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Voorwoord

In deze exploratie wordt het proces van het 
afstudeeronderzoek en het proof of concept, 
Homie toegelicht. Homie is een zelfreflectie 
applicatie die functioneert als een gids in 
het bekrachtigen van de doelgroep zijn 
competenties op werkgebied. 

Onderstaand licht ik toe hoe het 
afstudeerproject tot stand is gekomen. In het 
derdejaars onderzoekslab van de opleiding 
CMD heb ik mij verdiept in Positive Computing, 
een stroming die zich focust op het inzetten 
van technologie ter ondersteuning van het 
welzijn en potentie van de mens. Vanuit 
deze ervaring is de ambitie gegroeid om  
mijn afstudeerproject te wijden aan het 
ontwikkelen van een oplossing met een 
positieve impact op het welzijn en potentie 
van de mens.  

Vanuit deze ambitie heb ik samen met 
Freshheads een afstudeeropdracht 
geformuleerd. We zijn op zoek gegaan naar een 
case en het duurde niet lang voordat we in 
gesprek raakten met Interpolis, een klant van 
Freshheads. Interpolis gelooft dat verzekeren 

anders kan. Hiervoor gaan ze op zoek naar 
slimme oplossingen om schade te voorkomen 
op het gebied van wonen, verkeer, ondernemen 
én welbevinden. Dat laatste is precies waar 
ik naar op zoek was. Het ontwikkelen van 
oplossingen ter bevordering van het mentaal 
welbevinden. 

Team Welbevinden heeft de ambitie om 
het aantal millennials dat kampt met burn-
out klachten te verminderen. Samen met 
experts, ervaringsdeskundigen en millennials 
onderzoeken zij de factoren die een rol spelen 
bij de toenemende druk die we dagelijks 
ervaren en ontwikkelen zij slimme oplossingen 
die daarop anticiperen.
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Het prototype functioneert als een gids 
voor het bekrachtigen van de gebruiker 
zijn competenties op werkgebied. De 
applicatie begeleidt in het bewust afsluiten 
van iedere werkdag aan de hand van een 
positieve zelfreflectie. Het stelt hen in staat 
te relativeren en focus te leggen op hun 
succesmomenten. Het biedt een fundering voor 
het integreren van een gewoonte, een einde 
werkdag routine. Waardoor de gebruiker meer 
regie heeft over zijn gedachtens en werk-privé 
balans in de avond kan herstellen. 

Positionering als ontwerper 
Als ontwerper heb ik de ambitie om écht 
iets te betekenen voor de mens en hen 
mentale welzijn. Ik ben dan ook uitermate 
gefascineerd in het gedrag van mensen. 
Waarom doen we wat we doen? Hoe kunnen 
we onbewuste processen veranderen voor 
positieve verandering? Als ontwerper zoek 
ik de uitdaging op door mij écht onder te 
dompelen in het perspectief van de gebruiker, 
om zo waardevolle oplossingen te kunnen 
ontwerpen.

Voordat ik startte met CMD had ik het gevoel 
niet echt waarde toe te kunnen voegen aan 
de maatschappij, met enkel het ontwerpen 
van visuals en print. Tijdens deze studie heb 
ik “User Experience Design” ontdekt. Sinsdien 
viel alles op zijn plek en vond ik de diepgang 
waar ik naar op zoek was. Dat is waar het écht 
om draait de gebruiker centraal stellen en 
ervaringen ontwerpen die naadloos aanlsuiten 
op hun behoeftes. Op deze manier positieve 
impact maken met digitale oplossingen dat is 
waar het voor mij allemaal om draait. 

Abstract
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De werkdag zit er op en je zit nog vol in 
gedachten over wat er is gebeurd op het 
werk. Zelfs in de avond en ‘s nachts laten deze 
gedachten je niet los. In de huidige tijd waarin 
thuiswerken de norm is, ontbreekt het aan 
een duidelijke overgang van werk naar privé 
waardoor het loslaten van werkgedachten 
een extra uitdaging is. Vooral jong werkenden 
ervaren een bepaalde druk om te presteren op 
het werk en willen zich bewijzen aan anderen. 
Een negatief denkpatroon kan impact hebben 
op onze mentale weerbaarheid. In sommige 
gevallen leidt dit zelf tot burn-out klachten. 

Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder een 
negatief denkpatroon, ook wel piekeren? En 
nog belangrijker wat kunnen we er tegen 
doen? Piekeren is een vorm van overmatig 
denken, we komen niet tot een oplossing en 
kunnen het moeilijk loslaten. Dit brengt ons bij 
de hoofdvraag van dit onderzoek: “Hoe kunnen 
we het pieker gedrag van jong werkenden 
verminderen?”

Deelvragen:
• Wat is piekergedrag?
• Waar piekert de doelgroep over?
•  Wat voor impact heeft piekeren op  

de doelgroep?
• Hoe kun je piekeren verminderen? 

In dit onderzoek ga ik in een iteratief proces de 
hoofd- en deelvragen beantwoorden door het 
inzetten van een diverstiteit aan onderzoeks- 
en ontwerpactiviteiten. Op basis van 
inzichten uit het onderzoek is onderstaande 
ontwerpvraag tot stand gekomen. Het resultaat 
van het onderzoek is deze exploratie en een 
proof of concept.  

Hoe kunnen we een einde 
werkdag routine ontwikkelen 
waardoor jong werkenden 
bewust het afsluiten van hun 
werkdag ervaren?

Het doel van dit afstudeeronderzoek is de 
regie in handen geven van de doelgroep, 
zodat zij hun negatieve denkpatronen kunnen 
signaleren en het kunnen relativeren met 
positieve gedachten.  
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Onderzoeksactiviteiten

Om het Design Research proces structuur 
te geven, is de werkwijze van het Design 
Thinking proces gehanteerd.

Empathize
Om inzichten te verzamelen van de doelgroep 
worden zowel kwantitatieve- als kwalitatieve 
onderzoeksmethoden toegepast. Allereerst is 
er een enquête uitgezet om te inventariseren 
wat voor rol piekeren speelt in het dagelijkse 
leven van de doelgroep. Daaruit blijkt dat ze 
veruit het meest piekeren voor het slapen 
gaan en behoefte hebben om daarmee om te 
leren gaan. 

Vervolgens zijn er interviews gehouden 
met de doelgroep. Het doel daarvan is om 
te ontdekken waarover zij piekeren en wat 
de oorzaak is. De belangrijkste bevindingen 
daaruit zijn dat ze veruit het meeste piekeren 
over het werk en dat ze een gebrek aan 
overgang ervaren van werk naar privé. Om in 
het hoofd te kruipen van de doelgroep is er 
vervolgens een ‘day in the life’ probe uitgezet. 
Het doel daarvan is om patronen te herkennen 
en analyseren tussen activiteiten, gedachtens 
en hun gemoedstoestand. Daaruit blijkt dat het 
motief om te piekeren over werk voortkomt 
uit de behoefte tot zelfontplooiing, waardering 
en erkenning. Zij willen zich bewijzen aan 
anderen en het beste uit zichzelf halen. 

Define
De inzichten uit het gebruikersonderzoek zijn 
geanalyseerd en vertaald naar onder andere 
een user journey. Alle bevindingen wijzen erop 
dat de oorzaak van het probleem begint bij 
het gebrek aan het mentaal kunnen afsluiten 
van de werkdag. Daardoor kunnen zij hun werk 
gedachten in de avond moeilijk loslaten. Deze 
bevindingen zijn vertaald naar een point of 
view statement. Hierin staat concreet wie de 
gebruiker is, waar zij behoefte aan hebben en 
uit welke inzichten dit voortkomt. 

Ideation
Van kansen naar ideeën. Met behulp van de 
doelgroep en experts ben ik ideeën gaan 
genereren om mentaal de werkdag te kunnen 
afsluiten. Daarvoor heb ik een workshop 
co-creatie gefaciliteerd, deze workshop 
heeft tot een essentieel inzicht geleid 
voor het concept. Namelijk het toepassen 
van positieve psychologie, de psycholoog 
gebruikt een methode waarbij een cliënt 
dagelijks 3 positieve dingen van een dag 
op moet schrijven. Deze werkt effectief om 
piekergedachten om te zetten naar positieve 
gedachten en te leren relativeren. Met een 
bak aan ideeën ben ik vervolgens gaan 
experimenteren en conceptualiseren op basis 
van deze criteria. In de volgende fase wordt dit 
concept vertaald naar een eerste prototype.

SUMMARY
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Prototype & Testing

Feedback verzamelen en itereren
Het doel van de prototypes is feedback 
verzamelen, valideren en aanscherpen waar 
nodig om uiteindelijk tot een gevalideerde 
oplossing te komen. De essentie van het 
prototype is de gebruiker begeleiden in 
het reflecteren op positieve momenten 
van de werkdag en inzicht bieden in de 
succesmomenten op het werkgebied.  
Daar ligt dan ook de focus in het  
ontwikkelen van het prototype. 

Om te ontdekken of het prototype aansluit 
bij de behoeftes van de doelgroep hebben er 
meerdere gebruikerstesten plaats gevonden. 
Waarin het belangrijkste is om te ontdekken  
of het prototype helpt bij het mentaal 
afsluiten van de werkdag. Daarnaast is het 

belangrijk om te valideren of een applicatie 
daar het beste bij aansluit. Op basis van de 
testen kan ik concluderen dat de zelfreflectie 
tool een gevalideerde oplossing is en de 
onderzoeksvraag beantwoordt. 

De doelgroep geeft aan echt het gevoel te 
hebben hun werkdag mentaal te kunnen 
afsluiten op het moment dat ze de reflectie 
hebben ingevuld. De focus op positieve 
momenten geeft hen de regie om beter te 
kunnen relativeren als er negatieve werk 
gedachten opspelen.

Design Solution

Homie, de gids die jou 
begeleidt terug te blikken op 
succesmomenten van jouw 
werkdag  

Voor jong werkenden die behoefte hebben 
aan het kunnen loslaten van werk na werktijd 
is er Homie de positieve zelfreflectie app 
die helpt de mentale werk-privé balans te 
herstellen. Anders dan bestaande oplossingen 
biedt Homie inzicht in de krachten en 
succesmomenten van de gebruiker op 
werkgebied.

Het uiteindelijke prototype beantwoordt 
de onderzoeksvraag en betreft een 
applicatie die functioneert als een gids 
voor het bekrachtigen van de gebruiker zijn 
competenties op werkgebied. De applicatie 
begeleidt in het bewust afsluiten van iedere 
werkdag aan de hand van een positieve zelf-
reflectie. Het stelt hen in staat te relativeren 
en focus te leggen op hun succesmomenten. 

“Laat je met een positievere vibe 
uit de dag stappen, ondanks dat ik 

nog wat dingen moet doen.”

Link naar klikdemo

https://www.figma.com/proto/6oPZ4gNyS9YQVqZXxw6c8j/Homie?node-id=109%3A291&scaling=min-zoom&page-id=109%3A0


ex
pl

or
at

ie
 - 

w
en

dy
 la

fa
rr

e

13

Introductie

SUMMARY

02

Research

ex
pl

or
at

ie
 - 

w
en

dy
 la

fa
rr

e

12

Self-tracking
Self-tracking biedt de gebruiker inzicht 
in eigen data. Met als doel informatie te 
verzamelen over zichzelf en hiervan te leren. 
Zoals bijvoorbeeld Sleepcycle. Een app om 
je slaapgedrag te verbeteren. Sleep Cycle 
houdt je slaapfases nauwlettend in de gaten 
en wekt je in je lichte slaap. De statistieken 
bieden je inzicht in jouw slaapgewoontes. Wat 
ik krachtig vind is dat het wordt ingezet ter 
bevordering van je slaap en gezondheid. 

+

Concurrentie Analyse

RESEARCH

Analyseren slaap

Intelligente wekker

Persoonlijke data

Data is kwantitatief

+

+

+

_

Tracken gewoontes

Zelfreflectie

Geen focus op context

Geen focus op positief

+

 
Journal & Habits
Journaling en habit tracking apps zijn 
gemaakt om je te ondersteunen in het 
verbeteren van je mindset en gewoontes. 
Zoals bijvoorbeeld Jour en Fabulous. Deze 
helpen om inzicht te krijgen in je eigen 
gewoontes en mindset. Deze apps zijn vaak 
algemeen ingesteld op bijvoorbeeld een hele 
dag inplaats van specifiek afgestemd op een 
bepaalde context. Wat ik wel goed vind is dat 
je doormiddel van statistieken inzicht krijgt 
en dat aan zet tot zelfreflectie.

_

_
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+

RESEARCH

De doelgroep peilen
Voorafgaand aan het gebruikersonderzoek is 
er een enquête uitgezet om te inventariseren 
wat voor rol piekeren speelt in het dagelijkse 
leven van de doelgroep. De resultaten tonen 
aan dat de doelgroep wel degelijk behoefte 
heeft om met hun pieker gedachten om te  
gaan. Daarnaast blijkt dat de doelgroep voor 
het slapen gaan veruit het meeste piekert, 
zoals onderzoek vanuit Interpolis ook aan 
toont. Op basis van deze resultaten is er een 
voorlopige hypothese geformuleerd, waarin 
de verwachtingen van dit onderzoek worden 
uitgesproken. De hypothese luidt dat de 
doelgroep behoefte heeft aan een oplossing 
voor het slapen gaan waarmee ze hun hoofd 
leeg kunnen maken en daardoor beter slapen. 
 
Luisteren naar de doelgroep
Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met 
de doelgroep om kwalititatieve inzichten 
te verzamelen. Het doel daarvan is om te 
ontdekken waarover zij piekeren en hoe zij 
daarop anticiperen. Wat doen ze als ze aan het 
piekeren zijn? Kunnen ze het loslaten? Wat zijn 
voor hen best en worst practices. Daarnaast 
om inzicht te krijgen in het verloop van hun 
avond en voor het slapen gaan. En hoe zij hun 
slaapkwaliteit ervaren en of er een verband is 
met het piekeren voor het slapen gaan.  

Verhelderende inzichten
In bovenstaande data visualisatie zijn de 
thema’s en factoren weergeven van het pieker 
gedrag. Zoals te zien is wordt veruit het meest 
gepiekerd over het werk. De belangrijkste 
oorzaken daarvoor zijn het willen voldoen 
aan de externe en interne verwachting en het 
willen presteren. Wat vinden collega’s van mijn 
werk? Doe ik het wel goed?

De doelgroep geeft aan een overgang van 
werk naar privé te missen. Na werktijd gaan 
zij gelijk over naar de volgende activiteit, 
waardoor er geen moment is waarin bewust de 
werkdag wordt afgesloten. Normaal gesproken 
helpt de reistijd van werk naar huis onbewust 
om te reflecteren op de werkdag en het wat 
meer los te laten. Doordat ze geen moment 
nemen om bewust te reflecteren zetten de 
pieker gedachten op bij een moment van rust 
zoals voor het slapen gaan. 

In gesprek met de  
doelgroep én experts

“Ik merk dat er met thuiswerken 
niet echt een overgang is van de 

werkdag naar de avond.”

RESEARCH

Health Gamification
Ommetje motiveert om dagelijks een 
wandeling te maken. Met vrienden, familie 
of collega’s kan je ook je eigen wandel 
competitie starten. Hierdoor kan je op een 
leuke manier samen wandelen, zonder dat 
men op dezelfde locatie hoeft te zijn. Wat 
sterk is aan Ommetje is het sociale en het 
competitie aspect.

Sociale verbondenheid

Team gamification

Motiverend

Persoonlijke data

+

Werkgeluk
Officevibe is software voor bedrijven om 
inzicht te krijgen in wat er speelt bij hun 
medewerkers. Surveys zijn anoniem zodat 
medewerkers zich vrij voelen om eerlijke 
antwoorden geven. Wat sterk is aan Officevibe 
is dat je door het invullen van survey’s 
reflecteert over werkzaken waar je dagelijks 
niet altijd bij stil staat én dat je op deze 
manier gehoord wordt door het managment.

+ Feedback geven

Waardering en erkenning

Integreergbaar in workflow

Geen focus persoonlijke ontwikkeling

+

+

+

_

_
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Denkpatronen 

RESEARCH

Werk

COVID-19

Studie

Relaties

Presteren

Interne 
Verwachting

Erkenning 
collega’s

Erkenning 
werkgever Externe 

Verwachting

Tijd  
managment

Planning

Werkplek

Een dag in het hoofd 
van de gebruiker
Uitzoomen
Eerst uitzoomen en het gedrag en de 
activiteiten van de doelgroep in kaart brengen 
om vervolgens in te kunnen zoomen op de 
kansen. Er is ‘A day in the life’ probe uit gezet 
om inzicht te krijgen in een dag in het leven 
van de doelgroep. Het doel daarvan is om 
een connectie te vinden tussen activiteiten, 
gedachtens en de gemoedstoestand van de 
doelgroep. 
 
Waardering, erkenning én 
zelfontplooiing
Vanuit de bevindingen is er een verband 
gevonden met de piramide van Maslow, waarin 
de psychologische behoeften van de mens in 
een bepaalde hiërachie staan gerangschikt. 
De bevindingen tonen aan dat de doelgroep 
behoefte heeft aan waardering en erkenning 

van anderen, in dit geval van collega’s en 
de werkgever. Zij willen zich bewijzen aan 
anderen en het beste uit zichzelf halen. Dat is 
de oorzaak waarom de doelgroep zichzelf een 
bepaalde druk op legt om te presteren. Deze 
inzichten zijn te koppelen aan de behoeften 
tot zelfontplooiing.

En vervolgens inzoomen
Op de volgende pagina zijn de bevindingen 
in kaart gebracht aan de hand van een User 
Journey. De belangrijkste bevindingen zijn dat 
de werk gedachten verspreid over de hele dag 
plaats vinden. De doelgroep geeft aan een 
gebrek aan overgang van werk naar privé te 
ervaren waardoor ze ‘s avonds nog met werk 
bezig zijn in hun hoofd.

Waardering & Erkenning

Zelf realisatie

Sociale behoeften

Veiligheid & Zekerheid

Lichamelijke behoeften

Zelfontplooiing  
behoeften

Psychologische
behoeften

“Ik probeer morgen meer  
gedaan te krijgen. Ik moet 
me proberen niet te druk  

te maken”
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User Journey

RESEARCH
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ONTWAKEN OCHTEND

OCHTEND ROUTINE WERKEN/STUDEREN LUNCH WERKEN/STUDEREN

• Koffie zetten 

• Ontbijten

• Nieuws lezen

• Aankleden

• Thuis werken

• Thuis studeren

• Meeting

• Wandelen

• Lunchen

• Sociaal

Ik ben nog moe maar 

moet uit bed om de 

dag rustig te starten

Koffie geeft mij een 

goede kickstart van  

de dag Ik wil deze kans  

grijpen om nieuwe  

dingen te leren

Ik hoop dat ik snel iets 

kan neerzetten ons 

team werk altijd snel

Ik moet een beetje  

opschieten had al meer 

kunnen doen voor de pauze

Een stukje wandelen 

doet altijd wel goed

Ik voelde me onzeker 

over werk maar praten 

hielp wel

Mijn team heeft de  

verwachting dat ik het kan 

dus ik ga het proberen

Ik heb geen concentratie 

meer maar ga toch snel 

wat feedback doorvoeren

MIDDAG AVOND SLAPEN

AVOND ETEN RELAXEN AVOND ROUTINE

• Thuis werken

• Thuis studeren 

• Kleine pauze

• Afsluiten 

• Wandelen

• Boodschappen 

• Eten

• Douchen 

• Netflix

• Luisterboek 

• iets voor mezelf

• Naar bed

• Wake-up light 

• Media

Het is al laat die uren die ik 

vandaag wilde inhalen gaat 

niet meer lukken

Ik ga snel boodschappen 

doen. Ik mis de overgang 

naar de avond.

Ik probeer morgen meer  

gedaan te krijgen. Ik moet me 

proberen niet te druk te maken

Lekker even relaxen.  

Ik moet misschien iets  

nuttigers doen
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Zelfde doel andere focus

RESEARCH

Rondom het midterm assessment viel het 
ineens allemaal op zijn plaats. De inzichten 
uit het gebruikersonderzoek tonen aan dat 
het er allemaal op wijst dat de oorzaak van 
het probleem begint bij het gebrek aan het 
mentaal kunnen afsluiten van de werkdag. Het 
gebrek aan die cruciale overgang zorgt ervoor 
dat de doelgroep onbewust hun denkpatronen 
rondom werk in de avond in stand houden. 

Hoe kunnen we een einde 
werkdag routine ontwikkelen 
waardoor jong werkenden 
bewust het afsluiten van hun 
werkdag ervaren?

Op basis van deze inzichten heb ik een 
problem statement kunnen formuleren. Waarin 
duidelijk wordt wie de gebruiker is, waar deze 
behoefte aan heeft en op welk inzicht dit is 
gebaseerd. 

User
De doelgroep zijn jong werkenden die aan de 
start staan van hun carriere en piekeren over 
hun prestaties op het werk. Zij leggen de lat 
voor zichzelf hoog en willen zich bewijzen aan 
de werkgever en collega’s.

Need
De doelgroep heeft behoefte om hun werk aan 
het einde van werkdag los te kunnen laten en 
dus mentaal te kunnen afsluiten. Zij hebben 
behoefte om werk en privé gescheiden te 
kunnen houden.

Insight
Er is een gebrek aan overgang van werk 
naar privé aan het einde van de werkdag. De 
fysieke setting van het thuiswerken en het 
wegvallen van de reistijd versterkt dit alleen 
maar. Daardoor kunnen zij hun werk gedachten 
in de avond moeilijk loslaten en piekeren zij 
daarover het slapen gaan. 
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Een bak aan ideeën  
generen

CONCEPT

De problem statement vormt de basis 
voor de concept fase. In deze fase worden 
zoveel mogelijk ideeën gegenereerd voor 
het probleem. Om waardevolle ideeën te 
genereren worden de doelgroep en experts 
betrokken in het proces. Van een heleboel 
brainstorm sessies tot een workshop co-
creatie. Op basis van alle inzichten en 
ideeën zijn design principles opgesteld als 

richtlijn voor het concept. Deze spelen in 
op de behoeftes van de gebruiker. Aan de 
hand van de design principles ben ik gaan 
conceptualiseren. Het meest kansrijke concept 
ben ik gaan concretiseren met behulp van 
de golden circle en een value canvas. In de 
volgende fase wordt het concept vertaald naar 
een eerste prototype en getest bij de gebruiker.

22
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Samen met de doelgroep en experts
Om waardevolle ideeën te genereren is het 
belangrijk om de doelgroep en experts te 
betrekken in het proces. Deze co-creatie sessie 
heb ik gefaciliteerd voor de doelgroep en een 
psycholoog. In de workshop hebben we een 
creative matrix ingevuld. Dit is een divergende 
methode om zoveel mogelijk uiteenlopende 
ideeën te genereren. Op de Y-as staan 
categoriën voor digitale oplossingen en op de 
X-as de probleem statements waar je ideeën 
voor wilt genereren. Aan het einde van deze 
sessie hebben we doormiddel van dot-voting 
gestemd op de meest kansrijke ideeën.

Welke inzichten leverde dit op?  
Deze workshop heeft tot een inzicht geleid die 
essentieel is geworden voor het concept. In de 
praktijk gebruikt de psycholoog weleens een 
methode waarbij de cliënt de opdracht krijgt 
om dagelijks 3 positieve dingen van een dag 
op te schrijven. Dit is een methode vanuit de 
positieve psychology. Deze werkt effectief om 
piekergedachten om te zetten naar positieve 
gedachten en te leren relativeren.

Er zijn design principles geformuleerd waar 
het concept aan dient te voldoen. Deze zijn 
gebaseerd op de resultaten van het onderzoek 
en spelen in op de behoeftes van de gebruiker.
  
Bekrachtigen van competenties 
Ervoor zorgen dat de gebruiker inzicht krijgt in 
zijn/haar werkdag en krachten op werkgebied.  
Zodat de gebruiker vertrouwen krijgt in eigen 
krachten.

Regie bij de gebruiker
De gebruiker bepaalt zelf op welk tijdstip de 
einde werkdag routine plaats vindt zodat het 
aansluit bij hun persoonlijke behoeftes.

Aanzetten tot reflecteren 
Het prototype dient de gebruiker aan te 
zetten tot reflecteren op zijn/haar werkdag en 
inzicht te krijgen in wat er goed ging. Toegang 
bieden in eigen data van dagen én weken om 
resultaten te kunnen vergelijken.

Integreegbaar als ritueel
Het prototype dient te stimuleren en 
motiveren om het dagelijks te herhalen. Zodat 
het een dagelijks ritueel wordt in het afsluiten 
van de werkdag.

Eenvoudig in gebruik
Het prototype dient minimaal cognitieve 
belasting te bevatten zodat het de gebruiker 
weinig moeite kost om het prototype dagelijks 
te gebruiken. 

Relativeren kun je leren
De gebruiker leren relativeren door de focus 
op het positieve te leggen zodat zij de regie 
over hun negatieve gedachten kunnen nemen.

Stilstaan bij het moment 
Het prototype dient ervoor te zorgen dat de 
gebruiker bewust het afsluiten van de werkdag 
ervaart. 

Workshop Co-creatie

CONCEPT CONCEPT

Design Principes
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Conceptualiseren

CONCEPT

Sensebud de voice assistant  
voor op je bureau
Het concept betreft een voice assistant die 
vragen stelt over je werkdag. Sensebud is 
een object wat kan worden geplaatst op je 
werkplek. Of dat nu op kantoor is of aan de 
keukentafel. Op een gekozen tijdstip aan het 
einde van de werkdag wordt Sensebud actief. 
Deze geeft dan doormiddel van licht en audio 
een ‘nudge’ dat het tijd is om de werkdag 
langzaam te gaan afsluiten. Sensebud stelt je 
vragen en de antwoorden die doormiddel van 
spraak worden gegeven worden geregistreerd 
in de applicatie. Daarin is jouw persoonlijke 
data in te zie. 

+

_

CONCEPT

Unwind de zelfreflectie app voor 
jezelf en het team
Het concept betreft een zelfreflectie 
applicatie. De wrap-up routine laat je op een 
interactieve en leuke manier terugblikken op 
jouw werkdag. Op een gekozen tijdstip aan 
het einde van de werkdag ontvang je een 
notificatie voor de wrap-up. Afhankelijk van 
het resultaat ontvang je een passend advies 
om de werkdag af te sluiten. Ten alle tijden 
kun je je eigen data inzien. Doormiddel van 
gamification kun je de competitie aangaan met 
collega’s om dagelijks de wrap-up in te vullen. 
En krijg je inzicht in reflecties van collega’s 
waarop je elkaar kunt complimenteren.

+

_

Voordelen

Menselijk omdat het een conversatie is

Externe nudge om te activeren

Inzicht in persoonlijke data

Nadelen

Complex in technische uitwerking

Lage toegankelijkheid in gebruik

Privacy gevoelig in een ruimte

Geen context vragen

Niet draagbaar

Voordelen

Begeleiden in zelfreflectie

Inzicht in persoonlijke data

Sociale verbondenheid collega’s

Toegankelijk waar en wanneer je wilt

Gamification om te motiveren

Switch van device

Nadelen 

Activeren met een notificatie
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Concretiseren

CONCEPT

Why? How? What?
Om de essentie van de beoogde oplossing 
helder te krijgen ben ik aan de hand van de 
Golden Circle het concept gaan concretiseren.  
De antwoorden op de vragen why, how, what 
beantwoorden de hoofdvraag.

Why?

How?

What?

Het herstellen van de mentale 
werk-privé balans waardoor jong 
werkenden meer regie hebben 
over hun pieker gedachtens voor 
het slapen gaan

Door het integreren van een 
overgangsritueel richting het einde van 
de werkdag die begeleidt in het loslaten 
van werkgedachten

Een zelf-reflectie tool die functioneert 
als een gids in het begeleiden van een 
positieve zelfreflectie aan het einde 
van iedere werkdag en inzicht biedt in 
succesmomenten op werkgebied
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Value Proposition

CONCEPT

Fit

Om er ervoor te zorgen dat de beoogde 
oplossing naadloos aansluit op de behoeftes 
van de gebruiker is er een waarde propositie 
ontwikkelt. Daarin worden enerzijds de 
behoeftes en pijnpunten van de gebruiker in 
kaart gebracht. Anderzijds wordt de dienst en 
toegevoegde waarde van de oplossing in kaart 
gebracht. Wanneer deze profielen op elkaar 
aansluiten ontstaat er een market fit, die 
gedefinieerd is in een product statement.

Customer Profile
Wat is het dieperliggende doel van de 
doelgroep en waar hebben zij behoefte aan 
het einde van de werkdag?

Jobs to be done
- Balans vinden tussen werk en privé 
- Geloven in eigen competentie 
- Regie hebben over eigen gedachten

Pains
-  Negatieve gedachten over het werk niet 

kunnen loslaten
- Geen overgang ervaren van werk naar privé
-  Piekeren over wat collega’s van hun 

functioneren vinden
-  Piekeren over eigen vaardigheden 
- De lat voor zichzelf hoog leggen

Gains
- Herstellen van de mentale werk-privé balans 
- Regie hebben over eigen gedachten
- Focus op positieve krachten
- Werk kunnen loslaten na werktijd

CONCEPT

Value Proposition 
Wat is de toegevoegde waarde van de dienst 
voor de gebruiker en welke behoefte vervult 
het?

Gain creators
-  Moment om bewust de werkdag af te sluiten
-  Inzicht krijgen in eigen krachten en 

werkgeluk
- Verbondenheid en delen met collega’s
-  Gewoonte creëren om dagelijks te reflecteren

Pain relievers
-  Dagelijks herinnering ontvangen om te 

reflecteren
- Wrap-up routine begeleidt in het reflecteren
- Motivatie door sociale en beloning aspect
- Tips om de werkdag mentaal af te sluiten

Products & Services
- Het begeleiden van een positieve zelfreflectie
- Vieren van succesmomenten op het werk
- Inzicht in eigen data en van collega’s

Market Fit  
Voor jong werkenden die behoefte hebben 
aan het kunnen loslaten van werk na werktijd 
is er Homie de positieve zelfreflectie app 
die helpt de mentale werk-privé balans te 
herstellen. Anders dan bestaande oplossingen 
biedt Homie inzicht in de krachten en 
succesmomenten van de gebruiker op 
werkgebied.
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Moodboard

CONCEPT CONCEPT
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Van concept naar  
prototype
Het is tijd om het concept te gaan vertalen 
naar een eerste versie van een beleefbaar 
prototype. Dankzij de inzichten uit het 
gebruikersonderzoek en de workshop co-
creatie is helder geworden wat de essentie 
dient te worden van het concept. Dat is 
namelijk de gebruiker begeleiden met een 
positieve zelfreflectie richting het einde van 
iedere werkdag. 

De ontwikkeling van het prototype
De eerste versie van het prototype bestaat 
uit een applicatie. Op basis van een aanname 
is er een keuze gemaakt voor een applicatie. 
Doormiddel van gebruikerstesten wil ik dit 
gaan valideren. De aanname is namelijk dat 
de gebruiker behoefte heeft om aan het einde 
van de werkdag even van het werkscherm af te 
gaan. Daarnaast biedt de applicatie inzicht in 
het reflecteren.

In een iteratief proces ontwikkel ik de 
functionaliteiten van de app in een low-
fi prototype. In het proces staan de design 
principles centraal en wordt getoetst of het 
prototype voldoet aan de opgestelde design 
principles. Dit om ervoor te zorgen dat de 
oplossing naadloos aansluit bij de behoeften 
van de gebruiker.

Het doel van de prototypes is feedback 
verzamelen, valideren en aanscherpen waar 
nodig om uiteindelijk tot een gevalideerde 
oplossing te komen. De essentie van de 
oplossing is de gebruiker begeleiden in 
het reflecteren op positieve momenten 
van de werkdag en inzicht bieden in de 
succesmomenten op het werkgebied.  
Daar ligt dan ook de focus in het  
ontwikkelen van het prototype.
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Wireframes

PROTOTYPE & TEST

De wrap-up routine
De wrap-up routine, ook wel de dagelijkse 
zelfreflectie. De gebruiker kan instellen op 
welk tijdstip zij een melding willen ontvangen 
dat het tijd is voor de einde werkdag reflectie. 
Het doel van de melding is een ‘nudge’ om de 
gebruiker aan te zetten tot reflecteren.

Op basis van de theorie uit de positieve 
psychologie is er een flow uitgewerkt in de 
vorm van wireframes. De flow bestaat uit een 
set vragen die specifiek ontwikkelt zijn om te 
reflecteren op het werk. Vanuit de positieve 
psychologie is er een lijst met 92 krachten 
die gaan over iemand zijn competentie op 
werkgebied. De gebruiker selecteert 3 krachten 
die van toepassing waren op hem/haar, 
vervolgens dient één van deze krachten te 

worden onderbouwd om context te geven en 
daarna volgen wat stellingen om hun werkdag 
te beoordelen met behulp van een slider. 
De antwoorden van de reflectie bepalen de 
vervolg flow van de reflectie. Heb je een 
goede werkdag gehad? Dan krijg je een 
succesmelding en kun je jouw resultaten 
inzien. Heb je een mindere dag gehad? Dan 
krijg je een motiverende boodschap en een tip 
voorgesteld die je kunt doen om alsnog de dag 
positief af te sluiten.  

Persoonlijke data
Vanuit de reflectie kan de gebruiker zijn eigen 
resultaten in zien. Er wordt een data dashboard 
ontwikkelt om de gebruiker inzicht te geven 
in zijn eigen data. Hierin kan de gebruiker de 
data van de gehele week zien en vergelijken.

PROTOTYPE & TEST

Leaderboard
Om verbondenheid te creëren kan de 
gebruiker een teamboard zien van zijn 
collega’s. Het doel van het teamboard is tevens 
ook om activiteit te motiveren doormiddel 
van een competitie. De gebruiker krijgt op zijn 
dashboard doormiddel van een ranking inzicht 
in data van zichzelf en collega’s met voltooide 
reflecties, bonuspunten en ultieme kracht 
van die week. Aan het einde van iedere week 
ontvangt de gebruiker een weekoverzicht van 
zichzelf en het team om inzicht te krijgen hoe 
de werkweek is gegaan. 

Beloningssysteem
Het belonen van de zeflreflectie. Om het 
dagelijks volgen van de wrap-up te belonen, 
worden sterren toegekend. Op deze manier 
wordt ook inzichtelijk welke dagen voltooid 
zijn en welke eventueel nog niet. Dit om de 
gebruiker te stimuleren dit dagelijks te doen 

en er een gewoonte van te maken. Daarnaast 
worden er bonuspunten toegekend aan het 
volgen van tips. Dit om de gebruiker te sturen 
op het bewust en positief afsluiten van de 
werkdag. 

Einde werkdag tips
Heeft de gebruiker een mindere dag gehad? 
Dan krijgt deze een tip voorgesteld om alsnog 
te werkdag positief af te ronden en tot actie 
over te gaan. Tip succesvol afgerond? Dan 
ontvang je bonuspunten. Daarmee wordt het 
tastbaar gemaakt wat de gebruiker zelf kan 
doen om de werkdag af te sluiten. Er is een 
onderdeel met tips waar de gebruiker ook 
zelf kan op zoek kan gaan naar tips. Deze zijn 
gecategoriseerd en zijn te filteren op tijd. De 
app kan doormiddel van feedback leren welke 
tips de gebruiker als waardevol heeft ervaren 
en de volgende keer voorstellen. 
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De volgende stap is om doormiddel van het 
uitvoeren van gebruikerstesten te ontdekken 
of het prototype aansluit bij hun behoeftes 
en hen helpt bij het mentaal afsluiten van de 
werkdag. Om daar achter te komen is er een 
gebruikerstest opgezet met een aantal vragen 
en een taakscenario. Voorafgaand aan de test 
wil ik inzoomen op hun werkdag en inzicht 
krijgen in wat zij als laatste doen, denken en 
voelen. Deze inzichten zijn een 0 meting om 
na de gebruikerstest te meten wat de effecten 
zijn van het prototype.

Het moment van de waarheid
In de eerste test is de wrap-up functionaliteit 
inclusief het inzicht verkijgen in de data ervan 
getest. Dit is de essentiële functionaliteit 
waar het concept mee valt of staat. De eerste 
inzichten uit de gebruikerstesten wijzen 
erop dat de wrap-up routine succesvol is. 
De gebruikers zijn erg te spreken over het 
centraal stellen van de krachten. Zij kunnen 
zich hier goed in vinden en het geeft hen de 
mogelijkheid om te focussen op de positieve 
momenten van een werkdag. 

Het wordt als toegankelijk ervaren en creeërt 
het gevoel dat de werkdag erop zit. Dit 
valideert dat we op het juiste spoor zitten. 
Tevens valideert de gebruiker ook dat zij een 
applicatie een geschikt format vinden. Aan 
het einde van de test is er bij de gebruikers 
gepeild of zij behoefte hebben aan een 
teamboard waar zij ook inzicht krijgen in 
de data van collega’s. De aanname is dat 
een teamboard motiverend kan werken om 
dagelijks te reflecteren en verbondenheid 
te creëren met collega’s. Zij gaven aan daar 
behoefte aan te hebben, maar de gegevens wel 
op een minder gedetailleerd niveau te delen in 
verband met privacy. 

Verder ontwikkelen en testen
Op basis van de eerste gebruikerstesten zijn 
er iteraties doorgevoerd en is het tijd om 
een verder ontwikkelt prototype te gaan 
testen. Daarin wordt wrap-up functionaliteit 
verder doorgetest en de andere essentiële  
functionaliteiten zoals de persoonlijke- en 
team data en de tips. De gebruiker geeft 
aan het waardevol te vinden om te zien 
welke krachten zij vaak ervaren om op deze 
manier inzicht te krijgen in wat hun sterke 
eigenschappen zijn op werkgebied. 

“Laat je met een positievere vibe 
uit de dag stappen, ondanks dat ik 

nog wat dingen moet doen.”

“Goede termen die betrekking 
hebben tot werk. Op een slechte 

werkdag heb je altijd wel iets 
ervaren wat positief was.”

User Test

PROTOTYPE & TEST PROTOTYPE & TEST

Door inzicht in persoonlijke data zijn ze zich 
er meer bewust van en kunnen ze zichzelf 
ontwikkelen. Daarnaast geven zij aan het 
prettig te vinden een tip te ontvangen als 
het een mindere dag was. Deze zouden ze op 
een zelfgekozen moment willen uitvoeren 
en daar een herinnering van ontvangen. Een 
tijd indicatie vinden ze waardevol om te zien 
hoeveel moeite het hen kost. Gebruikers 
zouden ook graag zien wat uitvoeren van de 
oefening hen oplevert. 

Wat betreft het teamboard geven zij aan dat 
het motiverend en leuk is om de score van 
collega’s te kunnen zien. Tevens worden ook 
eerdere inzichten bevestigd dat zij beknopte 
resultaten willen zien en delen.  Zoals het 
tonen van iemand zijn meest gekozen kracht 
van de week en of collega’s de reflecties ook 
hebben ingevuld. Deze functie biedt dus ook 
echt wel meerwaarde. 

Leermomenten
Wat betreft de interactie en de flow is er 
ook feedback verzameld. In de test geeft de 
gebruiker de verwachtte interactie aan en 
deze kwam op sommige punten in de flow niet 
overeen. Tijd om aan te scherpen dus. Zo heeft 
de planner geen toegevoegde waarde voor 
de gebruiker. Het inplannen van een oefening 
creërt dat iemand een verwacht een slechte 
dag te ervaren, ook wel contra behandelen 
volgens de psycholoog. Ze zien liever een 
overzicht van hun krachten op die dag.

Conclusie 
Op basis van de testen kan ik concluderen 
dat de zelfreflectie tool een gevalideerde 
oplossing en de onderzoeksvraag beantwoordt. 
De doelgroep geeft aan echt het gevoel te 
hebben hun werkdag mentaal te kunnen 
afsluiten op het moment dat ze de reflectie 
hebben ingevuld. De focus op positieve 
momenten geeft hen de regie om beter te 
kunnen relativeren als er negatieve werk 
gedachten opspelen.

“Het motiveert en het is leuk 
om te kunnen zien. Het kan ook 
positieve gesprekken op gang 

brengen onder collega’s.”

“Je ziet zelfs dat je dag uiteindelijk 
best positief en productief was, 
terwijl je dat gevoel zonder deze 
reflectie aan het einde niet hebt.”
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Homie, de gids die jou 
begeleidt terug te blikken 
op de succesmomenten 
van jouw werkdag

PROOF OF CONCEPT

Voor jong werkenden die behoefte hebben 
aan het kunnen loslaten van werk na werktijd 
is er Homie de positieve zelfreflectie app 
die helpt de mentale werk-privé balans te 
herstellen. Anders dan bestaande oplossingen 
biedt Homie inzicht in de krachten en 
succesmomenten van de gebruiker op 
werkgebied.

De focus van het proof of concept ligt op 
de user experience. In een user flow wordt 
de beoogde gebruikerservaring van Homie 
weergeven. Hierin is de essentie van het 
proof of concept te zien. In de volgende fase 
wordt het proof of concept doorontwikkelt 
tot een high-fi eindproduct, waarin de visuele 
gebruikerservaring tot zijn recht komt.  

Link naar klikdemo

https://www.figma.com/proto/6oPZ4gNyS9YQVqZXxw6c8j/Homie?node-id=109%3A291&scaling=min-zoom&page-id=109%3A0
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Wrap-up 

PROOF OF CONCEPT PROOF OF CONCEPT
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1.  De gebruiker ontvangt een 
notificatie dat het tijd is voor 
de wrap-up

2.  De gebruiker reflecteert op 
zijn positieve krachten die 
zij vandaag heeft ervaren

3.  De gebruiker geeft context 
aan een geselecteerde 
kracht

4.  De gebruiker beoordeeld 
hun werkdag met behulp 
van een slider
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PROOF OF CONCEPT
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Leaderboard

PROOF OF CONCEPT

A: Goede gehad? 
Dan ontvang je een 
succesmelding met  
jouw resultaten

B: Mindere dag gehad? 
Dan is het resultaat een 
motiverend bericht met 
een tip om alsnog de dag 
positief af te sluiten
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In dit afstudeeronderzoek is er design research 
gedaan naar het vraagstuk: “Hoe kunnen 
we het piekergedrag van jong werkenden 
verminderen?” 

De belangrijkste inzichten uit het onderzoek 
zijn dat doelgroep piekert over hun prestaties 
op het werk. Zij leggen de lat voor zichzelf 
hoog en willen zich bewijzen aan de 
werkgever en collega’s. De doelgroep heeft 
behoefte om hun werk aan het einde van 
werkdag dus mentaal te kunnen afsluiten. 
Die behoefte komt voort uit het pijnpunt dat 
zij een gebrek aan overgang van werk naar 
privé aan het einde van de werkdag ervaren. 
Daardoor kunnen zij hun werk gedachten in 
de avond moeilijk loslaten en piekeren zij 
daarover het slapen gaan. 

Hoe kunnen we een einde 
werkdag routine ontwikkelen 
waardoor jong werkenden 
bewust het afsluiten van hun 
werkdag ervaren? 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is 
herstellen van de mentale werk-privé balans 
waardoor jong werkenden meer regie hebben 
over hun pieker gedachten in de avond. Zodat 
zij hun negatieve denkpatronen kunnen 
signaleren en het kunnen relativeren met 
positieve gedachten. Op basis van de testen 
kan ik concluderen dat de zelfreflectie tool een 

gevalideerde oplossing en de onderzoeksvraag 
beantwoordt. De doelgroep geeft aan echt 
het gevoel te hebben hun werkdag mentaal 
te kunnen afsluiten op het moment dat ze 
de reflectie hebben ingevuld. De focus op 
positieve momenten geeft hen de regie om 
beter te kunnen relativeren als er negatieve 
werk gedachten opspelen. 

De oplossing is Homie de positieve 
zelfreflectie app voor jong werkenden die 
behoefte hebben aan het kunnen loslaten 
van werk na werktijd en helpt de mentale 
werk-privé balans te herstellen. Anders dan 
bestaande oplossingen biedt Homie inzicht 
in de krachten en succesmomenten van de 
gebruiker op werkgebied.

Het is belangrijk om de effecten van de 
oplossing voor een langere periode te meten, 
dit om te valideren of er een significante 
positieve verandering wordt ervaren in het 
piekeren. Op de volgende pagina is er een 
aanbeveling geschreven voor een aanpak 
hiervan.  

PROOF OF CONCEPT

Conclusie

In de volgende fase wordt in een periode 
van de vier weken het proof of concept 
doorontwikkelt tot een high-fi eindproduct. 
Waarin de functionaliteiten van de applicatie 
worden doorontwikkelt en opnieuw worden 
getest bij de gebruikers. De volledige user 
experience wordt ontwikkelt inclusief de 
user interface. Totdat Homie volledig voldoet 
aan de design principles en aansluit bij de 
behoeftes van de gebruiker. 

Naast het doorontwikkelen van de applicatie 
wordt er ook een test form ontwikkelt voor 
het meerdaags testen van de reflectie. Het 
doel daarvan is meten wat de effecten zijn op 
de gedachtegang. Daarnaast of de doelgroep 
beter in staat is werk en werkgedachten los te 
laten en te relativeren. 

Aanbevelingen voor Interpolis
Het advies aan Interpolis is om na deze 
periode de oplossing verder te valideren. 
De aanbeveling is om een pilot te draaien 
onder een grotere groep mensen uit de 
doelgroep. Waarin eerst doormiddel van 

een vragenlijst een 0 meting wordt gedaan 
omtrent het mentaal afsluiten van de werkdag 
en de negatieve werk gedachten in de avond. 
Vervolgens een pilot met Homie draaien voor 
een periode van een maand. 

Aan het einde van de pilot de resultaten 
analyseren om te ontdekken of er een 
significant verschil ervaren is bij de doelgroep. 
De pilot is succesvol als het grootste deel van 
de doelgroep een positieve verandering merkt 
in het mentaal afsluiten van de werkdag en 
het beter relativeren en loslaten van werk 
gedachten. Wanneer de pilot succesvol is 
gebleken kan Interpolis een MVP ontwikkelen 
van Homie. 

Aanbevelingen

PROOF OF CONCEPT
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1.8 Interview Nikki 1

1.8 Interview Nikki
Assign

Status Completed

Interview Nikki
 Heb je afgelopen dagen gepiekerd? 

Ja

 Waar pieker je over? 
Over het werk of ik alles wel af krijg tijdens mijn werkdag. Want het is super 
druk waardoor ik allemaal extra taken moet doen.

 Waarom? 
Omdat ik mijn werk goed wil doen.

 Kun je die gedachtes thuis los laten? 
Nee niet echt, ik probeer dan afleiding te zoeken. 

 Wat doe je? 
Afleiding zoeken tv kijken of gamen. En Ronnie vraagt dan hoe mijn dag was 
en zegt dan je bent vrij laat het los. 

 Waarom en helpt dat? 
Om gedachtes te verzetten en op dat moment wel maar als ik ga slapen 
komen die gedachtens weer omhoog.

 Waar pieker je over voor het slapen gaan? 
Over een discussie die ik dan die dag op het werk heb gehad met mijn baas, 
dat ik mijn taken niet af heb gekregen en andere mensen wel. Dan ga ik mijn 
werkdag relativeren. Ik moet eigenlijk nog naar de dokter voor ADD. Ook 
weleens over dingen die 10 jaar geleden gebeurd zijn.

 Wat doe je als je probeert te slapen en bent aan het piekeren? 
Als ik pieker schieten mijn gedachtes alle kanten op maar ik probeer dan aan 
positieve dingen te denken. Lukt soms wel soms niet.

1.8 Interview Nikki 2

 Heb je controle over je gedachtes? 
Niet altijd. 

 Wat voor gevoel krijg je als je piekert voor het slapen? 
Ja niet leuk fijn.

 Pieker je weleens over andere dingen? 
Eigenlijk niet. Wel als ik bijvoorbeeld ruzie heb met Ronnie of mijn moeder. En 
eerst piekerde ik over dat we nog niet samen woonden en daarna zo'n kleine 
woonruimte hadden.

 Kon je afgelopen dagen makkelijk of moeilijk in slaap komen? 
Wel makkelijk omdat ik een paar dagen vrij was met pasen en dan kan ik dat 
wel los laten.

 Kon je afgelopen dagen makkelijk of moeilijk in slaap komen toen je het druk 
had? 
Soms wel dan lig ik lang wakker tot ik in slaap wel.

 Wat doe je dan? 
Ja ik zou eigenlijk vaker zo'n ademhalings oefening moeten doen.

 Helpt dat? 
Ja ik merk dat ik daar dan wel rustig van wordt om ik dan bezig ben met mijn 
ademhaling.

 Waarom doe je dat niet vaker? 
Weet ik niet, ik doe dat pas als ik merk dat ik echt niet kan slapen. Zou dat 
eigenlijk wel vaker willen doen als voorbereiding op mijn slaap. Nu kijk ik voor 
het slapen gaan vaak nog in de groepsapp en dan zie ik dat er gezeik is. Ookal 
weet ik dat dat niet goed is.

 Kan je makkelijk doorslapen? 
Nee ik wordt 's nachts altijd een paar keer wakker dat heb ik altijd al gehad.

 Kan je daarna wel makkelijk terug in slaap vallen? Wat doe je dan? 
Ja ligt eraan. Blijven liggen tot ik weer in slaap val.

 Met wat voor gevoel wordt je wakker als je je zorgen hebt gemaakt? 
Ja opgejaagd. Onrustig ik denk gelijk aan wat ik moet doen. Als ik niet hoef te 
werken wordt ik veel rustiger wakker.

BIJLAGEN

1.8 Interview Nikki 2

 Heb je controle over je gedachtes? 
Niet altijd. 

 Wat voor gevoel krijg je als je piekert voor het slapen? 
Ja niet leuk fijn.

 Pieker je weleens over andere dingen? 
Eigenlijk niet. Wel als ik bijvoorbeeld ruzie heb met Ronnie of mijn moeder. En 
eerst piekerde ik over dat we nog niet samen woonden en daarna zo'n kleine 
woonruimte hadden.

 Kon je afgelopen dagen makkelijk of moeilijk in slaap komen? 
Wel makkelijk omdat ik een paar dagen vrij was met pasen en dan kan ik dat 
wel los laten.

 Kon je afgelopen dagen makkelijk of moeilijk in slaap komen toen je het druk 
had? 
Soms wel dan lig ik lang wakker tot ik in slaap wel.

 Wat doe je dan? 
Ja ik zou eigenlijk vaker zo'n ademhalings oefening moeten doen.

 Helpt dat? 
Ja ik merk dat ik daar dan wel rustig van wordt om ik dan bezig ben met mijn 
ademhaling.

 Waarom doe je dat niet vaker? 
Weet ik niet, ik doe dat pas als ik merk dat ik echt niet kan slapen. Zou dat 
eigenlijk wel vaker willen doen als voorbereiding op mijn slaap. Nu kijk ik voor 
het slapen gaan vaak nog in de groepsapp en dan zie ik dat er gezeik is. Ookal 
weet ik dat dat niet goed is.

 Kan je makkelijk doorslapen? 
Nee ik wordt 's nachts altijd een paar keer wakker dat heb ik altijd al gehad.

 Kan je daarna wel makkelijk terug in slaap vallen? Wat doe je dan? 
Ja ligt eraan. Blijven liggen tot ik weer in slaap val.

 Met wat voor gevoel wordt je wakker als je je zorgen hebt gemaakt? 
Ja opgejaagd. Onrustig ik denk gelijk aan wat ik moet doen. Als ik niet hoef te 
werken wordt ik veel rustiger wakker.

1.8 Interview Nikki 3

 Zou je je nachtrust willen verbeteren? 
Ja vooral het doorslapen en het in slaap komen.

 Waar heb je behoefte aan om goed in slaap te komen? 
Ja ik denk meer ademhalingsoefeningen doen of proberen te mediteren. Ik 
heb alleen nooit de tijd genomen om dat te proberen. Geen tijd voor maar 
eigenlijk wel tijd voor het slapen gaan.

 Waarom neem je daar de tijd niet voor? 
Ja  ik heb het "te druk" 

 Wat heb je nodig om het wel dagelijks toe te passen? 
Ja bijvoorbeeld een melding om mij eraan te herinneren het te doen.

 Zou je het dan wel doen? 
Weet ik niet dan zou ik soms denken even geen zin in.

 Als je ademhalingoefening doet gebruik je een tool? 
Nee doet dat gewoon zelf met 8 seconden ademenen. Of op mijn smartwatch 
heb ik een stressmeter en dan als die rood is start er een ademhalingoefening 
zo'n animatie die kleiner en groter wordt. Dat doe ik ook weleens op mijn werk 
en dan ga ik even naar de wc om die oefening te doen.

 Helpt dat? 
Ja daar wordt ik wel even rustig van. Dan meet ie volgens mij hartslag en 
lichaamstemperatuur.

 Wat vind je ervan dat je stress kunt meten met je smartwatch? 
Ja wel fijn om daar inzicht in te krijgen.

 Zou je behoefte hebben om zoiets te meten voor het slapen gaan en wat dan? 
Ja eigenlijk of ik rustig genoeg ben in mijn hoofd om te gaan slapen. Als ik veel 
aan het nadenken ben dat ik dat dan een melding krijg. 

 Ik heb zo'n philips hue lamp die kan je met zo'n slaap app instellen (sleep 
android). Die gaat dan langzaam aan als ik volgens die app in mijn lichte slaap 
zit. 

 Gebruik je die app iedere dag? 
Nee laatste tijd niet meer die moet je zelf aanzetten voordat je gaat slapen.

 Zou wel cool zijn als je dan iets met audio en licht hebt.

1.8 Interview Nikki 4

 Waar heb je behoefte aan wat er nu nog niet is? 
Ja iets wat inspeelt op mijn persoonlijke behoeftes, wat gepersonaliseerd is en 
laagdrempelig. Ja of dat je er een beloning voor krijgt. Ik zit met mijn 
zorgverzekering bij anderzorg en dan kan je met de samengezond app korting 
verdienen op producten door te bewegen.
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1.6 Interview Lisa 1

1.6 Interview Lisa
Assign

Status Completed

Interview Lisa
 Vind je dat je vaak piekert? 

Het valt nu wel mee tijdens het studeren had ik veel erger omdat de druk van 
presteren dan hoog is. Je moet alles halen en vraagt je constant af of het goed 
genoeg is. Toen had ik erger dan nu ik werk omdat ik nu vooral praktisch bezig 
ben. Het is met periodes, ook periodes gehad dat ik over mijn leven pieker 
"wat wil ik?"

 Heb je afgelopen dagen gepiekerd? 
Ik ben vrij langzaam in dingen afronden dus dan blijf ik herhalen is dit wel goed 
genoeg, zijn er dingen die anders of beter moeten. Zulke momenten heb ik 
niet tijdens mijn werk, maar eerder als je even niks te doen hebt.  Als ik iets 
heb gedaan op het werk vraag ik mij af wat anderen daarvan vinden. 
 
En in het weekend verveelde ik me en dan ging ik piekeren waarom ik mezelf 
niet kon vermaken. Ik vind piano spelen en lezen leuk maar dan ga ik dat toch 
niet doen. Dan raak je in zo'n spiraal.

 Hoe ga je daar mee om? 
Het duurt best lang tot dat ik mijn gedachtens ergens anders op zet dan gaat 
het over. Als je niks doet en alleen maar blijft nadenken houdt het ook niet op. 
Gewoon iets gaan doen, een trigger/duwtje nodig. Als het om werk gaat kan ik 
sneller zeggen laat het hierbij het is goed zo.

 Maakte je je zorgen over iets voor het slapen gaan? 
Niet echt als ik in bed lig kan ik dat loslaten. Wel rare dromen, dat ik in mijn 
dromen blijf werken. Dan heb ik voor mijn gevoel een hele nacht doorgwerkt 
als ik wakker wordt. Misschien dat ik daar onbewust voor het slapen gaan mee 
bezig ben geweest. Als ik iets heb gedaan op het werk vraag ik mij af wat 
anderen daarvan vinden. En daar kan ik mee blijven zitten als ik het niet uit 

1.6 Interview Lisa 2

spreek. Dat is lastig te door breken als je in bed ligt.  
 
Mijn vriend kan heel lang niet slapen omdat hij constant over dingen van zijn 
werk nadenkt. Dan gaat hij filmpjes kijken op youtube en dat wordt hij zo moe 
dat hij toch in slaap valt. Proberen gedachten ergens op anders op te 
focussen. 
 
Tijd geleden wel veel op mijn telefoon en social media en daar kan ik dan heel 
over na gaan denken. Dan krijg je weer prikkels.

 Hebben die prikkels van je telefoon een slechte invloed op je slaap? 
Ligt eraan of je actief of passief ermee bezig bent. Scrollen minder erg als 
intensief posts lezen. 
Ik volg van die selfcare mensen en dan ga je weer na denken hoe gaat dat in 
mijn leven.

 Wat doe je in de avond? 
Tennissen, tv kijken, eten koken. Online elektrische fietsen zoeken.

 Wat is laatste wat je doet voordat je naar bed gaat? 
Naar boven, tanden poetsen en naar bed en dan kijk ik soms het nieuws of ga 
ik gelijk slapen.

 Waar denk je aan voor het slapen gaan? 
Soms denk ik weleens aan wat ik de volgende dag moet doen. Agenda 
herhalen in je hoofd en dat moet je dus eigenlijk niet doen. Daardoor komen 
die dromen denk ik.

 Waarom denk je dan al aan wat je de volgende dag moet doen?  
Weet ik niet kan daarna weer makkelijk loslaten en geeft ook rust weer. Ligt 
eraan hoe druk je het hebt natuurlijk.

 Hoe voelde je je voor het slapen gaan? 
Ontspannen

 Heb je weleens moeite met in slaap komen? 
Ja als ik weleens een discussie heb gehad met mijn vriend. Ik ben dan van het 
uitpraten en hij van in zichzelf oplossen.

BIJLAGEN

1.6 Interview Lisa 3

 Kan je goed doorslapen? 
Ja soms wordt ik wel even wakker net een uur voordat ik op moet staan. Maar 
ik slaap voor derest wel gewoon door tenzij je een nachtmerrie hebt.

 Hoe wordt je in de ochtend wakker? 
Dat is wel meer een probleem ik ben wel slecht in opstaan. Dus dan blijf ik te 
lang liggen en daar wordt je dan juist lam van. Terwijl als je meteen op staat 
voel je je actiever. Stel ik ga naar kantoor dan moet ik wel vroeger uit bed maar 
dan ben ik wel heel de dag actief. Nu blijf ik soms in die sleur hangen. Je rolt 
nu vanuit je bed achter de computer. Dan blijf ik zeuren in mijn hoofd ik heb 
geen zin. Ik kan mezelf dat kwalijk nemen ik denk "ik vind het fijn om gelijk op 
te staan waarom doe ik dat niet"

1.6 Interview Lisa 3

 Kan je goed doorslapen? 
Ja soms wordt ik wel even wakker net een uur voordat ik op moet staan. Maar 
ik slaap voor derest wel gewoon door tenzij je een nachtmerrie hebt.

 Hoe wordt je in de ochtend wakker? 
Dat is wel meer een probleem ik ben wel slecht in opstaan. Dus dan blijf ik te 
lang liggen en daar wordt je dan juist lam van. Terwijl als je meteen op staat 
voel je je actiever. Stel ik ga naar kantoor dan moet ik wel vroeger uit bed maar 
dan ben ik wel heel de dag actief. Nu blijf ik soms in die sleur hangen. Je rolt 
nu vanuit je bed achter de computer. Dan blijf ik zeuren in mijn hoofd ik heb 
geen zin. Ik kan mezelf dat kwalijk nemen ik denk "ik vind het fijn om gelijk op 
te staan waarom doe ik dat niet"

1.6 Interview Lisa 2

spreek. Dat is lastig te door breken als je in bed ligt.  
 
Mijn vriend kan heel lang niet slapen omdat hij constant over dingen van zijn 
werk nadenkt. Dan gaat hij filmpjes kijken op youtube en dat wordt hij zo moe 
dat hij toch in slaap valt. Proberen gedachten ergens op anders op te 
focussen. 
 
Tijd geleden wel veel op mijn telefoon en social media en daar kan ik dan heel 
over na gaan denken. Dan krijg je weer prikkels.

 Hebben die prikkels van je telefoon een slechte invloed op je slaap? 
Ligt eraan of je actief of passief ermee bezig bent. Scrollen minder erg als 
intensief posts lezen. 
Ik volg van die selfcare mensen en dan ga je weer na denken hoe gaat dat in 
mijn leven.

 Wat doe je in de avond? 
Tennissen, tv kijken, eten koken. Online elektrische fietsen zoeken.

 Wat is laatste wat je doet voordat je naar bed gaat? 
Naar boven, tanden poetsen en naar bed en dan kijk ik soms het nieuws of ga 
ik gelijk slapen.

 Waar denk je aan voor het slapen gaan? 
Soms denk ik weleens aan wat ik de volgende dag moet doen. Agenda 
herhalen in je hoofd en dat moet je dus eigenlijk niet doen. Daardoor komen 
die dromen denk ik.

 Waarom denk je dan al aan wat je de volgende dag moet doen?  
Weet ik niet kan daarna weer makkelijk loslaten en geeft ook rust weer. Ligt 
eraan hoe druk je het hebt natuurlijk.

 Hoe voelde je je voor het slapen gaan? 
Ontspannen

 Heb je weleens moeite met in slaap komen? 
Ja als ik weleens een discussie heb gehad met mijn vriend. Ik ben dan van het 
uitpraten en hij van in zichzelf oplossen.
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1.7 Interview Maxime 1

1.7 Interview Maxime
Assign

Status Completed

Interview Maxime
 Heb je afgelopen dagen gepiekerd? 

Ja gisteren nog.

 Waarover pieker je? 
Voornamelijk over school. Toen ik te horen kreeg dat assesment is ingepland. 
Piekeren dat ik er wakker van lig niet maar wel even zo'n klein stressmomentje 
op een dag dat ik denk hoe ga ik dit doen. 

 Wat doe je dan? 
Dan ga ik wel in mijn hoofd een soort planning maken en als ik dat dan heb 
gedaan dan gaat het wel weer. Maar merk wel dat ik met piekermomenten 
dicht klap. Voorheen kon ik daar wel van stressen maar werd ik wel heel erg 
gedreven. Maar nu als het zo erg is dan gaat het een grens over dat het mij 
niet meer boeit. Omdat je eraan gewend raakt.

 Helpt dat? 
Ja maar niet helemaal. Komt denk pas als het moment is geweest dan laat je 
het weer los. Ik heb soms die druk wel nodig want het kan ook gezonde druk 
zijn. Het is niet alleen negatief voor aanzetten tot actie.

 Wanneer wordt het negatief voor jou? 
Piekeren en zenuwachtig hetzelfde? Bijvoorbeeld rijexamen ieder uur wakker, 
dan kan ik niet slapen. Bij mij is het negatief als ik er echt niet van kan slapen. 
Of als ik er niet meer van kan eten. Belemmeren.

 Welk moment van de dag piekeren? 
Op het moment. Vroeger meer savonds maar omdat je nu overdag meer 
momenten van rust hebt. Op het moment dat ik rust heb of niks heb. Dat mijn 
gedachte dan de ruimte krijgen om over zulke dingen na te denken. Daar ben 

1.7 Interview Maxime 2

ik mij dan wel bewust van en merk ik aan mijn lichaam. Want opzich slaap ik 
altijd wel goed, als ik mijn kussen raak slaap ik. 

 Bijvoorbeeld als mijn ouders piekeren komt dat meestal 's avonds omdat ze 
overdag werken en dan komt 's avonds die ontlading.

 Wat doe je in de avond na school? 
Afleiding zoeken. Tv/film kijken of uitstelgedrag. Andere dingen doen op mijn 
laptop die ik nog moet doen die dag. Het wegduwen van de dingen die je moet 
doen dus afleiding zoeken. Film kijken is makkelijk want dan krijg je nieuwe 
input en hoef je niet na te denken.

 Wat doe je als je je dag afsluit? 
Eten. Ik vind het nu lastig. Sinds de lockdown vind ik de overgang van werken 
naar savonds vrij zijn, die is er eigenlijk bijna niet die scheiding. Normaal 
gesproken naar huis reizen met auto/trein. Maar nu moment wanneer je gaat 
eten of als ik op tijd ga sporten. Wandelen met huisgenoten. 

 Mis je die overgang?  
Mis nu heel erg die overgang. Komt omdat ik met thuiswerken niet hele dag 
productief ben en op school wel. Terwijl je op school ook momenten heb dat je 
niks doet. Voelt productiever als thuis. 

 Kan je het werken loslaten? 
Ik kan het wel loslaten als in mijn laptop dicht klappen maar in mijn hoofd niet. 
Dan heb ik soms het gevoel dat ik de hele dag bezig ben geweest. Terwijl ik 
om 5 uur weg loop van mijn laptop maar in je hoofd blijf je doormalen. Denk 
wel soort piekergedrag. Met afstuderen vind ik het moeilijk om dat los te laten.

 Wat wij net bespraken zo'n eet moment. Het moment voor ieder persoon dat 
de scheiding zeg maar komt. Dat dat een moment van ontlading moet zijn. 
Sinds mijn vriendin in studentenhuis woont kan ik het makkelijker kwijt. Samen 
eten en iemand om mijn verhaal kwijt te kunnen. Vertellen hoe je dag was. Het 
klinkt cliche en dat mensen soms denken wat een kut vraag. Maar eigenlijk is 
het een hele goede vraag. Want je kan het dan van je hart af en loslaten of niet 
maar dat is dan karaktereigenschap.

 Wat doe je voordat je gaat slapen? 
Gister nam ik een boek mee en dan zat ik toch nog even op mijn mobiel maar 
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ik mij dan wel bewust van en merk ik aan mijn lichaam. Want opzich slaap ik 
altijd wel goed, als ik mijn kussen raak slaap ik. 

 Bijvoorbeeld als mijn ouders piekeren komt dat meestal 's avonds omdat ze 
overdag werken en dan komt 's avonds die ontlading.

 Wat doe je in de avond na school? 
Afleiding zoeken. Tv/film kijken of uitstelgedrag. Andere dingen doen op mijn 
laptop die ik nog moet doen die dag. Het wegduwen van de dingen die je moet 
doen dus afleiding zoeken. Film kijken is makkelijk want dan krijg je nieuwe 
input en hoef je niet na te denken.

 Wat doe je als je je dag afsluit? 
Eten. Ik vind het nu lastig. Sinds de lockdown vind ik de overgang van werken 
naar savonds vrij zijn, die is er eigenlijk bijna niet die scheiding. Normaal 
gesproken naar huis reizen met auto/trein. Maar nu moment wanneer je gaat 
eten of als ik op tijd ga sporten. Wandelen met huisgenoten. 

 Mis je die overgang?  
Mis nu heel erg die overgang. Komt omdat ik met thuiswerken niet hele dag 
productief ben en op school wel. Terwijl je op school ook momenten heb dat je 
niks doet. Voelt productiever als thuis. 

 Kan je het werken loslaten? 
Ik kan het wel loslaten als in mijn laptop dicht klappen maar in mijn hoofd niet. 
Dan heb ik soms het gevoel dat ik de hele dag bezig ben geweest. Terwijl ik 
om 5 uur weg loop van mijn laptop maar in je hoofd blijf je doormalen. Denk 
wel soort piekergedrag. Met afstuderen vind ik het moeilijk om dat los te laten.

 Wat wij net bespraken zo'n eet moment. Het moment voor ieder persoon dat 
de scheiding zeg maar komt. Dat dat een moment van ontlading moet zijn. 
Sinds mijn vriendin in studentenhuis woont kan ik het makkelijker kwijt. Samen 
eten en iemand om mijn verhaal kwijt te kunnen. Vertellen hoe je dag was. Het 
klinkt cliche en dat mensen soms denken wat een kut vraag. Maar eigenlijk is 
het een hele goede vraag. Want je kan het dan van je hart af en loslaten of niet 
maar dat is dan karaktereigenschap.

 Wat doe je voordat je gaat slapen? 
Gister nam ik een boek mee en dan zat ik toch nog even op mijn mobiel maar 
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dat probeer ik de laatste tijd wel te minderen. Dus die doe ik dan snel weg 
maar wat ik zeg ik kan dan meteen slapen. Ik heb ook best wel lange nachten.

 Maak je je zorgen of zijn je gedachten leeg? 
Op zich wel. Want we waren gisteren een film aan het kijken en die vond ik wel 
heftig dus ben ik eerder bij weg gegaan anders kan ik niet slapen. Was wel 
ontspannen voor het slapen gaan. 

 Hoe komt het dat je piekergedachte van overdag kunt loslaten? 
Omdat ik het heb besproken. En een beetje een planning gemaakt. Ik weet wel 
als ik echt pieker of stress dan iets moet gaan veranderen.

 Wat doe je als piekert in bed? 
Voel ik me machteloos want dan ben je alleen. Als ik weleens in de nacht ieder 
uur wakker wordt weet ik niet wat ik moet doen. Ben dan te moe om op 
telefoon te zitten en dat wil je niet doen want dan je krijg je nog meer prikkels. 
Afwachten tot ik weer in slaap val.

 Heb je behoefte aan iets om daarbij te helpen? 
Ja alleen hoeft niet voor mij niet zo zeer in de nacht te zijn maar juist op ieder 
moment van de dag wanneer ik de behoefte heb. Of wat we net ookal 
bespraken tijdens het eten. Kunnen vertellen tegen iemand heeft voor mij veel 
waarde.

 Hoe werd je afgelopen dagen wakker? 
Hoe en wat ga ik vandaag doen. Ik ben slecht in planningen. Ik wordt wel op 
tijd wakker. Wel een beetje van wat gaat de dag brengen en dan wel relaxed. 
Je raakt er gewend aan terwijl ik diep van binnen misschien wel gespannen 
ben. Ik denk het is even zo.

 Ben je tevreden over je nachtrust of zou je iets willen verbeteren? 
Ik ben wel tevreden.

 Welke tools gebruik je? 
Vooral praten dat is voor mij belangrijk. En afleiding zoeken wandelen of serie 
kijken (passief kijken).

 Werken deze dingen voor jou? 
Het lost niks op. Het is fijn om gedachtes te verzetten maar het is 

1.7 Interview Maxime 4

uitstelgedrag. Kijken hoe je het kan oplossen/tot actie aanzetten. Dat geeft 
rust.



ex
pl

or
at

ie
 - 

w
en

dy
 la

fa
rr

e

62

ex
pl

or
at

ie
 - 

w
en

dy
 la

fa
rr

e

63

BIJLAGEN

1.5 Interview Aida 1

1.5 Interview Aida
Assign

Status Completed

Interview Aida
 Heb je gepiekerd afgelopen dagen? 

Ja

 Waarover heb je gepiekerd? 
Ja over werk maar ook over heel de corona pandemie en persoonlijke dingen 
die spelen. Ja ik kan weleens over werk piekeren of ik het wel goed doe. Ik ben 
net als front-ender aan de slag gegaan en dat is best wel nieuw allemaal voor 
mij. Dat vind ik best wel spannend.

 Waar pieker je over als het gaat om corona? 
Wat de vooruitzichten zijn en wat we straks wel en niet kunnen in de vakantie. 
Dan twijfel of ik al mijn vakantie op moet nemen.

 Hoe voel je je als je piekert over dat soort dingen? 
Ja wel gestressed

 Wat doe je als je merkt dat je piekert over het werk? 
Ik probeer mijn zorgen dan gelijk om te zetten in actie. Wat kan ik gelijk dan 
om het op te lossen.

 Op welk moment piekerde je? 
Voordat ik ga slapen pieker ik best veel.

 Moeilijk of makkelijk in slaap komen? 
Vroeger had ik veel slaap problemen maar de laatste tijd eigenlijk veel minder. 
Ik zoek dan afleiding en dan lukt het opzich wel.

 Wat voor afleiding? 
Audioboek luisteren via Storytel voor het slapen gaan. Dat is een nieuwe 
ontdekking die echt goed werkt voor mij. Dan zet ik de timer op 20 minuten en 
dan val ik in slaap.

1.5 Interview Aida 2

 Hoe zit je avond eruit? 
Als ik klaar ben met werken ga ik meestal een uur wandelen. Daarna gewoon 
tv kijken en als ik ga slapen een audioboek luisteren.

 Waarom ga je wandelen na het werk? 
Om de werkdag af te sluiten en even mijn hoofd leeg te maken. Ik merk dat er 
met thuiswerken niet echt een overgang van de werkdag naar de avond.

 Helpt het wandelen dan om te relativeren en piekeren te verminderen? 
Ja

 Zijn er andere dingen die je doet die werken voor jou? 
Ja normaal deed ik weleens yoga en dat is wel echt fijn. Thuis doe ik dat zelf 
niet zo snel.

 Wat doe je als je echt niet kunt slapen? 
Wachten tot ik in slaap val.

 Kan je 's nachts makkelijk door slapen? 
Ja dat opzich wel alleen ik heb in de ochtend echt problemen met wakker 
worden. Ik slaap heel diep. Ik slaap regelmatig door mijn wekker heen. 

 Ken je de sleepcycle app? 
Ja die heb ik een tijdje gebruikt en dat werkt echt fijn. Alleen voor mij gevoel 
meet die de laatste tijd niet zo accuraat waardoor ik bang ben dat de wekker 
niet gaat.

 Met wat voor gevoel wordt je in de ochtend wakker? 
Wel opgejaagd als ik mij verslaap. En vermoeid. Ik heb daardoor ook weleens 
een meeting met de klant gemist.

 Ben je tevreden over je nachtrust? 
Ja nu wel vroeger niet.

 Het luisteren van een audioboek helpt om piekeren te verminderen? 
Ja omdat ik veel piekerde ben ik allemaal verschillende dingen gaan proberen 
om het te verminderen en zo ben ik bij audioboeken gekomen. 

 Heb je op dit moment ergens behoefte aan om piekeren nog meer te 
verminderen? 
Ja meer de dingen die doen die ik leuk vindt, ik merk bijvoorbeeld dat ik dat nu 
minder doe.

Affinity Diagram
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Day in the life
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Aida: Day in the life 
Ik heb mijn activiteiten en bijkomende gedachten gedurende de dag zo goed mogelijk geprobeerd 
bij te houden. Met betrekking tot het onderwerp piekeren, pieker ik wel over meerdere dingen 
maar ik denk dat niet alles relevant is voor jouw onderzoek. Daarom heb ik gepieker over 
persoonlijke dingen in mijn omgeving achterwege gelaten en meer gefocust op o.a. werk 
gerelateerde gedachtes.


Nu ik het teruglees klinkt het allemaal heel erg negatief, maar het is natuurlijk ook wel uitvergroot 
opgeschreven! Plus, piekeren is negatief, dus ik heb veel leuke gedachtes er ook wel een beetje 
uit gefilterd. Dat scheelt jou weer werk ;)


Als je vragen hebt of wil dat ik iets toelicht, laat het me vooral weten! Ik hoop dat je hier iets aan 
hebt.


Activiteiten 

1. Wakker worden / opstaan 😑😑 

2. Douchen 😑😑 

3. Koffie zetten 😐😐 

4. Make up 🙂🙂 

5. Nieuws lezen 😞😞 

6. Sprintplanning 😕😕 

7. Werken 🙂🙂 

8. Wandelen (met luisterboek) 😐😐 

9. Lunchen 🙂🙂 

10. Werken 😣😣 

11. Wandelen + boodschappen doen 😑😑 

12. Koken + eten 🙂🙂 

13. Ontspanning (met luisterboek en Netflix) 😊😊 

14. Slapen 😕😕 


Gedachtes Gemoedstoestant

1 “Ik heb niet echt lekker geslapen 
afgelopen nacht, maar moet nu wel echt 
uit bed als ik nog een beetje rustig de dag 
wil opstarten en me wil kunnen oriënteren 
voor de sprintplanning. Ik moet nog een 
beetje de motivatie zien te vinden.”

Slaperig

2 “Ik zit nog best wel in m’n hoofd met wat 
privéproblemen van gisteren, maar daar 
kan ik nu niks mee doen. Het is beter als ik 
probeer dat vandaag van me af te zetten. 
Meestal is werk goede afleiding.”

Somber

3 “Hopelijk kan ik mezelf bij de 
sprintplanning een beetje wakker houden. 
Ik vind het wel belangrijk dat de klant en 
mijn team niet merken dat ik niet echt een 
lekkere start van mijn dag heb.”

Onverschillig

4 “Een beetje make up laat me er weer 
frisser uit zien en de koffie staat klaar. Ik 
heb wel weer zin om aan een nieuwe 
sprint te gaan beginnen. Gelukkig ook 
voor een leuke klant.”

Opgewekt

5 “Waarom lees ik het nieuws nog als ik 
weet dat het alleen maar over de 
pandemie gaat die iedereen zo zat is. Ik wil 
zo graag weer leuke dingen kunnen doen. 
Ik heb echt het gevoel dat we werken om 
te leven momenteel… Ik wil ook zo graag 
verhuizen zodat ik een eigen kantoortje 
kan hebben. Dan zou werken een stuk 
plezieriger zijn.”

Verslagen

6 “Pfff… De sprintplanning is vaak zo lang 
en ik heb moeite met mijn hoofd erbij 
houden. Ik merk dat ik een beetje naar de 
achtergrond kruip, maar voel me daarbij 
wel schuldig. Ik wil niet de indruk wekken 
dat ik ongeïnteresseerd ben, maar ik heb 
op dit moment weinig nuttigs toe te 
voegen.”

Schuldig

7 “Als team hebben we momenteel niet zo 
veel échte sprints voor klanten. Dat is wel 
nodig als ik me als frontender verder wil 
ontwikkelen, dus ik moet deze kans wel 
grijpen om dingen de leren.”

Gemotiveerd

7 “Ik hoop dat ik met iets van styling mag 
beginnen. Dat vind ik het leukst. In dit 
project werken we wel met Twig, wat ik 
soms moeilijk vind. Ik hoop dat ik snel iets 
kan neerzetten. Ons team werkt vrij snel 
en soms ben ik bang dat ik het tempo niet 
kan bijhouden.

Onrustig

8 “Een stukje wandelen doet altijd goed. Wel 
moet ik zorgen dat ik oprijd weer terug 
ben. Gisteren heb ik al wat uren gemist, 
dus die moet ik wel weer inhalen. 
Misschien moet ik vanavond iets langer 
doorwerken.”

Ontspannen

9 “Ik moet een beetje voort maken. Voor de 
pauze had ik al meer gedaan kunnen 
krijgen.”

Zenuwachtig

10 “Is het issue waar ik nu aan werk niet te 
groot voor mij? Mijn team heeft duidelijk 
wel de verwachting dat ik het kan, dus ik 
ga het gewoon proberen.”

Vastberaden

10 “Het wil nog niet echt lukken. En dat terwijl 
een ticket als deze niet compleet 
onbekend terrein is. Ik wil ook niet meteen 
hulp vragen, want ik weet dat ik een groot 
deel hiervan zelf moet kunnen.”

Gefrustreerd

10 “Het is al einde middag en ik heb nog 
geen code kunnen laten zien aan 
collega’s… En toch ben ik wel 
geconcentreerd bezig geweest. Misschien 
heb ik de lat toch te hoog gelegd door dit 
ticket binnen een korte tijd te willen 
afronden?”

Twijfel

10 “Het is 5 uur geweest, maar ik ben nog 
niet tevreden met alles dat ik heb gedaan. 
Als ik nu opschiet en dingen afrond, kan ik 
misschien nog feedback vragen aan een 
collega en laten zien dat ik wel iets voor 
elkaar heb gekregen vandaag.”

Opgejaagd

10 “Ik heb het ticket toch goed kunnen 
afronden en daar ben ik best tevreden 
mee, ook al wou ik dat ik het eerder was 
gelukt. Hopelijk is er niet te veel feedback. 
Dat betekent dat ik het goed heb gedaan.”

Trots

10 “Toch best wat feedback, maar gelukkig 
niet te veel grote dingen. Misschien dat ik 
dat morgenochtend nog kan aanpassen. 
Mijn concentratie is niet optimaal meer. 
Wellicht kan ik nu beter gewoon afsluiten 
en een stukje wandelen.”

Vermoeid

10 “Ik ga toch maar alvast wat makkelijke 
dingen aanpassen. Dat staat proactief en 
scheelt me weer morgenochtend. Daarna 
ga ik pas wandelen en boodschappen 
doen.”

IJverig

10 “Ik ben echt gaar voor vandaag. De 
verloren uren inhalen van gisteren kan ik 
beter ook niet vandaag doen, maar op een 
moment dat ik er meer aandacht voor heb. 
Anders ga ik fouten maken die me weer 
meer tijd kosten om te corrigeren.”

Balend

10 “Ik kon het toch niet laten om alsnog iets 
op te pakken maar nu ga ik écht wandelen 
en boodschappen doen, voordat het niet 
meer kan met de avondklok. Wel heb ik 
het gevoel dat ik toch een beetje extra heb 
gedaan.”

Zelfvoldaan

11 “Straks als ik terug ben moet ik wel nog 
even kijken of dat ik nog antwoord heb 
gekregen op een vraag. Dan kan ik 
nadenken over hoe ik het anders moet 
aanpakken.” [in de context van code die 
herschreven moet worden]

Onverschillig

12 “Het is al laat dus die uren die ik vandaag 
wilde inhalen, ga ik niet meer waarmaken.”

Schuldig
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3 “Hopelijk kan ik mezelf bij de 
sprintplanning een beetje wakker houden. 
Ik vind het wel belangrijk dat de klant en 
mijn team niet merken dat ik niet echt een 
lekkere start van mijn dag heb.”

Onverschillig

4 “Een beetje make up laat me er weer 
frisser uit zien en de koffie staat klaar. Ik 
heb wel weer zin om aan een nieuwe 
sprint te gaan beginnen. Gelukkig ook 
voor een leuke klant.”

Opgewekt

5 “Waarom lees ik het nieuws nog als ik 
weet dat het alleen maar over de 
pandemie gaat die iedereen zo zat is. Ik wil 
zo graag weer leuke dingen kunnen doen. 
Ik heb echt het gevoel dat we werken om 
te leven momenteel… Ik wil ook zo graag 
verhuizen zodat ik een eigen kantoortje 
kan hebben. Dan zou werken een stuk 
plezieriger zijn.”

Verslagen

6 “Pfff… De sprintplanning is vaak zo lang 
en ik heb moeite met mijn hoofd erbij 
houden. Ik merk dat ik een beetje naar de 
achtergrond kruip, maar voel me daarbij 
wel schuldig. Ik wil niet de indruk wekken 
dat ik ongeïnteresseerd ben, maar ik heb 
op dit moment weinig nuttigs toe te 
voegen.”

Schuldig

7 “Als team hebben we momenteel niet zo 
veel échte sprints voor klanten. Dat is wel 
nodig als ik me als frontender verder wil 
ontwikkelen, dus ik moet deze kans wel 
grijpen om dingen de leren.”

Gemotiveerd

7 “Ik hoop dat ik met iets van styling mag 
beginnen. Dat vind ik het leukst. In dit 
project werken we wel met Twig, wat ik 
soms moeilijk vind. Ik hoop dat ik snel iets 
kan neerzetten. Ons team werkt vrij snel 
en soms ben ik bang dat ik het tempo niet 
kan bijhouden.

Onrustig

8 “Een stukje wandelen doet altijd goed. Wel 
moet ik zorgen dat ik oprijd weer terug 
ben. Gisteren heb ik al wat uren gemist, 
dus die moet ik wel weer inhalen. 
Misschien moet ik vanavond iets langer 
doorwerken.”

Ontspannen

9 “Ik moet een beetje voort maken. Voor de 
pauze had ik al meer gedaan kunnen 
krijgen.”

Zenuwachtig

10 “Is het issue waar ik nu aan werk niet te 
groot voor mij? Mijn team heeft duidelijk 
wel de verwachting dat ik het kan, dus ik 
ga het gewoon proberen.”

Vastberaden
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10 “Het wil nog niet echt lukken. En dat terwijl 
een ticket als deze niet compleet 
onbekend terrein is. Ik wil ook niet meteen 
hulp vragen, want ik weet dat ik een groot 
deel hiervan zelf moet kunnen.”

Gefrustreerd

10 “Het is al einde middag en ik heb nog 
geen code kunnen laten zien aan 
collega’s… En toch ben ik wel 
geconcentreerd bezig geweest. Misschien 
heb ik de lat toch te hoog gelegd door dit 
ticket binnen een korte tijd te willen 
afronden?”

Twijfel

10 “Het is 5 uur geweest, maar ik ben nog 
niet tevreden met alles dat ik heb gedaan. 
Als ik nu opschiet en dingen afrond, kan ik 
misschien nog feedback vragen aan een 
collega en laten zien dat ik wel iets voor 
elkaar heb gekregen vandaag.”

Opgejaagd

10 “Ik heb het ticket toch goed kunnen 
afronden en daar ben ik best tevreden 
mee, ook al wou ik dat ik het eerder was 
gelukt. Hopelijk is er niet te veel feedback. 
Dat betekent dat ik het goed heb gedaan.”

Trots

10 “Toch best wat feedback, maar gelukkig 
niet te veel grote dingen. Misschien dat ik 
dat morgenochtend nog kan aanpassen. 
Mijn concentratie is niet optimaal meer. 
Wellicht kan ik nu beter gewoon afsluiten 
en een stukje wandelen.”

Vermoeid

10 “Ik ga toch maar alvast wat makkelijke 
dingen aanpassen. Dat staat proactief en 
scheelt me weer morgenochtend. Daarna 
ga ik pas wandelen en boodschappen 
doen.”

IJverig

10 “Ik ben echt gaar voor vandaag. De 
verloren uren inhalen van gisteren kan ik 
beter ook niet vandaag doen, maar op een 
moment dat ik er meer aandacht voor heb. 
Anders ga ik fouten maken die me weer 
meer tijd kosten om te corrigeren.”

Balend

10 “Ik kon het toch niet laten om alsnog iets 
op te pakken maar nu ga ik écht wandelen 
en boodschappen doen, voordat het niet 
meer kan met de avondklok. Wel heb ik 
het gevoel dat ik toch een beetje extra heb 
gedaan.”

Zelfvoldaan

11 “Straks als ik terug ben moet ik wel nog 
even kijken of dat ik nog antwoord heb 
gekregen op een vraag. Dan kan ik 
nadenken over hoe ik het anders moet 
aanpakken.” [in de context van code die 
herschreven moet worden]

Onverschillig

12 “Het is al laat dus die uren die ik vandaag 
wilde inhalen, ga ik niet meer waarmaken.”

Schuldig

13 “Het is beter als ik probeer vanavond wat 
vroeger te slapen. Dan ben ik morgen 
frisser en kan ik ook iets eerder opstaan 
en meer gedaan krijgen voor de standup. 
Ik moet me proberen hier niet te druk over 
te maken, anders dan wordt slapen weer 
moeilijk.”

Gespannen

14 “Binnenkort hebben we gesprek met MT 
over ons team binnen Freshheads en dat 
vind ik wel spannend. Ik hoop dat we zo 
veel mogelijk mogen doorwerken zoals we 
nu doen en dat FH de investering in mijn 
opleiding tot frontender de moeite waard 
vind. Het is belangrijk dat ik me blijf 
bewijzen.

Bezorgd

BIJLAGEN

Workshop co-creatie

PDF Creativematrix.pdf

Workshop creative matrix

Mobile device

Wearable tech/
sensoren

Smart objects/IoT

Hoe zorg ik ervoor
dat ik mijn werkdag

mentaal kan
afsluiten 

Hoe zorg ik ervoor
dat ik een overgang

ervaar van werk
naar vrije tijd 

Hoe zorg ik ervoor
dat ik mij geen

zorgen maak over
mijn werk

Games

-Meditatie app waarin je dit tegelijk met collega's of
vrienden in een omgeving kan doen
-éen denkbeeldig persoon tegen wie je even kan
ontladen
-Reflectie in spelvorm (dus punten verdienen of iets)
-Een spelletje waarin je actief in beweging komt
(mogelijk ook in vorm waar je punten verdient en
tegen vrienden speelt waardoor je ook motivatie
hebt)

-app waarin je eerst een bepaald aantal
stappen of oefeningen moet hebben
gezet voor je je telefoon weer kan
gebruiken
-íets weghalen wat ze hebben ipv
werken dmv beloning
-uitdaging dus bv fotos maken van
bepaalde punten en sturen in apps met
collega's voor sociale druk

-Armband die een trilling geeft wanneer je
hartslag toeneemt (bv tijdens
stressvollere situaties
-een armband die constant jouw hartslag
aangeeft, waardoor je hier bewuster van
bent (nu merk je het pas als je kijkt hoe
hoog die is)
-Armband die reageerd op geluid
(wanneer je stemgeluid toeneemt een
trilling of iets) zodat je bewuster bent

-fitbit die blijft trillen tot je een bepaalde
hoeveelheid stappen hebt gezet (dus niet
via beloning)

-Lamp die tijdens werkdag steeds zachter
wordt van licht. (beter voor je ogen en
daarnaast als het donkerder wordt merk je
dat je klaar bent) In de winter is het
namelijk makkelijker om te stoppen want
donker
-Laptop/computer wordt automatisch
afgesloten op een vaste tijd. (ook pauzes
waarin alles geblokkeerd is)
-Je hebt een bepaald aantal minuten op je
computer op een dag en die kan je zelf
indelen, maar meer krijg je niet.

-Kaartjes met positieve
eigenschappen/kwaliteiten (bestaat
al) maar dan moet je er 3 uitkiezen om
je dag positief af te sluiten (kan je
combineren met punten voor
originaliteit) je moet het ook kort met
een zinnetje onderbouwen
-

Text.. Text..
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sensoren

Smart objects/IoT
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mentaal kan
afsluiten 
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dat ik een overgang

ervaar van werk
naar vrije tijd 
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zorgen maak over
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Games

- Verplicht de deur uit, misschien door
een live  foto te moeten delen in een app
van een buitenlocatie of zelfs een door
de app gekozen locatie in jouw buurt 
-

Text..

- Eten/drinken aan koppelen?
Voldoende drinken 
- Challenge om je hartslag na je
werkdag lager te krijgen dan je
laagste hartslag van die werkdag
- & hoger door beweging
- Ademhaling meten (dieper
ademhalen)
- Gezichtsherkenning stemming

-  Text..

- Lamp die meebrandt op je ademhaling
- Object wat je het laatste kwartier bv.
van je werkdag verplicht om je werk weg te
leggen en te reflecteren / lijstjes maken
(apparaat stelt de vragen)
-  Pauzes inlassen, werkblokken van 20
minuten, laptop op slot
- Lamp gekoppeld aan je laptop, gaat
knipperen als je pauze moet nemen, als je
de pauze optie aanklikt springt de laptop
automatisch op slot

Text.. Text..

- 
Text.. Text..

- App met herinneringen om de
reflectie uit te voeren
- Reflectie app (wat gedaan op het
werk, wat nog doen, brainstorm voor
5 minuten)
- Beloning aan koppelen of een leuk
spelletje om vrij te kunnen spelen oid
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Concept schetsen
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User Test 1.0
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1.7 Interview Maxime 1

1.7 Interview Maxime
Assign

Status Completed

Interview Maxime
 Heb je afgelopen dagen gepiekerd? 

Ja gisteren nog.

 Waarover pieker je? 
Voornamelijk over school. Toen ik te horen kreeg dat assesment is ingepland. 
Piekeren dat ik er wakker van lig niet maar wel even zo'n klein stressmomentje 
op een dag dat ik denk hoe ga ik dit doen. 

 Wat doe je dan? 
Dan ga ik wel in mijn hoofd een soort planning maken en als ik dat dan heb 
gedaan dan gaat het wel weer. Maar merk wel dat ik met piekermomenten 
dicht klap. Voorheen kon ik daar wel van stressen maar werd ik wel heel erg 
gedreven. Maar nu als het zo erg is dan gaat het een grens over dat het mij 
niet meer boeit. Omdat je eraan gewend raakt.

 Helpt dat? 
Ja maar niet helemaal. Komt denk pas als het moment is geweest dan laat je 
het weer los. Ik heb soms die druk wel nodig want het kan ook gezonde druk 
zijn. Het is niet alleen negatief voor aanzetten tot actie.

 Wanneer wordt het negatief voor jou? 
Piekeren en zenuwachtig hetzelfde? Bijvoorbeeld rijexamen ieder uur wakker, 
dan kan ik niet slapen. Bij mij is het negatief als ik er echt niet van kan slapen. 
Of als ik er niet meer van kan eten. Belemmeren.

 Welk moment van de dag piekeren? 
Op het moment. Vroeger meer savonds maar omdat je nu overdag meer 
momenten van rust hebt. Op het moment dat ik rust heb of niks heb. Dat mijn 
gedachte dan de ruimte krijgen om over zulke dingen na te denken. Daar ben 

1.2. Gebruikerstest Aida 1

1.2. Gebruikerstest Aida
Assign

Status In progress

User Test
Vragen vooraf
 Wat is het laatste wat je doet voordat je je werkdag af sloot? 

Doorwerken tot half 7/7 uur. Mijn laptop dicht klappen en direct wandelen. En 
dat helpt om los te laten. Omdat je normaal naar station loop. Laptop dicht 
klappen is offline zijn en fysiek weglopen. 

 Wat waren je gedachtes op dat moment?  
Ik ben nog aan het malen met alles wat ik nog moet doen. Ik wou dat ik X nog 
had kunnen doen. Doorsturen naar team genoten voor wat ik heb gedaan 
vandaag. Waarom belangrijk? Voor transparantie en hulp krijgen.

 Met wat voor gevoel sloot je de werkdag af? 
Ik wou dat ik meer heb kunnen doen. Ik leg altijd de lat heel hoog. Bepaalde 
prestratiedruk/bewijsdrang opleggen. Bewijzen aan teamgenoten die meer 
ervaring heeft.

Taak scenario
"Het is 1715 en je werkdag zit er bijna op. Je bent bezig met het afronden van een 
laatste taak een krijgt een melding dat het tijd is voor de wrap-up routine."

Probeer hardop mee te praten wat je ziet, denkt en doet.

 Je opent de app en ziet het startscherm van de wrap-up. Wat doe je? 
Een chillende man dat wil ik ook. Dat geeft me het gevoel van einde dag 
momentje. 

 In de eerste stap kies je 3 krachten uit die jij vandaag hebt ervaren. 
Goede krachten. Goede termen die betrekking hebben tot werk. Hoe ging je 

1.2. Gebruikerstest Aida 2

werk. Gefocused, enthousiast en proactief. Op een slechte werkdag heb je 
altijd wel iets ervaen wat positief was.

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Dagelijks zou ik niet teveel tekst willen invullen. Wat wordt ermee gedaan? 
Gefocused omdat ik actiegericht en gestructuurd aan het werk was. En voor 
het weekend nog willen afronden.

 Als laatste geef je een score aan je werkdag. 
Ik vind het wel prettig omdat ik concreet en snel antwoord kan geven met een 
schaal en daarna data in kan zien. Data 2.0 gaat op de week en hiermee 
dagelijkse score en dat vind ik wel interessant. Dit geeft een preciezere score.

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Dat is wel een motiverend zinnetje.

 In het dashboard zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou?  
Ik vind dit wel interessant omdat ik het gevoel heb dat het persoonlijk is. En 
kernkrachten en tekst. En ook staafdiagram om te zien hoe het heel de week 
ging. Leuk dat je kunt switchen van dag naar week. 

 Je bent benieuwd wat je nog meer kunt doen en zien in de applicatie. Neem 
me mee in wat je doet en denkt.

Vragen achteraf
 Hoe heb je de wrap-up ervaren? 

Goed. Het oogt clean. Dagelijks weet je wat je te wachten staat. Die krachten 
vind ik een hele goede. Als je aanleg hebt om negatief te denken dat helpen 
krachten om te reflecten op wat wel goed ging. 

 Wat vond je van de vragen?

 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 
werkdag? 
Waarom wel/niet? Ja werkt wel slider, krachten en tekstveld.

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Laat je met een positievere vibe uit de dag stappen. Best positief ondanks dat 
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werk. Gefocused, enthousiast en proactief. Op een slechte werkdag heb je 
altijd wel iets ervaen wat positief was.

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Dagelijks zou ik niet teveel tekst willen invullen. Wat wordt ermee gedaan? 
Gefocused omdat ik actiegericht en gestructuurd aan het werk was. En voor 
het weekend nog willen afronden.

 Als laatste geef je een score aan je werkdag. 
Ik vind het wel prettig omdat ik concreet en snel antwoord kan geven met een 
schaal en daarna data in kan zien. Data 2.0 gaat op de week en hiermee 
dagelijkse score en dat vind ik wel interessant. Dit geeft een preciezere score.

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Dat is wel een motiverend zinnetje.

 In het dashboard zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou?  
Ik vind dit wel interessant omdat ik het gevoel heb dat het persoonlijk is. En 
kernkrachten en tekst. En ook staafdiagram om te zien hoe het heel de week 
ging. Leuk dat je kunt switchen van dag naar week. 

 Je bent benieuwd wat je nog meer kunt doen en zien in de applicatie. Neem 
me mee in wat je doet en denkt.

Vragen achteraf
 Hoe heb je de wrap-up ervaren? 

Goed. Het oogt clean. Dagelijks weet je wat je te wachten staat. Die krachten 
vind ik een hele goede. Als je aanleg hebt om negatief te denken dat helpen 
krachten om te reflecten op wat wel goed ging. 

 Wat vond je van de vragen?

 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 
werkdag? 
Waarom wel/niet? Ja werkt wel slider, krachten en tekstveld.

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Laat je met een positievere vibe uit de dag stappen. Best positief ondanks dat 

1.2. Gebruikerstest Aida 3

ik nog wat dingen moet doen. 

 Help dit jouw om het werk los te laten? 
Ik denk dat het helpt dat je een bewust reflectie moment. Nadat ik dit heb 
gedaan is mijn werkdag klaar. Oefeningen om los te laten. Ligt eraan wat voor 
oefening. Bijvoorbeeld een ommetje maken of te stretchen. Dit met team doen 
om te motiveren. Spaar systeem. Dat motiveert en van collega's in te zien. Tijd 
zien helpt ook.

 Wat vind je ervan om inzicht te krijgen in jouw gegevens en van collega's? 
Weet ik niet. Misschien niet op dagelijks niveau. Vaak bespreek je dat wel. Wel 
dat je het zichtbaar kunt maken en met elkaar kunt verbinden. Top 3 krachten. 
Bespreekbaar maken. Liever niet op dagelijks niveau omdat het persoonlijk. 
Eindejaarsreflectie krachten inzien. Ik kijk wel naar resultaten van 
teamgenoten statistieken. Interesses en hun ervaring van die week. 

 Hoe heb je de app ervaren? Wat vond je goed? Wat mis je? App wel een goed 
format om je telefoon te pakken inplaats van nog op je scherm. Ik mis niet 
direct iets. Als ik disconnected ben hoe blijf je dat.

 Heb je nog toevoegingen opmerkingen? 
Ik vind het aspect van notificatie met het is tijd om uit te klokken wel goed. 
Zelf tijd instellen. Kunnen zien hoe lang je over werktijd heen zit. Positieve 
insteek heel tof. Negatief denkpatroon doorbreken. Toegankelijk.
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1.1. Gebruikerstest Nikki 1

1.1. Gebruikerstest Nikki
Assign

Status In progress

User Test
Vragen vooraf
 Wat is het laatste wat je doet voordat je je werkdag af sloot? 

Overdracht naar collega's, omkleden en uitklokken. 

 Wat waren je gedachtes op dat moment?  
Yes ben bijna klaar. Ligt eraan hoe druk ik het heb en verantwoordelijkheid ik 
heb. Wat vinden anderen ervan hoe ik het achterlaat.

 Met wat voor gevoel sloot je de werkdag af? 
Voldaan gevoel. Omdat je het goed heb kunnen afsluiten. Als ik het druk heb 
gestressed en gefrustreerd.

Taak scenario
"Het is 1715 en je werkdag zit er bijna op. Je bent bezig met het afronden van een 
laatste taak een krijgt een melding dat het tijd is voor de wrap-up routine."

Probeer hardop mee te praten wat je ziet, denkt en doet.

 Je opent de app en ziet het startscherm van de wrap-up. Wat doe je?

 In de eerste stap kies je 3 krachten uit die jij vandaag hebt ervaren. 
Productief, efficient en proactief. Dit helpt mij wel en iedere dag is natuurlijk 
anders. 

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 

1.1. Gebruikerstest Nikki 2

Proactief: Omdat ik een korte dag had en goed eigen iniatief heb genomen om 
bepaalde problemen oplossen bij de jumbo producten. Schouderklopje. 

 Als laatste geef je een score aan je werkdag. 
Mentaal fit en sterk? 75% zeker wel. Op emotie. Hoe voelde je je. 

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Welk was het meest van toepassing.

 Oefening goed en goed dat er staat hoelang het duurt.

 In het dashboard zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou? 
Hoe ik het volgende keer weer zou kunnen doen. Geeft inzicht in de dag. Goed 
om per week te zien wanneer goed gaat en minder goed. Wel praktisch/kort 
een bondig.

 Je bent benieuwd wat je nog meer kunt doen en zien in de applicatie. Neem 
me mee in wat je doet en denkt.

Vragen achteraf
 Hoe heb je de wrap-up ervaren? 

Het was fijn om te reflecteren en te kijken hoe de dag is verlopen. 

 Wat vond je van de vragen? 
Wel goede vragen wat je sterke punten en ruimte voor als het minder goed 
ging. 

 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 
werkdag?Waarom wel/niet? 
Ja vond ik wel. Omdat je anders niet echt terug denkt aan de dingen die goed 
gingen. En dan misschien juist gaat denken aan dingen die niet goed gingen. 

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Voldaan en klaar om te relaxen.

 Help dit jouw om het werk los te laten? 
Denk het wel. Zeker als je denkt aan de goede dingen en dan beter relativeren 
en loslaten.
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1.1. Gebruikerstest Nikki 2

Proactief: Omdat ik een korte dag had en goed eigen iniatief heb genomen om 
bepaalde problemen oplossen bij de jumbo producten. Schouderklopje. 

 Als laatste geef je een score aan je werkdag. 
Mentaal fit en sterk? 75% zeker wel. Op emotie. Hoe voelde je je. 

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Welk was het meest van toepassing.

 Oefening goed en goed dat er staat hoelang het duurt.

 In het dashboard zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou? 
Hoe ik het volgende keer weer zou kunnen doen. Geeft inzicht in de dag. Goed 
om per week te zien wanneer goed gaat en minder goed. Wel praktisch/kort 
een bondig.

 Je bent benieuwd wat je nog meer kunt doen en zien in de applicatie. Neem 
me mee in wat je doet en denkt.

Vragen achteraf
 Hoe heb je de wrap-up ervaren? 

Het was fijn om te reflecteren en te kijken hoe de dag is verlopen. 

 Wat vond je van de vragen? 
Wel goede vragen wat je sterke punten en ruimte voor als het minder goed 
ging. 

 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 
werkdag?Waarom wel/niet? 
Ja vond ik wel. Omdat je anders niet echt terug denkt aan de dingen die goed 
gingen. En dan misschien juist gaat denken aan dingen die niet goed gingen. 

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Voldaan en klaar om te relaxen.

 Help dit jouw om het werk los te laten? 
Denk het wel. Zeker als je denkt aan de goede dingen en dan beter relativeren 
en loslaten.

1.1. Gebruikerstest Nikki 3

 Wat vind je ervan om inzicht te krijgen in jouw gegevens en van collega's? 
Niet echt relevant. Kan handig zijn als je samen aan projecten werkt. 

 Hoe heb je de app ervaren? Wat vond je goed? Wat mis je? 
Wil je nog een oefening doen om de dag voor te stellen. Vragen goed gericht 
op mentaal. Was je gelukkig/tevreden vandaag? 

 Heb je nog toevoegingen opmerkingen? 
Zo'n app bestaat nog niet. Weet niet waar ik behoefte aan heb omdat het nog 
niet bestaat. Dus alles wat ik zie is behulpzaam.
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1.3. Gebruikerstest Sylvia 1

1.3. Gebruikerstest Sylvia
Assign

Status In progress

User Test
Vragen vooraf
1. Wat is het laatste wat je deed voordat je je werkdag af sloot?

Kwaliteitsrapport controleren

Collega helpen met een opdracht

2. Wat waren je gedachtes op dat moment?

Bijna weekend dus nog even de laatste dingen afronden. Zo ga ik met een 
goed gevoel het weekend in.

3. Met wat voor gevoel sloot je de werkdag af?

Gevoel van rust en kalmte en enthousiasme voor het weekend

Taak scenario
"Het is 1715 en je werkdag zit er bijna op. Je bent bezig met het afronden van een 
laatste taak een krijgt een melding dat het tijd is voor de wrap-up routine."

Probeer hardop mee te praten wat je ziet, denkt en doet.

 Je opent de app en ziet het startscherm van de wrap-up. Wat doe je?

 In de eerste stap kies je 3 krachten uit die jij vandaag hebt ervaren. 
Enthousiast, flexibel, eerlijk

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Ik was vandaag gemotiveerd omdat het bijna weekend was maar ook omdat 
we met een leuke club mensen op kantoor zaten en het niet te druk was →  

1.3. Gebruikerstest Sylvia 2

Dus niet te veel prikkels en afleidingen. Ook stond er een leuk muziekje op wat 
extra motiveert.

 Als laatste geef je een score aan je werkdag. 
Niet echt fit en sterk. 

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten.

 In het dashboard zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou?

 Je bent benieuwd wat je nog meer kunt doen en zien in de applicatie. Neem 
me mee in wat je doet en denkt.

Vragen achteraf
  Hoe heb je de wrap-up ervaren? 

Eenvoudig in gebruik 
Niet te lang 
Leuk om te reflecteren

 Wat vond je van de vragen? 
Goede vragen, kort en bondig omschreven en geen ellenlange teksten om te 
lezen voordat je een vraag kunt beantwoorden

 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 
werkdag?Waarom wel/niet? 
Ja, je ziet zelfs dat je dag uiteindelijk best positief en productief was terwijl je 
dat gevoel zonder deze reflectie aan het einde niet hebt.

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Kwa gevoel niet veel verschil, wel een verschil in gedachte gang en 
voldoening.

  Help dit jouw om het werk los te laten? 
Ja, daar heb ik gelukkig echter sowieso niet veel moeite mee in deze rol bij dit 
bedrijf

 Wat vind je ervan om inzicht te krijgen in jouw gegevens 
Top! Altijd goed om inzicht te krijgen in je reflecties/ervaringen. Zo kun je jezelf 
ontwikkelen en wordt je je meer bewust.
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Dus niet te veel prikkels en afleidingen. Ook stond er een leuk muziekje op wat 
extra motiveert.

 Als laatste geef je een score aan je werkdag. 
Niet echt fit en sterk. 

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten.

 In het dashboard zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou?

 Je bent benieuwd wat je nog meer kunt doen en zien in de applicatie. Neem 
me mee in wat je doet en denkt.

Vragen achteraf
  Hoe heb je de wrap-up ervaren? 

Eenvoudig in gebruik 
Niet te lang 
Leuk om te reflecteren

 Wat vond je van de vragen? 
Goede vragen, kort en bondig omschreven en geen ellenlange teksten om te 
lezen voordat je een vraag kunt beantwoorden

 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 
werkdag?Waarom wel/niet? 
Ja, je ziet zelfs dat je dag uiteindelijk best positief en productief was terwijl je 
dat gevoel zonder deze reflectie aan het einde niet hebt.

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Kwa gevoel niet veel verschil, wel een verschil in gedachte gang en 
voldoening.

  Help dit jouw om het werk los te laten? 
Ja, daar heb ik gelukkig echter sowieso niet veel moeite mee in deze rol bij dit 
bedrijf

 Wat vind je ervan om inzicht te krijgen in jouw gegevens 
Top! Altijd goed om inzicht te krijgen in je reflecties/ervaringen. Zo kun je jezelf 
ontwikkelen en wordt je je meer bewust.

1.3. Gebruikerstest Sylvia 3

 Wat zou je ervan vinden om ook inzicht te krijgen in gegevens van collega's? 
Lijkt me leuk, echter misschien een gevoelig puntje in verband met privacy. Ik 
denk dat ik minder eerlijk zou zijn wanneer ik zou weten dat andere collega’s al 
mijn antwoorden in zien. Wellicht dat dit beter is wanneer er wel inzicht wordt 
getoond maar dan in mindere mate.

  Hoe heb je de app ervaren? Wat vond je goed? Wat mis je? 
Wat mij betreft mogen het iets meer vragen zijn. 
Misschien is het leuk om een ‘overall’ cijfer te geven voor je dag 
Wellicht ook leuk om wat meer gedetailleerde vragen toe te voegen 
Verder echt een top idee!

 Heb je nog toevoegingen opmerkingen?Nope, voor nu niet.



ex
pl

or
at

ie
 - 

w
en

dy
 la

fa
rr

e

82

ex
pl

or
at

ie
 - 

w
en

dy
 la

fa
rr

e

83

1.7 Interview Maxime 1

1.7 Interview Maxime
Assign

Status Completed

Interview Maxime
 Heb je afgelopen dagen gepiekerd? 

Ja gisteren nog.

 Waarover pieker je? 
Voornamelijk over school. Toen ik te horen kreeg dat assesment is ingepland. 
Piekeren dat ik er wakker van lig niet maar wel even zo'n klein stressmomentje 
op een dag dat ik denk hoe ga ik dit doen. 

 Wat doe je dan? 
Dan ga ik wel in mijn hoofd een soort planning maken en als ik dat dan heb 
gedaan dan gaat het wel weer. Maar merk wel dat ik met piekermomenten 
dicht klap. Voorheen kon ik daar wel van stressen maar werd ik wel heel erg 
gedreven. Maar nu als het zo erg is dan gaat het een grens over dat het mij 
niet meer boeit. Omdat je eraan gewend raakt.

 Helpt dat? 
Ja maar niet helemaal. Komt denk pas als het moment is geweest dan laat je 
het weer los. Ik heb soms die druk wel nodig want het kan ook gezonde druk 
zijn. Het is niet alleen negatief voor aanzetten tot actie.

 Wanneer wordt het negatief voor jou? 
Piekeren en zenuwachtig hetzelfde? Bijvoorbeeld rijexamen ieder uur wakker, 
dan kan ik niet slapen. Bij mij is het negatief als ik er echt niet van kan slapen. 
Of als ik er niet meer van kan eten. Belemmeren.

 Welk moment van de dag piekeren? 
Op het moment. Vroeger meer savonds maar omdat je nu overdag meer 
momenten van rust hebt. Op het moment dat ik rust heb of niks heb. Dat mijn 
gedachte dan de ruimte krijgen om over zulke dingen na te denken. Daar ben 
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2.1. Gebruikerstest Nienke
Assign

Status In progress

User Test 2.0
Vragen vooraf
 Wat is het laatste wat je doet voordat je je werkdag af sloot? 

Overdracht met een collega. Op de fiets stappen lekker in het zonnetje met 
een muziekje.

 Wat waren je gedachtes op dat moment?  
Ik zie het morgen wel weer

 Met wat voor gevoel sloot je de werkdag af? 
Nog een beetje een druk hoofd

Taak scenario
Probeer hardop mee te praten wat je ziet, denkt en doet.

 Je bent op de homepagina. Wat zie je? 
Goedemiddag persoonlijk en quote leuk. Sterretjes betekenen afgesloten 
werkdag. Leuk teamboard te zien. Als het nu einde werkdag is klik ik op 
"woehoe einde werkdag".  
Wrap-up als ik op maandag klik. Overzicht van maandag te zien krijgt. 

 Je opent de app en ziet het startscherm van de wrap-up. Wat doe je? 
Kom maar op. Leuke tekst. 

 In de eerste stap kies je 3 krachten uit die jij vandaag hebt ervaren. 
Termen die echt iets over je werkdag zeggen. En gaan over de dingen die je 
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User Test 2.0

2.1. Gebruikerstest Nienke 2

hebt gedaan inplaats van wie je bent. Echt werk gerelateerd. Gefocused, 
geduldig en gemotiveerd. 

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Ik stond met een goed humeur op.

 Als laatste geef je met de slider een score aan je werkdag. 
Mentaal fit en sterk 70%.  
Tevreden. Zeker wel 100% 
Trots op het wel. Zeker wel 100%

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Wat leuk

 Je hebt niet zo'n lekkere dag en krijgt een tip voorgesteld. Wat doe je? 
Vind ik heel goed dat ik die alleen krijg als het niet zo'n lekkere dag was. Ligt 
eraan wanneer ik de melding krijg. Als ik hem op mijn werk ben zou ik liever 
thuis invullen. Mogelijkheid om later te kunnen doen. 

 In het data zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou? 
Wat goed dat je fit en sterk ziet van heel de week. Voor jezelf een echte 
reflectie. Stel het is vrijdag en je hebt een kut dag gehad en ziet dat de andere 
dagen goed gingen kan je het positief afsluiten. Fijne pagina het is 
overzichtelijk. In één overzicht te zien. Mentaal fit en sterk het belangrijkst.

 Herinner mij later. Een melding ontvangen. Met een tijdstip instellen. 

 Planner 
Ik weet niet zo goed wat voor toegevoegde waarde de planner heeft. Het zou 
logischer zijn om resultaten van die dag te zien. In de balk zie je eigenlijk al dat 
de wrap-up hebt gedaan. Plannen Zou beter zijn om zelf een oefening op te 
zoeken die ik fijn vond. Zelf willekeurig opzoeken. 

 Soorten oefeningen 
Iets actiefs. Iets relaxed. Binnen die categoriëen onderscheid in duur van 
oefening. Korte en langere oefeningen. Categorie praatkaartjes om een 
gesprek met iemand te voeren over iets anders. Een melding krijgen met tip 
oefening heel fijn en herinnering instellen. Benodigheden voor de oefeningen. 
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hebt gedaan inplaats van wie je bent. Echt werk gerelateerd. Gefocused, 
geduldig en gemotiveerd. 

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Ik stond met een goed humeur op.

 Als laatste geef je met de slider een score aan je werkdag. 
Mentaal fit en sterk 70%.  
Tevreden. Zeker wel 100% 
Trots op het wel. Zeker wel 100%

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Wat leuk

 Je hebt niet zo'n lekkere dag en krijgt een tip voorgesteld. Wat doe je? 
Vind ik heel goed dat ik die alleen krijg als het niet zo'n lekkere dag was. Ligt 
eraan wanneer ik de melding krijg. Als ik hem op mijn werk ben zou ik liever 
thuis invullen. Mogelijkheid om later te kunnen doen. 

 In het data zie je jouw resultaten. Wat zegt dat jou? 
Wat goed dat je fit en sterk ziet van heel de week. Voor jezelf een echte 
reflectie. Stel het is vrijdag en je hebt een kut dag gehad en ziet dat de andere 
dagen goed gingen kan je het positief afsluiten. Fijne pagina het is 
overzichtelijk. In één overzicht te zien. Mentaal fit en sterk het belangrijkst.

 Herinner mij later. Een melding ontvangen. Met een tijdstip instellen. 

 Planner 
Ik weet niet zo goed wat voor toegevoegde waarde de planner heeft. Het zou 
logischer zijn om resultaten van die dag te zien. In de balk zie je eigenlijk al dat 
de wrap-up hebt gedaan. Plannen Zou beter zijn om zelf een oefening op te 
zoeken die ik fijn vond. Zelf willekeurig opzoeken. 

 Soorten oefeningen 
Iets actiefs. Iets relaxed. Binnen die categoriëen onderscheid in duur van 
oefening. Korte en langere oefeningen. Categorie praatkaartjes om een 
gesprek met iemand te voeren over iets anders. Een melding krijgen met tip 
oefening heel fijn en herinnering instellen. Benodigheden voor de oefeningen. 
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Wat levert mij op? Voor iedereen anders. Bij ommetje app hersenweetje. Door 
deze oefening vaker te doen zou je deze positieve effecten kunnen ervaren. 

 Team board 
Leuk zo'n score board om te zien. Het motiveert en het is leuk om te kunnen 
zien. En ik denk niet dat iedereen persoonlijke reflectie moet kunnen zien. Om 
te zien met wie kan ik erover praten. En beetje leuk het gesprek aan kan gaan 
van hé je hebt 0 bonuspunten ga eens wat doen joh.  
Nog volledig team board kunnen zien.

 Weekresultaat 
Wel goed om complimentjes te kunnen geven. "Ik vond ook dat je enthousiast 
was".

Vragen achteraf
 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 

werkdag? 
Waarom wel/niet? 
Ja zeker omdat vraagt te kiezen uit positieve dingen. Beter dan open vragen. 3 
perfect.

 Wat vind je ervan om inzicht te krijgen in jouw gegevens en van collega's? 
Voor mij heel nuttig om te relativeren en actie te ondernemen voor mezelf.

 Hoe heb je de app ervaren? Wat vond je goed? Wat mis je? 
Heel fijn met plaatjes. Look en feel is clean. Datum fijn. De teksten zijn heel 
goed, glimlach vandaag, krachten ervaren, je hebt het verdiend. Alleen die 
planner weet ik niet zo goed. Ik zou wel een uitgebreid teamboard willen zien. 
Overzicht persoonlijke data beknopt houden en op andere alle data kunnen 
zien. 

 Heb je nog toevoegingen opmerkingen? 
Ik zou de app zeker gebruiken. Voor mij zou het fijn zijn om een melding vast 
te kunnen zetten. Als ik mijn telefoon open melding tonen. 
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2.2. Gebruikerstest Demi
Assign

Status In progress

User Test 2.0
Vragen vooraf
 Wat is het laatste wat je doet voordat je je werkdag af sloot? 

Mailtjes bijwerken. 

 Wat waren je gedachtes op dat moment?  
Ik hoop dat ik geen file ga rijden. Ik heb best wel een lekkere dag gehad. 
Shit ik moet vanavond nog heel veel gaan doen. Omdat ik psycholoog ben weet 
ik wat ik moet doen om bewust mijn dag af te sluiten.

 Met wat voor gevoel sloot je de werkdag af? 
Opluchting. Omdat ik op zag tegen alle cliënten. Het viel achteraf mee. 

Taak scenario
Probeer hardop mee te praten wat je ziet, denkt en doet.

 Je bent op de homepagina. Wat zie je? 
In één overzicht overzichtelijk. Kan snel zien welke dagen heb ik al ingevuld. 
Gelijk ook comptitie stukje van het teamboard. Werkt gelijk gemotiveerd. Balk 
valt op omdat het onderscheidend.

 Je ziet dat het tijd is voor de einde dag reflectie. Wat doe je? 
Kom maar op lekker afsluiten. De donkere balken trekken mijn aandacht. Weet 
gelijk wat ik moet gaan doen.

 In de eerste stap kies je 3 krachten uit die jij vandaag hebt ervaren. 
Ik vind ze heel duidelijk. Misschien een overige optie? Eigen antwoord invullen.  
Efficiënt, betrouwbaar, flexibel.

2.2. Gebruikerstest Demi 2

 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Wel goed dat er een antwoord wordt gekozen voor mij dat ik uitgedaagd wordt 
om na te denken. 
Ik was vandaag betrouwbaar omdat ik wat behandelingen heb afgesloten met 
cliënten die blij waren. Daarvoor doe ik het.

 Als laatste geef je met de slider een score aan je werkdag. 
Ik denk wel 8 ofzo. Een tevreden gevoel ook een 8. Ik ben trots dat is ook een 
8.

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Ik vind het zinnetje leuk.

 Je hebt niet zo'n lekkere dag en krijgt een tip voorgesteld. Wat doe je? 
Leuk idee dat het meteen aangegeven wordt. Positief dat het een korte 
oefening. Kiezen tussen twee oefeningen. Twee opties en dan kiezen waar je 
het meeste aan hebt. Missen de mensen met een goede dag niet de bonus 
punten?

 In het overzicht zie jouw data. Wat zegt deze data jou? 
Ik vind het leuk om het week overzicht te zien. Dan kan ik het vergelijken met 
de rest van de dagen. Ik had een mindere dag en dan kan ik reflecteren 
waardoor komt dat nou?  Fijn dat ik mijn 3 krachten kan zien.Terug zien wat de 
positieve kwaliteiten waren op een goede en mindere dag. Top 3 meest 
gekozen hoogtepunten. Welke eigenschap komt vaak naar voren?

 Planner 
Als ik erop klik dan zou ik mijn top 3 krachten willen zien van die dag. Kort die 3 
krachten zien om te vergelijken. Ik vraag me af of ik vooruit ga plannen. Contra 
behandelen. Je gaat creeëren dat je donderdag een slechtere dag gaat 
beleven. En dat heeft invloed op je mindset. 

 Oefeningen 
Ik vind het fijn om een voorbeeld te krijgen inplaats van zelf iets te verzinnen. 
Korte, middelange en lange oefeningen. Een range kiezen van hoelang die 
oefening mag zijn. Kruiswoordpuzzel. Spel idee.

 Team board 
Ik zou wel graag willen zien welke kracht het meest gekozen is van die persoon 
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 Vervolgens geef je een korte toelichting waarom die kracht van toepassing 
was. 
Wel goed dat er een antwoord wordt gekozen voor mij dat ik uitgedaagd wordt 
om na te denken. 
Ik was vandaag betrouwbaar omdat ik wat behandelingen heb afgesloten met 
cliënten die blij waren. Daarvoor doe ik het.

 Als laatste geef je met de slider een score aan je werkdag. 
Ik denk wel 8 ofzo. Een tevreden gevoel ook een 8. Ik ben trots dat is ook een 
8.

 Je hebt de wrap-up succesvol afgerond en bent benieuwd naar de resultaten. 
Ik vind het zinnetje leuk.

 Je hebt niet zo'n lekkere dag en krijgt een tip voorgesteld. Wat doe je? 
Leuk idee dat het meteen aangegeven wordt. Positief dat het een korte 
oefening. Kiezen tussen twee oefeningen. Twee opties en dan kiezen waar je 
het meeste aan hebt. Missen de mensen met een goede dag niet de bonus 
punten?

 In het overzicht zie jouw data. Wat zegt deze data jou? 
Ik vind het leuk om het week overzicht te zien. Dan kan ik het vergelijken met 
de rest van de dagen. Ik had een mindere dag en dan kan ik reflecteren 
waardoor komt dat nou?  Fijn dat ik mijn 3 krachten kan zien.Terug zien wat de 
positieve kwaliteiten waren op een goede en mindere dag. Top 3 meest 
gekozen hoogtepunten. Welke eigenschap komt vaak naar voren?

 Planner 
Als ik erop klik dan zou ik mijn top 3 krachten willen zien van die dag. Kort die 3 
krachten zien om te vergelijken. Ik vraag me af of ik vooruit ga plannen. Contra 
behandelen. Je gaat creeëren dat je donderdag een slechtere dag gaat 
beleven. En dat heeft invloed op je mindset. 

 Oefeningen 
Ik vind het fijn om een voorbeeld te krijgen inplaats van zelf iets te verzinnen. 
Korte, middelange en lange oefeningen. Een range kiezen van hoelang die 
oefening mag zijn. Kruiswoordpuzzel. Spel idee.

 Team board 
Ik zou wel graag willen zien welke kracht het meest gekozen is van die persoon 
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in de week. 

 Weekresultaat 
Ik denk als je dat op zondag avond krijgt en je ziet al die positieve dingen. Dat 
je dan toch de week positief gaat beginnen. 

Vragen achteraf
 Helpen deze vragen je terug te blikken op de positieve momenten van je 

werkdag? 
Waarom wel/niet? 
Ik denk het wel. Vaak denk je er niet over na maar nu wordt je aan het denken 
gezet. Omdat je moet zeggen. 

 Met wat voor gevoel sluit je je werkdag af na het invullen van de wrap-up? 
Nogsteeds een 8, nogsteeds blij met mijn dag. 

 Help dit jouw om het werk los te laten? 
Dit kan wel gaan helpen. Want je sluit het echt af door dit in te vullen. 

 Wat vind je ervan om inzicht te krijgen in jouw gegevens en van collega's? 
Ik vind het wel fijn en motiverend. En het kan ook gesprekken op gang brengen 
onder collega's in positieve zin. 

 Hoe heb je de app ervaren? Wat vond je goed? Wat mis je? 
Ik vond hem eigenlijk fijn. Ik vond het meteen overzichtelijk. Het is makkelijk om 
mee te werken. Het is kort en bondig. Redelijk simpel daardoor zou ik het 
sneller gebruiken. 

 Heb je nog toevoegingen opmerkingen? 
In een team een melding sturen in de app of mail. En dat je kunt zien hoeveel 
collega's hebben al ingevuld. Dat motiveert om dat ook te doen. Kom op Demi 
al 3 collega's zijn je voor gegaaan. Wees de eerste en haal je collega's in. 
Teamboard en aangegeven of ze reflectie van die dag hebben ingevuld. 
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