
webapplicatie vinden. De ontwerpvoorwaarden die gebaseerd zijn op het literatuuronderzoek
over inclusive design zijn allemaal wel meegenomen, omdat deze theorie erg geschikt leek voor
de doelgroep van dit onderzoek.
Naast de theorieën van motivation en inclusive design, is er ook gekeken naar andere
vergelijkbare (web)applicaties om te voorkomen dat het wiel opnieuw moet worden uitgevonden
of om fouten juist te voorkomen. De sterke en zwakke punten die per (web)applicatie naar voren
is gekomen is gebaseerd op ervaringen van andere gebruikers, die te vinden waren in de reviews
bijvoorbeeld, en gebaseerd op eigen gebruik. Voor elke (web)applicatie heb ik een account
aangemaakt om de functionaliteiten te bekijken en door te nemen. De ontwerpvoorwaarden die
hieruit zijn gekomen zijn dus deels gebaseerd op subjectieve ervaringen. Tevens hadden
sommige toepassingen niet zozeer een specifieke doelgroep, zoals met dit onderzoek wel het
geval is. Aangezien ik als persoon ook niet tot de doelgroep behoor, kan dit wellicht hebben
gezorgd voor ontwerpvoorwaarden die niet helemaal geschikt zijn.

14.2 Onderzoeksmethoden
14.2.1 Gedragsobservatie
Als onderzoeksmethode bij de evaluatie is de methode gedragsobservatie gebruikt. Met deze
methode kun je veel inzichten verzamelen door het kijken naar gezichtsuitdrukkingen of
uitgevoerde handelingen. Als observator zit je ernaast en help je de testpersonen niet. Toch viel
op bij de evaluatie dat de testpersonen snel naar jou kijken als observator als ze er even niet uit
komen. Dit doen ze natuurlijk eerder omdat ze weten dat jij de website ook gemaakt hebt. Eén
iemand gaf het zelfs op en kon pas verder nadat ik ze een hint had gegeven. Iets wat eigenlijk niet
zou moeten, maar op die manier kon de testpersoon toch verder kijken op de website. Het is
voor de doelgroep dus wel wat onwennig dat er iemand als observator naast zit. Je merkt ook dat
ze naar bevestiging zoeken wanneer ze iets uitvoeren, iets wat ze normaal niet zouden doen als
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ze alleen achter een website zitten. Dus in het doen en laten voelen de respondenten zich
misschien wel wat bekeken waardoor ze wat onzekerder zijn met het nemen van beslissingen.

14.2.2 Interviews
Naast het observeren van de testpersonen, zijn er ook interviews afgenomen. Deze interviews
gaven de mogelijkheid om de personen een reactie te geven op het prototype. Deze methode is
een goede manier om kwalitatieve data te verzamelen. Toch is het wel lastig om de juiste vragen
te stellen. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk open vragen te stellen, maar soms stel je
automatisch meer gesloten vragen. Het afnemen van interviews is dan ook iets wat ik nog niet
veel heb gedaan. Tijdens de opleiding is het een keer voorgekomen dat ik een interview heb
afgenomen. Het is dus lastig om in een keer een heel goed interview af te nemen, zoiets leer je
niet van de een op de andere dag. Na het uittypen van de interviews merkte ik wel op dat
sommige antwoorden van respondenten de mogelijkheid gaven om door te vragen, maar ik dat
als interviewer toch niet heb gedaan. Wanneer dit vaker geoefend wordt, zullen dit soort
uitspraken eerder herkend worden.

14.2.3 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep kwam, op één persoon na, overeen met de doelgroep die van tevoren is
vastgesteld voor dit onderzoek. Zo was één iemand 59 jaar en niet 65 jaar. Ook was er één
iemand 64 jaar, maar een jaar is verwaarloosbaar. Verder woonden de meeste personen
zelfstandig, ook een aspect van de doelgroep. In de ontwerpaanpak was wel genoemd dat het
streven was om met tien personen uit de doelgroep het prototype te evalueren. Dit aantal is
uiteindelijk niet behaald, mede doordat het ook moeilijk is om personen te vinden in de eigen
omgeving die aan alle voorwaarden voldoen: 65-plus, basiskennis internet, zelfstandig wonend
en fit genoeg om te fietsen of wandelen. Er is, via de opdrachtgever, ook contact geweest met
een verpleegafdeling in het UMCG om te kijken of daar personen waren die binnen de doelgroep
vallen. Ik heb daar uiteindelijk één iemand gesproken, maar die bleek achteraf niet binnen de
doelgroep te vallen doordat ze gehandicapt was en niet meer goed kon lopen en fietsen. Verder
lagen er op dat moment weinig mensen in de leeftijdscategorie boven de 65 jaar. Dit heeft er
mede voor gezorgd dat er uiteindelijk 8 personen zijn gevonden om de testen mee af te nemen.
Echter, de 8 personen benaderen bijna allemaal de doelgroep waardoor er wel relevante
informatie is verkregen.

14.3 Onderzoeksuitkomsten
14.3.1 Vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek zijn er met drie mensen interviews afgenomen. Uit het vooronderzoek
zijn minder inzichten verkregen voor ontwerpvoorwaarden dan van tevoren was gehoopt. Over
het dagelijks leven van de respondenten kon genoeg worden verteld. Echter wordt er met dit
onderzoek gehoopt op input vanuit de doelgroep hoe je ouderen kunt stimuleren om meer te
gaan bewegen. Achteraf was het beter geweest om met mensen te praten die zelf niet al te veel
doen op het gebied van beweging. Van de 3 respondenten zijn er 2 die wekelijks regelmatig
sporten. Die hoeven dus niet per sé meer aangemoedigd te worden. Met de opdrachtgever is
hierover ook overleg geweest. Er is, zoals in voorgaande paragraaf benoemd, ook contact
geweest met een verpleegafdeling van het UMCG om personen te vinden voor het
vooronderzoek. Helaas lag daar niemand die geschikt was voor dit onderzoek.
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14.3.2 Evaluatie prototype
Zoals in paragraaf 14.2 reeds besproken, kon het afnemen van de evaluatie interviews beter. Een
aantal geïnterviewden gaven uitgebreidere reacties en feedback dan anderen. Het mooiste
resultaat zou zijn als je van iedereen waarmee je een interview houdt, een aantal inzichten
verkrijgt. Dat was uiteindelijk niet zozeer het geval. Respondent 8 gaf achteraf gezien de meeste
vernieuwde inzichten die bruikbaar zijn voor dit onderzoek. Ik heb ook gemerkt dat bij het vaker
afnemen van de testen, ik me zelf ook steeds zekerder ging voelen en beter wist hoe bepaalde
dingen te vragen of door te vragen. De respondenten pasten nu ook beter binnen de doelgroep
dan de respondenten die benaderd waren voor het vooronderzoek.

14.4 Ontwerpvoorwaarden
De ontwerpvoorwaarden, zoals genoemd in de ontwerptabel in hoofdstuk 8, zijn gebaseerd op
onderzoeken en theorieën die een vergelijkbare doelgroep heeft als dit onderzoek. Met het
evalueren van het prototype zijn een aantal ontwerpvoorwaarden aangepast en zijn er nieuwe
ontwerpvoorwaarden opgesteld. Dit geeft de volgende definitieve lijst met ontwerpvoorwaarden:
#

Ontwerpvoorwaarde

1

Gebruikers kunnen kiezen tussen twee activiteiten: wandelen en/of fietsen.

2

Een gebruiker kan activiteiten in groepsverband plannen.

3

Gebruikers zien de (gezondheid)voordelen van lichamelijke activiteiten in.

4

Gebruikers voelen zich competent genoeg om met de webapplicatie om te gaan
door uitgebreide of beschrijvende instructies bij de verschillende functies die de
webapplicatie bevat.

5

Gebruikers krijgen haalbare, korte termijn doelen die worden begeleid met positieve
boodschappen.

6

Self-monitoring: Gebruikers kunnen bijhouden wanneer ze hebben gewandeld.

7

Social scaffolding: Gebruikers ervaren een actieve betrokkenheid van soortgelijken.

8

Gebruikers zien wie er gebruik maken van de toepassing.

9

De keuze en grootte van het lettertype verhoogt de leesbaarheid.

10

Gebruikers kunnen de grootte van het lettertype aanpassen door een herkenbare
optie die te vinden is op de pagina.

11

Horizontaal scrollen is zoveel mogelijk beperkt.

12

De teksten van de webapplicatie vermijdt confronterende woorden en afbeeldingen.

13

Er is een groot kleurcontrast tussen tekst en achtergrond.

14

Gebruikers krijgen feedback wanneer ze iets uitvoeren op de webapplicatie.
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15

Gebruikers zien op welk deel van de website ze zitten en welk pad ze hebben
afgelegd om daar te komen.

16

Links op een website om te navigeren zijn ook herkenbaar als links.

17

De webapplicatie bevat niet te veel functionaliteiten.

18

Een gebruiker kan snel een account aanmaken en daarmee aan de slag.

19

Een gebruiker kan meerdere foto’s uploaden.

20

Gebruikers zien welke stappen ze nog moeten ondernemen om een proces af te
ronden.

21

Gebruikers kunnen ongewenst gedrag rapporteren.

22

Een gebruiker kan navigeren naar het eigen profiel en profiel gegevens snel wijzigen.

23

Invoervelden hebben een groot invoerveld om de leesbaarheid te vergroten.

Een aantal van deze ontwerpvoorwaarden zijn niet volledig meegenomen in het prototype.
Gebruikers zien momenteel wel een knop om één foto te uploaden in het prototype. Alleen
technisch werkt dit nog niet. Het is dus niet mogelijk om meerdere foto’s te uploaden, wat wel
een voorwaarde is voor de website (OV-19). Ook ontwerpvoorwaarde 21 is niet helemaal
toegepast in het uiteindelijke prototype. Onderaan de pagina staat wel een link: Misbruik melden.
Deze link is echter nog niet werkzaam, en een pagina waarbij misbruik kan worden gemeld is ook
niet aangemaakt. De rest van de ontwerpvoorwaarden zoals genoemd in de tabel hierboven, zijn
allemaal toegepast in het prototype.

14.5 Inzet van het product
Nu het prototype getest is en geaccepteerd lijkt te zijn door de doelgroep, kan het product
worden toegepast in de praktijk. Zoals ook al benoemd bij de aanbevelingen in hoofdstuk 13, zijn
er verschillende mogelijkheden om het product aan de man te brengen. Dit is wel een heel
belangrijk aspect voor het succes van de website. Gebruikers willen natuurlijk keuze hebben in de
mensen met wie ze kunnen wandelen of fietsen. Er moeten dus veel mensen lid worden van de
website om dat te realiseren. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de website veel media-aandacht
krijgt en dan helemaal bij media die dichtbij de doelgroep zitten, zoals omroep Max of een lokale
krant. De website heeft uiteindelijk een toegevoegde waarde voor de gehele maatschappij. Niet
alleen ouderen profiteren van een verbeterde gezondheid, ook de zorgkosten kunnen op deze
manier afnemen.
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Bijlage 1 – Interview schema vooronderzoek
Om houvast te hebben tijdens de interviews is een interviewschema opgesteld. Een interviewschema bestaat uit de volgende onderdelen (Baarda, van
der Hulst, & de Goede, 2012):
1. Introductie
2. Beginvraag
3. Topiclijst
4. Afsluiting
Tijd
(Minuten)
00.00 – 01.00

01.00 - 03.00

Inhoud
Introductie:
 Voorstellen: Kelly Dekker, afstudeeropdracht opleiding Communication & Multimedia Design aan de Hanzehogeschool
Groningen.
 Opdrachtgever: SPRINT (Bart Verkerke)
 Onderwerp/Doel: Het ontwerpen van hulpmiddelen om ouderen te ondersteunen en te stimuleren om actief te blijven.
 Duur interview: 30 min.
 Wat kan de geïnterviewde verwachten: Aantal vragen over het leven van de geïnterviewde.
 Anonimiteit: Naam wordt vermeld tenzij dit niet wordt gewenst.
 Rapportage: Interview wordt opgenomen. Gegevens uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.
 Vragen: Heeft u nog vragen over het bovenstaande?
Doorgaan naar de feitelijke vragen over persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens:
1. Wat is uw leeftijd?
2. Waar woont u?

03.00 – 05.00

Topic: Huidige situatie/Normale dag
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3.
4.
5.

Hoe lang woont u hier al? En hoe bevalt het hier in het huis? En de omgeving?
Zijn er speciale dagen dat u iets onderneemt?
Kunt u mij vertellen hoe een gemiddelde dag eruitziet. Denk bijvoorbeeld aan gister of ergens eerder deze week?

Doorvragen:
 Hobby’s
05.00 – 08.00

Topic: Gezondheid
6. Hoe gaat het met uw gezondheid? Hoe gaat het met lopen?
Doorvragen:
 Beperkingen

08.00 – 13.00

Topic: Beweging
7. Wat onderneemt u zoal in een week? Gaat u weleens wandelen of fietsen?
8. Hoe vaak en hoe lang doet u deze activiteiten?
9. Vindt u dat u voldoende beweegt?
10. Wat houdt bewegen voor u in? Kunt u een aantal activiteiten noemen waarbij u beweegt?
(bijv. stevig wandelen, sporten, tuinieren, dansen, fietsen, boodschappen doen)
11. Lijkt het u leuk om meer te gaan bewegen? Of zijn er dingen die u tegenhouden?
12. Wat zou u kunnen stimuleren om te gaan bewegen (voorbeelden als: samen sporten, coaching, hulpmiddelen)

13.00 – 17.00

Topic: Sociaal netwerk
12. Kunt u iets vertellen over de mensen die u om u heen heeft? (denk aan: familie, vrienden, kennissen, buren etc)? Is dit
voldoende voor u of heeft u behoefte aan meer of andere contacten?
13. Neem je (vaak) deel aan sociale activiteiten zoals het op bezoek gaan bij vrienden of de buurtclub.
14. Maak je gebruik van internet? En zo ja, wat doet u daar zoal mee?

17.00 – 19.00

Topic: Webapplicatie
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16. Zou u interesse hebben in het leggen van contacten met andere mensen met uw eigen interesses om samen iets te
ondernemen?
17. Wat lijkt u leuk om samen te doen?
18. Zou u interesse hebben in een manier om samen afspraken te kunnen maken om te wandelen? Wat spreekt u aan of niet
aan?
19. Zou een website een manier kunnen zijn om hierbij te helpen?
19.00 – 20.00

Afsluiting
 Heeft u nog vragen of opmerkingen?
 Wat vond je van het interview?
 Deze gegevens zullen worden gebruikt om een webapplicatie te maken en anoniem worden verwerkt indien gewenst.
 Zou u ook mee willen doen aan het testen en evalueren van het prototype?
 Bedankt voor je bijdrage, tijd en moeite!
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Bijlage 2 – Interviews vooronderzoek
In deze bijlage staan de uitwerkingen van de interviews die zijn afgenomen tijdens het vooronderzoek.

Bijlage 2.1 – Interview respondent X
Interviewer (I): Ik ben begonnen met opnemen.
Geïnterviewde (G): Ja neem maar rustig op hoor.
I: Ja goed. Nou, ik zal uitleggen waarom ik dit interview houd. Ik ben momenteel bezig met mijn
afstudeerstage van mijn opleiding in het ziekenhuis van Groningen, het UMCG.
G: Ja dat is uuuh, Academisch?
I: Ja klopt, het staat voor Universitair Medisch Centrum Groningen.
G: Oh ja, Universitair ja.
I: Klopt. De afdeling waar ik dan afstudeer heet SPRINT. Dat is een afdeling dat zich bezighoudt
met hulpmiddelen om ouderen te ondersteunen en te helpen met bewegen en actief blijven.
G: Aah zo ja.
I: Eigenlijk dus om mensen te helpen om gezonder ouder te worden. En voor mijn onderzoek is
het de bedoeling dat ik een hulpmiddel ontwerp om, uhm, senioren te stimuleren om meer te
gaan bewegen. Met dit interview, wat ik met nog een aantal mensen zal houden, wil ik een beter
inzicht krijgen in het leven van ouderen.
G: Ja ja
I: Ik heb eerst nog een paar algemene vraagjes en zal later met wat specifiekere vragen komen.
Allereerst wil ik vragen hoe oud je bent?
G: Ooh zulke vragen ja. Jaa, in augustus word ik tachtig.
I: Dat is een mooie leeftijd ja!
G: Ja ja ja, allemachtig, ik word tachtig.
I: En hoelang woon je hier in deze buurt?
G: 37 jaar, afgelopen maart.
I: 37 jaar?
G: Ja, afgelopen maart
I: En in hetzelfde huis?
G: Ja ja
I: En het bevalt nog steeds?
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G: Ja het bevalt me nog verschrikkelijk goed daar. Maar ik ga toch weg. Ik wil toch graag een
aanleunwoning. Want ik woon er natuurlijk wel heel alleen.
I: Dat is natuurlijk wel jammer.
G: Ja als het moet heb ik natuurlijk nog wel familie, nichten en neven, enne, daar heb ik ook wel
goed contact mee [stilte]. Maar als je bijvoorbeeld terecht zou kunnen komen bij de Rivierenhof
en een aanleunwoning he? Ten eerste is het allemaal wat kleiner. Je hebt dan ook geen tuin meer
he.
I: Daar ben je nu wel veel mee bezig?
G: Ik wil daar steeds in he? Ik ben een echte liefhebber voor tuindingen. Maar die eh, maar dat
wordt me soms wel een beetje te zwaar.
I: Fysiek bedoel je dan?
G: Ja, dan merk je toch dat je wat ouder wordt.
I: Ja precies. Zou je me kunnen beschrijven hoe een dag bij je eruit zou kunnen zien?
[Stilte]
I: Als je bijvoorbeeld denkt aan gister? Of een dag eerder deze week?
G: Ja gisteren was ik eeh, half 10 in de eeh, Rivierenhof.
I: De Rivierenhof is het zorgcentrum verderop toch?
G: Ja, dan ga ik dan eeh, nou woensdags en vrijdags heen. En dat is van ’s morgens tien tot ’s
middags vier. Dan ben ik daar.
I: Wat doe je daar dan?
G: Ja daar kom ik dan twee keer. En die afdeling noemen ze de Boeg. Dat is een dagbesteding.
I: En daar komen mensen naar toe van uit de buurt?
G: Ja. Ja en dan tussen de middag om 12 uur dan eten wij daar warm. Ja dat is dan ook weleens
makkelijk he? Twee keer in de week.
I: Normaal kook je zelf thuis?
G: Ja normaal gesproken kook ik nou alles nog zelf. Maar dan ga ik daar nog twee keer in de week
zeg maar, eet ik daar. En dat is nog weleens makkelijk. Kun je even een dagje overslaan.
I: Ja precies, dat is wel herkenbaar ja haha
G: Maarja dan eeehm, ja wat doe ik dan allemaal? Ja ik ben eigenlijk overal altijd wel bezig. He ik
ben ’s maandags ’s morgens naar de sportschool, in de Dobbe, daar bij die fysio he?
I: Ja die in het winkelcentrum.
G: Ja precies, als je om de hoek gaat bij de dierenwinkel. Daar ga ik maandag morgen naar toe.
I: Ja precies, daar heb ik ook nog een tijdje rondgelopen met mijn knie.
G: Aah zo ja. Daar zit ik nu op het ogenblik.
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I: En waarom ga je daar dan heen?
G: Ja wat oefeningetjes doen. En toch ook wel echt voor uuh , onder het motto, bewegen. Altijd
wat doen.
I: Ja precies, dat is natuurlijk zeker goed. Want hoe zou je verder je gezondheid op dit moment
beschrijven?
G: Mijn gezondheid op het ogenblik? Poh ja, wel vrij gunstig. Ah, ik slik wel een pilletje hoor.
Bijvoorbeeld twee pilletjes voor een te hoge bloeddruk. Van die ouderdomskwaaltjes he?
I: Ja die zijn niet altijd te voorkomen inderdaad. Maar als je kijkt naar wandelen en fietsen, dat
lukt allemaal goed?
G: Jaa, ik ben vanmorgen nog druk aan het sporten geweest. Een uur lang! Van half tien tot half
elf. Ooh uuh van half elf tot half twaalf was het vanmorgen. Maar dan zijn we een uur bezig.
I: Dat doe je dan alleen of met meerdere?
G: Ja met zo’n groep he?
I: En die zijn dan ook van rond jouw leeftijd?
G: Jaa, ja allemaal zo’n beetje van mijn leeftijd. Meeste zijn wel wat jonger, maarja er loopt ook
nog een man bij van 84 en ook nog ene Henk nog, uuh, die is 94.
I: Zo dat is knap.
G: Ja niet zo veel als wij, en niet zo snel meer, maarja hij is 94 jongens. Maar je moet toch eens
kijken. Je hebt mensen van 65 jaar die in rolstoelen zitten. Dat kun je daar ook zien in die
Rivierenhof hoor. Het is daar allemaal rollators en rolstoelen.
I: Ben je tevreden met de hoeveelheid bewegingsactiviteiten die je uitvoert?
G: Ja, nee, ja. Daar praktiseer ik nooit over. Want ik beweeg nog zoveel jongens.
I: Er is niks dat je tegenhoudt?
G: Nee. Ik kan dat ook nog he? Daar moet je dan ook gebruik van maken he. Zolang als het nog
kan, moet je daar gebruik van maken.
I: Sport je weleens alleen?
G: Nee, liever in groepsverband. Zoals vanmorgen dan is het een uurtje. En dan maandag
morgen, een halfuur. En dat is nog weer een beetje anders. [stilte]. Maar dan ga ik ook voor of na
die tijd nog even op die machines. Een heel programma heb ik. Zo’n sleutel heb je, die kun je
overal in doen? Dan komt er je naam te staan. En dan komt zo’n programma eraan. Ja prachtig.
Maar vanmorgen zat ik dan nog even met die Ziggo. Kon ik nog net half elf pakken.
I: Dan sluit je bij een andere groep aan?
G: Jaa die begint dan een uur later. En we hebben toch tegen mekander gezegd, ‘waar zou [zijn
eigen naam] toch zijn? Heeft toch niks? Heeft toch niks?’ Ik zei: ‘ja dat dacht ik wel, dat jullie zo
dachten.’ Dat krijg je ja. Ik zeg: ’Nou, eeh, ik zeg dat is een kwestie van Ziggo.’ ‘Ziggo? Wat heeft
Ziggo nou met gymnastiek te maken?’ Ik zo van zo en zo. ‘Ooh ja dat snap ik’ zeiden ze dan.
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I: Wat houdt bewegen voor jou in? Waarom beweeg jij?
G: Ja ja. Jaa omdat ik voor mezelf wel in de gaten heb dat het heel goed is. Ik merk dat. Als ik een
keer oversla, of twee keer, zoals met de Kerstdagen. Toen heb ik twee keer overgeslagen, dan
merk ik gewoon weer dat ik dat heb gedaan. Dat je twee keer over hebt geslagen.
I: Jij ziet wel echt de voordelen van bewegen?
G: Ja als je het constant doet ja. Dat zeg ik, zolang als iemand het nog kan, ik schreeuw het daar
ook elke dag. Van als je het nog kunt, bewegen man. Ik weet wel, op een gegeven moment kan
het wel zo zijn dat het niet meer wil, maar ik zeg zolang als je nog niet achter die rollator hoeft te
lopen, ik zeg: bewegen, bewegen, bewegen.
I: Dat is goed om te horen. Kunt u iets vertellen over de mensen die u om u heen heeft? Met wie
heb je bijvoorbeeld nog veel contact? Of ga je bijvoorbeeld ergens nog naar een buurtclub?
G: Ik ga een keer in de vier weken ga ik nog naar een clubbie toe, dat is maandag ’s avonds. Dat is
een keer in de vier weken. En dan ga ik naar een clubbie, dat is een muntenclub, enne, altijd
gezellig daar. Enne, en ik ga elke dinsdagavond nog naar schaken. Dat doe ik ook nog. Dat doe ik
al 52 jaar. We zitten op het ogenblik ineeh, op de uhm, op de Brink.
I: Dat is al een mooie lange tijd zeg! En is het dan een vast groepje mensen wat al jaren komt of
wisselt dat ook nog eens?
G: Ja van de schaakclub ja, jaa schaakclub Pegasus is een vast clubje ja. Ja dat doen we daar bij de
Brink bij de Stroomberg. We hebben het altijd in de dinges gedaan, in Berkum. Daar in het
winkelcentrum. Maar op een gegeven moment werd die huur zo hoog, prachtige zaal trouwens
hoor. Grote zalen met toneel, grote gordijnen ervoor, en dat was een hele grote zaal. Maarja, het
werd ons te duur. Het was op een gegeven moment al 1500 euro in het jaar. En nu zitten we voor
niks daar!
I: Dat is nogal een verschil ja!
G: Ja en daarvoor zijn we ook nog een paar maand daar bij de Vrolijkheid geweest, wat nu
afgebroken wordt.
I: Ja daar komt nu zo’n uitgebreide foodcourt natuurlijk.
G: Ja er is daar nog geen eten genoeg zeggen ze, haha! Maar dat doe ik dan ook nog ja.
I: En heb je verder nog contacten? Bijvoorbeeld vrienden of kennissen?
G: Eeh, ja ach ik heb nog wel een kennissenkring. Ik ga bijvoorbeeld zondagmorgen naar van der
Valk weer. Brunchen. Van elf tot twee ja. Ook weer via een kennis. Mensen die al ik al 50 jaren
ken. Ja dat is wel leuk. Dan nodigen ze mij uit. Hun gaan er heen met de familie ivm een
verjaardag. Enne, ja een halfjaar geleden ben ik daar ook heen geweest, ook met diezelfde
mensen. Dat was 60 jaar getrouwd. Zijn we daar ook geweest. Ach en zulke soort dingen, ja, en
dan een woensdag of een vrijdag dan ben ik daar.
I: Zoals ik het hoor kom jij de dag wel door?
G: Ja en dan tussendoor heb ik altijd wel wat te doen. Nu komt die tuin wel weer een beetje. Zulk
soort dingen allemaal. Ik heb ook 44 jaar op de camping gestaan. Maar dat is nu helemaal
afgelopen.
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I: Waarom is dat afgelopen?
G: Daar ben ik een jaar of 4, 5 geleden mee gestopt. Ja want dan krijg je op een gegeven moment
automatisch dat je er mee stopt. Want de mensen waarmee je altijd mee omging van dezelfde
leeftijd. Die hielden er ook allemaal mee op. Ook toevallig twee hele goeie, waar ik altijd mee
omging. We deden alles samen, we gingen donderdag morgen nog in Wezep zwemmen. Enne
naar de markt daar en weet ik het, winkels in. Enne in ieder geval, dat was altijd op donderdag
deden we dat. Maarja die mensen die kregen allebei… allebei die mannen werden niet goed. De
een werd eeh soort Alzheimer. En de ander kreeg, eeh, een beroerte, die was helemaal verlamd
aan de linkerkant. En toen moesten ze van narigheid ook stoppen met die camping.
I: Dat is vervelend inderdaad. Dat zijn dingen die je helaas niet altijd kan stoppen.
G: Ja dat komt zo allemaal op je af. Net als dat ongeluk nou zo met die auto.
I: Ja dat had ik nog gehoord inderdaad. Je had recentelijk een botsing gehad?
G: Ja, dat komt maar zo op je af.
I: Dat was gelukkig alleen blikschade toch?
G: Ja klopt. ‘Meneer, meneer wat hebt u’? Zeiden ze. Ik zeg: ‘niks, gelukkig’. ‘Ja meneer dat is
gelukkig’. Weet u zeker dat u niks hebt? Als je die auto zag… Later die twee agenten. Die eerste
die kwam ook gelijk naar me toe. Hij zegt ‘meneer, wat hebt u?’ Ik zeg: ‘ja, dat hebben er al een
paar gevraagd, maarja ik heb niks’. ‘Weet u zeker dat u niks hebt’? ‘Nou, prachtig’. Ik zeg: ‘ja dat is
zeker prachtig’. Want dat kun je, kun je niet kopen. Je kunt wel een andere auto kopen. Jaaa blik is
er nog zat.
I: Ja precies, mooi om te horen dat het goed afgelopen was.
G: Ja ik haalde net de dinges op, eeh, rijbewijs. Net mijn rijbewijs. Ik kom van stadskantoor af. En
ik wilde naar huis rijden. Nou ga je over de IJsselallee. Nou kun je ook gelijk, kun je zo de
Veerallee in he? Maar ik ging rechtdoor. En dan eeh, en dan ga je rechtdoor. Dan ga je zo rechts
naar boven, en dan kun je links de A28 op en als je rechtdoor gaat kom je in het centrum. En
uhm, ja nouja goed, ik ging automatisch al die A28 op. Dat heb ik 18 jaar gedaan, elke dag toen ik
nog werkte. Datzelfde stuk. Automatisch deed ik dat, ik ging erop, en tussen twee vrachtwagens.
Daar reed een vrachtwagen en daar. Zei ik oooh, aardige afstand nog. Knipperlichten aan.
Autolichten aan. Langzaam ertussen zo. Dan ben je een beetje aan het ritsen he? En dan moeten
ze, ja eigenlijk, die vrachtwagen had eigenlijk die had daar toch rekening mee moeten houden
volgens mij. Die hebt me toch een beetje de ruimte moeten geven. Maar die jongen heeft
helemaal niks gezien. Dat zei die zelf. En later heb ik even bij hem in die vrachtwagen gereden.
Die papieren invullen he? En toenne, ik zeg nou, ik zit daar zo bovenin in die vrachtwagen. Heel
hoog ja. Ik zeg: ‘Maar wat zie je nou links en rechts dan?’ Hij zei: ‘Ja dat is allemaal spiegelwerk’.
Maar je ziet totaal ook niks. Je gaat zo, alles wat rechtdoor is zie je natuurlijk, maar wat er
allemaal zo’n beetje daar gebeurt en daar, je ziet er allemaal niks van. Maarja goed he, die agent
die zegt tegen mij: ‘meneer, ja u ging van richting veranderen he?’ Ja en dan ben je zogenaamd
fout. Als er dan wat gebeurd. Nouja, maar als ik er verder niks voor krijg… En die auto was ook 15
jaar oud he? Maar dan eehm, kijk die wagen is 15 jaar oud. Maar weetje wat het is? Het is altijd
zo. Het is altijd hetzelfde verhaal. Maar die wagen was voor mij aardig wat waard hoor. Want die
wagen die reed nog, jongen, goh! Dat ding reed nog als een naaimachine. Hij zoemde over de
weg, prachtig.
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I: Dat is dan wel heel zonde inderdaad!
G: Ja ik liet hem wel steeds onderhouden hoor. Maar goed, dat is uhm, hij is 15 jaar oud. Maar als
je bijvoorbeeld zo’n ding inlevert he? En je gaat een nieuwe auto kopen. Dan ja, wat is die nog
waard? Dan zeggen ze: ‘Ja, wat moet ik daar nou nog voor geven?’ 15 jaar oud. Je krijgt er niks
voor.
I: Je hebt hem wel moeten inleveren dus?
G: Ja. Maar nu heb ik ook een leuke terug hoor. Maar die is trouwens ook tien jaar oud hoor.
2007.
I: En hoe bevalt die?
G: Aah, maar dat ding, ooh mooi wagentje hoor. Heel mooi. Een grijze, Peugeot. Ja wat het is voor
kleur, metallic grijs. Beetje grijs blauwig. Prachtig nog hoor. Rijdt grandioos, ja hoor. Helemaal
goed nagekeken. Hij was net APK gekeurd, dus ik heb nu tot volgend jaar maart APK. En ze
hebben hem op allemaal punten nagekeken, ze hebben airconditie. Ja die zit er ook in. Dat had ik
in die andere nog niet.
I: Dat is dan natuurlijk wel een luxe haha, wel erg fijn inderdaad!
G: Ja, haha, ik ben er nog wel een beetje op vooruitgegaan. Ik heb hem al gebruikt ja.
I: Maak je gebruik van een computer? Of van het internet?
G: Oooh ja, zekers. Ja dat vind ik zo machtig mooi die computer. Jaa ik stuur nog weleens een
emailtje. Deze week deed mijn internet het niet. Toen moest Ziggo twee keer langs komen. Eerst
maandag, kwam er iemand met zo’n busje voorrijden. Alles helemaal nieuw, nieuwe kabels en
alles. En toen zou het weer moeten werken. Maar dag daarna was het weer niet goed. Dus eh, ja,
moest ik weer bellen naar Ziggo. Kwam er weer zo’n busje voorrijden. Alleen dit keer was het echt
een Ziggo busje ook. De vorige die had dat niet. Die wordt dan ingehuurd door Ziggo. En die man
van Ziggo tikte allemaal dingen in. Jaa was wel mooi om te zien hoe die dat deed. En toen werkte
alles weer. En hij zei ook dat het internet sneller was. Ja dat idee heb ik nu ook wel. Maar goed,
toen keek ik dus op mijn mail, 28 mailtjes! Had ik dus nog wel wat te doen.
I: Dus je bent nog wel een fanatieke mailer. Wat leuk! Naar wie mail je dan vooral?
G: Ja eeh, ik heb familie in het Westen wonen he? Dus dan heb ik op die manier nog wel contact,
want daar kom ik niet zo vaak meer. ‘
I: Zijn er nog meer dingen die je doet met de computer?
G: Ja ik bestel nog weleens wat online. Erg handig. En laatst ook heb ik spullen op Marktplaats
gezet, met de hulp van je vader.
I: En dat lukt altijd wel?
G: Ja dat gaat wel goed. Al vind ik het soms nog wel lastig hoor, die computer. Zoveel dingen dat
je er mee kan, maarja je bent er niet echt mee opgegroeid.
I: Wat vind je dan precies lastig?
G: Ja het is zoveel he? Je kan er zoveel mee. Dat mailen dat lukt dan nog wel en bestellen op zo’n,
eeh, webshop. Maarja, als je ziet wat sommigen er mee kunnen. Mijn neef dan ook he? Die kan
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zoveel met een computer, prachtig om te zien. Maar dat zal ik niet meer kunnen, ben ik nu ook
wel wat te oud voor. Dat duurt dan zo lang voordat je dat kan leren.
I: Dat zou je ook niet meer willen leren?
G: Ja nee, dat duurt zo lang. Dat lukt niet meer zo he, dat gaat wat langzamer allemaal bij mij. Al
vind ik het wel echt mooi om te zien, dus daarom moeten anderen dat ook maar doen haha.
I: Zou je interesse hebben in het leggen van contacten met andere mensen om samen iets te
ondernemen?
G: Uhm… Ja dat doe ik nu al he? Ik doe het al in groepsverband. En we hebben allemaal lijsten die
en die en zus en zo. Ja en je leert veel van mekander.
I: En als je kijkt naar de mensen die nu alleen thuis zitten?
G: Ja, dan kom je weer op dat punt van, wat kun je nog he? Als je tachtig bent, wat kun je dan nog.
I: Als je bijvoorbeeld denkt aan lichte activiteiten, zoals wandelen? Dat je kunt afspreken met
anderen om samen te gaan wandelen, zou dat je aanspreken?
G: Jaa, ja dat zou kunnen. Ja dat wordt daar ook hoor. Dan ben ik er woensdag en vrijdag, dan
ben ik er van tien tot vier. Maar daar is, ja ze proberen altijd nog wel weer van.. woensdagmorgen
was het van, ja was gistermorgen. Toen zegt die ene, die ene begeleidster tegen een dame bij ons
daar. ‘Wil je nog even een eindje lopen?’ En toen zei zij: ‘Ja graag, graag.’ Dus ze proberen het wel.
Maarja het meeste waar ik bij zit, dat is allemaal rollators, en dat is allemaal rolstoelen. Er zitten
er drie bij in een rolstoel. Die mensen kunnen helemaal niks meer. Maarja als je iets van ouderen
bij mekander kunt trommelen, ja.
I: Dus het is wel belangrijk om mensen bij elkaar te krijgen?
G: Ja dat je contact met mekander kan krijgen. Ja jongens, ik zou het zo niet weten. Kijk, ik ken wel
contacten, met die mensen allemaal. We zitten er meestal van de ene groep en de andere groep,
nou minstens een man of 20, 22.
I: Als we weer teruggaan naar de mensen die te weinig bewegen. Hoe denk je dat je die kunt
stimuleren om te gaan bewegen?
G: Die het nog wel kunnen?
I: Ja precies, maar die het dan toch niet doen.
G: Die het nog wel zouden kunnen ja. Ja.. Ja tuurlijk, dat is dat bekende verhaaltje. Achter die
geraniums zitten. Ik zit nog niet achter die geraniums hoor. Ik zeg, ik had ze op de camping voor
het raam hangen in bakken, maar dan ging ik ervoor zitten en niet erachter. Ja ik zou het zo niet
weten. [stilte] Maar was er ook al niet zoiets dan, hier in de buurt? Bij de eeh, bij het wijkcentrum?
Deden ze daar ook al niet iets van, van, proberen met ouderen aan het bewegen te krijgen.
I: Dat heb ik niet precies meegekregen nee?
G: Ja, eeh, dat weet ik ook niet meer precies. Was ook iets met groepsverband ofzo. Ja kijk die
mensen.. die mensen die het nog een beetje kunnen he, en die weten ook wel echt dat ze ergens
naar toe kunnen gaan he? Ja goh dat zou onder mekander in de familie enzo op verjaardagen zal
er echt weleens een keer, zo voorbijkomen van goh, je moet toch weleens een beetje meer gaan
bewegen. Ja want het is helemaal leuk hoor wat ik doe. Ja dan ga ik om uuh, half 10 de deur uit en
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dan kom ik om 12 uur weer. En dan ga je nog even op die dingen even net zo lang totdat al die
twee groepen beide klaar zijn en dan eeh, dan hebben we een grote tafel, en dan is het koffie.
Uuh, ja er staan altijd grote kannen met koffie, worden er neergezet.
I: Dat klinkt gezellig ja! Dat sociale aspect is dus wel heel belangrijk?
G: Ja heel erg sociaal. Ja dat is heel belangrijk. Sociaal contact. Ja want er zit er een bij die bij mij
heeft gewerkt. En die eeh, dan hebben we hele verhalen nog. Ja ja ja.
I: Ja precies. Nou ik geloof dat ik redelijk door mijn vragen heen ben. Maar als ik het dus even
moet samenvatten vind jij het sociale aspect van bewegen erg belangrijk en besef jij ook echt de
gezondheidsvoordelen die het met zich meebrengt. Dat is in ieder geval goed om te horen. Heb
je eventueel nog wat toe te voegen.
G: Maar ik geloof ook wel dat het nu een klein beetje heel langzaam van de grond af komt dat.
Het wordt meer gezegd, van daar kun je trainen nog en daar kun je nog dit en daar kun je nog
zus.
I: Het is wel goed dat dit herhaald wordt?
G: Ja langzamerhand. Want dat was waar we eerst waren in die FyisioFit. He daar heb ik 23 jaar
gelopen. Daar heb ik de oprichting meegemaakt daar. Maar die ging ik, eeh, toen ik hier in 80
kwam te wonen ging ik daar altijd ook naar de bank. Maar op een gegeven moment ging die bank
eruit, en toen kwam de FysioFit erin. En toen, eeh, toen ging ik ook maar weer naar binnen toen.
Ja dan was ik daar weleens, en zei ik: ‘jongens, hier had je de balie, en ik zeg die deur, daar heb ik
al zoveel jaren doorgelopen. Maarja je moet het natuurlijk ook zelf wel een beetje opzoeken he?
I: Als in daarvoor moet je zelf op pad gaan?
G: Ja dat krijg je natuurlijk wel, met hoe ouder je wordt, hoe meer mensen dat ze van je af gaan
he? En dat is eeh, er zijn er natuurlijk verschillende die zeggen, ja eeh die zijn ervan af. Die zijn er
niet meer. Ja ik zoek nog weleens, dat doe ik meestal ook wel. Als ik het doe dan doe ik meestal
nou donderdagmiddag. Dan ga ik even naar Zwolle Zuid naar dat bejaardencentrum daar. De
Kievietbloem. En daar zit een man ook heel alleen. Die kan ook helemaal niks meer. Die is twee
jaar ouder als ik. Die stond ook bij ons op de camping. Daar ging ik veel mee om. Heel veel ging ik
daarmee om. En die vrouw is op een gegeven moment overleden. En toen was ie, uuh, die man
zit nu heel alleen daar en die zit in een rolstoel. En die kan helemaal niks meer. Die zit daarin. Als
ie naar het toilet moet, dan moet ie op een knop drukken en dan uuh, dan is het ‘ja maar meneer,
u bent al een uurtje geleden, bent u ook al naar het toilet geweest.’ Krijg je ruzie. ‘En ik kan niet
op commando naar de wc’ zegt ie dan, ‘als ik moet dan moet ik’. En dat is dan ook zo, he? Ja die
man, hele toestand. Dat is die dan aan het vertellen en dan ga ik weer weg en denk ik oeeh, dan
ben ik gewoon dankbaar he? Dat ik het allemaal nog kan he? Dat ik het allemaal nog kan, nog aan
het gymmen ben. Dat ik alles nog kan, ik kan nog autorijden, nog fietsen kan.
I: Dat is inderdaad ontzettend prettig om te horen. Laten we dat voorlopig dan ook nog maar
houden zo dacht ik maar. Maar ik ben ervoor nu door heen. Zou ik je eventueel later in het
onderzoek nog mogen betrekken, bijvoorbeeld met nog een aantal vragen?
G: Oh je komt maar! Je komt maar rustig en vraagt maar wat. Ja hoor.
I: Wat vond je van het interview?
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G: Ja interessant. En ook interessant dat dat gebeurd. Dat zoiets gebeurd. He er moet wat gedaan
worden. Als je allemaal ook maar blijft zitten. Dat is niet goed.
I: Dat willen we inderdaad voorkomen, zitten is het nieuwe roken zeggen ze weleens.
G: Haha, ja precies!
I: Bedankt voor je medewerking.
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Bijlage 2.2 – Interview respondent Y
Interviewer (I): Ik zal even uitleggen waarom ik dus een aantal vragen aan je wil stellen voor mijn
onderzoek. Mijn onderzoek doe ik in het kader van mijn afstuderen aan het UMCG in Groningen
bij een afdeling genaamd SPRINT. Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwerpen en
ontwikkelen van hulpmiddelen om ouderen actief te laten blijven. En met dit interview wil ik dus
eigenlijk de doelgroep beter leren kennen. Ik zal beginnen met een aantal wat algemenere
vragen en zal later wat specifiekere vragen stellen. Is het een beetje duidelijk?
Geïnterviewde (G): Ja prima, ben benieuwd.
I: Allereerst, hoe oud ben je?
G: 64 en een half.
I: En waar woon je?
G: In Purmerend.
I: En dat bevalt?
G: Dat bevalt prima ja.
I: En woon je daar al een tijdje?
G: Even kijken, mijn kinderen waren 12… zeg maar 25 jaar.
I: Ja precies, al een tijdje dus.
G: Ja inderdaad.
I: Zou je mij kunnen vertellen hoe een gemiddelde dag van jou eruitziet? Als je bijvoorbeeld
terugdenkt aan gisteren of een dag eerder deze week.
G: Uuh, op maandag help ik de bejaarden, met voedsel rondbrengen. En dinsdags doe ik dat. Ja
de boodschappen, het huishouden.
I: En dat zit bij jou in de buurt?
G: Ja dat zit in de buurt bij mij.
I: En hoe zou je je gezondheid beschrijven? Hoe vind je dat die momenteel is?
G: Waardeloos!
I: En waarom?
G: Uuh, ja, omdat ik niet goed kan zien nu. En ik ben gewoon nerveus.
I: Waarvoor ben je dan nerveus?
G: Nou, ik accepteer het niet dat ik niet goed kan zien.
I: Dat vind je lastig dus? En wat zie je dan precies niet goed?
G: Nou, ik kan bijvoorbeeld dat zien [wijst naar een auto die vrij dichtbij staat], zeg maar de auto
die voor je staat. Maar een auto verder [wijst naar auto die ernaast staat], zie ik haast niet meer.
I: Dat is niet heel veel nee.. En afgezien van het zien? Hoe zit het dan met je gezondheid?
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G: Ja, tabletten he. Wat je slikt. Dat bevalt me ook helemaal niet.
I: Voor wat gezondheidskwaaltjes?
G: Ja, hoge bloeddruk bijvoorbeeld.
I: Ja precies. Wat onderneem je zoal in een week? Ga je weleens wandelen of fietsen?
G: Ik wandel iedere dag naar het winkelcentrum. En twee dagen in de week naar het
bejaardenhuis. En een keer in de week in de stad met vriendinnen.
I: Gewoon shoppen dan?
G: Gewoon shoppen. Jaa, ik zie niks, maarja je moet meedoen.
I: Ja precies, voor de gezelligheid dan maar?
G: Ja inderdaad.
I: En op donderdagavond doe ik ook nog Repair Café. Een keer in de maand. Dat vind ik ook heel
leuk werk.
G: Wat doe je daar dan precies?
I: Ja ik ben gastvrouw, dan loop je ook nog weleens.
G: Vind je dat je voldoende beweegt?
I: Redelijk. Ja, ik dans ook nog.
G: Wat voor dansen?
I: Linedancen.
G: Hoe vaak doe je dat?
I: 1 keer in de week. En dan een ander halfuur.
G: Lijkt het je leuk om meer te gaan bewegen?
I: Als ik eraan denk ben ik al moe, haha.
G: Wat houdt je tegen dan?
I: Ja, omdat je niet zo goed kan zien.
G: Dus eigenlijk beperkt je slecht zicht om meer te gaan bewegen?
I: Ja, anders zou ik wel meer willen lopen.
G: Kun je iets vertellen over de mensen die u om u heen heeft? Familie, vrienden, kennissen?
I: Ik heb vrienden, dan ga ik dan mee op stap. Ik heb heel veel hulp van de buren. En af een toe ga
ik daar een avondje eten. Ja de ene kookt en de andere eet het op haha.
G: Maak je gebruik van het internet?
I: Ja wel.
G: En wat doe je daar vooral mee?

89

I: Wat ik op internet doe, is kijken naar de bankzaken. Wat ik nog over heb. Wat ik heb haha. De
bankrekening. En spelletjes. Maar wel op tablet. En ik heb nog een computer en laptop.
G: Dat lukt wel ondanks je zicht?
I: Met laptop heb ik weinig zicht. En met tablet is het iets beter.
G: En wat is dan precies beter?
I: Dichterbij en ik kan het groter maken.
G: Wat maak je dan groter? Plaatjes, lettertype?
I: Ja lettertjes, zo heel groot.
G: Ja precies.
I: Zou je interesse hebben in het leggen van contacten met andere mensen om samen iets te
ondernemen?
G: Ja uuhm, tjah lastig, ik doe nu op zich al wel wat. En toch mijn zicht he?
I: En als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen in je omgeving?
G: Mijn vriendin, die heb nou suiker. Enne, ze is een beetje dik en ze moet nu weer lopen. Die
loopt ook al weer. Ze hebben een stimulans om dat te doen.
I: En die stimulans is?
G: Ja die moet afvallen voor een goede gezondheid.
I: Dus de gezondheidsvoordelen zijn belangrijk als stimulans voor beweging. Wat zijn dan goede
activiteiten volgens jou?
G: Bewegen, jaa, voor ontspanning is lopen natuurlijk het beste wat je kan doen.
I: En waarom?
G: Ja is het makkelijkst, en niet zo zwaar vaak.
I: Wat zou je nog meer leuk vinden om als activiteit samen te doen?
G: Ja we hebben ook een fietsclub in de buurt, dat de mensen ook kunnen fietsen.
I: Dus fietsen zou ook een goede activiteit zijn om samen te doen?
G: Ja. Ja en dan niet met een elektrische fiets. Nee met een gewone fiets haha.
I: Gewoon ouderwets trappen?
G: Ja precies.
I: Heb je nog opmerkingen of vragen?
G: Nee hoor.
I: Wat vond je van het interview?
G: Ja vond het wel leuk. Eenvoudig haha, geen moeilijke vragen. Ik zeg het zoals ik het zeg.
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I: Zou ik je voor de rest van het onderzoek ook nog mogen betrekken? Daarbij zal ik
hoogstwaarschijnlijk ook iets willen testen en zeker nog wat vragen hebben.
G: Ja dat is prima. Effe naar Purmerend hahaha. Ik hoop dat het goed opgenomen is.
I: Haha mooizo. Ja daar ga ik wel van uit.
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Bijlage 2.3 – Interview respondent Z
Interviewer (I): Ik zal even uitleggen waarom ik dus een aantal vragen aan je wil stellen voor mijn
onderzoek. Mijn onderzoek doe ik in het kader van mijn afstuderen aan het UMCG in Groningen
bij een afdeling genaamd SPRINT. Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwerpen en
ontwikkelen van hulpmiddelen om ouderen actief te laten blijven. En met dit interview wil ik dus
eigenlijk de doelgroep beter leren kennen. Ik zal beginnen met een aantal wat algemenere
vragen en zal later wat specifiekere vragen stellen.
Geïnterviewde (G): Ja prima.
I: Wat is je leeftijd?
G: 66.
I: En waar woon je?
G: In Amsterdam.
I: En hoelang woon je daar al?
G: Poeh. Daar woon ik, waar ik nu woon, een jaar of 8.
I: En daarvoor heb je ergens anders gewoond?
G: Ja in Purmerend gewoond.
I: En het bevalt in Amsterdam?
G: Heerlijk.
I: Je zou niet meer terug willen naar Purmerend?
G: Nee. Amsterdam is een mooie grote stad, gezellig.
I: Zou je mij kunnen vertellen hoe een gemiddelde dag van jou eruitziet? Als je bijvoorbeeld
terugdenkt aan gisteren of een dag eerder deze week.
G: Tjah, elke dag is anders bij mij.
I: Bijvoorbeeld afgelopen woensdag?
G: Ja woensdag was niet zo’n leuke dag bij mij. Want dat is een dag van werken geweest. En
eigenlijk, een vrije dag voor mij, dan ga ik ’s morgens tennissen. Bij mij in de buurt, een sportpark.
En daar tennis ik, met, ja ouderen tussen haakjes haha.
I: Haha, gezellig! Hoe vaak doe je dat?
G: Normaal gesproken doe ik dat op maandag en woensdag. En voor de rest als ik dan maandags
zeg maar getennist heb, dan ga ik douchen. En dan pak ik de fiets en ga ik fietsen.
I: Waar fiets je dan heen? Een vast rondje?
G: Ja gewoon een leuk rondje? Soms naar Amsterdam en soms Noord door. En ik noem
Amsterdam, ik woon in Noord, Amsterdam-Noord. En het Amsterdam Centrum zeg maar, dat is
voor mij Amsterdam haha. De pomp over.
I: Haha, oké, duidelijk. Hoe zou je je gezondheid beschrijven?
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G: Op dit moment?
I: Ja op dit moment.
G: Op dit moment goed.
I: En waarom?
G: Omdat ik me goed voel.
I: Geen klachten?
G: Gelukkig niet. Nee
I: Dat is mooi om te horen. Wat onderneem je verder zoal in een week qua beweging? Je had het
net al over tennissen en fietsen.
G: Ja ik beweeg veel. Ik loop ook veel. Ja ik loop door.
I: Als in stevig wandelen?
G: Ja.
I: Doe je dat met anderen of alleen?
G: Dat doe ik vaak alleen. Want als je het met een vrouw doet, dan schiet het niet op haha. Ken je
al die etalages van die winkels met die spullen?
I: Haha ja.
G: Dat dus haha. Dus ik wandel alleen.
I: En dan in de stad of bijvoorbeeld een parkje in de buurt?
G: Ja gewoon, in het park. Overal eigenlijk. En dat heb je in Amsterdam. Kan je heel veel kanten
op.
I: Dat is inderdaad een grote stad ja. Vind je dat je dus voldoende beweegt?
G: Ja ik denk wel dat ik voldoende beweeg.
I: Je zou niet per sé meer willen bewegen?
G: Nee, ik vind het wel goed zo. Zoals nu op zondag, heb ik naar Zwolle gereden. Maar anders
doe ik ‘s morgens fietsen. Elke dag fiets ik wel. En dan middags, gaan we wat doen. Van het bos
in, ook weer wandelen. De stad in, ook wandelen. Ik vind mezelf wel vrij actief.
I: Kun je me iets vertellen over de mensen die u om u heen heeft? Familie, vrienden, kennissen?
G: Nou, het contact, ik laat het allemaal een beetje, tjah hoe noem je dat?
I: Los?
G: Ja.
I: Geen behoefte meer aan?
G: Nee in principe geen tijd meer aan sociale contacten? En dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
I: En vind je dat jammer?
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G: Soms, ik zou mijn familie wel meer willen zien. Maar die woont te ver uit elkaar. Om te zeggen
ik loop even langs. Een uurtje, of twee uurtjes. Dat mis ik wel. Ja en voor de rest, ja ik heb genoeg
sociale contacten met mijn bezigheden wel. En dat vind ik wel genoeg eigenlijk. Ik zit nog niet
achter de geraniums.
I: Dat is alleen maar goed. Neem je deel aan sociale activiteiten zoals het op bezoek gaan bij
vrienden of de buurtclub?
G: Ja werken doe ik er dan naast. Enne, een keer in de week klaverjassen.
I: Een club in de buurt?
G: Ja ook een club “oudjes” haha.
I: En je werkt er dus ook nog bij? Hoe vaak?
G: Twee dagen. Dinsdags en vrijdags.
I: En daar ben je dan de hele dag?
G: Ja precies.
I: Maak je gebruik van het internet?
G: Ja.
I: En wat doe je daar dan vooral mee?
G: Wat ik heel veel doe, ja je hebt nu Max Verstappen he? Elke dag staat er wel wat op internet.
En op andere sites. Het sportnieuws. Daar zit ik heel veel op. En werken doe ik achter de
computer. Boekhouden, ja van alles. En thuis sta ik ook in verbinding met het werk. Mijn laptop
thuis is ook verbonden met mijn werk. Gewoon even kijken wat er gebeurd.
I: Zou je interesse hebben in het leggen van contacten met andere mensen met uw eigen
interesses om samen iets te ondernemen?
G: Nee ik ga ze niet opzoeken.
I: Denk je dat er mensen zijn die daar behoefte aan zouden kunnen hebben denk je?
G: Ja. Ja als ik ze zo spreek, maar dan haal ik meteen weer mijn tennisvereniging erbij. Want daar
zijn altijd inschrijfdagen. Je hoeft nooit bang te zijn dat je in je uppie, weetjewel, alleen staat.
I: Dat is wel belangrijk dus, samen sporten? Welke sporten zouden goed zijn bijvoorbeeld?
G: Ja precies. Je kan ook heel veel wandelen en veel fietsen. Op mijn werk heb ik het er ook over,
met mensen, dat je dat moet gaan doen. Dat stimuleer ik ook wel. Dat is ook gekomen omdat ik
in het ziekenhuis heb gelegen. Dat vertel ik mensen ook wel, wat ik heb. Wordt ook altijd naar
gevraagd. En dat vertel je dat. En dan vertel je ook wat je ervoor deed.
I: Als in voordat je in het ziekenhuis hebt gelegen?
G: Ja toen bewoog ik een stuk minder.
I: Dat was achteraf gezien dus wel goed voor de bewustwording?
G: Ja zekers.
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I: Dit waren mijn vragen voor nu. Vond je het leuk, het interview??
G: Ja gezellig! Even lekker kletsen, hahaha.
I: Zou je ook mee willen doen aan het testen van iets binnenkort en dat ik je dan weer een aantal
vragen mag stellen?
G: Ja zekers. Spannend haha
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Bijlage 3 – Codering interviews vooronderzoek
# Tekst

Open codering

Axiaal coderen

Selectief coderen

1 Ja het bevalt me nog verschrikkelijk
goed daar. Maar ik ga toch weg. Ik wil
toch graag een aanleunwoning. Want ik
woon er natuurlijk wel heel alleen.

Aanleunwoning.
Alleen.

Eenzaamheid.

Eenzaamheid.

1 Maar als je bijvoorbeeld terecht zou
Aanleunwoning.
kunnen komen bij de Rivierenhof en een
aanleunwoning he? Ten eerste is het
allemaal wat kleiner. Je hebt dan ook
geen tuin meer he.

Woonwensen.

1 Ik ben een echte liefhebber voor
tuindingen. Maar die eh, maar dat
wordt me soms wel een beetje te
zwaar.

Zwaar werk.

Fysieke barrière.

1 Maar dan ga ik daar nog twee keer in de
week zeg maar, eet ik daar. En dat is
nog weleens makkelijk. Kun je even een
dagje overslaan.

Gemak

Gemak.

1 Ja ik ben eigenlijk overal altijd wel bezig.

Altijd bezig.

Tijdsgebrek.

1 Ah, ik slik wel een pilletje hoor.
Bijvoorbeeld twee pilletjes voor een te
hoge bloeddruk. Van die
ouderdomskwaaltjes he?

Ouderdomskwaaltjes.

Ouderdomskwaaltjes.

1 Want ik beweeg nog zoveel jongens.

Veel beweging.

Beweging.

1 Ik kan dat ook nog he? Daar moet je dan
ook gebruik van maken he. Zolang als
het nog kan, moet je daar gebruik van
maken.

Beweging. Besef.

Besef.

Redenen om te
bewegen.

1 Nee, liever in groepsverband. Zoals
vanmorgen dan is het een uurtje.

Groepsverband.

Groepsactiviteiten.

Belang
groepsactiviteiten.

1 Jaa omdat ik voor mezelf wel in de
gaten heb dat het heel goed is. Ik merk
dat.

Besef.

Besef.

Redenen om te
bewegen.

1 Ja als je het constant doet ja. Dat zeg ik,
zolang als iemand het nog kan, ik
schreeuw het daar ook elke dag.

Besef.

Besef.

1 En dan ga ik naar een clubbie, dat is een
muntenclub, enne, altijd gezellig daar.

Muntenclub.

Sociale activiteiten.

Belang
groepsactiviteiten.

1 Ja van de schaakclub ja, jaa schaakclub
Pegasus is een vast clubje ja.

Schaakclub.

Sociale activiteiten.

Belang
groepsactiviteiten.

Barrière om te
bewegen.

Geen tijd.
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1 Eeh, ja ach ik heb nog wel een
kennissenkring.

Kennissenkring.

Sociale contacten.

1 Ja want dan krijg je op een gegeven
Vrienden. Overlijden.
moment automatisch dat je er mee
stopt. Want de mensen waarmee je
altijd mee omging van dezelfde leeftijd.
Die hielden er ook allemaal mee op. Ook
toevallig twee hele goeie, waar ik altijd
mee omging.

Eenzaamheid.

1 Ja dat vind ik zo machtig mooi die
computer. Jaa ik stuur nog weleens een
emailtje

Computer. E-mailen.

Computergebruik.

1 Ja eeh, ik heb familie in het Westen
wonen he? Dus dan heb ik op die
manier nog wel contact, want daar kom
ik niet zo vaak meer.

Computer. Familie.

Computergebruik.

1 Ja ik bestel nog weleens wat online. Erg
handig.

Online bestellen.

Gemak.

1 [Wat vind je dan precies lastig?] Ja het is
zoveel he? Je kan er zoveel mee.

Computer, Gebrek aan
zelfvertrouwen.

Gebrek aan
zelfvertrouwen.

Beperkt
zelfvertrouwen
technologie.

1 Ja nee, dat duurt zo lang. Dat lukt niet
meer zo he, dat gaat wat langzamer
allemaal bij mij. Al vind ik het wel echt
mooi om te zien, dus daarom moeten
anderen dat ook maar doen haha.

Computer. Gebrek aan
zelfvertrouwen.

Gebrek aan
zelfvertrouwen.

Beperkt
zelfvertrouwen
technologie.

1 Ik doe het al in groepsverband.

Groepsverband.

Groepsactiviteiten

Belang
groepsactiviteiten.

1 Toen zegt die ene, die ene begeleidster
tegen een dame bij ons daar. ‘Wil je nog
even een eindje lopen?’ En toen zei zij:
‘Ja graag, graag.’ Dus ze proberen het
wel.

Wandelen.

Beweging.

1 Maarja het meeste waar ik bij zit, dat is
allemaal rollators, en dat is allemaal
rolstoelen. Er zitten er drie bij in een
rolstoel. Die mensen kunnen helemaal
niks meer.

Rolstoel. Rollators.
Niks meer kunnen.

Fysieke barrière.

Barrière om te
bewegen.

1 Maarja als je iets van ouderen bij
mekander kunt trommelen, ja.

Groepsverband.

Groepsactiviteiten.

Belang
groepsactiviteiten.

1 Ja dat je contact met mekander kan
krijgen.

Groepsverband.

Groepsactiviteiten

Belang
groepsactiviteiten.

1 Ja kijk die mensen… die mensen die het
nog een beetje kunnen he, en die weten
ook wel echt dat ze ergens naar toe
kunnen gaan he?

Besef.

Besef.

Computer
competentie.
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1 Ja goh dat zou onder mekander in de
familie enzo op verjaardagen zal er echt
weleens een keer, zo voorbijkomen van
goh, je moet toch weleens een beetje
meer gaan bewegen

Sociale druk.

Sociale druk.

Sociale druk.

1 Ja heel erg sociaal. Ja dat is heel
belangrijk. Sociaal contact. Ja want er zit
er een bij die bij mij heeft gewerkt. En
die eeh, dan hebben we hele verhalen
nog.

Sociaal contact.

Sociale contacten.

Belang
groepsactiviteiten.

1 Maarja je moet het natuurlijk ook zelf
wel een beetje opzoeken he?

Initiatief nemen.

Inititatief.

1 Ja dat krijg je natuurlijk wel, met hoe
ouder je wordt, hoe meer mensen dat
ze van je af gaan he?

Overlijden.

Eenzaamheid.

Eenzaamheid.

1 En toen was ie, uuh, die man zit nu heel
alleen daar en die zit in een rolstoel. En
die kan helemaal niks meer.

Rolstoel. Beperkingen.

Fysieke barrière.

Barrière om te
bewegen.

1 Ja die man, hele toestand. Dat is die dan
aan het vertellen en dan ga ik weer weg
en denk ik oeeh, dan ben ik gewoon
dankbaar he? Dat ik het allemaal nog
kan he? Dat ik het allemaal nog kan, nog
aan het gymmen ben. Dat ik alles nog
kan, ik kan nog autorijden, nog fietsen
kan.

Besef. Dankbaar.

Besef.

Redenen om te
bewegen.

1 En ook interessant dat dat gebeurd. Dat
zoiets gebeurd. He er moet wat gedaan
worden. Als je allemaal ook maar blijft
zitten. Dat is niet goed.

Besef.

Besef.

Redenen om te
bewegen.

2 [Hoe zou je je gezondheid beschrijven?]
Waardeloos! Ja, omdat ik niet goed kan
zien nu. En ik ben gewoon nerveus.

Slecht zicht.
Nervositeit

Beperkt
gezichtsvermogen.

Barrière om te
bewegen.

2 Nou, ik accepteer het niet dat ik niet
goed kan zien.

Acceptatie

Geen acceptatie.

Gebrek aan
zelfvertrouwen.

2 Ja, tabletten he. Wat je slikt. Dat bevalt
me ook helemaal niet. Hoge bloeddruk
bijvoorbeeld.

Tabletten. Hoge
bloeddruk.

Ouderdomskwaaltjes.

2 Ik wandel iedere dag naar het
winkelcentrum. En twee dagen in de
week naar het bejaardenhuis. En een
keer in de week in de stad met
vriendinnen.

Beweging. Wandelen.

Beweging.

2 Als ik eraan denk word ik al moe, haha.

Beweging.
Vermoeidheid.

Gebrek aan
zelfvertrouwen.

Barrière om te
bewegen.
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2 [ Wat houdt je tegen om meer te gaan
bewegen? ]
Omdat je niet zo goed kan zien. Anders
zou ik wel meer willen bewegen.

Slecht zicht. Intentie
om meer te bewegen.

Beperkt
gezichtsvermogen.

Barrière om te
bewegen.

2 Met laptop heb ik weinig zicht. En met
tablet is het iets beter.

Slecht zicht.

Beperkt
gezichtsvermogen.

Beperkt
gezichtsvermogen.

2 Dichterbij en ik kan het groter maken.
[over tablet]

Voordelen tablet.

Voordelen
technologie.

Voordelen
technologie.

2 Ja die moet afvallen voor een goede
gezondheid.

Afvallen. Goede
gezondheid.

2 Bewegen, jaa, voor ontspanning is lopen
natuurlijk het beste wat je kan doen.

Beweging. Wandelen.

Beweging.

2 Ja we hebben ook een fietsclub in de
buurt, dat de mensen ook kunnen
fietsen.

Fietsen.

Beweging.

3 En eigenlijk, een vrije dag voor mij, dan
ga ik ’s morgens tennissen. Bij mij in de
buurt, een sportpark. En daar tennis ik,
met, ja ouderen tussen haakjes haha.

Beweging. Tennissen.
Leeftijdsgenoten.

Beweging met
leeftijdsgenoten.

3 Ja ik beweeg veel. Ik loop ook veel. Ja ik
loop door.

Stevig wandelen.

Beweging.

3 Dat doe ik vaak alleen. Want als je het
met een vrouw doet, dan schiet het niet
op haha.

Alleen wandelen.

Individueel bewegen.

3 Maar anders doe ik ‘s morgens fietsen.
Elke dag fiets ik wel. En dan middags,
gaan we wat doen. Van het bos in, ook
weer wandelen. De stad in, ook
wandelen. Ik vind mezelf wel vrij actief.

Beweging. Besef.

Beweging.

3 Nee in principe geen tijd meer aan
sociale contacten? En dat heb ik
eigenlijk nooit gehad.

Tijdsgebrek.

Tijdsgebrek.

3 Soms, ik zou mijn familie wel meer
willen zien. Maar die woont te ver uit
elkaar. Om te zeggen ik loop even langs.
Een uurtje, of twee uurtjes. Dat mis ik
wel.

Familie. Afstand.

Eenzaamheid.

3 Wat ik heel veel doe, ja je hebt nu Max
Verstappen he? Elke dag staat er wel
wat op internet. En op andere sites. Het
sportnieuws.

Sportnieuws.

Computergebruik.

3 Nee ik ga ze niet opzoeken.

Geen inititatief.

3 Ja als ik ze zo spreek, maar dan haal ik
meteen weer mijn tennisvereniging
erbij. Want daar zijn altijd

Betrekken.
Groepsverband.

Redenen om te
bewegen.

Groepsactiviteiten.

Redenen om te
bewegen.

Belang
groepsactiviteiten.

Eenzaamheid.

Belang
groepsactiviteiten.
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inschrijfdagen. Je hoeft nooit bang te
zijn dat je in je uppie, weetjewel, alleen
staat.
3 Je kan ook heel veel wandelen en veel
fietsen.

Wandelen. Fietsen.

3 Dat is ook gekomen omdat ik in het
Ziekenhuis.
ziekenhuis heb gelegen. Dat vertel ik
Bewustwording.
mensen ook wel, wat ik heb. Wordt ook
altijd naar gevraagd. En dat vertel je dat.
En dan vertel je ook wat je ervoor deed.

Beweging.
Besef.

Sociale druk.
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Bijlage 4 – Lo-fi wireframes

Homepage

101

Over volle toeren pagina

102

Gezondheidsmeter pagina

103

Profielen zoeken pagina

104

Profiel van een ander

Eigen profiel

105

Groepen pagina
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Bijlage 5 – Testopzet evaluatieonderzoek
Kenmerken testpersonen:






Leeftijd: 60-80 jaar.
Heel Nederland.
Woonsituatie: Zelfstandig en alleen.
Computerkennis: Basis of meer. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een e-mailtje, spelletjes spelen op een website of Facebooken.

Tijd (Minuten)

Inhoud

00.00 – 01.00

Introductie:












Bijbehorende
ontwerpvoorwaarde(n)

Voorstellen: Kelly Dekker, afstudeeropdracht opleiding Communication & Multimedia Design aan de
Hanzehogeschool Groningen. Fijn dat u me wilt helpen met mijn afstudeeronderzoek.
Opdrachtgever: SPRINT (Bart Verkerke)
Duur test: 30-45 min.
Locatie: Bij testpersoon thuis.
Onderwerp/Doel: Het evalueren van een nieuw product en door het voor te leggen te bekijken wel
reacties dit oplevert.
Wat kan de geïnterviewde verwachten: Het testen van een prototype van een website en een aantal
vragen voor en achteraf. Een prototype is een realistische weergave van een website en presenteert
pagina’s zoals het zou moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina
worden dan ook niet ergens opgeslagen. En heel belangrijk: alles wat u doet is goed en niks is fout.
Anonimiteit: Naam wordt vermeld tenzij dit niet wordt gewenst.
Rapportage: Interview wordt opgenomen. Gegevens uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.
Vragen: Heeft u nog vragen over het bovenstaande?
Doorgaan naar de feitelijke vragen over persoonsgegevens

01.00 – 02.00

Persoonsgegevens
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1.
2.
3.
4.
5.
02.00 – 17.00

Wat is uw leeftijd?
Waar woont u? Woont u hier al lang? En bevalt het?
Hoe gaat het met uw gezondheid?
Zit u vaak op het internet? Waar gebruikt u het zoal voor?
Hoe zou u uw computerkwaliteiten inschatten? Als je het een cijfer zou moeten geven?

Begin evaluatie prototype test
De testpersoon krijgt de website voor zich die momenteel staat op de schoolserver van de
Hanzehogeschool: www.st320238.cmd16a.cmi.hanze.nl. De testpersoon krijgt een aantal opdrachten die
hij of zij mag uitvoeren met het prototype. Ik zal als observator ernaast zitten om het gedrag van de
testpersoon te observeren en notities te maken. In principe staat de testpersoon er alleen voor en geef ik
geen tips als ze er eventueel niet uitkomen. De taken zijn als volgt en worden ook uitgevoerd in deze
volgorde:









17.00 – 17.30
17.30 – 20.00

Opdracht 1: Op de website staan een aantal gezondheidsvoordelen die bewegen met zich
meebrengt. Zou u deze op kunnen zoeken en ze willen opnoemen?
Opdracht 2: Om gebruik te maken van de functionaliteiten die de website biedt, wordt
aangeraden om een account aan te maken. Zou u een account willen aanmaken en daarmee
proberen in te loggen?
Opdracht 3: Met de website kun je in contact komen met anderen om samen te gaan
wandelen of fietsen. Wilt u een van deze twee activiteiten kiezen en op zoek gaan naar een
“maatje”? Wanneer u iemand heeft gevonden mag u deze persoon wel een bericht sturen.
(Bij vertellen: Het is allemaal nog fictief, gebruikers zijn niet echt.)
Opdracht 4: Op de website ziet u verhaaltjes staan onder de profielen van anderen. Zou u bij
uw eigen profiel ook een verhaaltje willen maken?
Opdracht 5: Op de website is er ook een mogelijkheid om in groepsverband afspraken te
maken om te sporten. Maak zelf een groep aan óf meldt u aan bij een van de al bestaande
groepen en laat een bericht achter.

Bedankt voor het testen van het prototype. Naar aanleiding van de testen heb ik nog een aantal vragen.
Topic: Algemeen

6. Wat was uw eerste indruk van de website?
7. Zou u het doel van de website in uw eigen woorden kunnen omschrijven?

108

20.00 – 26.00

Topic: Gemak/inhoud
Terugkijken met de testpersoon naar bovenstaande opdracht. Op basis van gemaakte notities tijdens het observeren de
opdrachten doornemen. Waarom ging de testpersoon via een bepaald pad? Waarom lukte iets niet? Of juist wel? Ging
het gemakkelijk of moeizaam?

8. Wat vindt u van de inhoud van de website? (Bijv. het stukje over de gezondheidsvoordelen, andere
gebruikers)
9. Denkt u dat veel mensen dit prototype kunnen gebruiken? Waarom wel of niet?

OV-4, OV-5, OV-7, OV-17,
OV-20, OV-23
OV-3, OV-9
OV-4

26.00 – 28.00

Topic: Vormgeving

10. Wat vindt u van de vormgeving?
Doorvragen:






OV-11, OV-12, OV-15, OV18

Kleurgebruik
Lettertype grootte
Gebruikte afbeeldingen
Buttons & links

Topic: Beweging

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
28.00 – 32.00

Hoe gaat het met uw gezondheid?
Wat onderneemt u zoal in een week?
Gaat u weleens wandelen of fietsen? Zo niet, zou u dat wel leuk vinden?
Wat houdt bewegen voor u in? Kunt u een aantal activiteiten noemen waarbij u beweegt?
Lijkt het u leuk om meer te gaan bewegen? Of zijn er dingen die u tegenhouden?
Wat lijkt u leuk om te doen?
Wat zou u kunnen stimuleren om (meer) te gaan bewegen?
Zou deze website een manier zijn om hierbij te helpen?

OV-1

OV-1
OV-2
Doelstelling onderzoek.

Topic: het idee

19. Wat voor gevoel krijgt u bij het gebruiken van de website?
20. Wat vindt u van het idee en doel van de website?
Doelstelling onderzoek
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21. Krijgt u zin om te gaan bewegen bij gebruik? Zo niet, waarom niet? En wat zou kunnen helpen om dat
wel te bereiken?
22. Zou u het zelf gaan gebruiken? Waarom wel of niet?
23. Zou u het anderen in uw omgeving aanraden? Waarom wel of niet?
32.00 – 35.00

Topic: Verbeterpunten

24. Wat vindt u verbeterpunten voor het prototype?
25. Wat vindt u dat u mist in het prototype? Zou u nog functionaliteiten toevoegen? Of juist wegdoen?
35.00 – 37.00

OV-19

Afsluiting






Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Wat vond u van het interview?
Deze gegevens zullen anoniem worden verwerkt. De resultaten zullen worden gebruikt om tot betere
resultaten te komen
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite!
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Bijlage 6 – Interviews evaluatie prototype
In deze bijlage staan de interviews van alle respondenten die mee hebben gedaan aan het evalueren
van het prototype. Aan iedere respondent is gevraagd of ze een voorkeur hadden om met u of je te
worden aangesproken. Iedereen heeft aangegeven dat ze het geen probleem vonden om met je te
worden aangesproken.

6.1 – Interview respondent 1
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ja hoor. Spannend!
I: Ik heb eerst nog een paar vraagjes vooraf 1. Het gaat nog steeds goed met de gezondheid?
G: Jaa, zeker. Prima hoor nog steeds.
I: Hoe zou je je eigen computerkwaliteiten inschatten?
G: Nou, nou ietsjes meer als slecht. Nee ik ben al, ik snap het al wel een beetje. Maar het is zo
moeilijk voor ons he? Dat kun je je niet voorstellen he? Dat dat, dan moet je nog heel veel plezier
in zien. En in mijn geval, ik vind het interessant joh. Dat je de hele wereld maar binnen kan halen.
Anders was ik er allang mee opgehouden.
I: Ja precies. Als je het een cijfer zou moeten geven?
G: Nou net een voldoende misschien. Een 6?
I: Oké. Dan gaan we nu beginnen op de website.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: Nou dat was de test. Nu heb ik dus nog een aantal vraagjes. Ik wil eerst de opdrachten een
beetje met je doornemen. Als we teruggaan naar de allereerste opdracht. Je ging eigenlijk zo snel
dat je de twee opdrachten erna al klaar had, terwijl je de eerste nog moest doen. Hoe vond je het
gaan?

Deze persoon is ook al geïnterviewd tijdens het vooronderzoek. Zodoende zullen een aantal vragen die wel
in de testopzet staan, niet worden herhaald, omdat deze ook al in het vooronderzoek zijn behandeld.
1
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G: Jaa, ik geloof dat ik er wel snel mee klaar was. Het hele geval wel. Ik vond het wel goed.
I: Wat vond je goed?
G: We zijn toen eerst ergens anders meegegaan he?
I: Ja klopt, toen heb je eerst opdracht twee gedaan, een account aanmaken en inloggen. En
vervolgens had je een berichtje gestuurd.
G: Ohja account aanmaken. Ja. [Stilte]
I: Als we kijken naar die andere opdrachten. Bijvoorbeeld het sturen van het berichtje? Dat lukt
uiteindelijk wel zag ik.
G: Jaa, ik vond het wel ergens logisch. Ja goed, ze zoekt iemand om met haar die activiteiten te
doen. Dat wandelen of fietsen. Ja dat vond ik wel, nou, ja tuurlijk. En wie er dan ook op reageren
wilt doet dat maar. Ja daar kan je op reageren.
I: Wat mij opviel is dat je eigenlijk niet direct gebruikt maakte van deze menubalk (wijst naar
menubalk bovenaan). Had je door dat je daarop kon klikken?
G: Ja ja, dat wel. Dat klopt precies. Daar kon je op klikken ja.
I: En dan opdracht 4, het eigen verhaaltje aanmaken voor je profiel.
G: Ja natuurlijk, de bedoeling daarvan dat begrijp ik wel.
I: En het aanmaken van een groep. Wat vond je daarvan?
G: Aah, maar dit is, ja. Ja dat was dat verhaaltje toch of niet?
I: Dat was het verhaaltje hiervoor ja. Hiervoor heb je uiteindelijk dit verhaaltje voor geschreven
(wijst aan op scherm).
G: Ooh dat ja. Ja als je dat zo aanhoudt dan lukt het wel.
I: Oké dat lukt dus wel?
G: Jaa dat lukt uiteindelijk wel
I: Wat was je eerste indruk van de website?
G: Jaa, maar dat heb je het weer he? Dat is een beetje nieuw wat ik nu aan het doen ben. En dan,
dan moet ik even inkomen.
I: Als in dat er veel op je afkomt?
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G: Ja er kwam veel op me af.
I: Heeft dat dan te maken met de kleuren, of tekst, of de afbeeldingen?
G: Nouja, wat er zeg maar gevraagd werd he?
I: Daarmee bedoel je de opdrachten?
G: Ja. En dan krijg je dat woord website, dan begin ik al een beetje te pruttelen vanbinnen. Ik doe
er echt al wel wat mee hoor. Maar dan was dit toch allemaal wel weer vrij nieuw voor mij.
I: Oké. Was het wel duidelijk wat het doel van de website was?
G: Ja nouja, via die website kun je van alles vinden en opmaken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja
natuurlijk een website, je moet ergens beginnen.
I: Als je het doel zou moeten omschrijven in je eigen woorden?
G: Om alle bestaande mogelijkheden te zoeken om te bewegen. Ja. Anderen.
I: Als je kijkt naar mensen in jouw omgeving? Je zit nu bijvoorbeeld met anderen van jouw leeftijd
in een gymgroepje. Hoe denk je dat zij dit zouden ervaren?
G: Die bij mij in die groep zitten daar?
I: Ja?
G: Ik ben daar zo’n beetje, zowat de oudste. Vanmorgen was er nog een van 84. En er is er nog
een van 93. Die weet ik niet of dat zou lukken, maar de rest. Jaa dat denk ik wel. Ja.
I: En waarom denk je dat?
G: Ja die zijn dan toch iets jonger dan ik he? Jaaa, die zijn daar wel handiger in.
I: Wat vind je van de kleuren van de website?
G: Oh grandioos. Mooi. Ja prachtig.
I: De kleur bevalt wel?
G: Ja alles. Zo in die natuur. Daar die mensen lopen. Met die bekende wandelstokken.
I: En het lettertypegrootte? Was dat leesbaar?
G: Jaa, als ik die bril afzet dan zie ik helemaal niks. Want ik heb plus 4. Maar nou heb ik die bril op,
dan kan ik zien, eerlijk waar. Kleinste lettertjes, bijvoorbeeld van die kleine lettertjes op een
medicijndoosje ofzo. Die kleine rotlettertjes, zie ik dan ook. Prima.
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I: Wat houdt bewegen voor jou in?
G: Oh heel wat. Heel wat. Ik zie dat, ik merk dat wel in al die jaren dat ik dat doe. Ik heb daar 23
jaar naar de Fysiofit gelopen. Nou loop ik naar die sportschool. Maar ik merk het gewoon, als ik
het een paar weken niet doe he? Dan kun je het gewoon merken. Gaat met onze lichamen veel
eerder stoppen. Dan doe je niks meer en dan gaat het minder.
I: Hoe bedoel je dat precies?
G: Ja dan wordt het stijver. Maar zolang, als ik dit nog maar gewoon doe. Ja ik doe op het ogenblik
wel veel. Maar hartstikke leuk.
I: Wat vind je de leukste activiteiten om te doen?
G: Nouja, nou vanmorgen was het een halfuurtje in de groep. En dan is het donderdag een uur in
de groep. Jaa die groep.
I: Dus met een groep is het leuker?
G: Ja, die groep vind ik toch wel leuk hoor op onze leeftijd. Je trek mekander een beetje mee he?
I: Ja precies. Wat vind je dan van het idee van de website?
G: Ja. Dan kun je toch dat contact leggen.
I: Denk je dat het zou kunnen helpen?
G: Zo doe je dan zoveel via die website. Mensen bij mekander halen, via die website.
I: En wat vind je van de gekozen activiteiten? Wandelen en fietsen?
G: Nouja, goed. In dat verhaaltje wat ik steeds aan het schrijven was, ja dan had ik het steeds over
fitness. Ja ondertussen, ik fiets nog wel en ik loop nog wel. Maar dat sporten wat we daar zo
doen, dat bevalt me verschrikkelijk goed.
I: Krijg je bij het gebruiken van deze website zin om te gaan bewegen?
G: Ja je bedoelt als je dan via dat programma, via die website, en dan heb je het over sport. Over
bewegen. Ja jaja. Dat geeft wel een positief gevoel.
I: Zou je het zelf gaan gebruiken?
G: [Stitle] Nou dat denk ik niet.
I: Waarom niet?
G: Nee, dat moeten denk ik ietsjes jongere mensen doen.
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I: Aan welke leeftijd denk je dan aan?
G: Mensen vanaf een, ja, vanaf een jaar of 50 ofzo.
I: Zou je het anderen in je omgeving aanraden?
G: Oh jawel! Oh maar dat zeg ik ook nog steeds. Je gaat maar mooi achter die geraniums zitten.
Zeg ik maar. En zei zeggen dan, ja maar ik kan dit niet meer. Ik zeg maar je kunt misschien dit nog
wel, nog weer wat anders. Alles wat je nog kunt, doen!
I: Dat is een mooie gedachte inderdaad. Wat vind je verbeterpunten voor de website?
G: Nee dat zou ik toch niet zo kunnen vertellen. Ja nee dan weet ik toch ook niet genoeg. Ja nou
zijn we er wel uitgekomen. Nouja als je me ziet tikken met die ene vinger. Maar daar kan jij
natuurlijk niks aan doen haha. Typen heb ik van mijn hele leven nog niet gedaan. Dan moet je
nog typen leren. Nouja leren, ik heb het dan nooit geleerd.
I: Nouja, zolang het werkt toch?
G: Ja! Ik red me ermee. Jahoor. Ik red me er zo mee.
I: Wat vond je ervan om hieraan mee te doen?
G: Ja super. Mega interessant ook. Jaa dit vind ik allemaal nog wel interessant. Het lukt dan
misschien niet zo, maar interessant is het wel!
I: Leuk om te horen. En nogmaals bedankt dat je mee wilde werken!
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6.2 – Interview respondent 2
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ja hoor.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: En nu heb ik dan nog een aantal vragen. Allereerst, wat is je leeftijd?
G: 69.
I: Zit je vaak op het internet?
G: Nou, niet zo heel vaak.
I: En als je het wel gebruikt. Waar gebruik je het dan voor?
G: Ja, nouja bankzaken. Af en toe eens een afspraak maken ergens, gemeentehuis bijvoorbeeld.
Of dingen wat opzoeken.
I: Ja precies. Hoe zou je je computerkwaliteiten zelf inschatten?
G: Nou niet zo bijzonder.
I: De basis wel?
G: Ja jawel. Op mijn werk moest ik er ook mee werken. Maar het interesseert me ook niet zoveel.
Ja het is handig, dat wel.
I: Als je het een cijfer zou moeten geven?
G: Een 7 wel ja.
I: Wat was je eerste indruk van de website?
G: Ik vind hem leuk. Ja. Ja als ik het eenmaal door heb natuurlijk. Ja ik vind hem heel leuk.
I: Wat denk je dat het doel is van deze website? Zou je deze in je eigen woorden kunnen
omschrijven?
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G: Ja toch om mensen een beetje, iets makkelijker van ja je hebt niet zo’n hoge drempel om
iemand te vinden. Dit gaat makkelijker als dat je iemand even op straat aanspreekt natuurlijk. Of
dat je tegen je buurman, nouja die ken je wel, maar ga je mee fietsen ofzo haha.
I: Als je kijkt naar de opdrachten die je hebt gedaan. Hoe vond je dat gaan?
G: Ja, ik vind ze heel leuk. Dat is wel zo. Maar om dat gewoon zelf te doen, dan ben je natuurlijk
wel een beetje onzekerder in. Zo van oh, wat moet ik nou weer doen. Maar op zich, als je alleen
bent, dan red je je ook wel. Dan kom je er wel doorheen.
I: Denk je dat anderen in je omgeving dat zouden kunnen gebruiken?
G: Ja. Je hoeft helemaal niet zo heel veel voor te kunnen. Of een computerfreak te zijn haha. Nee.
I: Wat vind je van de vormgeving?
G: Leuk. Ja ook de, het is niet dat het in een keer van je scherm spat dat je achterover duikt. Of
dat je flitsende dingen hebt. Ja het is heel toegankelijk.
I: Hoe zou je je gezondheid op dit moment beschrijven?
G: Goed. Prima.
I: Wat onderneem je zoal in een week qua beweging?
G: Ik fiets heel veel. Ik fiets naar de andere kant van Zwolle. Ik fiets naar Heino, naar
Nieuwleusen. Ik wandel veel.
I: Ja dat zijn de activiteiten die jij oppakt?
G: Ja zingen doe ik ook nog. En muziek. Ik doe genoeg.
I: Ga je dan alleen op pad?
G: Ja ik doe alles zelf.
I: Oké. En wat houdt bewegen voor je in?
G: Uh, nou je voelt je er wel lekker bij he. Dus dat geeft wel een voldaan gevoel ja. Ja, dat heb ik
altijd wel gedaan dus. Op een stoel vastroesten, nee.
I: Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling nee haha. Denk je dat deze website een manier kan zijn
om mensen te stimuleren om te gaan bewegen?
G: Ja ik denk wel dat het een, een stimulans is. Ja vooral als mensen het eenmaal weten, goh ja. Ja
en je hebt ook niet heel veel mensen meer die stil in een hoekje gaan zitten. Ja ze zullen er nog
altijd wel zijn, maar ze zijn toch allemaal wel mondiger dan jaren geleden. En vooral, iedereen
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heeft toch wel weer een computer. Bijna iedereen denk ik wel ja. En toch dat je dan denkt, van
nouja het is toch weer een stapje, het is toch weer anders dan dat je zo’n datingsite, wat je van
iedereen hoort. Dat is ook niet aan mij besteed.
I: Dat is ook inderdaad niet de insteek.
G: Nee dat idee krijg je dan ook wel met de website. Dat dat niet de bedoeling is. Dat geeft dan
toch wel een stukje, ja hoe moet ik dat zeggen. Vertrouwen. Geruststelling ja.
I: Krijgt u zin om te gaan bewegen bij gebruik van de website?
G: Jawel. Ja dit is toch als je niemand hebt dat je denkt, goh dat is dan toch wel even leuk. Ja ik
vind wel dat als mensen dat aanklikken. Dan ben je ook wel gemotiveerd om dat te gaan doen.
En niet voor de lol. Je spreekt dan toch met iemand af dan.
I: Als in dat je iemand treft met hetzelfde doel en interesses?
G: Die ook hetzelfde doelgroep is. Ja. Je hoeft niet heel ver weg. Je kan ook iemand in de
omgeving zoeken. Jawel. Ik vind het wel heel toegankelijk.
I: Zou je het zelf gaan gebruiken?
G: Nou, dat denk ik wel. Ja denk het wel. Jawel.
I: Zou je het anderen in je omgeving aanraden?
G: Jazeker wel. Voor een paar jaar geleden zou ik het niet doen.
I: Waarom een paar jaar geleden niet?
G: Nou, ja toen was ik veel meer op mezelf.
I: Daar had je dan geen behoefte aan, of?
G: Nee geen behoefte aan, maar ook niet dat je durfde. Laat ik het zo zeggen. Nu zou ik het wel
doen. Nou stap ik ook wel vaker op iets af. Jaren geleden, kon ik wel drie uur naast iemand zitten
en dan zei ik nog niks haha.
I: Wat vind je verbeterpunten voor de website?
G: Dit gaat natuurlijk alleen over bewegen. Wandelen en fietsen, ja..
I: Je zou eventueel andere activiteiten misschien willen zien?
G: Ja of iets met lezen ofzo. Dat bijvoorbeeld in een groep. Of zingen, of muziek maken samen.
Als je dan met zingen ofzo, ben je toch bezig. En dan heb je toch misschien ook nog weleens dat
mensen gaan zeggen zullen we eens een eind gaan wandelen.
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I: Ja precies. Dat sociale aspect is wel belangrijk?
G: Ja dat is zeker zo. Dat je eventuele andere interesses een link maakt ofzo. Mooi idee om zoiets
op te zetten. En volgens mij is het ook wel een beetje een schot in de roos. Je komt al gauw op
van die datingsites. Ja ik vind het heel leuk.
I: Goed om te horen. Vond je het leuk om mee te doen?
G: Ja leuk. Nouja goed, ik vind het leuk om te helpen, dat je er wat aan hebt.
I: Ja super. Bedankt maar weer voor je medewerking!

6.3 – Interview respondent 3
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
G: Ja.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I (I): Nou nu zijn we klaar met de test. Nu heb ik nog een aantal vragen. Als eerste, hoe zou je je
computerkwaliteiten inschatten?
Geïnterviewde (G): Ik houd het op een 7. Gewoon normaal denk ik. Niet wat uitvinden he?
I: Nee dat bedoelde ik inderdaad niet nee. Meer in de zin van of het je lukt wat je wilt met een
computer.
G: Ja nee precies. Dat lukt wel goed ja.
I: Hoe vond je het gaan met de opdrachten?
G: Dat ging wel goed toch?
I: Ja als in je snapte waar je moest zijn en wat je moest doen?
G: Ja.
I: Wat was je eerste indruk van de website?
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G: Je ziet gelijk oude mensen. Met van die stokken erbij. Mijn eerste indruk was dat het oude
mensen waren met stokken.
I: Daar zou je liever een andere foto voor in de plek willen?
G: Ja dat moet iets anders. Grijs mag het ook zijn. Maar die stokken, dat is gauw van moeilijk
lopen.
I: Wat vind je verder van de vormgeving?
G: Ja dat past bij ons he? Die kleuren wel.
I: Ja dat vond je wel? Wat vond je van het lettertype? Is het leesbaar?
G: Ja prima.
I: Wat vind je van het idee van de website?
G: Maar dat, ja. Het is wel een goed idee. Heel veel mensen willen eerst geen contact meer. Die
zoeken hun rust op. Maar op een gegeven moment, dan is het te veel rust. Die willen dan wel
weer wat doen.
I: Krijg je zin om te gaan bewegen bij het gebruik van deze website?
G: Ja.
I: Waarom?
G: Ja toch omdat iedereen die erheen gaat wel iets wilt doen. Ja dan trekt dat je wel mee ja.
I: Zou je het zelf gaan gebruiken?
G: Ja zou er zo’n site zijn, enne, ik zou een daggie mee willen fietsen. Dan zou ik het nog willen
doen ook.
I: Zou je het anderen in je omgeving ook aanraden?
G: Ja. Ja dat zeg ik ook altijd, ik raad überhaupt bewegen aan.
I: Wat vindt je verbeterpunten voor de website?
G: Hij komt zo voor je neus he? Nou als ik naar veel mensen kijk van mijn leeftijd en veel ouder.
Die kennen dat allemaal niet. Dus dat moet er wat uitgebreider staan.
I: Wat moet uitgebreider? De tekst?
G: Ja, hoe je moet uuh.
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I: Zoeken?
G: Ja.
I: Dus eigenlijk meer of uitgebreidere instructies zeg jij?
G: Ja, want de meeste mensen. Als je het bijvoorbeeld aan iemand die ik ken vraagt, dan heeft die
het al moeilijker. Je moet er eigenlijk gewoon bij zetten, daar moet je zijn.
I: Ja precies. En wat vind je van de twee activiteiten, wandelen en fietsen?
G: Ja, dat doen de meeste. Als je nou bijvoorbeeld tennis bij zet. Dan is het misschien 3 op de
1000 mensen die dat ook kunnen.
I: Oké je zou het dus wel hierbij laten?
G: Ja.
I: Top. Heb je verder nog wat toe te voegen?
G: Nee hoor. Vertel me maar de uitkomst haha.
I: Vond je het leuk om te doen?
G: Ja. Ja ik vond het leuk.
I: Bedankt voor je medewerking dan!
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6.4 – Interview respondent 4
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ja.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: Nou dat was de website dan. Nu heb ik nog een aantal vragen. Allereerst wat is je leeftijd?
G: 59.
I: Waar woon je?
G: Al een tijdje in Purmerend.
I: Hoe gaat het met je gezondheid?
G: Goed. Geen medicijnen niks, dus gaat helemaal goed.
I: Zit je vaak op de computer?
G: Nee. Ja voor mijn werk. Maar niet veel in mijn vrije tijd.
I: Oké op het werk vooral. Hoe zou je je eigen computerkwaliteiten inschatten?
G: Ik kan er mee omgaan.
I: De basis zeg maar?
G: Ja de basis dingen inderdaad. Echt dingen uitzoeken, dat interesseert me ook niet.
I: Als je het een cijfer zou moeten geven?
G: Een 6.
I: Precies. Je hebt net natuurlijk die opdrachtjes gedaan. Wat vond je ervan?
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G: Ja wel grappig. Ik heb meerdere systemen. Jij maakt dan weer een combi van meerdere
systemen voor mij. Dus dan zit ik van oh, hier gaat het zo. En zo krijg je het op je werk ook. Als je
dan weer een nieuw systeem krijgt is het van oh hier moet ik dit of dat werkte daar zo.
I: Had je wel het idee dat je de website kon leren en begrijpen?
G: Jawel, het is even kijken hoe het hier werkt, maar uiteindelijk ja.
I: Wat was je eerste indruk van de website?
G: Zag er netjes uit. Ja hoor.
I: En wat vond je van de vormgeving?
G: Ja rustig.
I: En dat vind je positief?
G: Ja gewoon lekker rustig houden. Dat is wel fijn.
I: Ja precies. Zou je het doel van de website in uw eigen woorden kunnen omschrijven?
G: Gezond leven. Ga je langer mee, zeggen ze haha.
I: Oké. Wat onderneem je zelf zoal in een week?
G: Wandelen, fietsen wel.
I: Hoe vaak doe je dat?
G: Welk tig keer in de week. Ik ben geen type van op de bank zitten.
I: Doe je dat alleen? Of met anderen.
G: Beiden. Ook met anderen ja. Buurtjes ja. Nee ik moet altijd wel wat gedaan hebben per dag.
I: Mooi om te horen, je zit dus niet graag stil. Wat vind je van het idee van de website?
G: Ja het is een beetje een trend van dit moment he? Al die gezonde dingen. Dus dit is dan vanuit
het ziekenhuis begrijp ik. Ik weet niet of het iets toevoegt. Ieder grote instelling heeft zoiets.
I: Zou je het eventueel wel zelf gebruiken?
G: Weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is lastig te zeggen.
I: Omdat?
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G: Ja je kan wel zeggen nee dat gebruik ik niet, maar als je zover bent dan zoek je weleens dingen
op.
I: Voor nu durf je het nog niet zo goed te zeggen?
G: Nee voor nu heb ik het ook niet nodig. Dus ik kijk er helemaal niet naar. Maar stel dat je ineens
een ziekte krijgt of alleen bent noem wat op, dan zoek je wel dingen op. Dus nu zeg ik nee.
I: Oké duidelijk. Wat vind je verbeterpunten voor het prototype?
G: Het is een kwestie van gebruiken. Ja ik had net problemen met die enter. Maar dat zijn keuzes
die gemaakt worden door de maker van de web. Ja je past je gewoon aan.
I: Zouden instructies erbij wellicht helpen?
G: Nou weet ik niet, weet ik niet. Het is ook zoeken wat je doet. Dat is bij elke website wel, van, oh,
hoe werkt dit? En als jij hele verhalen gaat houden lezen mensen het toch niet. Die zitten toch wel
op die toets te rammen: Hij doet het niet, hij doet het niet, hahaha.
I: Oké dus dat is niet de oplossing?
G: Nee, ik ben altijd van hoe strakker je het houdt, hoe beter. Met een telefoon ook. Als je
opneemt, na de eerste twee woorden beginnen ze al te praten. Als je een heel verhaal houdt, heb
helemaal geen nut. Zelfde soms met e-mails. Ze maken soms hele romans. Ik zeg twee korte
zinnen, ze lezen niet meer. En al helemaal niet als het op je iPhone komt. Akkoord, niet akkoord,
klaar. Kort en krachtig. Zo denk ik erover hahaha.
I: Duidelijk ja haha. Vond je het leuk om mee te doen?
G: Ja hoor, ik vind het leuk wat je gedaan hebt.
I: Nou top. Bedankt voor je mening en je tijd!
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6.5 – Interview respondent 5
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ik denk het ja, haha.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: Dat was de test. Heb je nog tijd voor een aantal vraagjes?
G: Ja hoor.
I: Oké. Allereerst de vraag hoe het nu met de gezondheid gaat?
G: Ja nog steeds niet goed. Ik zie nog steeds slecht. En mensen begrijpen het niet. Want als ik
naar de oogarts ga dan kan ik die lettertjes wel lezen, aan de sterkte ligt het niet. Daar word ik
dan nerveus van.
I: Dat is vervelend inderdaad. Betekent dit dan ook dat je niet vaak achter de computer zit?
G: Haast niet. Nee ik zit er haast niet achter.
I: En als je wel op de computer zit? Wat doe je dan wel?
G: Dan kijk ik mijn bankrekening na.
I: En dat lukt wel?
G: Ja.
I: Hoe zou je je eigen computerkwaliteiten inschatten?
G: Nou nu een 4.
I: En normaal, als je daar geen last van hebt?
G: Normaal, 8 9 ja.
I: Wanneer heb je er last van gekregen?
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G: Ja paar jaar terug. Met die infarct heb ik die problemen gekregen. En daar heb ik dan nu nog
last van.
I: Ja precies. Daarvoor ging het allemaal prima.
G: Ja nu gaat het waardeloos.
I: Oké. Als we teruggaan naar de opdrachten die je hebt gedaan. Hoe vond je het gaan?
G: Ik vond het moeilijk eventjes.
I: Kun je vertellen waarom het moeilijk was?
G: Het is veel in een keer doen toch wel. Er komt wel veel op je af.
I: Wat was dan ook je eerste indruk van de site?
G: Het zag er wel keurig uit.
I: En hoe vond je het later gaan? Met de opdrachten?
G: Ja dat ging uiteindelijk wel beter. Dan weet je ook beter waar alles zit. Omdat je er dan al
eerder bent geweest.
I: Je kon het wel leren?
G: Ja, maar dat duurt dan eventjes bij mij he? Haha.
I: Wat vond je van de vormgeving? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het kleurgebruik?
G: Ja dat was wel goed.
I: Je kon de kleuren wel goed zien?
G: Ja dat kon ik redelijk goed zien.
I: En wat vond je van de grootte van de lettertjes?
G: Ja. Ja lettertjes waren goed ja.
I: En kon je goed onderscheiden waar je wel en niet op kon klikken?
G: Ja daar had ik af en toe een beetje problemen mee. Dan zeggen ze dat heeft met ouderdom te
maken. Dus dan klik je maar wat raak haha.
I: Haha ja precies. Zou je het doel van de website in je eigen woorden kunnen omschrijven?
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G: Soort van kennismaken met anderen mensen. Zo kwam het op mij over. En dat je dan zo’n
wandelgroepje maakt of fietsen.
I: Oké goed. Wat vind je van dit idee?
G: Voor wandelen lijkt het me wel leuk. Maar niet voor het fietsen haha.
I: Jouw voorkeur gaat dan dus uit naar wandelen? Waarom?
G: Ja vind ik toch fijner. Door het slecht zien voelt dat toch veiliger.
I: Oké. Zou je de website gaan gebruiken mocht het af zijn, om bijvoorbeeld te gaan wandelen?
G: Ja. Zeker. Je zoekt zelf je vrienden eigenlijk op he? Je doet het eigenlijk zelf. Als je zegt om nu
met een vriendin te gaan wandelen, dat kan niet, want die werkt. Dus je bent altijd alleen. Ja dan
is dit wel fijn.
I: En zou je het mensen in jouw eigen omgeving aanraden om het te gebruiken?
G: Ja lijkt mij ook wel gezellig.
I: Wat vind je verbeterpunten voor het prototype?
G: Weet ik niet. Weet ik niet.
I: Oké. Nou als je nog wat bedenkt, mag je me dat natuurlijk altijd nog vertellen haha. Vond je het
een beetje leuk om te doen?
G: Ja ja, leuk, dat ik jou kan helpen zo natuurlijk.
I: Ja super. Bedankt inderdaad maar weer.
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6.6 – Interview respondent 6
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ja hoor.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: Oké. Dan heb ik voor nu nog een aantal vragen. Allereerst wil ik vragen wat je leeftijd is?
G: 67. Ja.
I: En je woont in Zwolle natuurlijk. Bevalt het hier?
G: Jazeker. Woon hier al jaren en het bevalt uitstekend ja.
I: Zit je vaak achter de computer?
G: Redelijk vaak. Maar tegenwoordig meestal via mijn telefoon.
I: Waar gebruik je de computer voornamelijk voor?
G: Meestal mijn bank toestanden te doen. Te facebooken. Dingetjes opzoeken. Ja veel
doorklikken. Ik zit dan ook op zo’n lijst zeg maar. Dat is een besloten lijst. Dat heeft dan met Cliff
Richard te maken. Daar ben ik een groot fan van haha. Ja en dan veel doorklikken en informatie
over hem. En natuurlijk je mail bekijken he?
I: Hoe zou je je eigen computerkwaliteiten inschatten?
G: Gemiddeld.
I: Als je het een cijfer zou moeten geven?
G: Ik denk wel een 7 of 8 ja.
I: Oké. Je hebt net natuurlijk door de website heen geklikt he? Met die opdrachten. Hoe vond je
het gaan?
G: Ja leuk. Ja, was heel makkelijk te doen eigenlijk.
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I: Hoezo vond je het zo makkelijk?
G: Ja het was wel logisch. En het is ook wel iets wat me wel aanspreekt. Maar waar het nog steeds
niet van komt haha. Om meer te doen dan, wandelen.
I: Waarom komt het er niet van?
G: Ja weet ik niet zo goed eigenlijk. Je doet het gewoon niet echt ofzo.
I: Wat was je eerste indruk van de website?
G: Ja leuk! Zag er goed uit.
I: Wat vond je van de vormgeving? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het kleurgebruik?
G: Ja netjes. En het is duidelijk waar het over gaat, met die wandelaars op de achtergrond. Dus
eh, ja.
I: En de lettertjes? Qua grootte?
G: Ja prima.
I: Hoe zou je je eigen gezondheid omschrijven?
G: Ja redelijk. Ik heb wel een aantal aandoeningen waar ik nog weleens last van heb. Enne, ja,
daar moet je gewoon mee leren leven zeggen ze.
I: En waar moet ik dan aan denken?
G: Nou, ja ik heb bijvoorbeeld fibromyalgie en dat heb ik al wel 25 jaar ofzo. Dat ik er echt last van
heb. Dat is dus, ja je hebt dus altijd ergens spierpijn, of een ander pijntje. En je bent heel veel
moe. En daarom is het dus ook vaak dat wandelen een beetje vermoeiend kan zijn.
I: Oké dat is wel lastig kan ik me voorstellen. Want ga je weleens wandelen of fietsen?
G: Ja, maar niet echt recreatief op het ogenblik.
I: Oké. Je gaat bijvoorbeeld wel wandelen naar plekken in de buurt?
G: Ja even naar iemand toe, of het winkelcentrum ja.
I: Lijkt het je leuk om meer te gaan bewegen?
G: Dat lijkt me wel lekker ja, in principe. Ja ik ben nogal fanatiek als ik er een keer aan begin. Ik
heb in de loop van de jaren weleens op een sportschool gezeten. Maar dan ben ik altijd zo
fanatiek dat ik te ver ga.
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I: Hoe bedoel je precies?
G: Ja nouja, dat ik denk, oh dat is toch wel heel mooi! Spieren hier en spier daar. Maar dan krijg je
bijvoorbeeld hier van die nekspieren, ja maar dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Want dan
ga ik over mijn grenzen heen. Maar wandelen en fietsen moet natuurlijk te doen zijn.
I: Ja dat lijkt je wel leuk om te doen?
G: Ja ik zou best weleens wat meer willen fietsen enzo. Maar om dat alleen te doen is eigenlijk
niet leuk.
I: Dat geloof ik. Dat is dan inderdaad ook het doel van deze website, om anderen te vinden om
dat samen op te pakken. Denk je dat dit een manier is om mensen te stimuleren om te gaan
bewegen?
G: Oh ja misschien wel. Als je zo wandelmaatje ofzo kan vinden bij jou in de buurt. Of een
fietsmaatje.
I: Ja precies. Dat is toch anders dan alleen op pad gaan natuurlijk.
G: Ja als je nou een hond hebt ofzo. Ik heb weleens een logeerhond gehad. Dan loop ik wel. Dan
loop ik ’s morgens een poos. En ’s middags of ’s avonds een poos. Maar eh, zomaar, dom alleen
lopen, haha, vind ik niks. En mijn man houdt er ook niet zo erg van. Dat is de ellende natuurlijk
ook.
I: Dus mocht deze website volledig werken, zou je het zelf gebruiken?
G: Ja. In principe. Jazeker.
I: En zou je het anderen aanraden?
G: Ja.
I: En waarom?
G: Ja als die daar behoefte aan hebben he. Meer bewegen.
I: Oké. Wat vind je verbeterpunten voor de website?
G: Mmm. Ja ik zou het natuurlijk wel op prijs stellen als er een groepje in de buurt zit. Niet te ver
weg.
I: Ja precies. Dat is ook de gewenste situatie inderdaad. Heb je verder nog opmerkingen?
G: Nee. Ik zou het op het ogenblik niet weten nee.
I: Oké. Vond je het leuk om mee te werken?
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G: Ja. Zeker. Altijd wel leuk om iemand te helpen. Ik doe het ook altijd weleens op internet ofzo,
zo’n enquête.
I: Nou super. Dan wil ik je heel erg bedanken voor de medewerking!
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6.7 – Interview respondent 7
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ja.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: Oké. Dan heb ik voor nu nog een aantal vragen. Ik begin met wat algemene vragen. Allereerst
wil ik vragen wat je leeftijd is?
G: 69.
I: En je woont hier al een tijdje had ik vernomen. Hoe bevalt het hier?
G: Ja super. Ik zit hier heel goed. Als je ook kijkt naar dit uitzicht, is wel mooi hoor. Je staat er niet
altijd bij stil omdat je het elke dag ziet. Maar als je dan visite krijgt, dan zeggen mensen dat altijd
wel en denk je ja. Mensen willen hier ook altijd graag zitten omdat ze het uitzicht zo mooi vinden
haha.
I: Ja het is inderdaad een mooi gezicht. En hoe gaat het verder me je?
G: Ja vrij goed. Ja.
I: En met de gezondheid ook?
G: Ja ook wel. Nouu, klein dingetje met mijn arm de laatste maanden.
I: Weerhoudt je dat nog in bepaalde dingen?
G: Nee, nee niet echt. Ik kan gewoon lekker fietsen, geen probleem.
I: Gebruik je de computer vaak?
G: Jazeker. Ja.
I: Waar gebruik je het vooral voor?
G: Ja voor foto’s. Daar heb ik heel veel interesse in. Mapjes aanmaken en dergelijke.
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I: Dan gaat het om foto’s die je zelf maakt?
G: Ja, wat ik zelf maak. Ook overhevelen, zeg maar, van de telefoon naar de computer.
I: Dat lukt allemaal prima?
G: Ja dat gaat ook allemaal goed.
I: Oké. Als je je eigen computerkwaliteiten zou moeten inschatten?
G: Voor mezelf?
I: Ja? Als je het bijvoorbeeld een cijfer zou moeten geven?
G: Ja ik denk dat ik wel een 7, voldoende heb toch? Doorsnee leeftijd van mij denk ik wel ja.
I: Ja precies. Wat onderneem je zoal in een week?
G: Van beweging. Fietsen. Elke dag wandelen, 1,5 uur. Meeste waar we naar toe gaan, op de fiets.
Door alle weersomstandigheden, maakt niet zoveel uit. Pak ik toch de fiets eigenlijk.
I: Klinkt actief al. Je wandelt dus elke dag?
G: Ja heerlijk. Een rondje hier in Dalfsen. Elke dag toch net iets anders.
I: Wat houdt bewegen voor je in?
G: Ja lekker fit. Toch ontspannend en ja, het voelt gewoon heel goed. Vooral als je weer thuiskomt
he? Als je dan weer lekker gaat zitten in de stoel denk je van ooh.
I: Geeft wel een voldaan gevoel zeg maar?
G: Ja heel voldaan. Heerlijk. En je hoofd leegmaken he? Ook belangrijk. Even lekker uitwaaien.
I: Ja precies. Wat was je eerste indruk van de website?
G: Wel goed. Moest wel even kijken. Even van nou, even om de weg te vinden in die website.
Maar op een gegeven moment dan is het allemaal wel te vinden ja. Op die website.
I: Als je terugkijkt naar de opdrachten?
G: Ja, nee die waren ook goed. Ja. Moest wel even nadenken van goh wat bedoelt ze daar nou
eigenlijk mee. Maar in principe ging het wel goed.
I: Dat ging dan meer over de opdrachten dan?
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G: Ja moest je even nadenken hoe je dat dan moet doen op de website zeg maar. Zo van je krijgt
die opdrachten en dan moet je het nog even doen. Normaal zoek je zelf wel uit. Maar is wel leuk
zo.
I: Oké. Wat vind je van de vormgeving?
G: Ja goed. Ja goed.
I: Qua kleurgebruik?
G: Ja prima.
I: Het lettertype was ook leesbaar?
G: Ja helemaal goed. Niks mis mee. Helemaal prima. Was allemaal prima.
I: Hoe zou je het doel van deze website in je eigen woorden omschrijven?
G: Het is gewoon handig. Kijk wij zijn nu nog met zijn tweeën. We kunnen heel veel dingen
samendoen, nu nog. Mocht je ooit eens alleen komen te staan. Dan is het wel heel prettig dat je
je samen kunt voegen bij een groep. En aan kunt sluiten om toch je activiteiten door te kunnen
laten gaan.
I: Het idee spreekt je wel aan dus?
G: Ja want als je alleen staat dan ben je toch weleens zoekende van, ik zou weleens willen fietsen
maar met wie, of wat ook. En dan zou je eigenlijk door zo’n website, kun je dan je eigenlijk
aanmelden van goh, is er ook iemand die interesse heeft om te gaan fietsen of wandelen.
I: Zou het mensen kunnen helpen om te gaan bewegen?
G: Ja als je dat wilt wel. Ja als je dat toelaat, als je het zelf wilt.
I: Dat is ook belangrijk inderdaad. Zou je het anderen aanraden in je omgeving?
G: Ja misschien wel.
I: Waarom?
G: Als die dat willen. Als die zeggen ik zou dit of dat graag willen, dan zou ik zeggen van nou, kijk
eens op die website. En dan kun je op die manier ook aanmelden.
I: Wat vind je verbeterpunten voor de website?
G: Nou bijvoorbeeld met het versturen van een bericht naar iemand. Met die tekst. Dat je
gewoon een groot tekst vak hebt. Dat leest wat makkelijker. Net als met de mail. Met WhatsApp
kun je dat ook niet. Dan moet het ook rrrrroets, allemaal gaan. En dat zou ik op zo’n website wel
heel prettig vinden om gewoon eens even goedemorgen te zetten, en dan enters.
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I: Ja precies. Om de leesbaarheid te vergroten?
G: Ja leesbaarheid vergroten. Dat je gewoon in etappes. Desnoods goedemorgen. En dan spaties
ertussen. En dan huppatee met je vraagstelling en dan hartelijke groet.
I: Oké groter invoerveld dus.
G: Ja precies.
I: Duidelijk. En verder nog opmerkingen?
G: Nee verder is het helemaal goed. Met je groep aan te melden enzo, ja helemaal goed.
I: Wat vond je ervan? Van de opdrachten en het interview?
G: Oh ja wel leuk. Ik had wel eerst zoiets van oeeh, wat moet ik allemaal doen haha. Nee maar dit
kan ik me wel voorstellen dat je mensen nodig hebt die het gevoel heb van wil ik met iemand
anders dat oppakken. Hoe ga ik dat dan doen. Daar is zo’n website dan wel goed voor.
I: Oké prima. Nou hartstikke bedankt voor de medewerking!
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6.8 – Interview respondent 8
Interviewer (I): Voor mijn afstuderen heb ik een prototype gemaakt van een website. Een
prototype is een realistische weergave van een website en presenteert pagina’s zoals het zou
moeten gaan worden. Gegevens die u bijvoorbeeld invult op een pagina worden dan ook niet
ergens opgeslagen. Het werkt verder wel gewoon als een website. Nu heb ik aan jou gevraagd of
je me wilt helpen met het evalueren van dit prototype, heel erg bedankt dat je dat wilt doen. Je
krijgt dan zo ook de website te zien en daarbij heb ik een aantal soort van opdrachten opgesteld
die je mag uitvoeren op de website. Ik zal naast je zitten om te kijken in hoeverre dit lukt. Ik zit
dus wel naast je, maar ik zal je in principe niet helpen of tips geven. Maar goed om te onthouden,
alles wat u doet is goed en niks is fout. Ben je er klaar voor?
Geïnterviewde (G): Ja.
* Test wordt afgenomen en afgerond *
I: Nou dat was dat. Allereerst heb ik nog wat algemene vragen. Ik wil eerst even vragen wat je
leeftijd is?
G: 71.
I: En je woont hier mooi in Dalfsen zo te zien. Hoe bevalt het hier?
G: Ja heel goed. Ik woon hier al heel lang, ik weet niet beter eigenlijk.
I: Ja precies. Hoe gaat het verder?
G: Op dit moment gaat het aardig goed ja.
I: En met de gezondheid?
G: Nou, ik heb wel wat beperkingen. Stel dat ik in de tuin wat wil doen, dan moet ik niet te lang.
En als ik een signaal krijg, dan stop ik ook direct. Dan laat ik de boel de boel. Al staat de tuin op
z’n kop, maakt me niet uit want dan stop ik.
I: Luisteren naar je eigen lichaam zeg maar?
G: Ja dat doe ik nu wel. Dat heb ik wel geleerd, dat je dan niet moet doorgaan.
I: Ja oké. Zit je vaak achter de computer?
G: Iedere dag.
I: Waar gebruik je het dan voor?
G: E-mails bekijken. En facebook. En, nou hoe heet dat nou zo gauw. Dalfsennet.
I: Dat is het laatste nieuws uit de omgeving?
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G: Ja of oproepjes. Burgernet is dat eigenlijk.
I: Hoe zou je je eigen computerkwaliteiten inschatten?
G: Mijn kwaliteiten? Uuh.
I: Als je het een cijfer zou moeten geven?
G: Ooh niet zoveel. Een 6.
I: Een voldoende dus zeker?
G: Ja, ik red me. Ik kan berichten versturen, bekijken. Of foto’s bekijken. Dat lukt allemaal wel.
I: Oké. Wat was je eerste indruk van de website?
G: Leuk! Ja. Echt direct pakkend. Dan ga je direct verder lezen.
I: Het maakt wel nieuwsgierig zeg maar?
G: Jazeker.
I: Oké. En als we terugkijken naar de opdrachten die je hebt gedaan. Hoe vond je dat gaan?
G: Nou, ik had wel iets van verbeteringen ja. Dat vond ik dan wel lastig.
I: Om wat voor verbeteringen zit je dan te denken?
G: Uuhm, nou bijvoorbeeld bij het begin, dat inloggen. Dat kon ik niet vinden. Dat stond dan
bovenaan maar dat was wat onduidelijk. En als je ging zoeken dan was het ook niet duidelijk dat
je moest inloggen om meer te zien. Nee. En op een gegeven moment kwam ik op die pagina met
doelen. Dat zou ik mensen zelf laten invullen.
I: Bijvoorbeeld met die 50.000 stappen.
G: Ja, dat je bijvoorbeeld daar zelf 30.000 of iets zou invullen.
I: Oké. Dus mensen moeten bij het doel zelf een bijbehorend getal invoeren.
G: Ja dat denk ik wel. Dat maakt het misschien voor de meeste mensen ook wat makkelijker.
Soms ga je een week veel op stap en een andere week een stuk minder. Als je dat van tevoren
weet kan je daar dat doel op aanpassen.
I: Duidelijk. Heb je nog meer punten?
G: Ja, toen ik wat invoerde en terugging, was de plaats die ik daarvoor had ingevuld weer leeg.
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I: De website zou dat moeten onthouden zeg maar?
G: Ja, dan hoef je dat niet elke keer in te vullen. En ook dat je naar je eigen profiel moet gaan. Dat
was lastig.
I: Je kon het inderdaad niet direct vinden he?
G: Nee. Uiteindelijk had ik het gevonden, maar daar mag misschien dan duidelijker bijstaan dat
het om je eigen profiel gaat. Duidelijkere omschrijving misschien. Net als bij het wijzigen van de
tekst bij je profiel. Dat vinkje was voor mij niet duidelijk dat het om opslaan ging.
I: Dan zou je liever zien dat de tekst opslaan daar staat?
G: Ja zoiets. Maar voor de rest was het wel helder. Met zoeken en bericht sturen op zich. Dat lukte
wel.
I: Duidelijk. Hoe zou je het doel van deze website in je eigen woorden omschrijven?
G: Activeren van je gezondheid ofzo iets. Ja.
I: Denk je dat veel mensen deze website zouden kunnen gebruiken? Als je bijvoorbeeld kijkt naar
mensen in je eigen omgeving?
G: Sommige wel en sommige niet.
I: En waarom?
G: Ja misschien. Ja. Ik zit even te denken hoor. Ja nee hier in de straat zouden ze dat wel kunnen.
Die redden dat wel. Die anderen kennen dat toch niet zo he, een computer.
I: Die hebben geen computer?
G: Die hebben daar niet veel mee nee. Die willen dat niet meer.
I: Oké. Wat vind je van de vormgeving?
G: Ja leuk. Echt goed en helder. Pakkend. Je gaat wel direct kijken en het is heel duidelijk.
I: Hoe vond je de letters? Qua grootte bijvoorbeeld.
G: Ja. Nou sommigen konden misschien toch iets groter denk ik.
I: Waar bijvoorbeeld?
G: Bij home. Die dingetjes bovenaan. Maar bekijken of zulke dingen, die waren heel duidelijk.
Heel gemakkelijk.
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I: Wat onderneem je zelf zoal in een week?
G: Ja, ik loop veel de trappen op en naar haha. Ik heb hier twee trappen en het is een groot huis,
dus. Ik sjouw veel, wat dat betreft al. En dan in de tuin aan het werk, heel veel.
I: Hoe ga je bijvoorbeeld boodschappen doen?
G: Dan ga ik eigenlijk toch wel met de auto zo. Vanmiddag ben ik wel even weer met de fiets
gegaan, maar dat komt omdat ik met de rug, een hernia heb gehad. Als ik dan te veel fiets heb ik
weer last van mijn rug.
I: Dat houdt je dus tegen om meer te gaan fietsen?
G: Ja dat is beperkt. Maar zoals vanavond van de passage, kan ik een fietstocht mee doen. Dat
probeer ik dan vanavond eigenlijk weer.
I: Om te kijken of het weer lukt?
G: Ja maar als ik onderweg wil afhaken dan kan dat gewoon. Maar er wordt onderweg wel even
gestopt als het goed is haha.
I: Je wilt het dus wel weer oppakken.
G: Dat wil ik weer oppakken.
I: Wat houdt bewegen voor jou in?
G: Ja. Ik loop dan eigenlijk veel. De trap op. Dat is toch weer een andere beweging als je vanaf hier
naar de keuken loopt. Of naar de garage. Of naar buiten, want dan moet ik afval dumpen. Dus ik
maak heel wat voetstappen per dag. Ja of, als ik hier naar de voortuin loop, dan heb ik ook weer
een aantal meters. Ja, wat nog meer. Soms doe ik oefeningen voor mijn rug.
I: Die krijg je bijvoorbeeld van een fysio?
G: Ja af en toe ga ik daar nog heen.
I: Je vindt bewegen dus wel belangrijk?
G: Ja dat zekers. Ja ik ben eigenlijk wel blij dat mijn huis zo groot is, lekker meters maken.
I: Oké. En wat vind je van het idee van de website?
G: Ja goed.
I: Zou je het zelf gaan gebruiken als het volledig is ontwikkeld?
G: Ja, dan zou ik wel even kijken ja. En op klikken en oh. Om te kijken wat er in de buurt is ja.
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I: Zou je het anderen in je omgeving aanraden?
G: Ja.
I: Waarom?
G: Ja het helpt mensen wel die willen bewegen. In de buurt. Al zijn er wel al veel dingen die in de
buurt worden georganiseerd. Maar het kan beter te veel dan te weinig zijn. Ja. En hier zoek je het
zelf ook op.
I: Ja precies. Heb je verder nog opmerkingen?
G: Even over nadenken hoor. Nou je had bijvoorbeeld nu een persoon er staan. Of twee.
Misschien dat je dan even zegt kijk even naar een groep.
I: Je bedoelt mensen bij jou in de omgeving.
G: Ja in Dalfsen had ik er maar twee.
I: Ah oké. Dat je dan een soort suggestie geeft om ook te kijken bij groepen.
G: Ja precies. Want dan krijg je eerder van oh, nou, lijkt me niet wat en dat je dan direct stop. Dus
dat je zegt hee er zijn nog meerdere groepen.
I: Precies. Heb je verder nog opmerkingen?
G: Uhm, ik weet niet meer zo goed wat je titel was.
I: Op volle toeren.
G: Ja, ohja. Misschien dat je erbij kan zetten, meer in beweging ofzo.
I: Je bedoelt een soort onderzinnetje?
G: Ja. Zin in meer beweging? Bijvoorbeeld. Want op volle toeren kan van alles zijn.
I: Dat is wel waar inderdaad.
G: Ja omdat het natuurlijk gaat om beweging voor ouderen. Dan zou ik misschien erbij zetten van:
Ook meedoen? Met lopen, of fietsen. Zoiets.
I: Dat is een mooi idee ja.
G: Misschien ook leuk dat je een afspraaklocatie opzoekt. Dat mensen daarop kunnen zoeken. Of
op wat voor soort manier je wilt lopen. Lange afstanden. Een rondje of dat je naar een bepaald
doel of punt in een stad gaat. Ja. Of dat je zegt, ik pak de trein, naar Groningen ofzo. En dat je
daar dan een rondje stad gaat lopen. Dat je op die manier variaties hebt.
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I: Ja precies. Dat je mensen de keuze geeft dat ze bijvoorbeeld een dagje uit willen.
G: Ja, ja zoiets ja. Meer weet ik zo nu even niet haha.
I: Oké, nou super. Ik vind het wel een leuk idee ja. Hoe vond je het testen?
G: Ik vind het een leuke manier zo. Zo dat je die vragen erbij hebt, dat kan je toch nog wat
duidelijker erop in gaan.
I: Nou top, bedankt voor je medewerking!
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Bijlage 7 – Codering interviews evaluatietest
Bron
(Interview
nummer)

Tekst

Open codering

Axiaal coderen

Selectief coderen

1

Dat is een beetje nieuw wat
ik nu aan het doen ben. En
dan, dan moet ik even
inkomen. Ja er kwam veel op
me af.

Komt veel op af.

Veel nieuwe
prikkels

Competentie.

1

En dan krijg je dat woord
website, dan begin ik al een
beetje te pruttelen
vanbinnen.

Website.
Vanbinnen Pruttelen.

Onzekerheid.

Competentie.

1

Ja die zijn dan toch iets
jonger dan ik he? Jaaa, die
zijn daar wel handiger in.

Vergelijking jong/oud.

Onzekerheid.

Competentie.

1

Zo in die natuur. Daar die
mensen lopen. Met die
bekende wandelstokken.

Vormgeving:
afbeelding.

Eerste indruk.

Positieve eerste
indruk.

1

Ja, die groep vind ik toch wel
leuk hoor op onze leeftijd. Je
trek mekander een beetje
mee he?

Sporten in
groepsverband.

Sporten in
groepsverband.

Belang
groepsactiviteiten.

1

In dat verhaaltje wat ik
steeds aan het schrijven was,
ja dan had ik het steeds over
fitness.

Fitness.

Soort activiteiten.

Soort activiteiten.

1

Nee, dat moeten denk ik
ietsjes jongere mensen doen.
Mensen vanaf een, ja, vanaf
een jaar of 50 ofzo.

Doelgroep.

2

ja je hebt niet zo’n hoge
drempel om iemand te
vinden. Dit gaat makkelijker
als dat je iemand even op
straat aanspreekt natuurlijk.

Lage drempel.

Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid.

2

Maar om dat gewoon zelf te
doen, dan ben je natuurlijk
wel een beetje onzekerder in.
Zo van oh, wat moet ik nou
weer doen.

Onzekerheid.

Onzekerheid.

Competentie.

2

Je hoeft helemaal niet zo heel
veel voor te kunnen. Of een
computerfreak te zijn haha.

Competentie.

Competentie.

Competentie.
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2

Ja ik denk wel dat het een,
een stimulans is. Ja vooral als
mensen het eenmaal weten,
goh ja. Ja

Stimulans.

2

En vooral, iedereen heeft
toch wel weer een computer.
Bijna iedereen denk ik wel ja.

Computer bezit.

2

En toch dat je dan denkt, van
nouja het is toch weer een
stapje, het is toch weer
anders dan dat je zo’n
datingsite, wat je van
iedereen hoort. Dat is ook
niet aan mij besteed.

Bevestiging geen
datingsite.

2

Dat geeft dan toch wel een
stukje, ja hoe moet ik dat
zeggen. Vertrouwen.
Geruststelling ja.

Vertrouwen.

2

Ja dit is toch als je niemand
hebt dat je denkt, goh dat is
dan toch wel even leuk. Ja ik
vind wel dat als mensen dat
aanklikken. Dan ben je ook
wel gemotiveerd om dat te
gaan doen. En niet voor de
lol. Je spreekt dan toch met
iemand af dan.

Eenzaamheid.
Sociaal contact

2

Je kan ook iemand in de
omgeving zoeken. Jawel. Ik
vind het wel heel
toegankelijk.

2

3

Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid.

Ja of iets met lezen ofzo. Dat
bijvoorbeeld in een groep. Of
zingen, of muziek maken
samen. Als je dan met zingen
ofzo, ben je toch bezig. En
dan heb je toch misschien
ook nog weleens dat mensen
gaan zeggen zullen we eens
een eind gaan wandelen.

Andere activiteiten.

Soort activiteiten.

Soort activiteiten.

Je ziet gelijk oude mensen.
Met van die stokken erbij.
Mijn eerste indruk was dat
het oude mensen waren met
stokken.

Eerste indruk.
Oude mensen.

Eerste indruk.

Negatieve eerste
indruk.
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3

Grijs mag het ook zijn. Maar
die stokken, dat is gauw van
moeilijk lopen.

Afbeelding van
mensen die moeilijk
lopen.

Eerste indruk.

3

Ja dat past bij ons he? Die
kleuren wel.

Vormgeving:
kleurgebruik

Vormgeving.

3

Het is wel een goed idee.
Heel veel mensen willen
eerst geen contact meer. Die
zoeken hun rust op. Maar op
een gegeven moment, dan is
het te veel rust. Die willen
dan wel weer wat doen.

Het idee.

3

Hij komt zo voor je neus he?
Nou als ik naar veel mensen
kijk van mijn leeftijd en veel
ouder. Die kennen dat
allemaal niet. Dus dat moet
er wat uitgebreider staan.

Uitgebreide
instructies.

Competentie.
Ontwerpvoorwaar
de.

Suggestie
ontwerpvoorwaarde
.

3

Ja, dat doen de meeste. Als je
nou bijvoorbeeld tennis bij
zet. Dan is het misschien 3
op de 1000 mensen die dat
ook kunnen.

Activiteiten.
Tennis.

Soort activiteiten.

Soort activiteiten.

4

Jij maakt dan weer een combi
van meerdere systemen voor
mij. Dus dan zit ik van oh,
hier gaat het zo.

Verschil systemen.

Competentie.

Competentie.

4

Ja het is een beetje een trend
van dit moment he? Al die
gezonde dingen. Dus dit is
dan vanuit het ziekenhuis
begrijp ik. Ik weet niet of het
iets toevoegt. Ieder grote
instelling heeft zoiets.

Trend.
Gezondheid.

4

Maar stel dat je ineens een
ziekte krijgt of alleen bent
noem wat op, dan zoek je wel
dingen op. Dus nu zeg ik nee.

Behoefte.

Behoefte om meer
te gaan bewegen.
(In dit geval dus
geen)

Geen behoefte om
meer te gaan
bewegen met
anderen.

4

Het is ook zoeken wat je
doet. Dat is bij elke website
wel, van, oh, hoe werkt dit?
En als jij hele verhalen gaat
houden lezen mensen het
toch niet.

Grote verhalen.

4

Ik ben altijd van hoe strakker
je het houdt, hoe beter.

Strakke vormgeving.

Vormgeving.

Suggestie
vormgeving.

Negatieve eerste
indruk.
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5

Nou nu een 4.

Onzekerheid.

Onzekerheid.

Competentie.

5

Ik vond het moeilijk eventjes.
Het is veel in een keer doen
toch wel. Er komt wel veel op
je af.

Onzekerheid.
Veel in een keer.

Veel prikkels.

Competentie.

5

Voor wandelen lijkt het me
wel leuk. Maar niet voor het
fietsen haha.

Activiteiten.
Wandelen.

Soort activiteiten.

Soort activiteiten.

5

Ja. Zeker. Je zoekt zelf je
vrienden eigenlijk op he? Je
doet het eigenlijk zelf. Als je
zegt om nu met een vriendin
te gaan wandelen, dat kan
niet, want die werkt. Dus je
bent altijd alleen. Ja dan is dit
wel fijn.

Eenzaamheid.

Eenzaamheid.

Behoefte om meer
te gaan bewegen.

5

Dan zeggen ze dat heeft met
ouderdom te maken. Dus
dan klik je maar wat raak
haha.

Ouderdom.
Competentie.

Competentie.

Competentie.

6

Ja het was wel logisch. En het
is ook wel iets wat me wel
aanspreekt. Maar waar het
nog steeds niet van komt
haha. Om meer te doen dan,
wandelen.

Behoefte.

Behoefte om meer
te gaan bewegen.

Behoefte om meer
te gaan bewegen.

6

Maar wandelen en fietsen
moet natuurlijk te doen zijn.

Activiteiten.

Soort activiteiten.

Soort activiteiten.

6

Ja ik zou best weleens wat
meer willen fietsen enzo.
Maar om dat alleen te doen
is eigenlijk niet leuk.

Fietsen.
Alleen.

Behoefte om
samen te gaan
bewegen.

De behoefte om
samen te bewegen.

6

Maar eh, zomaar, dom alleen
lopen, haha, vind ik niks. En
mijn man houdt er ook niet
zo erg van. Dat is de ellende
natuurlijk ook.

Alleen lopen.

Behoefte om
samen te
bewegen.

De behoefte om
samen te bewegen.

6

Ja ik zou het natuurlijk wel op
prijs stellen als er een
groepje in de buurt zit. Niet
te ver weg.

Contacten in de
buurt.

Contacten dichtbij.

De behoefte om
samen te bewegen.

7

Moest wel even kijken. Even
van nou, even om de weg te
vinden in die website. Maar
op een gegeven moment dan

Leerbaarheid
website.

Leerbaarheid
website.

Competentie.
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is het allemaal wel te vinden
ja.

7

Mocht je ooit eens alleen
komen te staan. Dan is het
wel heel prettig dat je je
samen kunt voegen bij een
groep. En aan kunt sluiten
om toch je activiteiten door
te kunnen laten gaan.

Eenzaamheid.
Sociaal contact.

7

Ja want als je alleen staat dan
ben je toch weleens
zoekende van, ik zou weleens
willen fietsen maar met wie,
of wat ook.

Activiteiten.

Behoefte om
samen te gaan
bewegen.

De behoefte om
samen te bewegen.

7

Nou bijvoorbeeld met het
versturen van een bericht
naar iemand. Met die tekst.
Dat je gewoon een groot
tekst vak hebt. Dat leest wat
makkelijker.

Groot invoerveld bij
berichten.

Ontwerpvoorwaar
de

Suggestie voor
ontwerpvoorwaarde
.

8

Nou bijvoorbeeld bij het
begin, dat inloggen. Dat kon
ik niet vinden. Dat stond dan
bovenaan maar dat was wat
onduidelijk. En als je ging
zoeken dan was het ook niet
duidelijk dat je moest
inloggen om meer te zien

Competentie.

Ontwerpvoorwaar
de.

Suggestie voor
ontwerpvoorwaarde
.

8

En op een gegeven moment
kwam ik op die pagina met
doelen. Dat zou ik mensen
zelf laten invullen.

Persoonlijke doelen.

Suggestie voor
concept.

Suggestie voor
ontwerpvoorwaarde
.

8

Toen ik wat invoerde en
terugging, was de plaats die
ik daarvoor had ingevuld
weer leeg.

Onverwacht.

Technisch
mankement.

Suggestie voor
ontwerpvoorwaarde
.

8

Maar daar mag misschien
dan duidelijker bijstaan dat
het om je eigen profiel gaat.
Duidelijkere omschrijving
misschien. Net als bij het
wijzigen van de tekst bij je
profiel. Dat vinkje was voor
mij niet duidelijk dat het om
opslaan ging.

Duidelijke
omschrijving hoe je
naar eigen profiel
gaat.

Ontwerpvoorwaar
de.

Suggestie voor
ontwerpvoorwaarde
.

8

Want dan krijg je eerder van
oh, nou, lijkt me niet wat en

Competentie.

Competentie.

Competentie.
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dat je dan direct stop. Dus
dat je zegt hee er zijn nog
meerdere groepen.

8

Zin in meer beweging?
Bijvoorbeeld. Want op volle
toeren kan van alles zijn.

Extra zin bij de titel.

Extra titel.

Suggestie voor
concept.

8

Misschien ook leuk dat je een
afspraaklocatie opzoekt. Dat
mensen daarop kunnen
zoeken. Of op wat voor soort
manier je wilt lopen. Lange
afstanden. Een rondje of dat
je naar een bepaald doel of
punt in een stad gaat.

Afspraaklocatie.
Lange afstanden.
Lopen naar een doel
of punt.

Suggestie voor
concept.

Suggestie voor
concept.

8

Of dat je zegt, ik pak de trein,
naar Groningen ofzo. En dat
je daar dan een rondje stad
gaat lopen. Dat je op die
manier variaties hebt.

Trein naar andere
stad.

Suggestie voor
concept.

Suggestie voor
concept.
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