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Inhoud 
• Wat is User eXperience 
• Waarom van belang voor communicatie professionals 
• Dilemma’s 
• Waar lopen we tegen aan in de praktijk 
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Wat is User eXperience 
 
Weten vaak wel wanneer het niet goed is…. 
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Wat is User Experience? 
• Het gaat niet langer om alleen 

bruikbaar zijn ( kunnen 
mensen iets gebruiken = 
usability / bruikbaarheid) 
 

• Het moet ook passen in de 
gehele beleving (mensen 
willen ook echt wat doen, 
actie ondernemen) 
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UX honingraad van Peter Morville, zie ook: 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-

experience.html 

User experience omvat alle aspecten 
van de interactie van de 
eindgebruiker met het bedrijf, zijn 
diensten en zijn producten 
 



Waarom is de gebruiker nu belangrijk 
• Er komt steeds meer aandacht voor gebruikers (gelukkig!) 
• Gebruikers komen met ervaring van Google, Coolblue, bol.com 

naar overheidssites en verwachten hetzelfde 
• Digitalisering van overheden staat nu op de agenda waardoor 

gebruikers ook bij bestuurders in beeld komen 
• Aantal belangrijke, recente rapporten die aandacht voor 

gebruiker vergroten: 
Maak waar! (studiegroep Informatiesamenleving en 
Overheid) 
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op 
redzaamheid (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid) 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-de-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen


Denken vanuit de gebruiker? 

2014 
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Wat moet communicatie met UX? 
• Het gaat over gedrag en het beïnvloeden van mensen 
• Het gaat over de behoefte van de eindgebruiker centraal stellen 
• Communicatie is heel belangrijk bij digitalisering en 

dienstverlening 
• Techniek/IT, (marketing)communicatie, de klant en UX-

werkveld spreken andere talen, communicatie kan daar in 
verbinden 

• Communicatie kan zorgen dat er niet gelijk in oplossingen 
gedacht wordt 
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Wat is de praktijk? 
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De gebruikers betrekken past niet in onze processen 
  
• Software wordt eerst aanbesteed/aangeschaft, daarna komen pas 
behoefte van gebruikers in beeld 
 

•  Eindgebruiker verdwijnt vaak als eerste als planning/budget krap 
wordt  
 

• Als gebruiker betrokken wordt, dan worden de gevonden problemen 
gezien als alleen maar ‘cosmetisch’ en worden ze niet opgepakt 
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Gebruikers kan je tijdens het gehele proces 
betrekken 
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• In elke fase van analyse, ontwikkeling, beheer kan je gebruikers betrekken 
• Verschillende methoden voor verschillende fasen: 
•  



We hebben geen geld of middelen om gebruikers te 
betrekken 
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• Geen excuus, er wordt altijd getest of je zelf wilt of niet. Zodra 
gebruikers met je dienst/product in aanraking komen, zijn zij aan 
het testen -> wanneer wil je het resultaat liever horen? 
• Je kan het betrekken zo groot of klein maken als je organisatie 
aan kan 
• Begin klein, desnoods met 1 gebruiker en doe het zelf 
• Laat betrokkenen ervaren hoe het is om gebruiker van je eigen dienst of 
product te zijn 
•Zoek een project waar je wel gebruikers kan betrekken 
• Zoek een manager die gebruikers wel wil betrekken  
• Als je gebruikers betrekt, laat zien wat het oplevert, maak het 
zichtbaar! 
 
 



We hebben gebruiksdoelen, dus zijn we gebruikers 
gericht 
• Gebruiksdoelen zijn vaak bedrijfsdoelen: ga na om welke doelen 
het echt gaat, wie heeft belang, de organisatie, de “stakeholders”?  
-> Doelen van gebruikers zijn soms echt anders 
• Hoe worden gebruikers betrokken bij het bepalen van de doelen? 
 

Hoe kom je achter de echte doelen van gebruikers? 
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Je kan toch mensen vragen wat ze willen hebben? 

Helaas, vragen wat eindgebruikers willen werkt niet 
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Verloren naar schatting 1,85 miljard dollar door af te gaan op wat 
klanten zeiden en niet keken wat klanten doen of naar hun gedrag 



Ik ben ook een gebruiker en we weten zelf heel goed 
wat mensen willen 
 
 
Varianten:  
 
Mijn baas of DG wil iets dat niet aansluit bij wat gebruikers willen, 
en nu?  
 
Hoe kan ik bevestiging krijgen dat wat we hebben gedaan ook 
echt goed is?  
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Bepalen wat je gebruikers echt willen 
• Ga naar mensen toe en vraag of ze laten zien wat ze doen, hoe 

ze informatie opvragen 
• Laat ze een dagboekje bij houden, kan ook heel visueel met 

foto’s of video 
• Kijk naar de statistiek: wat komen mensen doen, welke 

zoekwoorden gebruiken ze 
• Vraag op pagina’s of mensen hebben gevonden wat ze zochten 

en vraag ook naar het waarom van hun antwoord 
 

Kortom: probeer te begrijpen wat de problemen zijn die echte 
mensen proberen op te lossen en waar ze tegen aan lopen, liefst 
in de juiste context 
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We geven informatie, dat is genoeg 
 
• Mensen werken niet efficiënt en zoeken niet de optimale 

oplossing 
 
• Mensen lezen geen tekst op websites 

 
• Mensen komen meestal via Google naar je website en als ze 

het niet vinden, zijn ze weer weg 
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Welke hulpmiddelen zijn er vanuit Gebruiker Centraal? 
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We hebben een aantal hulpmiddelen, bijvoorbeeld: 
• Ontwerp principes 
• Gebruiker Centraal volwassenheidsmodel 
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Ontwerp principes Gebruiker Centraal 
1. Zet de gebruiker centraal 
Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie. 

 
2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is 
Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen. 

 
3. Maak het eenvoudig voor de gebruiker 
Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk. 

 
4. Ga uit van feiten, niet van aannames 
Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij. 

 
5. Wees transparant en deel je kennis 
Werk samen en deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback. 
 

http://www.gebruikercentraal.nl/ontwerpprincipes/  
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http://www.gebruikercentraal.nl/ontwerpprincipes/


Gebruiker centraal volwassenheidsmodel  
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Publicatie over betrekken gebruikers 
Zie publicatie: Van Den Haag centraal naar gebruiker centraal op 
www.communicatierijk.nl: 
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https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/u/user-experience/documenten/publicaties/2016/11/10/van-den-haag-centraal-naar-gebruiker-centraal 

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/u/user-experience/documenten/publicaties/2016/11/10/van-den-haag-centraal-naar-gebruiker-centraal


Samenvattend 
• User experience omvat alle aspecten van de interactie van de 

eindgebruiker met het bedrijf, zijn diensten en zijn producten 
 

• Echte gebruikers betrekken is essentieel, in elke fase 
 

• Communicatieprofessionals hebben een verbindende rol bij het 
betrekken van gebruikers 
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