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Dit verslag dient als exploratiedocument voor het
afstudeerproject Communication and Multimedia
Design op Avans Hogeschool Breda. Na een
periode van lang studeren is het hoogste tijd om
deze opleiding af te ronden. Met dit onderzoek wil
ik laten zien dat ik de kennis beschik om een goed
prototype te ontwerpen met de behoeftes van de
ontwikkelgroepen en werkgroepen.
Dit Rapport is een advies om hierna te kijken wat
van toepassing is voor de KMar en misschien door
te laten ontwikkelen. Door dit onderzoek te lezen
zullen zij inzichten krijgen in wat de gebruikers over
de website denken van de DIP platform en wat
vervolgens een nieuwe platform voor de KMar kan
betekenen.
Ik ben dankbaar voor al het hulp die ik gekregen heb
tijdens deze afstudeerstage. Ik wil alle geinterviewden
en testpersonen bedanken voor het delen van hun
mening, ervaring en feedback zonder hun geen
prototype. In het bijzonder wil ik Miguel Paulino en
mijn docent-begeleider Marcel van Brakel bedanken
voor de leidraad en geven van nuttige goede
feedback en de begeleiding tijdens dit onderzoek.

Avanshogeschool ACUE |
2021 | Afstudeerproject
Hedy Reyes

2

Gracias

3

Inhoudsopgave
03

Voorwoord

06

Samenvatting

11

Initiatiefase

15

Onderzoeksplan

24

DIP onderzoek

28

Behoefte doelgroep

34

Benchmarkcreation 1.0

42

Benchmarkcreation 2.0

53

Ontwerpcriteria + Strategische doel

56

Concepten

62

Proof of concept

Aangepast

79

Realiseren + conclusie

Aangepast

83

Bronnen + Bijlage

Innovatie

Aangepast

“ Geïmplementeerde
veranderingen in
materieel, producten,
diensten, processen of
manieren van werken
die nieuw zijn voor de
KMar.”

Aangepast

Gehanteerde definitie van innovatie bij het Ministerie van Defensie en
Nationale Politie

4

5

Positionering
De Koninklijk Marechaussee is aan het reorganiseren. Je hebt de Going organisatie, de Going organisatie zijn de politiebureaus die zich dagelijk bezig houden
met criminaliteit. Je hebt ook de Growing organisatie dat is de organisatie die
zich bezighoudt met innoveren en dat zijn de ontwikkelgroepen en de werkgroepen. Binnen de organisatie heb je een proces, overzicht, inzicht, kennis,
verbondenheid nodig om innovatie te versterken binnen de marechaussee.
Hierin wil ik graag iets betekenen voor de marechaussee. Aan de hand van
deze kennis ben ik dit onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft geleid tot prototypes en een eind concept.
Onderzoeksactiviteit
Om nader tot het probleem te komen is het van belang om te luisteren naar de
doelgroep. Door interviews te houden met de voorzitter, ontwikkelgroepen en
werkgroepen ben ik daarnaast ook er achter gekomen wat de grote behoeftes zijn die ze hebben. Binnen de marechaussee ligt informatie en goede tools
versplinterd in verschillende de systemen die ze hebben. De onderwikkelgroepen en de werkgroepen hebben oude systemen die niet goed ingericht zijn op de
behoeftes van de doelgroep. Sharepoint zou een goede systeem zijn om mee
te werken alleen is Sharepoint eigenlijik nooit goed gelandt binnen de organisatie en staat nog in de kinderschoenen. De gebruikte Sharepoint systeem die
ze nu gebruiken is van 2007. Sharepoint is een beveiligdsysteem waarin iedereen een eigen portfolio kan maken en daarin werkruimtes kunnen creeeren om
samen met hun team te werken. Doordat zoveel mensen ook niet goed weten
hoe ze hiermee om moeten gaan, kunnen ze niet goed werken met dit systeem.
Daarnaast is er een ander behoefte om overzicht en inzichten te krijgen van
de werkgroepen voor de ontwikkelgroepen. Zij willen kunnen zien wat er speelt
bij andere afdelingen om hierop te anticiperen en door hulp te bieden daar
waar dat nodig is. Zij willen kunnen managen op een beter niveau binnen de
organisatie om zo innovaties succesvol te laten verlopen. Om nog een systeem
te benoemen hebben ze binnen de defensie een Defensie Innovatie Platform
ontwikkeld waarin een kleine behoefte wordt gerealiseerd van de KMar alleen
de KMar wilt een systeem dat voldoet aan de meeste behoeftes. Hierdoor is de
Defensie Innovatie platform niet voor bedoeld en past het niet bij de behoeftes
van de KMar.

summary

Websites

Jovoto

Behance

Fashionforgood

EitRM

HVa

Chatfunctie | Comments
Media | Foto’s | Video’s
Partners
Contactgegevens
Project status

6

Briefing / doel / missie / oplossing
Autorisatie
Delen
Materiaal
Filters
Vergelijkbare projecten

7

Doordat ik alle behoefte inkaart heb gebracht en de problemen heb onderzocht ben
ik opzoek gegaan naar verschillende soorten platformen die passen bij de behoeftes
van de KMar. Ik heb een verleschillende soorten innovatie website onderzocht en
features vergeleken met elkaar en gedeeld met de marechaussee. Hierin kwam ik
erachter dat Jovoto het beste aansluit bij de behoeftes van de gebruikers. Hieruit
ontstonden de eerste schetsen van mijn prototypes.
Daarnaast ben ik gaan kijken naar verschillende management werktools doordat ik
wist dat hier de grootste behoeftes lag heb ik ook onderzoek gedaan naar verschillende systemen. Ik heb verschillende features en onderdelen gebruikt om tot een
betere prototype te komen.
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Templates

Door verder te kijken dan alleen maar bestaande systemen heb ik facebook onderzocht. Waarom is dit nou zo een succesvol socialmedia platform? Uit dit onderzoek
heb ik conclusies getrokken en gebruikt om ook toe te voegen aan mijn prototypes.

Wat biedt het prototype?
• Project management:
1. Project plan
2. Taken & Checklijst
3. Notes
4. Logboek
5. Bestanden

•
•
•
•
•
•

Databank
Interactieve agenda
Chat
Portfolio’s
Ideeenbus
Vragen

Prototypes 1
Ik ben op 2 ideeen gekomen 1. een social media platform om de verbondenheid
en samenwerken te versterken bij de ontwikkelgroepen en werkgroepen. Het idee
sloeg niet aan bij de ontwikkelgroepen en de werkgroepen ze misten de werkruimte
en overzichten van anderen.

Prototype 2 tijdens mijn showcase binnen de KMar was goed beoordeeld helaas
kwam het niet overheen met de toetsing voor school. Ik heb hierdoor een verbeterslag
gemaakt en ben ik uitgekomen op prototype 3. Prototype 3 gaat meer in op het
strategische doel en meer tot het essentie van waarom een platform voor de KMar.

Prototype 2
Prototype 2 is een management werktool, doordat ik de gebruikers deze mangement werktools heb laten zien ben ik gekomen
op idee 2 een managementwerktool ruimte dat alle behoeftes
heeft van de ontwikkelgroepen en werkgroepen. Door deze 2
prototypes te presenteren kwam ik erachter dat de focus moet
liggen op het 2e prototype. Door de behoefte van de gebruikers
en de onderzoeken ben ik uitgekomen op verschillende soorten
features. Bladzijde hiernaast zie je de features

Door aandacht te schenken aan de 4 strategische doelen ben ik uitgekomen tot een
ander ontwerp waarop veel beter de focus behouden kan worden. De 4 strategische
doelen zijn:
1. Communicatie versterken in de samenhang binnen de
ontwikkelgroepen en werkgroepen.
2. Communicatie lijnen versterken onder de groepen en het
publiek der buiten.
3. Zorgen dat ideeen landen binnen de organisatie
4. We willen meer innovaties de eindstreep laten behalen
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01. Initiatiefase

Prototype 3 beantwoordt de hoofdvraag het beste.
Hierin worden de strategische doelen gerealiseerd en
heeft deze platform meer emotie en gevoel dan vorige
Prototypes.
Wat biedt het prototype?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Project plan
Taken & Checklijst
Notes
Logboek
Bestanden
Databank
Zoekfuncties

8. Filterfuncties
9. Databank
10. Interactieve agenda
11. Chat
12. Portfolio’s
13. Profielen
14. Ideeenbus
15. Raadplegen

Onderwijsinstelling opdracht
In afstudeerproject positioneer je jezelf als zelfstandig/autonoom CMD
ontwerper. In je ontwerpresultaat laat je zien dat je door middel van
design research een voor CMD relevant vraagstuk kunt onderzoeken
zodanig dat je een beargumenteerde hifi ontwerpoplossing maakt. Je
toont hierin aan dat je beargumenteerde ontwerpkeuzes kunt maken
door de volgende beroepshandelingen uit te voeren:

Prototype 3 laat zien dat er inzicht en overzicht gecreeerd wordt en dat verbondenheid centraal staat op
elke pagina. Op elke pagina kun je kennis op doen op
heel veel vlaktes en is de toegankelijkheid hoog op de
publieke pagina’s. Voor meer toegankelijkheid moeten
de eigenaren je toestemming geven op de aanvragen
die je hebt gedaan, om zo binnen te kijken wat er
allemaal plaats vindt binnen een project.

• Procesmatig te werken.
• Kritisch stelling te nemen
• Te experimenteren
• Prototypes te maken
Je ontwerpresultaat bestaat uit de volgende delen:
- Een hifi-eindontwerp van een interactief product, ervaring of dienst,
waarmee je beoogde oplossing laat zien / ervaarbaar maakt
- Een summary (gepresenteerd op een website) waarin je in woord
en beeld je onderzoek samenvat en jouw ontwerpoplossing op
overtuigende wijze presenteert.
- Een exploratie waarin je jouw design research tot en met je geteste
proof of concept inzichtelijk maakt.
Het hifi-eindontwerp en de summary worden tijdens de eindexpositie
beoordeeld. De exploratie wordt vijf weken voor het examen beoordeeld.
Tijdens de beoordeling van het hifi-eindontwerp en de summary word
je bevraagd op je ontwerpresultaat en en kun je bewijsstukken van
laatste iteraties aandragen om je ontwerp te valideren.
Je ontwerpresultaat toont aan dat je de eindkwalificaties van de
opleiding CMD’er, bereikt hebt. Met dit ontwerpresultaat kun je je
profileren en positioneren in het vakgebied.
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Oriëntatie
Koninklijke Marechaussee

Oriëntatie
Expertise Centrum Bewaken & Beveiligen

Koninklijke Marechaussee - Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen
opdracht

Afstudeerorganisatie Koninklijke Marechaussee ( KMar ) ECBB
Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen.

De krijgsmacht moderniseert voortdurend. Dat is nodig om ook in de
toekomst Nederland te verdedigen, civiele diensten te ondersteunen
en de strijd aan te gaan met terroristen en piraten. Innovatie is dus in
het belang van iedereen. De wereld verandert continu dat betekent
dat de koninklijke marechaussee mee moet veranderen. De Koninklijke
marechaussee wil beter op deze verandering in kunnen spelen.

Ik zal de komende halfjaar werkzaam zijn bij de KMar ( Koninklijke
Marechaussee ) bij de afdeling Het Expertisecentrum Bewaken en
Beveiligen (ECBB) van de Koninklijke Marechaussee biedt kennis en
expertise, in het bijzonder aan de brigades van de Marechaussee
die een taak hebben in bewaken en beveiligen. Zij zijn het Expertise
Centrum Bewaken en Beveiligen van de Koninklijke Marechaussee. Zij
zijn de aanspreekpunt, advies orgaan en kwaliteitsbewaker, gericht
op kennis en innovaties.
De Expertise Centrum heeft als doelstelling: Genereren van expertise
op processen, techniek, mens, intell en innovatie ter ondersteuning van
de brigades en om de beveiligingsconcepten continu te optimaliseren.

Door continu aandacht te vragen voor de ontwikkeling van de mensen
van de marechaussee, organisatie en technologische middelen. Als
de marechaussee altijd zou doen wat ze altijd deden, dan krijgen ze
wat ze altijd al hadden. Het is al lang niet voldoende om alleen te
investeren in oudere bestaande systemen. Nieuwe technologie en
ideeën kan betekenen dat mensen op een heel andere manier gaan
samenwerken, geld en tijd besparen. Het is noodzakelijk voor de
marechaussee om operationeel effectiviteiten continu te verbeteren.
De defensie heeft een eigen platform waarbij ze innovaties en kennis
delen met elkaar. De marechaussee wilt inzicht krijgen hoe zij een
werkend innovatie management werktool kunnen gaan hebben. De
marechaussee heeft een basis concept gekregen van de defensie maar
die basis proces past niet binnen de marechaussee. De marechaussee
vraagt aan mij om een update te creëren van de basis platform die zij
hebben gekregen. De Platform heeft al een basis structuur naast deze
structuur heeft de platform ook hoofddoelen dat zijn 1.Kennisdeling,
2.Informeren en 3.Toegankelijkheid.

De organisatie bestaat uit 3 afdelingen:
1.Kwaliteit & innovaties
2.Beveiligingskamer
3.Innovatielab
Kwaliteit en innovaties.
De afdeling kwaliteit en innovaties, deze afdeling concentreert zich
voornamelijk op het verspreiden, verzamelen, door ontwikkelen en
borgen van onderwerpen welke een link hebben met het taakveld
Bewaken en Beveiligen. Zowel de Beveiligingskamer als de afdeling
Kwaliteit & innovaties is in het leven geroepen ter ondersteuning
van het beveiliginspoces binnen de KMar, maar ook daarbuiten. Om
dit proces adequaat te faciliteren beschikt het Expertise Centrum
Bewaken en Beveiligen over een breed netwerk en is daardoor in staat
de juiste spelers met elkaar te verbinden.
Beveiligingskamer
Deze afdeling concentreert zich voornamelijk op het maken van
het Tactische Beeld Bewaken en Beveiligen voor de F-OPS en
beveiligingsgerelateerde dreiging inschattingen en analyses
De ECBB is een ondersteuningsorganisatie die in het leven geroepen is
om ervoor te zorgen dat er binnen het taakveld Bewaken en Beveiligen
een centrale coördinatie is en een uniforme werkwijze geborgd wordt.
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Zij generen expertise op 5 Gebieden:
1.Techniek
2.Expertise
3.Mens
4.Intelligence
5.Proces
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Oriëntatie
Expertise Centrum Bewaken & Beveiligen

Het Expertise Centrum is het centrale aanspreekpunt m.b.t. Bewakingsen beveiligingsgerelateerde onderwerpen voor de Koninklijk
Marechaussee (KMar) het gezag, de ketenpartners en overige externe
partijen. Daarnaast beschikken zij over een innovatielab.
Wat is innovatie volgens het innovatielab?
Geïmplementeerde veranderingen in materieel, producten, diensten,
processen of manieren van werken die nieuw zijn voor de ( KMar )
Koninklijke Marechaussee.
Het Expertise centrum heeft een innovatieproces die zij volgen:
Intake
Voorbereiding
Vooronderzoek
Business case
Ontwerp
Validatie
Oplevering
Evaluatie
Implementeren

2
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plan
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Onderzoeksplan
Probleem

Probleemstelling

Aanleiding
De Organisatie is aan het reorganiseren en innoveren. Binnen de
organisatie bevindt zich een Going Organisatie en een Growing
Organisatie. Binnen de Going Organisatie versta je onder de
Brigades, dat zijn de politiebureaus binnen de marechaussee die zich
bezighouden met het dagelijks werk om criminaliteit tegen te houden.
Daarnaast heb je de growing organisatie die houden zich bezig met
innoveren en dat zijn de ontwikkelgroepen. Op de growing organisatie
zijn ze binnen de marechaussee bezig om hun proces te verbeteren
binnen andere innovatie afdelingen. Innovaties verlopen niet zoals
ze moeten, het kost veel tijd, geld en innovaties mislukken vaak. Het
Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen gaat zich bezighouden
om de afdelingen de goede proces van innovaties te laten verlopen,
zodat alle problemen van innovaties wordt getakeld. Naast dat ze het
proces aan het inrichten zijn, willen ze kennis en informatie kunnen
delen met elkaar.
Het Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen heeft een defensie
innovatieplatform ontvangen om hier hun kennis en informatie
op te delen alleen het portaal is niet af en past niet binnen de
Marechaussee. Het probleem is ontstaan door de type bedrijf dat
zij zijn. De Marechaussee werkt in een bureaucratie en de ministerie
van defensie is een hele grote organisatie. Het probleem wat de
Marechaussee heeft geroepen is een basisprobleem. Wat de defensie
daarop heeft gedaan is efficiënt inkopen doen en portaal voor alle
krijgsmachten. Doordat elke krijgsmacht anders zijn past het defensie
platform niet bij de Marechaussee en daarnaast de behoeftes die de
ontwikkelgroepen hebben past niet binnen dit Platform, dit laaste
stuk is pas halverwege mijn afstudeerstage ontdekt.
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Huidige situatie
Het Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen zijn specialisten op
het innoveren zij zijn allang al aan het innoveren en kennis aan het
delen met het oude systeem van Sharepoint. Organisaties gebruiken
Microsoft SharePoint om websites te maken. Je kunt dit gebruiken
als een veilige locatie voor het opslaan, ordenen, delen en openen
van informatie vanaf elk apparaat. Momenteel zijn er 2 platformen.
1 is Sharepoint hierin profileren de afdelingen zichzelf in en hun
werkzaamheden, taken, werkwijze, agenda’s, projecten, databanken
met elkaar. Ze hebben een sharepoint gebouwd en dat is de huidige
basis platform.
Volgens het Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen is Sharepoint
2 jaar geleden gelandt bij de marechaussee. Dit programma staat
nog in de kinderschoenen van het bedrijf omdat dit programma niet
goed is gelandt binnen de marechaussee. Gebruikers vinden het een
moeilijk programma om te gebruiken en hun eigen website vinden
ze onoverzichtelijk, ze missen structuur hierin. De gebruikers hebben
behoeftes die ze via Sharepoint niet kunnen vinden. Ik heb onderzocht
wat niet werkt en wat wel goed werkt door interviews te houden
met werknemers van het Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen.
Deze resultaten zijn te vinden in de bijlage. Daarnaast heb ik naast
de interviews een Flowchart gemaakt met de aantal kliks die je hebt
binnen de Sharepoint pagina’s. Deze flowchart bevestigd de interview
resultaten dat de website onoverzichtelijk is en structuur mist in de
pagina’s.
2e gekregen Platform komt innovatieprojecten samen van alle defensie
organisaties. Hierin kun je navigeren op onderwerpen, projecten en
netwerken. Ze zijn er achter gekomen dat men geen overzicht heeft
waar ze lopende projecten kunnen vinden. Afdelingen binnen de
taakvelden weten niet van elkaar wat ze op innovatiegebied doen. Er
kan moeilijk samenhang gecreëerd worden tussen lopende innovatie
projecten. Er zijn in de praktijk weinig gebruikers van het huidige
kennisportaal van de marechaussee. Men is in de praktijk welwillend
als het om kennisdeling gaat, maar weet elkaar in de praktijk niet te
vinden en worden niet afgestraft als ze niet delen. Daarbij is men niet
op de hoogte van de partijen die met elkaar op gebied van innovatie
samenwerken en welke doelen ze nastreven. Totslot past
het platform niet bij de doelgroep. De defensie platform
omgeving zijn niet in de kleuren van de marechaussee.
Het platform is gericht op defensie.
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Probleem

Oorzaak situatie
Visuele aantrekkelijkheid
• De huidige defensie kennisplatform nodigt visueel niet genoeg uit
voor andere gebruikers om ermee te gaan werken.
• Huidige defensie kennisplatform past visueel niet bij de doelgroep
Kennisdeling
• Er is geen eenduidige overzicht van de lopende projecten.
Afdelingen binnen de taakvelden weten niet van elkaar wat ze op
innovatiegebied doen.
• Elke afdeling heeft zijn eigen manier van registreren van innovatie
projecten.
• Er kan moeilijk samenhang gecreëerd worden tussen lopende
innovatie projecten.
Gebruikers
• Men weet niet waar de innovatie kennis informatie samenkomt of
raadpleegbaar is.
• Er zijn in de praktijk weinig gebruikers van het huidige kennisportaal
van de marechaussee.
Verbonden activiteiten en projecten
• Men is in de praktijk welwillend als het om kennisdeling gaat, maar
weet elkaar in de praktijk niet te vinden. Men wordt niet afgestraft
als ze hun kennis niet delen.
• In de praktijk is men niet op de hoogte van de partijen die met
elkaar op gebied van innovatie samenwerken en welke doelen ze
nastreven.
• Men kan niet aanhaken bij projecten van andere afdelingen.
Gevolg probleem
Visuele aantrekkelijkheid
• Gebruikers maken geen tot weinig gebruik van de bestaande
platformen.
Projecten registreren
Gevolg problemen voor deze behoefte?
• Men kan niet navigeren in lopende projecten en
afdelingen kunnen niet inspelen op elkaars
innovatiegebied.
• Men doorloopt niet dezelfde innovatieprocessen.
• Er is geen samenhang in lopende projecten.
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Probleem

Gebruikers
Gevolg problemen voor deze behoefte?
• Men kent geen website waar ze informatie kunnen raadplegen.
• Sharepoint werkt niet goed genoeg om te kunnen gebruiken.
• Er zijn geen gebruikers op de KMar platform en op de Sharepoint sites.
Verbonden activiteiten en projecten
Gevolg problemen voor deze behoefte?
• Geen verbinding met elkaar.
• Men kan niet samenwerken en elkaar begrijpen op het gebied van
innoveren.
• Men kan niet aanhaken binnen een project van een ander.
Gewenste situatie
Visuele aantrekkelijkheid
• De huidige kennisplatform nodigt visueel uit voor andere gebruikers om
ermee te gaan werken.
• Het geeft overzicht wat men allemaal aan het doen is binnen de
ontwikkelgroepen en de werkgroepen.
Projecten registreren
• Er is een duidelijke overzicht voor lopende projecten.
• Afdelingen binnen het taakveld Bewaken en Beveiligen zijn op de hoogte
van elkaar met wat men doet.
• Er is samenhang tussen lopende innovatie projecten.
Gebruikers
• Men weet waar de innovatie kennis informatie samenkomt en
geraadpleegd wordt.
• Er zijn veel gebruikers van de nieuwe portaal van de marechaussee.
Verbonden activiteiten en projecten
• Men weet elkaar te vinden in de praktijk
• Men is op de hoogte van de partijen met elkaar op het gebied van
innovatie samenwerken en welke doelen ze nastreven.
• Men kan aanhaken bij projecten van andere afdelingen.
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Probleem

Doelstelling

KMar helpen om innovaties te versterken binnen een platform.
Hoofddoelen
1. Innovatie versterken
2. Inzicht en overzicht van lopende projecten zien van ontwikkelgroepen en
werkgroepen
3. Managementinformatie daar brengen, halen en delen.
4. Kunnen aan haken bij elkaars projecten
5. Kennisdeling voor ontwikkelgroepen, werkgroepen en brigades
Subdoelen
1. Bottom-up
2. Top-bottom
3. Verbondenheid,
4. Toename in projecten
5. Werkzaamheden gemakkelijker maken
5. Toegankelijk maken voor iedereen

Onderzoeksplan
Stakeholders

3.Wat zijn de wensen van de bezoeker/gebruiker? (Wat zijn de meningen van
de gebruikers?)
Dit wil ik gaan testen door interviews en gebruikers een user Journey test te
laten uitvoeren.
Uit deze test wil ik Innovatie defensie portaal gaan testen.
4. Hoe zorg je ervoor dat kennis landt in een platform?
-Wat heb ik nodig om gebruikers het nieuwe innovatie defensie portaal te
gaan laten gebruiken.
-Promotie materiaal om het platform te promoten zoals een handleiding, animatiefilmpje enzovoort en wat past daar het beste bij.
-Wat hebben gebruikers nodig om kennis te plaatsen in een platform?
6. Hoe zorg je ervoor dat de bereikbaarheid tussen afdelingen wordt vergroot?
-Welke basis bereikbaarheid heeft het innovatie defensie portaal al.
-Welke behoeftes heb ik al voor de bereikbaarheid.
-Hoe kan bovenstaande conclusies samenvoegen en testen?

Hoofdvraag & Deelvragen
1. Oud “Hoe kan ik de website van de innovatie defensie portaal van
de KMar meer kennis, verbondenheid, toegankelijkheid en een visuele
aantrekkelijke platform worden gemaakt voor zowel de gebruikers als de
bezoekers van de website? ”
2. Nieuw “Hoe kan ik voor de KMar meer inzicht, overzicht, kennis, verbondenheid en toegankelijkheid toegepast worden voor zowel de gebruikers
als de bezoekers op een platform?”
Deelvragen
1.Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de website van de Innovatie defensie portaal en van websites van overige innovatie organisaties?
2.Hoe gebruiksvriendelijk/verbondenheid/aantrekkelijk is de website van
de innovatie defensie portaal nu?
(Past de lay-out bij de doelgroep?
-Is er sprake van een overzichtelijk menu?
-Past de uitstraling bij de doelgroep?
-Is er een mogelijkheid om contact te zoeken? Staan
er ‘dode’ links op de website?)
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7. Hoe verbonden zijn de afdelingen nu onderling met elkaar?
- Interviews conclusies onderzoeken.
- Innovatie defensie portaal verbondenheid hoe goed is dat?
- Wat kan er verbeterd worden aan de verbondeheid in de innovatie defensie
portaal.

Stakeholders
Besluitvorming - C-LTC Commandant
Ontwikkelgroepen
Werkgroepen
Publiek - Brigades Politietaken
Dit zijn de gekozen Stakeholders waar ik me op zal focussen. De marechaussee is een enorm bedrijf, ze hebben een groot organogram zie Bijlages om een
beeld te krijgen hoe dat eruit ziet en waar ik me op zal focussen.
Ik zal me alleen focussen op de ontwikkelgroepen en de werkgroepen. Binnen de organogram staat niet omschreven wie de ontwikkelgroepen zijn de
werkgroepen staan door elkaar in de organogram . De stakeholders heb ik als
advies gehad van de Manager en zal het uitbreiden en verder inkaart brengen
zodra ik de eerste contacten heb gelegd.
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3. Benchmark creation

Methodieken

Ik wil bestaande innovatie website vergelijken met de basis innovatie defensie portaal.
Bij bestaande innovatie websites wil ik de verschillen en overeenkomsten
uitschrijven en conclusies trekken waarin ze verschillen en wat mogelijk bruikbaar is om toe te passen aan de nieuwe prototype toe te voegen.

1.User Journey Testen

Ik wil een User Journey Test gaan houden.
Uit deze test wil ik deze 3 onderdelen gaan toetsen.
1. Kennis halen
Vanuit de opdracht heb ik begrepen dat de managers kennis willen gaan
halen uit dit platform. Omdat er binnen de innovatie defensieportaal al een
basis klaar ligt kan ik dit alvast gaan testen, hoe dit binnen de andere krijgsmachten wordt getoond.
2. Contact opzoeken
Omdat er verbondenheid gecreeerd moet worden wil ik alvast met de basis
wat er al is, gaan testen hoe ze in contact kunnen komen met een ander en
hoe de contactgegevens worden weergeven op de website.
3. Overzicht
Vanuit de Managersfunctie wil ik gaan testen hoe ze kennis kunnen gaan
plaatsen op de innovatie defensie platofrm. In hoe verre kunnen ze tekst
plaatsen, hoe kunnen ze foto’s toevoegen en hoe hoeveel stappen moeten ze
nemen tot het geplaats gaat worden en hoe overzichtelijk zijn de projecten
nu.

4. Gebruikers interviewen

Voor de behoeftes en problemen zal ik:
• 5 Managers Ontwikkelgroepen | BB | GPT | IMPT | Opsporing
• 3 verschillende werkgroepen interviewen
Via deze interview zou ik te weten willen komen waar ze nu mee lopen
En welke behoeftes ze hebben op een nieuwe platform.

5. Benchmark creation 2

Ik wil Management en werktool apps of websites gaan onderzoeken. Ik wil
deze websites en apps vergelijken met elkaar en naast de behoefte leggen
van de gebruikers hun behoeftes.
Deze Methodieken wil gebruiken om de belangrijkste inzichten
uit doelgroeponderzoek te weergeven en later toe te passen in een latere stadium. Daarnaast wil ik na de deze onderzoek de designcriteria’s vaststellen.

6. Ontwerp specificaties

Ik wil via deze test opdrachten gaan geven aan de leden van de ECBB om op
deze 3 onderdelen conclusies te gaan trekken: hoe wenselijk deze website
is en of het fijne stappen zijn die de leden nemen of dat het moet worden
aangepast.

De ontwerpspecificatie bevat modellen van het product en enige argumentatie voor de gemaakte ontwerpkeuzes. Een ontwerpspecificatie kan bestaan 
uit gebruikersverhalen, wireframes, stroomdiagrammen, wireflows, sitemaps,
stijlgidsen, mock-ups of schermontwerpen, enz

2. Back-end Website Interview ( Bijwerken )

7. Prototyping ontwikkelen.
Na alle behoeftes wil ik alle onderzoeksresultaten samenvoegen
in verschillende prototypes en vervolgens gaan teksten met de ge
bruikers.

Ik ga vragen opstellen aan Nils Luger om te kijken wat er allemaal mogelijk is
met de website die er al ligt. Vragen zoals:
Hoe is de website opgebouwd?
Welke Programma’s gebruiken jullie hiervoor?
Wat is er allemaal mogelijk binnen deze website?
Wat is er niet mogelijk binnen deze website?
Liggen er mogelijkheden dat mensen geautoriseerd
kunnen worden?
In hoe ver mag en kan er vormgegeven worden?
Welke regels hebben jullie gehanteerd voor de site?

22

23

3

03

Defensie Innovatie Platform
Informatie

Wat is het Defensie innovatie platform?
Het is een online platform. Dit platform biedt een integraal en centraal
overzicht van de lopende en afgeronde kennis-en innovatieprojecten binnen
het Ministerie van Defensie. Het geeft de mogelijkheid om sneller, effectiever en
adaptiever te handelen. Door de relevante informatie centraal te verzamelen,
biedt het ook handvat voor innovatie binnen de organisatie. Daarnaast is het
platform de nieuwspagina voor al het Defensie relevante innovatie nieuws van
de 4 krijgsmachten.

defensie
innovatie
Platform
onderzoek
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Waarom een defensie innovatie platform?
Om technologisch hoogwaardig te zijn moet defensie vooroplopen in
onderzoek en ontwikkeling. De defensiespecifieke kennisbasis moet worden
versterkt in de breedte en het onderzoek naar disruptive technologieën en
vitale technologieën. Vanuit verschillende hoeken bleek, om dit bereiken, er
een behoefte te zijn aan meer inzicht en overzicht van de lopende en afgeronde
kennis en innovatieprojecten. Deze functionaliteit biedt het platform door
projecten op een plek te verzamelen en beheren.
Het platform is specifiek ingericht om ondersteuning te bieden in het managen
en communiceren van innovatie portfolio’s van kennis-en innovatiecentra. Met
het platform kunnen ze voortbouwen op het werk van de afgelopen jaren.
In een nauwe samenwerking met onze kennis- en innovatieteams kunnen ze
gericht werken aan een versterking van het innoverend vermogen van Defensie.
Doordat projecten makkelijk gevonden kunnen worden wordt het samenwerken
makkelijker, sneller en effectiever. Daarnaast wordt te makkelijker om reeds
uitgevonden wegen & wielen eenvoudig te kunnen vinden en op voort te
bouwen. Het platform geeft transparante bewijzen op het gebied van innovatie
en legitimeert ontwikkelingen.
Hoe zit het met het autoriseren van redacteuren?
Eindredacteuren zijn gekozen in overleg en per afdeling/team is er maar een
eindredacteur. Het is niet zomaar moeilijk om eindredacteur te worden.
Dit geldt niet voor redacteuren, maar toch is het niet altijd mogelijk redacteur
te worden: Je bent niet actief betrokken bij een innovatieproject? Dan kunt je
dit platform gebruiken als bezoeker, zonder redacteur te zijn.
Je bent wel actief betrokken bij een innovatieproject?
Dan kan het handig zijn om redacteur te worden om zo zelf je project te kunnen
bijhouden op dit platform. Een eindredacteur kan jou toevoegen als redacteur!
Je moet contact opnemen met de eindredacteur waar jij onder valt, deze kan
je helpen om redacteur te worden.
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Opdrachten

Biografie gebruiker

User
Stages
Actions
Emotions

Pain
Points

Click

•
•
•

Philip Kortes
Is een medewerker van het ECBB.

Kennis opzoek in verschillende projecten
Verbondenheid met anderen zoeken en uitproberen
Toegankelijkheid testen in hoeverre hij dat wilt

Stage

Stage

Stage

Stage

Stage

Home

Finding and
selecting

In een project

verbondenheid

Toegankelijkheid

Start met de zoekbalk

Gaat opzoek naar projecten
En zoekt via de zoek balk
-zoekt op woord TNO
-drukt op pdf bestand
-klikt op wegwijzer +
bezoekers
-Terug naar Home
- klikt op onderwerpen
-klikt op projecten

Scrolled naar beneden

Scrolled naar beneden

?

Satisfied
Home pagina is niet duidelijk

-zoekmachine een type fout
en dan vindt de website niks

Filter werkt niet optimaal

-gefilterde zoek pagina niet
duidelijk waar je op de pagina komt van die project
-Project is niet vindbaar

Menu - Home
Zoeken

Happy

Annoyed

-Zoekbalk
-TNO
-Menu Wegwijzer
-Menu Home
-menu Onderwerpen
-menu Projecten

- Geen

Geen

? ?

Confused
- Contact gegevens niet
klikbaar.
-Doorgestuurd worden naar
een sharepoint.
-chatfunctie werkt niet

- Email
-Chatfunctie

- Gaat naar home
- Zoekt via zoekbalk de KMar
- druks op KMar bestand
- Gaat terug naar Home
-Probeert via netwerken de
KMar pagina te vinden.

Dissatisfied
-Netwerk is niet overzichtelijk
-Alleen maar tekt
-lang zoeken tot je de KMar
vindt

-Home
-zoeken
-Bestand KMAr
-Terug naar home
-Netwerken
- KMar pagina

Userjourney test
Ik heb een user journey test gehouden met een aantal personen
om te testen hoe gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk, verbonden en
samenwerkend het basis Defensie Innovatie Platform nu is. Ik heb
de testpersonen 3 opdrachten laten uitvoeren en vervolgens vragen
gesteld over de website.
Conclusies
1, Zoekfunctie website
Alle gebruikers starten per direct bij de zoekfunctie balk. Als de
gebruiker een lettertyp fout maakt corregeert de website dit niet en
komt je resultaat op niks uit. De website maakt geen gebruik van
een slimme ‘auto-complete’ functie om bezoekers te sturen, geen
spelfouten automatisch te verbeteren of ze te ondersteunen door
‘’bedoelde u…’’. het laatste gebeurt wel maar komt uit op niks. Het
fustreert de gebruiker als dit niet werkt.
Als je bij de zoekfunctie resultaat hebt bevindt je je op een andere
pagina. Die pagina staat helemaal vol met tekst, er staat
niet duidelijk bij wat het zoekresultaat wordt gevonden.
Je krijgt documenten te zien, projecten en eigenlijk
alles door elkaar zonder te versterken met afbeeldingen.
Hiermee vind de gebruiker het moeilijker om zijn of
haar zoekresultaat te vinden.
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2. Filter functie
Geen relevante filter functies. Gebruikers hebben de filter functie getest.
Hierin worden niet alle onderwerpen uitgelicht waar hij of zij opzoek
naar waren. Volgens de gebruiker zijn deze filter functies niet waar zij op
willen filteren. Om een voorbeeld te noemen je kunt niet filteren op welk
krijgsmacht je wilt filteren.
3. Overzicht website
Gebruikers van de marechaussee heeft geen zicht op waar de
marechaussee te vinden is via de website. Ze zien daarnaast geen doel
waar deze website voor dient. Interresant is wel de hoofdpagina dat je
gelijk het nieuwsberichten ziet en uitgelichte onderwerpen. Alleen is er
veel interesse naar nieuwsberichten van alleen de marechaussee.
4. Netwerk
Er staan veel afdelingen op deze pagina. Deze pagina is gevuld met alleen
maar tekst. Gebruikers ervaarde dat het voor hun niet aantrekkelijk was
om hierin de Marechaussee te zoeken en daarbij duurde het langer, ze
moesten over alle afdelingen scrollen om uiteindelijk bij de marechaussee
te komen.
5. Projecten
Inhoud van een bezochte project is goed. Status, voortgang, budget is
niet relevant voor de werkgroepen maar wel voor de ontwikkelgroepen.
Indeling van een project zou beter zijn voor de werkgroepen als dat
bovenaan wordt weergeven.
6. Contact
Het stukje verbondenheid vinden de gebruikers dat het goed wordt
weergeven in projecten alleen je kunt niet vanuit de website direct die
persoon mailen of een berichtje sturen. Je moet naar de persoon zijn
pagina en daarin weer je mail openen om deze persoon te plakken in zijn
mail bericht. Ze zouden willen dat dit gemakkelijker ging.
Personeel wordt weergeven op elke afdeling alleen is deze link heel erg
klein en heeft het geen fijne positie op de website. Voor de gebruiker mag
dit duidelijker op deze pagina staan.
7. Vormgeving
De website is aantrekkelijk maar is volgens de gebruiker erg statisch. De
kleuren zijn erg gericht op de defensie zelf als hoofdkleur.
Op de marechausee pagina hebben de gebruikers
geen gevoel dat zij zich bevinden op de pagina van
de marechaussee en hoe de onderverdeling daar
zichtbaar van is.
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Doelgroep
Stakeholders
Planstafels

Sander emeis

Ontwikkelgroepen

b&B
Bewaken & Beveiligen

Werkgroepen

behoefte
doelgroep

gpt
grens overschrijvende
politie taken

IMpt
Internationale Militaire
Politie Taak

OPS
opsporingsdienst

Werkgroepen

Planstafel
In algemene zin is de Planstafel ingericht om de regie op de totstandkoming
van de eindproducten en diensten in de tafels te voeren. De functionaliteit
Plans stuurt de planvorming in fases en coördineert, regisseert en bewaakt
de tijdigheid, samenhang en aanpak van de planvorming. Plans heeft daarmee de regiefunctie over de input die vanuit de verschillende functionaliteiten
wordt verzorgd. Daarnaast is de functionaliteit in staat om projectleiderscapaciteit en personeel in te zetten om specifieke opdrachten uit te voeren of
speciale onderwerpen te gaan onderzoeken.
Planstafel bestaat uit 4 delen en elke deel heeft een periode van fases waar
zij mee werken.
Current Ops Fase
Deze fase beslaat de laatste 4 dagen van de periode, waarin de werkelijke
uitvoering van de operatie plaatsvindt. In deze fase wordt de werkvoorraad
uit de Future Ops fase door de teamleiders met hun teams uitgevoerd en
ondersteund door andere
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Future Ops Fase
De Future Ops fase beslaat een periode van 2 x 28 dagen.
In deze fase vormt het tactisch jaarplan. De tactische
doelstellingen en hieraan verbonden activiteiten
worden in deze planperiode verder geconcretiseerd
in operatiebevelen die de vastgestelde resultaten en
operationele effecten ondersteunen.
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Future Plans fase
Deze fase richt zich op de planperiode buiten 1 jaar. In deze fase levert het
LTC bijdrages aan de strategische planvorming. Ze leveren het expertise met
betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, projecten of innovatieve trajecten.
Tenslotte levert het de kaders voor het tot stand komen van het jaarplan.
Plans Fase
In deze fase wordt binnen het LTC het tactische jaarplan +1 jaar opgesteld
en beheerd. De basis wordt gevorm door het meerjarenplan. Verdere vormen
ze richtlijnen m.b.t tot middelen: Personeel, materieel en budget.
Voorzitter Sander Emeis
De voorzitter knoopt alles bij elkaar als taken strategisch en als in de uitvoering. De voorzitter zorgt ervoor dat in de ontwikkelgroepen wordt voorbereid en neer wordt gelegd op de besluit behorende niveau ( Planstafel ). Dat
betekend niet dat ze overal ja tegen zeggen. Want dat is ook weer van
belang, je hebt niet alle personeel, geld of middelen om dit te doen. Dat
doen we door de ontwikkelgroepen, de mede besluitvorming neemt plaats
op die plans tafel daar worden de plannen of goed of afgekeurd.
Ontwikkelgroepen
Wat de ontwikkelgroepen doen is eigenlijk de voorbereidingen voor de plans
tafel. Ontwikkelgroepen bestaat uit:
1. B&B
2. IMPT
3. GPT
4. OPS

Bewaken & Beveiligen
Internationale Militaire Politie Taken
Grens overschrijdend Politie Taken
Opsporingdienst

Werkgroepen
Werkgroepen zegt het eigenlijk al zij voeren de specifieke projecten uit.
In een werkgroep zit een leider en die sluiten weer aan bij de ontwikkelgroepen.
Probleem
Wat is het probleem volgens deze doelgroepen, dat
ze niet een systeem hebben gebruikt en dat tot op
de juiste besluitvormende niveau gebracht te hebben. Er zijn allerlei innovaties ideeën dan wel opleidingsontwikkelingen, kwalificatie profielen en ga maar
door, die bij de vernieuwing van de organisatie horen
maar die kwamen nooit tot de juiste niveau, meer een
soort toeval als iets lukte. De ontwikkelgroepen moeten die brug slaan tussen degene die dat idee heeft,
die ergens mee bezig is, of iets aan het ontwikkelen is.
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Druk
Door het reorganiseren hebben alle ontwikkelgroepen het enorm druk. Ze
zijn bezig met heel veel verschillende soorten projecten, aansturen, onderzoeken en nog veel meer taken die ze moeten uitvoeren.
Behoefte
Wat ze eigenlijk willen is een omgeving die alles visueel ondersteund. Ze
willen met elkaar kunnen delen met wat voor innovaties ze bezig zijn. In die 4
ontwikkelgroepen gebeurt er van alles. Ze willen doormiddel van content een
blog, filmpje, tekst foto in allerlei verschillende vormen zien waar iedereen
zich meebezig houdt. Er moet een soort werkruimte gecreerd woorden waar
inzicht, overzicht, kunnen aanhaken bij elkaar, en waar misschien eventueel
nodig is om aante sturen etc.
Hieronder vindt je een lijst met alle behoeftes van de ontwikkelgroepen en
werkgroepen samen.
Toegankelijkheid
•
Toegankelijkheid voor iedereen.
•
Rechten verlenen aan andere gebruikers.
•
Deelnemen bij aan werkgroep of ontwikkelgroep
•
Documenten inlezen
•
Afstemmen
•
Cases toevoegen
•
Case toesturen naar Planstafel.
•
Regels toevoegen
•
Brigades mee laten denken
•
Medewerkers input kunnen geven.
•
Onbehandelde businesscases zien.
•
Contactpersoon naar een innovatiecoach moet erin staan.
•
Verzenden weergave eindverantwoordelijke of meer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Functies
Berichtgeving
Meldingen
Chatfunctie
Zoekfunctie
Dossiers aanmaken | Selecteren | bewaren | autoriseren | goedkeuren
Digitale bibliotheek
Terugkoppeling geven naar ontwikkelgroep of
werkgroep + project.
Aansluiten bij werkgroep of ontwikkelgroep
Complimenten kunnen geven.
Uitleg functie
Experts weergaven rol in database
Review functie op businesscase of innovatiecase

•
•
•
•
•
•

Idee
Welke soort ideeen zijn er?
Is mijn idee nieuw?		
Kan ik een bijdrage leveren?
Wat is het probleem?		
Biedt een oplossing.		

- Wat ga je er mee oplossen
- Probleem beschrijving
1. Probleem zonder innovatie
2. Idee gedreven innovatie
3. Kansrijke idee
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecten
Overzicht met projecten
Start + Einddatum projecten
Welke fase van het project
Status van het project
Toetsing project
Prioriteit niveau kunnen geven.
Betrokken personen weergeven
Leidinggevende weergeven
Vragen kunnen stellen.
Personen koppelen
Groepen koppelen
Alle media toevoegen, video, foto, links
Wie Product ownership?
Goedkeuring Plans
Financiele middelen
Geborgen capaciteit
Vinklijst
Middelen zichtbaar
Aanleveren: businesscase, innovatiecase en experimenten opzet, project aanvraag/
formulier.

•
•
•
•
•

Planning
Overzicht met agenda punten
Toekomstige agenda punten
Agendapunten melding krijgen.
Plannings tijdsvakken

•
•
•
•
•

Portfolio
Betrokken personen weergeven
Leidinggevende weergeven
Vragen kunnen stellen.
Kwaliteiten gebruikers weergeven

•
•
•
•

Planstafel
Besluitvorming inkunnen zien.
Benodigdheden laten zien van geld, tijd, techniek.
Kansrijke of minder kansrijke projecten

•

Veelgestelde vragen pagina
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Aangepast

Cultuur marechaussee
Bedrijfscultuur
Formele omgang
Binnen de marechaussee zijn ze erg formeel. Ik heb een aantal meetingen gehad met personen die hele hoge rangen hebben. Bij een meetingen zijn ze erg formeel en erg serieus
in hun uitspraken en doen. Je moet je netjes gedragen en je presenteerbaar vertonen. Een
formele omgang gaat ook gepaard met militaire begroetingen.
Hierarchisch
De marechaussee is een zeer hierarchisch organisatie. Ze zijn heel erg hiërarchisch en de
cultuur van de marechaussee is opdracht gestuurd en bevelgevend. Ze zijn een militair
gestuurde organisatie. Om een voorbeeld te noemen, ze hebben een commandant die geeft
bevelen, de commandant krijgt adviezen en de commandant stuurt aan. Het is een managementcultuur die ze hebben. Ze zijn ook een bureaucratische organisaties qua systeem.
Millitairisme
Een voorliefde voor militair zijn is het dragen van uniformen, wapens, onderscheidingen,
volksliederen, parades, orden, rituelen, hiërarchieën, rangen en titels, vlaggen, heldenverering, discipline en het principe van bevelen en gehoorzamen.
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Conclusies
1. Behoefte Ontwikkelgroepen Marechaussee.
Nadat ik de behoeftes inkaart heb gebracht is het opmerkelijk dat vanuit de
ontwikkelgroepen is er een behoefte om intern meer overzicht en inzichten
te krijgen. Met die overzicht en inzicht willen ze kunnen besluiten waarmee
ze hun werkzaamheden verrichten zoals besluiten of een project werkt of
dat afdelingen hulp nodig hebben. De ontwikkelgroepen willen kunnen zien
waar iedereen staat. Ze vinden van het van belang dat top-down en bottumups gekoppeld aan elkaar worden om zo een betere zicht te hebben wat er
momenteel allemaal speeld bij andere afdelingen of groepen en dat bottumup met hun ideeen nieuwe toevoegingen kunnen geven aan de KMar.
2. Voor de werkgroepen is het meer voor het werken. Ze willen bij een andere
mee kunnen kijken of kunnen samen werken waar dat nodig is. Ze willen
handige features zoals een databank of experts profielen om tijd te winnen
binnen het zoeken in een organisatie. Ze willen feedback krijgen of comments
kunnen plaatsen bij andere projecten.
3. Defensie Innovatie Platform past niet.
De Marechaussee wilt met in samenwerking met Front hun behoeftes laten
plaatsvinden in de Defensie innovatie platform. Ik heb onderzocht dat de
behoeftes van de managers niet past binnen de website van de Defensie
Innovatie Platform. Deze platform is er voor bedoeld om integraal en centraal
overzicht van de lopende en afgeronde kennis-en innovatieprojecten binnen
het Ministerie van Defensie. Ze verzamelen informatie centraal dit biedt het
handvat voor innovatie binnen de organisatie. Daarnaast is het platform
de nieuwspagina voor al het Defensie relevante innovatie nieuws van de 4
krijgsmachten. Wat me opvalt aan deze website is dat het extern gericht is en
heeft geen features heeft met wat de KMar wilt. KMar wilt intern werken en
daar is de website van de Defensie Innovatie Platform niet voor bedoeld.

4

Benchmark
creation 1.0

Er moet een concept worden bedacht waarin managersfuncties worden
toegepast binnen een concept en een werkomgeving gecreeerd wordt waarin
ze kunnen werken en dat ze kunnen communiceren met elkaar.
DIP DEFENSIE INNOVATIE PLATFORM

Behoefte Kmar

Biedt Centraal overzicht

Centrale overzicht

Nieuwspagina

Intern

Extern

Filmpjes + Video’s en Tekst kunnen toevoegen

4 krijgsmachten

Ontwikkelgroepen + werkgroepen

Lopende en afgeronde trajecten te zien

Documenten delen

Alleen foto’s toevoegen

Aanhaken bij een project

Partners

Kunnen koppelen met groepen

Contactgegevens

Ideeenbus

Voortgang project

Bibliotheek

Briefing

Logboek
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Benchmark creation
Methodiek

1.https://www.jovoto.com/ + https://www.jovoto.com/projects

4.1 Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen
de websites van de Innovatie defensie portaal en van websites van
overige innovatie organisaties en profilerings websites?
1. https://www.jovoto.com/ + https://www.jovoto.com/projects
2. www.behance.net
3. https://www.hva.nl/kc-techniek
4. https://fashionforgood.com/innovation-platform/
5.https://eitrawmaterials.eu/innovation/innovation-projects/?tax_
input%5Beit_project_portfolio%5D%5B%5D=137

Doel website
Jovoto is een co-creatie website en een open innovatieplatform dat
organisaties helpt toegang te krijgen tot klantgerichte oplossingen.
Waarom is dit vergelijkbaar
Het is een innovatie website dat verschillende oplossingen toont in
de breedste zin.
Waarom is dit goed of niet goed
Deze website sluit het beste aan bij de doelgroepen. Hierin worden
alle functies en behoeftes gebruikt die de doelgroep wilt.
Chatfunctie, comments, media, partners, contactgegevens, project
status, briefing, autorisatie, delen, materiaal, filters, vergelijkbare
projecten.
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Methodiek

2. www.behance.net

3. https://www.hva.nl/kc-techniek

Doel website
Behance, onderdeel van Adobe, is het toonaangevende online platform om creatief werk te presenteren en te ontdekken. Creatieve
mensen over de hele wereld sluiten zich aan bij Behance en betreden
een gemeenschap die is gemaakt met hun originele werk en creatieve proces. Hier presenteren gebruikers hun werk in de vorm van
profielen die bestaan uit projecten.

Doel website
Het Kenniscentrum Techniek van de HvA voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. De activiteiten van het kenniscentrum zijn verbonden aan
de bacheloropleidingen van faculteit Techniek. Bundeling en uitwisseling van hun kennis en expertise leiden tot een resultaatgerichte
onderzoeksaanpak.

Waarom is dit vergelijkbaar
Dit is meer een profilerings site, je kunt je creatie hierin vertonen.
Deze site geeft overzichten van verschillende soorten projecten en
een verdieping van het project. Je kunt je eigen pagina creeeren en
filteren op verschillende onderwerpen.

Waarom is dit vergelijkbaar
Deze website laat ook weer een overzicht zien van verschillende
projecten waar je uit kunt kiezen. In een project kun je alle informatie
vinden wat nodig is om kennis te delen met anderen.

Waarom is dit goed of niet goed
Behance komt op nummer 2 van de behoefte van de gebruikers.
Deze website heeft brede mogelijkheden op de behoefte van de
gebruikers. Hierin worden deze onderdelen getoond: Comments,
media, partners, contactgegevens, delen, materiaal, filters,
vergelijkbare projecten.
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Waarom is dit goed of niet goed
De behoeftes van de gebruikers komt een beetje overheen met wat
zij willen. Het maakt gebruik van: media, foto’s, video’s, partners,
Briefing, project status, delen en filters. Deze site staat op nummer 3
omdat het wat onderdelen mist van de behoefte van de gebruikers.
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4.https://fashionforgood.com/innovation-platform/
Doel website
Mode zit vast in een patroon van ‘take-make-waste’, wat
verwoestende gevolgen kan hebben voor het milieu, daarnaast ook
de enorme economische verlies ervan. Gemiddeld kopen we 60% meer
kleding dan 15 jaar geleden, we gebruiken de kleding enorm kort. Er
wordt geschat dat ongeveer 60% van alle geproduceerde kleding
binnen een jaar na productie wordt verbrand of op stortplaatsen
terechtkomt. De Fashionoforgood wilt hier verandering aan brengen.
Waarom is dit vergelijkbaar
Fashion for Good heeft een innovatieplatform, waar ze richten op
het stimuleren en opschalen van technologieën en bedrijfsmodellen
die het grootste potentieel hebben om de industrie te transformeren.
Ze ondersteunen innovators
Waarom is dit goed of niet goed
De behoeftes van de gebruikers komt een beetje overheen met wat
zij willen. Het maakt gebruik van: media, foto’s, video’s, partners,
Briefing, filters het gebruikt een kleine gedeelte van de behoefte van
de gebruikers.
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5.https://eitrawmaterials.eu/innovation/innovation-projects/?tax_
input%5Beit_project_portfolio%5D%5B%5D=137
Doel website
EIT RawMaterials ontwikkelt grondstoffen tot een grote troef
voor Europa. Mineralen, metalen en geavanceerde materialen
zijn belangrijke factoren om de doelstellingen van de Europese
Green Deal te bereiken. Hun ambitie is om te zorgen voor een
duurzame grondstoffenvoorziening door innovatie, onderwijs en
ondernemerschap in de waardeketen te stimuleren. Ze creëren
een samenwerkingsomgeving voor baanbrekende innovaties door
zaken te verbinden met de academische wereld, onderzoek en
investeringen.
Waarom is dit vergelijkbaar
Eit RawMaterials is een innovatieplatform dat ook overzicht biedt op
verschillende projecten. Ze tonen verschillende soorten innovaties op
heel veel categorieen waarop je kunt filteren. Het laat een uitgebreide
briefing zien en de oplossing.
Waarom is dit goed of niet goed
De behoeftes van de gebruikers komt weinig overheen met wat zij
willen. Het maakt gebruik van: media, foto’s, video’s, partners,
Briefing, projectstatus en filters. Het gebruikt een kleine gedeelte
van de behoefte van de gebruikers.
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Hieronder zie je een samenvattingen in een tabel. Ik heb deze sites
doorgenomen met een aantal leden van 2 werkgroepen. Zij hebben
aangegeven welke site het meeste aansluit op hun behoeftes.
Het was heel overduidelijk dat Jovoto het meeste aansluit op hun behoefte.
Daarnaast hebben we ook gekeken naar hoe overzichtelijk deze websites
zijn, hoeveel inhoudt er wordt getoond, hoe visueel aantrekkelijk ze zijn.
Deze resultaten heb ik in een latere stadium gebruikt voor mijn prototype.

Websites

Jovoto

Behance

Fashionforgood

EitRM

HVa

Chatfunctie | Comments
Media | Foto’s | Video’s

5

Benchmark
creation2.0

Partners
Contactgegevens
Project status
Briefing / doel / missie / oplossing
Autorisatie
Delen

• Managem ent
+ Wer ktool

Materiaal
Filters
Vergelijkbare projecten

• I deeenbus
• Facebook

42

43

05

05

Benchmark creation 2.0
managementtool + Werktool

clickup

Benchmark creation 2.0
managementtool + Werktool

jestertool

Clickup is een app dat alle aparte apps voor hetzelfde vervangt.
ClickUp heb je taakbeheer het biedt documenten, herinningen,
doelen, agenda’s, planning, inbox. Je kunt Clickup volledig aanpassen
op de view die je wilt. Het werkt voor elke type team, alle teams
kunnen gelijkertijd in de app samenwerken, organiseren en plannen.

Jestertool is een app waarbij heel strategisch te werk kan gaan met
je teams. Je kunt businessmodellen bouwen, co-creatie creeeren, en
brainstormen met je teams.
Minpunten: Heeft weinig waar de behoeftes liggen van de
ontwikkelgroepen en de werkgroepen. Het heeft heel veel features
die niet van belang zijn.

Minpunten ClickUp vanuit reviews: Heeft zoveel features dat
gebruikers moeite hebben om alles te begrijpen en het heeft veel
tijd nodig om er mee om te gaan.
monday.com
Asana is een manier om makkelijk teamprojecten, -processen en
-taken te beheren, productief te blijven en op een snellere manier
werk af te leveren. Asana helpt teams bij het in goede banen leiden
van hun werk, van dagelijkse taken tot strategische initiatieven.
asana

Monday.com is een cloudgebaseerd Work OS, waar teams gemakkelijk
hun apps maken in elke minuten om dagelijkse werkzaamheden,
processen en projecten uit te voeren. De teams maken workflows
en projecten dat handmatif of automatiseerts en de teams samen
verbindt in een werkruimte. De functies die deze platform heeft zijn:
aanpasbare worflows, urenregistratie, datadashboards
en itegraties met heel veel tools zoals,Words, excel.
Minpunten reviews: Heeft heel veel feautures waar
je mee moet leren omgaan.
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clickup

Jestertools

Benchmark creation 2.0
managementtool + Werktool

Monday.com

asana

01

To-Do Lijst

01

Actieplan ( To-do lijst )

01

Projectmanagement

01

Project overzicht

02

Project management

02

Benchmark ( prestaties )

02

Project Tracker

02

Rapporten

03

Docs & Wiki

03

Brainstorm ( online )

03

Projectplanning

03

Tijdlijn

04

Spreadsheets

04

Businessmodel ( maken )

04

Project Milestones

04

Formulieren

05

Email

05

Document ( delen + Review )

05

Teamtasks

05

Priveprojecten

06

Eventsplannen

06

Maatwerk

06

Riskmanagement

06

Intergraties

07

Reminders

07

OGSM Plan ( ambitie, doelen 		

07

Resource allocation

07

Agenda

08

Goaltracking

biedt overzicht )

08

Portfolio management

08

Productiviteit

09

Timetracking

Omgevingsmonitor

09

Projecttimeline

09

Workflowbeheer

10

Screenshots + Opnemen

( trendmonitoring )

10

Templates

10

Projectbeheer

11

Recource management

09

Quickscan ( Enquete )

11

Documents

11

Kanbanborden

12

Comments & Chat

10

Scenariogame ( stimuleer 		

12

Intergraties

12

Planning

13

Create your own view

13

Bedrijfscontinuïteit-

08

discussies + toekomsscenario’s )

11

Scenarioplanning
( Co-Create Stakeholder )

splan
14

Templates

Ik heb een lijst gemaakt met features die gebruik worden in deze
applicaties / websites. Je ziet teksten die zijn omcirkeld deze features wil ik gebruiken bij mijn prototypes omdat dit ook de behoeftes zijn van de ontwikkelgroepen en de werkgroepen.
Elk van deze app heb ik dat gedaan en zal ik gebruiken in een verdere stadium van de prototypes.
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SpectrumBrands
SpectrumBrands heeft de beste ideeenbus.
Hierin start je met categorieen die te maken hebben binnen het bedrijf.
Vervolgens zoals overal kun je je contactgegevens achterlaten. Wat
SprectrumBrand ook goed doet is het categorie idee. Je selecteerd wat je
idee bijdraagt, is het een:
- Business proces
- Nieuwe advertentie/promotie
- Nieuwe formule
- Nieuwe Verpakking
- Nieuwe product.

Ontwikkelgroepen vinden het van belang dat de werkgroepen en brigades hun
ideeen kunnen delen en mee denken aan innovaties hiermee willen ze bottom-up
graag zien. Ik ben gaan kijken wat andere bedrijven doen op het gebied van
Co-creatie creeeren voor een ideeenbus.
Starbucks
Starbucks heeft een aparte website voor clienten om een formulier in te vullen met
hun ideeen. Hierin wordt gevraagd naar:
1. Tell us who you are?
2. Your idea is related to - keuze uit onderwerpen
3. Is your idea* - nieuwe suggestie - verbetering - vraag naar project - anders.
4. Tell us about your idea* Ze laten clienten hun idee omschrijven
5. je verzendt je formulier.

Deze soort categorieen kan ik gebruiken met wat voor ideeen de werknemers hebben. Je kunt je idee tekstueel doorvoeren en kiezen in wat voor
proces het idee bevindt. Is je idee klaar of is het nog in proces. Voor deze
ideeen hebben zij ook een eigendom status maar dat is voor de KMar niet
van toepassing. Wat alle sites niet hebben is dat je documenten en afbeeldingen kunt toevoegen over je idee om zo meer in detail je idee voor
te leggen.

Na het verzenden van je formulier wordt er geen terugkoppeling gegeven wat ze
ermee gaan doen. https://ideas.starbucks.com/
Yambla
Het is een softwarepakket voor grote bedrijven, dat hen helpt om hun werknemers
samen creatief te laten zijn’, zegt yoeri. Hij vergelijkt het graag met Facebook —
maar dan voor innovatie. Wie een idee heeft, waar en wanneer ook, kan het met
een app op Yambla posten. Vanaf dan kunnen collega’s ermee aan de slag. Ze
kunnen het steunen, verfijnen en doorsturen naar weer andere collega’s. En dat
wordt gemonitord door algoritmes. Als een idee begint te leven of viraal gaat,
worden de mensen in het bedrijf die een en ander naar the next level kunnen tillen
op de hoogte gebracht. https://multimedia.tijd.be/nieuwstewerken4/

Coca Cola
Coca Cola houdt het simpel en vraagt alleen maar naar je contactgegevens, copyrights, een tekstvak waarin je je idee kunt uitleggen en totslot krijg je feedback als je je idee verzend.

Gaaf idee maar is niet weggelegd voor de marechaussee. Keep it stupid, Simpel wil
ik het houden.

Spectrumbrands

Starbucks

Coca cola

01

Categorieen assortiment

01

Contactgegevens

01

Medewerker of klant

02

Contactgegevens

02

Idee gerelateerd aan:

02

Contactgegevens

Catergorie idee

opties

03

Copyright, patent

04

Idee tekstvak

05

Feedback send

03
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•

Business proces/ technologie

03

•

Nieuwe advertentie/promotie

•

Nieuw idee

•

Nieuwe formule

•

Verbetering product

•

Nieuwe verpakking

•

Suggestie om product terug te halen.

•

Nieuwe product

•

Anders

04

Idee tekstvak

05

Fase van idee

Categorie idee

04

Idee tekstvak

•

In proces

05

Voorwaardes vakken

•

voltooid

06

Geen terugkoppeling

06

Eigendom status

•

Beschermd

•

In proces

•

Onbeschermd

07

Afbeelding toevoegen

08

Document toevoegen
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https://www.seniorweb.nl/artikel/facebook-een-introductie
Facebook is een sociaal platform met veel mogelijkheden. Deel er wat u bezig
houdt, maak er nieuwe contacten en houd contact met bekenden van over de
wereld.
U kunt er een eigen pagina aanmaken met allerlei informatie, zoals foto’s en
berichtjes.
Alle toegevoegde personen komen in de contactenlijst te staan. Hierdoor
ontstaat er een sneeuwbaleffect, omdat u ook de gelegenheid hebt om vrienden
van vrienden uit te nodigen. Zo hebt u al snel een hele lijst vrienden!
Communiceer met de contactpersonen door berichten te verzenden of te
chatten. Leuk is de mogelijkheid om een statusupdate te plaatsen. U typt
simpelweg een tekst over iets wat u op dit moment bezighoudt, waar vervolgens
iedereen op kan reageren.
Waarom is Facebook leuk?
“Veel mensen vinden platforms zoals Facebook gewoon heel leuk”, zegt Chiel
van der Linden. Hij is ondernemer en doet met zijn eigen app onderzoek naar
geluk en sociale media. “Op Facebook ga je verbindingen aan met andere
mensen. Zolang die verbindingen positief zijn, kunnen mensen daar gelukkig
van worden.”
Dat veel mensen Facebook associëren met iets positiefs komt volgens
psycholoog Jolanda Marks door het stofje dopamine, beter bekend als het
gelukshormoon. “Sociale media bevatten allemaal elementen die dat stofje in
onze hersenen oproepen, het geeft ons een kick.”
Verschillende functies op Facebook bezorgen ons die kick, legt Marks uit.
“Denk aan de constante zoektocht naar het beste, mooiste, meeste en leukste.
De beste reactie, de mooiste foto, de meeste likes en het leukste evenement.
Constant worden we beloond met weer iets nieuws in onze tijdlijn. Die zoektocht
houdt nooit op en je hersenen krijgen de ene golf dopamine na de andere.”
“Facebook is fantastisch ingespeeld op die behoefte van de gebruiker.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook#%22Leuk_vinden%22_en_
aanverwante_functies
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Een andere standaardfunctie is dat een Facebook-lid bij elke voor hem
toegankelijke post kan aangeven dat hij dit “leuk” vindt (ook wel aangeduid
als liken), door op het standaardpictogram met een omhooggestoken duim te
klikken. Anderen kunnen zien wie de post “leuk” vonden. Deze functionaliteit
is tevens beschikbaar voor posts die men zelf geplaatst heeft. Als een tijdlijn
niet alles maar alleen hoogtepunten bevat kan het aantal leden dat iets
“leuk” vindt mede bepalen of het in de tijdlijn wordt opgenomen en hoe hoog
het op de tijdlijn komt. Liken en andere positieve vermeldingen op de tijdlijn,
zoals verjaardagen, geven ook een positieve beloning en maken dat mensen
terugkomen op Facebook.
Selecteren doelgroepen van accounts
Selecteren van accounts door doelgroepselectie met een schatting van de
hoeveel mensen die worden bereikt. Indien er meerdere advertenties zijn wordt
de advertentie met de hoogste totale waarde weergegeven.
Tijdlijn
De Tijdlijn (Timeline) kwam als nieuwe functionaliteit beschikbaar in december
2011, eerst nog optioneel.[27][28] Het is een chronologisch (van nieuw naar
oud) overzicht van Facebookgebeurtenissen, zoals berichten en foto’s die de
gebruiker plaatst, met reacties daarop (waaronder het leuk vinden) en het
wijzigen van de profielfoto, met de nieuwe foto. Aan het eind staat Pagina
Het woord Pagina heeft op Facebook een speciale betekenis. Pagina’s zijn voor
bedrijven, merken en organisaties zodat ze hun verslagen kunnen delen en
met mensen kunnen communiceren.[29] Alleen officiële vertegenwoordigers
kunnen een Pagina maken. De auteur van de Pagina kan vervolgens rollen
toewijzen aan andere mensen om te helpen met het beheer.
Een actieknop toevoegen zodat je klanten contact met je op kunnen nemen,
een afspraak kunnen maken en meer.
Paginastatistieken bekijken om te ontdekken hoe je pagina presteert.
Groepen zijn plekken om te praten over gedeelde interesses met bepaalde
mensen. Je kunt voor alles een groep maken (voor je familiereünie, je sportteam
of je boekenclub).
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Een groep maken.
Lid worden van groepen waarin je geïnteresseerd bent.
Pas de privacyopties van de groep aan op basis van welke mensen je tot de
groep wilt toelaten en voor wie je wilt dat de groep zichtbaar is.
Als groepsbeheerder vind je hier meer informatie over het beheren en uitbreiden
van je community.
Startpagina
Je startpagina is wat je ziet als je je aanmeldt bij Facebook. Je startpagina bevat
je nieuwsoverzicht, de lijst die voortdurend wordt bijgewerkt met berichten
van je vrienden, groepen waar je lid van bent, pagina’s die je volgt en meer.
https://www.facebook.com/help/282489752085908/?helpref=hc_fnav
Voordelen
• Profiel aanmaken
• Groep aanmaken
• Rollen geven groep
• Berichten sturen
• Video’s + Foto’s + Tekst delen
• Comments geven
• Gebasseerd op jouw interesses
• Gemakkelijk delen
• Snel verbonden met elkaar
• Maakt je zichtbaar
• Pagina statisstieken
• Volgen van pagina’s
• Status update geven
• Sneeuwbal effecten vrienden
• Autoriteit geven

Nadelen
• Algoritme
• Niet terug kunnen vinden van berichten
• Refreshed na een verkeerde beweging
• Reclame
• Verlies van privacy
• Geen controle over projecten
• Geen overzicht

6

ontwerp
criteria
+ strategisch doel
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Ontwerpcriteria
Design + Strategisch doel

Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken en inzichten zijn deze
ontwerpcriteria’s vastgesteld:

•

Communicatie versterken in de samenhang binnen de ontwikkelgroepen.

2

•

Communicatie lijnen versterken onder ontwikkelgroepen en het
publiek der buiten.

•

4

•

1

Zorgen dat ideeën kunnen landen in de organisatie

06

Ontwerpcriteria
design + Strategische doel

Daarvan afgeleid hebben zij concrete communicatie doelen en een daarvan is het
platform dat zich bezig houdt met innovatie om daarbinnen de communicatie te versterken door meer overzicht te geven op het geen wat zij doen.
Samengevat: Strategische doel is om nederland veiliger te maken en daarvoor moeten zij steeds blijven innoveren en hun aanpassingsvermogen moet hoog zijn daarom
hebben zij afgeleide strategische doelen.
De 4 strategische doelen en die zijn afgeleid van het primaire doel waar ze voor
bestaan. Ik kan dit stuk hangen aan het hogere doel maar ook het hogere doel van
de maatschappij. Want ik doe iets voor de maatschappij!

3

Meer innovatie de eindstreep laten behalen

GROTERE STRATEGISCH DOEL
Het strategische doel is de organisatie voor in het leven geroepen en dat is de veiligheid van de staat. Wat zij nodig hebben is dat zij steeds hun werk blijven vernieuwen omdat criminaliteit ook steeds vernieuwd. Er zijn veel fenomenen zodat zij genoodzaakt zijn om te innoveren en dat is een strategisch doel dat zij hebben. Hun
werkprocessen moeten ook steeds vernieuwen zodat dit aansluit bij de wensen van
de maatschappij en dat is hun overkoepelende strategisch doel. Een ander strategisch doel is om nederland veiliger te maken en moeten zij gaan innoveren dat betekent ook de samenhang op de innoverend platform en de spelers daarbuiten die iets
moeten met die innovatie platform. Als zij een bril hebben uitgebracht moeten zij die
bril dragen en dat is het publiek. Die moeten met elkaar heel goed in samenhang zijn.
Ze moeten elkaar kunnen begrijpen, ze moeten weten dit gaat er komen.
Aan de andere kant is hier heb ik behoefte aan en daar ga ik me primair niet oprichten maar het feit dat er behoefte meetbaar maken dat de behoefte definieerbaar
maken en dat we ideeën in een ideeënbus kunnen stoppen daarom hebben dat genoemd in het interview. Dat is ook een strategische doel het zorgen dat ideeën kunnen
landen in de organisatie en andersom het strategisch doel dat er een samenhang is.
Dus dat het innovatie platform een goede aansluiting heeft
op het werkveld en wat is daarvoor essentieel dat ze een
goede communicatie platform met elkaar hebben. Goede
overzicht met wat loopt er, dat gaat er komen wanneer is het
klaar, dan is het klaar.
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ideeen

Idee 1
Dit idee is ontstaan vanuit mijn
facebook onderzoek. Ik wilde een
nieuwspagina maken waarin net zoals
in facebook het nieuws onder elkaar
verschijnt en telkens op datum wordt
weergegeven.
Binnen dit idee kun je pagina’s volgen
Groepen aanmaken, eigen pagina
beheren, contacten leggen
Links in bewaren en snellinks om
sneller te komen bij andere projecten
of afdelingen.

7

Elke ontwikkelgroep en werkgroep
heeft zijn eigen pagina en in die
pagina’s worden ook weer hun
projecten
getoond
en
kunnen
geintresseerde klikken op een project
om zo meer verdieping te krijgen.
Dit idee was volgens de gebruikers
een mooie start maar ze willen ook
meer een werkruimte hebben om in
te werken en andere aansturing te
geven.
Uit dit idee is idee 2 ontstaan

concepten
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Idee 2
Is een platform waarin
alle behoeftes van de
gebruiker waar kan
worden gemaakt.
Hierin wil ik de
gebruikers meenemen
in een platform waarin
werkruimtes gecreerd
worden, porfolio’s kunnen
worden gemaakt, publiek
informatie te vinden is
en veel meer opties heeft
binnen een website.
Dit idee is voort
gekomen uit bestaande
management werktools.
Zoals voorheen
geschreven heb ik deze
tools goed bekeken
en gebruikt voor mijn
schetsen. Ik ben hierna
gelijk verder gegaan
naar digitaal in te vullen
binnen XD Adobe

Ik heb dit idee snel vormgegeven wegens een tussentijdse presentatie om zo, zo
goed mogelijk de behoefte te laten zien en voor te leggen bij de marechaussee
Door beiden ideeen naast elkaar te leggen was de voorkeur naar idee 2 gegaan.

58

59

Aangepast

08

Proof of concept

Test concept 3
Filmpjes test
https://www.youtube.com/watch?v=r42OT-DX-KI=Hedyreyes
https://www.youtube.com/watch?v=r34O2-KF-HE=Hedyreyes
https://www.youtube.com/watch?v=-ikC1-9GRjc

Testen
Ik ben de gebruikers gaan testen.
Ik heb mijn prototype werkend gemaakt
om de gebruiker via een user journey te
testen en daarop reacties te krijgen.
De resultaten van de test zijn te vinden in de bijlage.
Conclusies
Op veel aandachts punten hebben de testers gelijk. Ik heb helaas niet alles werkend kunnen
maken. Ik heb de meest belangijke aspecten centraal gezet en die werkend gemaakt om zo
een impressie te laten zien met wat er mogelijk is en hoe het eruit komt te zien. De andere
gedeeltes die niet werkend zijn in mijn ogen zijn minder belangrijk en zal later de aandacht
krijgen om wel werkend te maken. De meest onbelangrijke dingen wil ik wel laten zien voornamelijk voor de marechaussee omdat daar behoefte naar is maar het zijn niet de belangrijkste
features van deze prototype.
Ik moet vooral letten om niet alles van zelf sprekend te maken. Veel nderdelen hebben een
stukje feedback nodig met een klein stukje tekst.
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Via het mulan Systeem waar defensie mee werkt hoeven alle werknemers geen account aan
te maken omdat het al gekoppeld is aan een account. Op het platform kun je alle projecten
die er lopen zien en je kunt bekijken wat er afspeeld op het gebied van innovaties. Het platform is ingedeeld voor het publiek en voor de ontwikkelgroepen en werkgroepen. Je begint op
het ontdek pagina hierbij zie je gelijk een algemene pagina wat er te doen valt binnen deze
website.
De ontwikkelgroepen en werkgroepen creeeren de pagina’s uiteindelijk. De focus ligt op het
Communicatie versterken in de samenhang binnen de ontwikkelgroepen en de werkgroepen
en lijnen versterken onder de groepen en het publiek der buiten. De publiekelijke pagina’s
hebben daar een groot aandeel in. Op deze pagina’s worden ze geinspireerd door projecten,
filmpjes, afbeeldingen, onderwerpen en moment om over te praten en data te verzamelen en
kennis op te doen. Dit zal er voor zorgen dat innovaties de eindstreep halen.

Functies voor de gebruikers:
1. Liken
2. Volgen
3. Delen
4. Reacties plaatsen
5. Ik heb een idee indienen op een project
6. Ik kan je helpen op een project
7. Ik wil meer informatie op een project
8. Ik wil deelnemen indienen op een project
9. Raadplegen
10. Idee indienen
11. Alle Dashboard bekijken
12. Rechten verlenen voor meer informatie
geven.

Functies voor het publiek:
1. Liken
2. Volgen
3. Reacties plaatsen
4. Ik heb een idee indienen op een project
5. Ik kan je helpen op een project indienen
6. Ik wil meer informatie indienen
7. Ik wil deelnemen op een project indienen.
8. Raadplegen overzicht zien en mee doen.
9. Idee indienen

Via deze link kun je online gebruik maken van mijn prototype:
https://xd.adobe.com/view/29a4e683-e541-47d2-8c47-0fb9b7b8d68e-7cf7/
Ontdek pagina
Start je met de zoek functie hierin kan je zoeken op: Projecten, Portfolio’s en mensen
Op deze knoppen kun je klikken en wordt je direct door gestuurd naar de pagina waarop je
hebt geklikt.
Daarnaast kun je filteren op onderwerpen, status, prioriteit en gesorteerd op.
En totslot kun je snel filteren op onderwerpen door erop te klikken waar je interesses liggen.
Elke week wordt er aandacht besteedt aan de project van de week. Hierin wordt de aandacht
gegeven aan een project die dat nodig heeft om zo meer aandacht te geven.

Bijzaak:
12. Eigen dashboard bedienen
13. Mijn Projecten bedienen
14. Taken aanmaken
15. Taken uitdelen
16. Agenda bijhouden
17. Chatten met elkaar

Ontdek pagina
Ik wil het publiek en gebruikers betrekken bij de experimenten die ze willen uitzetten om zo hun project beter te laten slagen. Op deze kolom wordt er
gevraagd om hulp zodat ze bijvoorbeeld polls, of
kunnen deelnemen, testen met elkaar of experts uit
nodigen.
Ontdek pagina
Stel je hebt een idee en je hebt hier in de menu nog
niet voor gekozen dan wordt er extra uitgelicht op
de pagina om je idee in te dienen bij een ideeenbus.
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Project pagina
Hierin zie je een verdieping van een project. Hierin kun
je foto’s, video’s bekijken, statussen bekijken en nog
veel meer. Je kunt de pagina liken, volgen of delen. Via
deze knoppen krijg je meldingen over dit project om zo
up-to-date te blijven.
Briefing, Status, Reacties, Soortgelijke project.
Als je hier op klikt wordt je direct gestuurd naar de plek
waar meer informatie te vinden is over het woord.
Project tijdlijn:
Hierin wordt weer gegeven waar een project zich bevindt. Hoe een tijdlijn wordt ingedeeld zijn ze bij de marechaussee nog niet uit hoe ze dit willen indelen.
Verder zie je de start en einddatum en overige dagen/
weken wanneer een project af moet zijn.
Briefing:
Hierin wordt met tekst verteld wat hun doelen zijn,
problemen, oplossingen en middelen die ze gebruiken.

Publiek en gebruikers betrekken:
Als je op een van de knoppen klikt krijg je feedback terug met de waarom vraag.
Hierin kunnen de gebruikers en het publiek een reden geven waarom ze mee willen doen binnen de
project of meer informatie willen hebben. Daarna kun je het indienen vervolgens krijg je feedback terug
naar welke persoon het is toegestuurd en of je indiening goed gekeurd is of afgewezen. Dat bepaald de
eigenaar/teams zelf.

Project pagina
Project status:
Hierin kun je in een klein schema zien wat er allemaal
gebeurt in een project. Welke status heeft het project,
Welke personen werken er allemaal in, wat voor prioriteit een project heeft en extra detail als views, likes
en welke onderwerpen dit project allemaal heeft.
Reacties:
Hierin kunnen personen reageren op een bericht waar
hij of zij over willen reageren.
Publiek betrekken binnen dit project kan via de knoppen: Ik heb een idee, Ik kan je helpen, ik wil meer informatie of ik wil deelnemen. Zodra personen interesses
hebben op deze gebieden kunnen ze aanvragen doen
bij de eigenaren van dit project om te kunnen deelnemen of meer informatie willen hebben.
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En totslot vergelijkbare projecten om
het publiek verder te
laten kijken en stimuleren
om bij andere projecten te kijken
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Bericht aanmaken / raadplegen.
Hierin kun je aangeven wat je wilt aanmaken.
Je hebt knoppen om te selecteren wat je wilt aanmaken.
Daaronder kun je bericht opmaken met wat je
graag wilt weten van het publiek/gebruiker.
Ze hebben keuzes om content toe te voegen:
Deelnemers toevoegen - Afbeeldingen - Tekst - Foto
grid - Project toevoegen - Portfolio toevoegen - Profiel of video’s
Uiteindelijk kun je het in een preview weergeven,
opslaan en uiteindelijk aanmaken.

Raadplegen pagina
Hierin krijg je weer uitgelichte poll te zien die de
aandacht krijgt om zo meer aandacht te brengen.

Mijn Raadplegen:
Hierin krijg je een overzicht te zien met hoeveel
berichten je hebt uitgezet en kun je op een bericht
meer detail zien met wat het heeft opgeleverd.

Hierin kun je opzoek gaan naar daar waar jij hulp
wilt bieden of daar waar jij naar opzoek bent.

Daarnaast kun je je poll wijzigen of verwijderen of
open of gesloten weergeven. zodat personen niet
meer kunnen mee doen en voldoende resultaat
hebt.

Binnen een raadpleeg project kun je deelnemen
aan de hulp de ze nodig hebben. Hierin kun jij
antwoord geven daar waar zij antwoord op willen
hebben. Uiteindelijk worden de gegevens ingediend en door gestuurd naar de maker hiervan.
Doordit te hebben gecreeerd betrek je het publiek en gebruiker veel meer bij een project of is de
kans van slagen op een project verhoogd.
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Ideeenbus
Binnen de ideeenbus kun je je idee of uitvinding een
naam geven
Peoplesoftnummer
Het wordt gelinkt aan je Peoplesoftnummer.
Dat is een gebruikte defensienummer waar je mee
verbonden bent.
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Bij de portfolio’s krijg je een overzicht te zien welke
ontwikkelgroepen er zijn en welke werkgroepen er
zijn. Als je over een groep hover dan krijg je een
kleine uitleg wat deze groep inhoudt.

Catogorie
Je kunt uit verschillende categorieen kiezen zoals:
•
•
•

Probleem zonder innovatie
Bestaande idee gedreven innovatie
Nieuw Kansrijke idee

Tekstvak
Samenvatting van je idee kun je uitschrijven in het
tekstvak
Ontwikkelingsstadium
Ontwikkelingsstadium kun je aangeven of je idee
voltooid hebt of dat het nog meer aanvulling nodig
heeft.
Je kunt totslot bestanden toevoegen als je je idee
verder hebt uitgewerkt in een afbeelding of een bestand toevoegen.
Na het verzenden behoor je feedback te krijgen met
wat er met je idee gebeurt en naar wie het wordt
verstuurd.

Personen pagina krijg je een overzicht met alle personen die gebruik maken van deze
platform. Je krijgt een aantal geselecteerde werken te zien van de personen en je kunt
er voor kiezen om die persoon te volgen met de projecten die hij of zij doet.
In beide pagina’s kun je zoeken naar personen of portfolio’s
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Gerelateerd project
Onderaan de pagina heb je de mogelijkheid om
aan te geven of je een gerelateerd project hebt.
Daar kun je de mogelijkheid krijgen om meer
informatie te onvangen en dat kan mogelijk
jouw project ook helpen of hun eigen project.

Samenwerken
Hierin kun je indienen en aanvragen om mogelijkheid te krijgen om te kunnen samen werken.
Zo kun je makkelijk gekoppeld worden aan een
project en kun je deelnemen aan de teams om
zo tot een project te behoren. Hierin worden
enkele vragen gesteld.

Binnen hun pagina kunnen ze video’s posten en foto’s plaatsen.

Profielpagina
Hierin kun je je contactgegevens kwijt en daarnaast is het mogelijk je specialiteiten aan te
geven en je werk te presenteren met wat je hebt
gedaan. Je kunt hierin ook foto’s plaatsen en
video’s afspelen en totslot zie je de projecten
waar deze persoon aan heeft gewerkt.

binnen hun portfolio’s kun je bekijken welke leden er allemaal in de groep zitten en
daar meer informatie over vinden als je erop klikt.

Je hebt extra features om de persoon te volgen
of te liken en een chat mee te starten.

Ontwikkelgroep pagina & Werkgroep pagina
Hier kunnen de groepen zich in profileren. Ze hebben de mogelijkheid om meer overzich zelf te vertellen, zoals wat hun doelen zijn, visie of anders.

Je hebt de mogelijkheid om binnen de pagina te zoeken op
hun gemaakte projecten en totslot krijg je een overzicht met
de nieuwe projecten te zien.
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In Mijn dashboard krijg je een overzicht van je projecten
hierin kun je selecteren of je waar je een overzicht van wilt
zien. De meeste aandacht wordt gericht naar je projecten.
Je hebt een taken schema die je voor die dag gedaan
moet hebben dit is gebasseerd op de projecten pagina
die je aanmaakt, hierin kun je taken geven of een taken overzicht laten zien wat er nog gebeurt moet worden.
Je kunt meerdere taken toevoegen op de + nieuwe taak
knop. Als je klikt op de 3 puntjes kun je je kiezen om jouw
taken te editen.

Voor de dashboard is het mogelijk te kiezen van
welke groep je iets wilt zien. Je kunt kiezen uit
welk werkgroep je wilt selecteren of welk werkgroep.
Je kunt weer filteren op onderwerp, status, prioriteit en gesorteerd op. Hierin kun je snel controleren en zien waar een project zich bevindt.

Logboek laat alle wijzingen zien waar jij mee te maken
hebt dat kan te maken hebben met wijziging van een document, aanpassen van een project en meer. Hierin zie je
wie van de groepsleden iets heeft gedaan en op welke
tijdstip.
Jouw agenda dient voor de taken die je jezelf hebt gegeven of afspraken die hebt staan.
Totslot een kleine overzicht met volgers, likes, views en reacties hierin kun je telkens zien waar je in gegroeid bent.

Er zijn 3 kolommen waaruit je gelijk kunt zien
welke project nog in proces is, welke voltooid
zijn en welke afgebroken zijn.

Mijn project

De projecten worden met kleuren weergeven
met wat de status is van het project.

Binnen in je project kom je terecht in een werkruimte hierin kun je bestanden toevoegen, taken geven, chatten met
je teamleden of notities plaatsen.

We hebben gekozen voor alleen 3 opties hierin
kijken de ontwikkelgroepen voornamelijk waar
een project zich bevindt en ze willen graag bij
afgebroken projecten zien welk projecten ze
kunnen herbruiken als het weer een mogelijkheid heeft.
Deze pagina is voornamelijk bedoeld voor de
ontwikkelgroepen om overzicht te krijgen op de
lopende en afgesloten projecten.

74

Middelen
Bij middelen kun je documenten toevoegen, foto’s toevoegen video’s toevoegen en overige middelen toevoegen. Zo
kunnen andere teamleden of publiek mee kijken wat er
speelt.
Taken
Zoals bij je mijn dashboard zie je je taken overzicht maar
dan van iedereen. Je ziet hoe ver een taak is en je kunt
zien wie daar aan verbonden zijn, hoeveel berichten erin
zijn geplaats, hoeveel bestanden eraan verbonden zijn en
op welke datum het af moet zijn. De kleuren laten zien in
welk proces de taak zich bevindt.
Berichten
Hierin kun je met je projectleden berichten sturen en communiceren met elkaar.
Je kunt hier emoticons
toevoegen en bestanden
/foto’s/video’s delen met
elkaar.
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Bij project plan kun je 2 dingen doen, je taken
die je wilt doen categoriseren en taken toevoegen. Hierin heb je een geheel overzicht van het
plan die ze hebben en taken hierin omschreven.
Zodra je een taak af hebt wordt de taak naar
beneden geschoven en blijven de openstaande
taken bovenaanstaan. Ze kunnen zelf indelen
welke categorieen je wilt toevoegen. Het is hier
nog de bedoeling om de taken in te plannen in
een tijdlijn en vervolgens een datum aan te koppelen of een tijdstip.
In een taak kun je zien hoever een taak is,
daarnaast wie de toegewezen personen zijn,
datum van en tot, wat is de status, hoe hoog is
de prioriteit van een taak en totslot kun je een
beschrijving toevoegen over de taak.
Onderaan kunnen teamgenoten reacties
plaatsen over een taak en bestanden hierin
delen.
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Databank
Linkerkant zie je alle categorieen
vooralle soorte bestanden die er te
vinden zijn, binnen die databank.
Als je selecteerd op een categorie
krijg je alle categorieen te zien.
Bestand
Binnen de bestanden krijg je een
overzicht met de naam, datum van
het bestand, welke groepen verbonden zijn met dit bestand, personen
die dit bestand hebben opgesteld,
of het bestand openbaar is of niet
en of je het kunt downloaden.
Filter
Totslot kun je weer filteren binnen
een categorie. Je kunt filteren op
naam, datum, groep of persoon

Tijdlijn
Als je klik op de tijdlijn dan zie je de taken die je
hebt gegeven op datum en tijdstip.
Doordat de werkgroepen en ontwikkelgroepen
vaak naar beurzen gaan heb ik hierin evenementen toegevoegd die ze eventueel ook kunnen toevoegen.
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Logo
Ik heb een logo ontworpen waarbij de naam innovatielab in terug wilde laten
komen. Deze platform is gericht op innovatie en daarnaast heb ik een ruimte gecreerd in de platform om te werken vandaar dat ik op lab ben gekomen. Innovatie
vondt ik een te lang woord om als logo te gebruiken vandaar dat ik gekomen ben
op Innolab. De O met pijltjes staat voor top-down en bottom-up gedreven. Dit allemaal samengevoegd ben ik uitgekomen op deze logo.
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Door de herkansingen en feedback die ik heb gehad, ben ik nu meer tot de kern gekomen
van het prototype.
Emotie en gevoel
Bij mijn vorige prototype had het platform geen emotie en gevoel. Nu enthousiasmeer en
inspireer ik personen door foto’s te gebruiken en video’s plaatsen. Door de publiekelijke
pagina’s veel visueler te maken en meer verbinding te maken met alle werkgroepen en
ontwikkelgroepen leeft het platform meer.
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Prototype presenteren
Helaas ben ik zelf niet in staat om dit helemaal werkend te krijgen via het coderen.
Dit prototype zal worden getoond tijdens mijn expositie op een computer waar geintresseerden doorheen kunnen klikken.
Verder wil ik de vormgeven verder toepassen in de kleuren van de marechaussee en defensie. Ik heb al voorbeelden ontworpen hoe het ontwerp er uiteindelijk uitkomt te zien.

Andere indeling
De indelingen in mijn prototypen moesten anders. De indelingen waren te gelijkwaardig.
Ik heb een verbeterslag hierin gemaakt dat wat belangrijk is en de strategische doelen zijn
daar wordt nu de aandacht van gevraagd op een pagina.
Verbondenheid en communiceren
Via elke pagina is het mogelijk om in contact te komen met andere en zijn er mogelijkheden om samen te werken, ideeen uit te wisselen, connecties te maken, bestanden uit
te delen en mogelijkheid krijgen om dieper in een project te kijken.
Voor de komende weken is het van belang om meer aandacht te besteden aan de feedback die ik heb gehad en die te verwerken naar de volgende stap om het platform verder
te vormgeven en in te vullen. Verder heb ik ontdekt dat eigenlijk dit platform enorm groot
is. Het kost veel tijd en moeite om dit te realiseren. De werkruimte die gecreerd is zal klein
blijven en ga ik niet te ver in tot detail.
Hoofdvraag:

Hoe kan ik voor de KMar meer inzicht, overzicht, kennis, verbondenheid en toegankelijkheid toegepast worden voor zowel de gebruikers als de bezoekers op een
platform?”
Als ik terug kijk naar de hoofdvraag voldoet deze platform aan de behoefte en de
stratische doelen die passen bij de hoofdvraag. Overzicht is te zien via de dashboard die
ik heb ontwikkeld. Kennis is overal haalbaar op elke pagina. Verbondenheid wordt op heel
veel vlakjes behaald in deze platform door chats, reacties kunnen plaatsen, groepen met
elkaar koppelen, deelnemen aan een project, helpen of informatie van een project halen.
Toegankelijk wordt ook getakeld maar door aanvragen in te dienen en toestemming
krijgen omdat mogelijk te maken. De publiekspagina’s zijn toereikend voor bezoeker en
gebruiker.
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1. Intro

2
Heb je je ooit afgevraagd over
een werkplek dat alles heeft?
Een plek die de manier waarop je werkt
veranderdt.
Het veranderdt de manier waarop je
samenwerkt
Een tool die verbindt en toegankelĳk voor
iedereen is
Zeg hallo tegen InnoLab.

3

4

5

6

7

8

9

10

Animatiefilmpje
Ik wil een bij passende promotieanimatie filmpje maken voor de marechaussee om te gebruiken voor als
zij deze platform gaan gebruiken.
Het animatie filmpje zal ongeveer 2
minuut lang zijn.

Einde van de opdracht
Zodra ik dit product heb ingeleverd
bij de marechaussee dan gaat de
marechaussee verder aan de
Slag met dit prototypen. Zij gaan
beslissingen of dit wat ik heb gemaakt bruikbaar is en of er onderdelen zijn die ze willen gebruiken en
misschien niet alles.
Na dat dit gebeurd is gaat de marechaussee zitten met hun ontwikkelaars van andere applicaties en
websites om hopelijk te gaan bouwen. Hierin zal ook weer gekeken
moeten worden naar beveiliging.
Alles binnen de marechaussee is
goed beveiligd.
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C-LTC
Commandant Landelijk tactisch comando

H-OPS
Hoofd Operations

21 brigades
Provincie Drente

Brigade Drenthe-IJsselstreek, locatie Darp
Brigade Oostgrens-Noord

TVO
Taak overschrijdende
Operaies

Business Intell
Operationele bedrijfsvoering
en Operationele Planning

BI-OP BV & OP PL

ECID
Expertise Centrum
Identiteits fraude en
documenten

ECBB
Expertise Centrum
Bewaken en Beveiligen

CCB

OP BV

COGP

Beveiligingskamer

BUD

OP PL

UNIT BIDF

Kwaliteit en innovaties

RES PERS

BI

UNIT VRKIDF

Provincie Gelderland
Brigade Oostgrens-Midden
Brigade Veluwe

Provincie Groningen
Brigade Drenthe-IJsselstreek, locatie
Groningen Brigade Waddengebied

Provincie Limburg

Brigade Brabant Noord/Limburg Noord
Brigade Limburg Zuid

Provincie Noord-Brabant

Brigade Brabant Zuid
Brigade Scheldestromen

Provincie Noord-Holland
Brigade Grensbewaking
Brigade Noord-Holland
Brigade Operationele Service & Support
Brigade Politie & Beveiliging
Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart Brigade Vreemdelingenzaken

Provincie Utrecht

Brigade Recherche
Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
Brigade Utrecht

Provincie Zuidholland
Brigade Objectbeveiliging
Brigade Hoog Risico Beveiliging
Brigade Zuid-Holland

Caribisch gebied

Brigade Caribisch gebied (Curaçao)

WME CBRN

LSO

Taken gebruiker
VOORBEREIDING:
1. Ga in een rustige omgeving zitten en maak gebruik van een Mulan PC/ defensie netwerk
2. Als alles eenmaal is opgestart open
een internet browseer en ga naar www.innovatie.mindef.nl
3. Lees voor we beginnen de opdrachten die ik je heb opgestuurd.
4. Voordat we beginnen is het belangrijk om te weten wat je tijdens de opdrachten moet
doen. Als je op de website bent van www.innovatie.mindef.nl wil ik aan je vragen om te
spreken wat je denkt tijdens dat je een opdracht uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan: ‘‘ Het is
niet makkelijk om op de pagina te komen van de KMar Want.........”of “ Het is heel gemakkelijk en fijn om deze opdracht uit te voeren want....
Ik wil achterhalen wat goed en wat minder goed werkt aan de website, Ik kan met deze
conclusies verder werken aan een verbeterde website.

OPDRACHT 1
1.1.

Op het innovatie defensie platform ben je opzoek naar kennis van innovatie van de
TNO Ga opzoek naar het project van Artificial Intelligence Simulation CZSK/MWC

1.2
1.3

Je wilt meer te weten te komen , hoeveel geld er voor gereserveerd is.
Je wilt meer te weten komen over de status van dit project en de laatste update van
dit project.
Probeer de juiste persoon te vinden die dit project leidt.

1.4
1.5

Probeer meer te weten te komen over het personeel dat betrokken is bij deze
organisatie: Maritime Warefare Centre.

3.1
Vindt het project: 3D Ruimtescan en verwerkingssoftware testen om modificaties
aan boor te realiseren
3.2
3.3

Probeer het hele verhaal te vinden via Intranet
Like een project update.

User
Stages

Kennis opzoek in verschillende projecten
Verbondenheid met anderen zoeken en uitproberen
Toegankelijkheid testen in hoeverre hij dat wilt

Stage

Stage

Stage

Stage

Stage

Home

Finding and
selecting

In een project

verbondenheid

Toegankelijkheid

Start met de zoekbalk
Klikt op het eerste artikel

Ziet gelijk alle opdrachten,
Status, budget & voortgang

Scrolled naar beneden

?

Satisfied

Satisfied
Ziet geen lijstje bij filter
staat met de benoemde
project

Geen

Zoekbalk

Geen

Ziet, contact persoon.
Zoekt Betrokken personeel
Waar werken we aan
Betrokken organisatie
Ziet artikelen maar geen
personeel

? ?

Ziet laatste voortgang niet
snel genoeg.

Geen

Zoekt via zoekbalk de KMar
drukt op Marechaussee
pagina
Zoekt via Netwerk KMar
pagina

? ?

?

Confused

Project

Satisfied

Confused
Ziet Contact persoon niet
direct
Contact gegevens niet
klikbaar.
Wordt doorgestuurd naar een
sharepoint.
Moeite om een email te
sturen, probeert het via een
omweg.

Veel tekst geliever met een
logo of afbeelding zichtbaar
maken.

Contact persoon

Zoeken

Email

Netwerken

Terug naar artikel

KMar pagina

Heeft uitleg nodig.

Opdrachten

Biografie gebruiker
•
•
•

Tim
Is een medewerker van het ECBB.

User

Probeer op de pagina te komen van Sensortechnologie

•
•
•

Olaf
Is een medewerker van het ECBB.

Stages

3.

Actions

Opdracht 3

Actions

2.3 Probeer met Bent, EJJ van der, een meeting in te plannen.

Emotions

2.2 Ga binnen het project opzoek naar Bent, EJJ van der. Probeer direct haar een email te
sturen zonder naar de sharepoint pagina te gaan.

Emotions

2.1. Ga opzoek naar project van ontwikkelen defensie innovatieportaal project van de
Koninklijke Marechaussee

Pain
Points

Nieuwe opdracht probeer op de pagina van Koninklijke marechaussee te komen.

Click
Points

2.

Pain
Points

Opdracht 2

Opdrachten

Biografie gebruiker

Click
Points

Taken gebruiker

Kennis opzoek in verschillende projecten
Verbondenheid met anderen zoeken en uitproberen
Toegankelijkheid testen in hoeverre hij dat wilt

Stage

Stage

Stage

Stage

Stage

Home

Finding and
selecting

In een project

verbondenheid

Toegankelijkheid

Start met de zoekbalk
Klikt op het eerste artikel

Ziet gelijk alle opdrachten,
Status, budget & voortgang

Scrolled naar beneden

Ziet, contact persoon.
Zoekt Betrokken personeel
Waar werken we aan
Betrokken organisatie
Ziet artikelen maar geen
personeel

?

Satisfied

Satisfied
Geen

Zoekbalk
Project

Geen

Geen

Happy
Geen

Geen

Zoekt via zoekbalk de KMar
drukt op Marechaussee
pagina

? ?

Satisfied

Confused
Contact gegevens niet klikbaar.
Doorgestuurd worden naar
een sharepoint.
Moeilijk om een email te
sturen.
Chatfunctie werkt niet

Uiterlijk is niet aantrekkelijk
Bevindt zich niet in een marechaussee omgeving
Weinig inhoud

Email

Zoeken

Chatfunctie

Bestand KMAr

Waar werken we aan.
Terug naar artikel

Terug naar home
Netwerken
KMar pagina

interview vragen managers
gebruikers

Voorbereidingen interview
1.Het is voor je gesprekspartners prettig als ze weten waar ze aan toe zijn. Benoem daarom aan het begin van een gesprek altijd kort wat het doel van het gesprek is, wat je met
de uitkomsten gaat doen en wat de belangrijkste onderwerpen zijn.
2. Vraag met toestemming natuurlijk of het gesprek opgenomen mag worden. Dan kun
je achteraf je eigen vaardigheden evalueren of een ander vragen om feedback te geven.
Bovendien hoef je dan tijdens de gesprekken weinig aantekeningen te maken, zodat je je
helemaal op je gesprekspartners kunt focussen.
3. Spring niet direct vol de inhoud in, maar besteed eerst aandacht aan de onderlinge
relatie. Bijvoorbeeld door kort wat persoonlijke informatie uit te wisselen. Mijn ervaring is
dat het mensen op hun gemak stelt als je bovendien aangeeft dat je vooral van hen wil
leren. En dat je het gesprek graag laat leiden door hun antwoorden, dat er geen juiste of
verkeerde antwoorden zijn, dat in hun ogen kleine zaken voor jou juist heel relevant kunnen zijn en dat ze hardop mogen denken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interview interview stijl
Interviewer staat er blanco in.
Interview afkaderen
1. 3 sheets context laten zien wat de context is - Introductie
-een website die jullie verder gaat helpen bij het innoveren in de lnleiding
2. Je zelf in verplaatsen in de website
-inzicht tool gaat je helpen om overzicht en inzicht te krijgen innovatie
- Wat is het resultaat van die tool
3. Onderzoeksmethode
- Gereedsvragen pas gaan stellen
-Binnen die kader hoe zie jij het zellf en wat zou je daar uit willen halen.
4.
Categorie
1. setvragen die mij verder brengen op het gebied van overzicht?
2. setvragen die mij verder brengen op het gebied van samenwerken?
3. setvragen die mij verder brengen op het gebied van besluitvorming?
Vraag?
Wat heb jij nodig om een goede besluitvorming te maken/vormen?

Vraag 1 ( overzicht + inzicht )
Welke informatie zou je inzichtelijk willen hebben?
(Homepagina, ontwikkelgroepen pagina & werkgroepen pagina’s)
Vraag 2 ( overzicht + inzicht )
Als je lopende innovaties voor jouw ontwikkelgroep in een portfolio zou
stoppen, wat voor soort portfolio informatie zou het moeten bevatten?
Vraag 3 ( Besluitvorming )
Als jij op de website een managers dashboard zou krijgen wat zou je dan willen hebben?
Vraag 4 ( Besluitvorming )
Aan welke knoppen van zo’n dashboard zou je willen draaien om innovatie
projecten beter te managen?
Vraag 5 ( Verbondenheid + Samenwerken )
Wat voor informatie zou het moeten bevatten om de samenwerking te
versterken tussen A.Ontwikkelgroepen onderling
B. Ontwikkelgroep werkgroep
C. Samenwerking tussen ontwikkelgroep en Planstafel ( LTC management )
D. Ontwikkelgroep in relatie tot de brigades ( het publiek )
g
Vraag 7
Stel je hebt een websites voor innnovaties met al je behoeftes hoeveel tijd
zou je besteden per week om deze website te bezoeken en hierin gebruik te
maken?

Interview vragen
Vraag 1 ( overzicht + inzicht )

Welke informatie zou je inzichtelijk willen hebben?
(Homepagina, werkgroepen pagina’s)
Vraag 2 ( overzicht + inzicht )

Als je lopende innovaties voor jouw werkgroep in een portfolio zou
stoppen, wat voor soort portfolio informatie zou het moeten bevatten?
Vraag 3 ( Verbondenheid )

Wat voor informatie zou de pagina´s moeten bevatten om de samenwerking te
versterken tussen werkgroepen en ontwikkelgroepen?
Vraag 4 ( verbondenheid)

Welke functies zou je op een innovatie platform willen hebben om de samenwerking te versterken van
andere werkgroepen?
Vraag 5 ( Kennisdeling )

Wat voor informatie van andere werkgroepen zou je willen zien?

Interview vragen
Vraag 7

( behoefte )

Welke behoeftes heb je als het gaat om ideeen hebben, hoe zou je dat willen zien op een platform?
Vraag 8 ( School )

Stel je hebt een websites voor innovaties met al je behoeftes, hoeveel tijd
zou je besteden per week om deze website te bezoeken en hierin gebruik van te maken?
Vraag 9 ( vormgeving )

Hoe zou een pagina van de marechaussee visueel volgens jou eruit moeten zien?
Vraag 10 ( Vormgeving )

Wat moet het voor stijl uitstralen? Speels, wetenschappelijk, professioneel, inspirerend?
Vraag 11 ( Vormgeving )

Zou een mobiele versie ook gebruikelijk zijn voor jou als werkgroep met alle functies erin?
Vraag 12 ( afsluiting )

Zijn er nog andere zaken die je ons mee wilt geven waar we niet aangedacht hebben?

Vraag 8
Hoe zou een pagina van de marechaussee visueel volgens jou eruit moeten
zien?
Vraag 9
Wat moet het voor stijl uitstralen? Speels, wetenschappelijk, professioneel,
inspirerend?
Vraag 10
Zijn er nog andere zaken die je ons mee wilt geven waar we niet aangedacht
hebben?

Toegankelijkheid
•
Toegankelijkheid voor iedereen.
•
Rechten verlenen aan andere gebruikers.
•
Deelnemen bij aan werkgroep of ontwikkelgroep
•
Documenten inlezen
•
Afstemmen
•
Cases toevoegen
•
Case toesturen naar Planstafel.
•
Regels toevoegen
•
Brigades mee laten denken
•
Medewerkers input kunnen geven.
•
Onbehandelde businesscases zien.
hoofdpagina
•
Contactpersoon naar een innovatiecoach moet erin staan.
• Agenda punten
•
Verzenden weergave eindverantwoordelijke of meer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecten
Overzicht met projecten
Start + Einddatum projecten
Welke fase van het project
Status van het project
Toetsing project
Prioriteit niveau kunnen geven.
Betrokken personen weergeven
Leidinggevende weergeven
Vragen kunnen stellen.
Personen koppelen
Groepen koppelen
ontwikkelgroep
Ideeen
• werkgroep
Alle media
toevoegen,
video, foto, links
Welke
onderwerpen
spelen
• Businesscase stappen
Wie
Product
ownership?
er?
• Deelnemen aan werkgroep
Goedkeuring
Plans
Welke
tijd zitten
ze in?
• Mee kunnen kijken en deelFinanciele middelen
Wat is de status ervan?
nemen.
Geborgen capaciteit
Geplande afronding
• Documenten mee kunnen
Vinklijst
BijMiddelen
elkaar kunnen
kijken wat
lezen.
zichtbaar
speelt
er.
Aanleveren:
businesscase, innovatiecase en experimenten opzet, project
Makkelijk
kunnen aanhaken.
aanvraag/formulier.
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•

•
•

Welke onderwerpen historie

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Actiepunten
Functies
•
• datumstellen onderwerp
Berichtgeving
• Update krijgen onderwerp •
Meldingen
•
• Overzicht agenda
Chatfunctie
• Toekomstende agendapuntZoekfunctie
•
Dossiers aanmaken | Selecteren | bewarenen
| autoriseren | goedkeuren
• Planning tijdsvakken
Digitale bibliotheek
Terugkoppeling geven naar ontwikkelgroep of
werkgroep + project.
Aansluiten bij werkgroep of ontwikkelgroep
Complimenten kunnen geven.
Uitleg functie
Experts weergaven rol in database
Review functie op businesscase of innovatiecase

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idee
Welke soort ideeen zijn er?
Is mijn idee nieuw?
Kan ik een bijdrage leveren?
Wat is het probleem?
Biedt een oplossing.
Wat ga je er mee oplossen
Probleem beschrijving
1. Probleem zonder innovatie
2. Idee gedreven innovatie
3. Kansrijke idee

•
•
•
•
•

overige
Digitale portfolio
Selectie portfolio
Wanneer leesrechten wanneer schrijfrechten?
Opleidingscentrum bij betrekken, enthousiasmeren
nieuwe mensen.

•
•
•
•
•
•

Planning
Overzicht met agenda punten
Toekomstige agenda punten
Agendapunten melding krijgen.
Plannings tijdsvakken

•
•

Portfolio
Betrokken personen weergeven

•

Kansrijke of minder kansrijke projecten

•
•

Veelgestelde vragen pagina

projecten
•
Leidinggevende weergeven • functies
• • Tekst,
film,kunnen
foto stellen.
• Agenda verwijzing beeldbank
Vragen
• • Doelstelling
• Bericht nieuwspagina volKwaliteiten gebruikers weergeven
• Afronding
gorde
• • Besluitvorming
Planstafel
• Digitale bibliotheek + Voor• • Wat
voor een case?
Besluitvorming
inkunnen zien. beelden case
Benodigdheden
laten zien van
tijd, techniek.
• • Welke
fase
• geld,
Rechten
hebben autoriseren
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•
hoofdpagina
•
• Agenda punten
• Welke onderwerpen historie
•
• Actiepunten
•
• datumstellen onderwerp
• Update krijgen onderwerp •
•
• Overzicht agenda
• Toekomstende agendapunt•
en
• Planning tijdsvakken

•
•
•
•
•

overige
Digitale portfolio
Selectie portfolio
Wanneer leesrechten wanneer schrijfrechten?
Opleidingscentrum bij betrekken, enthousiasmeren
nieuwe mensen.

ontwikkelgroep
•
Welke onderwerpen spelen •
er?
•
Welke tijd zitten ze in?
•
Wat is de status ervan?
Geplande afronding
•
Bij elkaar kunnen kijken wat
speelt er.
Makkelijk kunnen aanhaken.

projecten
• Tekst, film, foto
• Doelstelling
• Afronding
• Besluitvorming
• Wat voor een case?
• Welke fase

•
•
•
•
•

Ideeen
werkgroep
Businesscase stappen
Deelnemen aan werkgroep
Mee kunnen kijken en deelnemen.
Documenten mee kunnen
lezen.

functies
Agenda verwijzing beeldbank
Bericht nieuwspagina volgorde
Digitale bibliotheek + Voorbeelden case
Rechten hebben autoriseren

planstafel
• Besluitvorming kunnen zien
• Wat kost het?
• Wat kost het qua tijd?
• Wat doet dit qua techniek?
• Wat is daar technisch voor
nodig?
• Is er geld voor beschikbaar?
• Case toesturen naar Plans
• Overzicht willen met onderwerpen.
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•
hoofdpagina
•
• Eindstreep overzicht
• Lopende projecten
• Historische projecten zien •
•
• Status
• Kansrijke ofminder kansrijke•
•
projecten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

planstafel
• Besluitvorming kunnen zien
• Wat kost het?
• Wat kost het qua tijd?
• Wat doet dit qua techniek?
• Wat is daar technisch voor
nodig?
• Is er geld voor beschikbaar?
• Case toesturen naar Plans
• Overzicht willen met onderwerpen.

overige
Peilets kunnen draaien
Alles moet toegankelijk zijn.
Spelregels toevoegen
Brigades toevoegen
Iedereen binnen Kmar kan
mee kijken

ontwikkelgroep
Welke richting met elkaar
ingezet
Architectuur ontwikkelen
Vinklijstje
Kunnen aanhaken bij elkaar
Welke fase
Historische projecten
Afstemming
Partners koppelen

projecten
• Vindbaar
• Niet zelfde naam
• Welk doel
• Waar draagt het bij
• Toetsing project
• Projecten kunnen scheiden
van elkaar
• Cases zien business, usercase
• Prioriteit geven
• Afstemming
• Goedkeuring Plans
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• ontwikkelgroep

overige
Peilets kunnen draaien
Alles moet toegankelijk zijn.
Spelregels toevoegen
Brigades toevoegen
Iedereen binnen Kmar kan
mee kijken

werkgroep
Ideeen
Architectuur ontwikkelen
• Brigades mee laten denken
Bedacht?
Status ervan
Welke fase
Vinklijstje
Kunnen aanhaken bij elkaar
Histories projecten
Afstemming
Partners koppelen

•
•
•
•
•

functies
Documenten erin bouwen
Alles koppelbaar zijn.
Goede zoekfunctie

planstafel
• IV manager toevoegen
• IV toetsen of haalbaar?
• Terugkoppeling naar ontwikkelgroep of werkgroep +
project.
• Besluitvorming terug zien

• werkgroep
hoofdpagina
ontwikkelgroep
• werkgroep
Ideeen • Werkgroep maken
• Wat loop er?
• Wat heeft nu prioriteit.
Welke richting met elkaar
• Brigades
laten denken moet er
Architectuur
• mee
Toegankelijkheid
• Waarontwikkelen
zijn dingen in actief?
• Is er ergens behoefte •naar?
ingezet
• Bedacht?
zijn.
• Gepitchte behoefte
• Ontwikkelgroep pagina
Architectuur ontwikkelen
• Status
• ervan
Fases van businesscase tot • Informatie vinden
• Agenda
Vinklijstje
• Welke fase
• Vragen kunnen stellen
verkennings
Kunnen aanhaken bij elkaar • Vinklijstje
• Ook externe groepdeelneWelke fase
• Kunnen mers
aanhaken bij elkaar
Historische projecten
• Histories
projecten
• Agenda
Afstemming
• Afstemming
•
Thema’s
Partners koppelen
• Partners koppelen
• Betrokken personen
• Kartrekker businesscase
• Wie vormt een werkgroep
• Partners
• Waar ligt het nu welk niveau.
• Waar zijn de raakvlakken
• Wie zit eraan gekoppeld?
• Zorg dat je gelinkd bent!
• overige
• functies
• functies
projecten
projecten
planstafel
• Aansluiten bij werkgroepen
• Agenda
• Documenten
erin
bouwen
• Welke
fase
bevindt het
zich?
• Vindbaar
• IV
manager
toevoegen
• Alles •koppelbaar
• Berichtgeving
Voorstellen
• Niet• zelfde
naam kunnen doen.
• IV toetsen
of haalbaar?
Geen of zijn.
wel toegewezen
• Goede zoekfunctie
• doel
Agendapunten
• Meldingen
• Welk
• Terugkoppeling
naar ontwikcapaciteit.
•
• Chatfunctie
• Waar draagt het bij
kelgroep
of werkgroep +
• Probleem
• Zoekfunctie
• Toetsing project
project.
• Status ervan
• Projecten kunnen scheiden
• Besluitvorming
terug zien
• Documenten
kunnen delen
• Probleem beschrijving
van elkaar
• Wat lossen we op omschrijv• Cases zien business, usering
case
• Mensen oproepen
• Prioriteit geven
• Mensen reageren op project
• Afstemming
• Thermometer gevoel
• Goedkeuring Plans
• Poll kunnen houden
• Wie Product ownership?

•
hoofdpagina
•
• Eindstreep overzicht
• Lopende projecten
• Historische projecten zien •
•
• Status
• Kansrijke ofminder kansrijke•
•
projecten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideeen
• Welke soort ideeen zijn er?
• Is mijn idee nieuw?
• Kan ik een bijdrage leveren?
• Wat is het probleem?
• Biedt een oplossing.
• Wat ga je er mee oplossen

planstafel
• Ontwikkelgroep argenderen
naar planstafel
• Document toesturen met
Nota
• Mensen hierin kunnen koppelen

er?

ren?

en

deren

et

kop-

Werkgroep - 1

Werkgroep - 2

Sander emeis
• ontwikkelgroep
• werkgroep
Ideeen
Alle Dossiers kunnen zien.
• Wat speelt er op mijn do• Registreren innovatiecase
• 3 type brievenbussen
knop sander businesscase
mein
• Stappenplan
• 1. Probleem zonder innowerkgroepen
• Aanleveren: businesscase, invatie
• Hoofdlijnen zien van alle
novatiecase en experiment- • 2. Idee gedeven innovatie
portfolio’s
en opzet, project aanvraag/ • 3. Kansrijke idee
• werkgroep
Ideeen
• hoofdpagina
Welke spelers zijn betrokken• ontwikkelgroep
formulier.
•
Autoriseren
•
Autoriseren
Overzicht
• Chatfunctie
• •Waar
zijn dedashboard
spelers nu
•
documenteren
• Belangrijke prio weergeven
• Voortgang
• makkelijk terughalen be•
Waar
toegang
tot
hebben?
• Leden
• Leider
standen of projecten
• Portfolio weergave
• Deelnemers
• Alle onderwerpen overzicht • Partners
• Contactpersoon naar een
• Werkgroepen koppelen
• Verantwoordelijke
krijgen
innovatiecoach
moet erin
• Historie
zien
• Onderwerp ook werkgroep• Partners
staan.
en zien A en B deelnemen
• Brigades
• Review functie op business• Ontwikkkelgroepen
koppelen
case of innovatiecase

•
hoofdpagina
•
• Welke veranderingen?
•
• Welke projecten zijn er
• Basis informatie
• Overleggen zijn er geweest?
• Verwijzen naar Ontwikkelgroepen en werkgroepen
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•
•

overige
projecten
Onbehandelde businesscas- • Naam innovatie
es zien.
• Fase innovatie
juridische zaken, IV Manage- • Type traject
•
•ment
overige
projecten
ook
• Opdrachtgever
•
•Alles
Mensen
autoriseren
•• Moet
einddatum
bevatten
versterken
met afRollen
projectleden
•beeldingen
autoriseren en afschermen •• Prioriteit
niveau
kunnen
Startdatum + Einddatum
•Register
Hoger niveau
zienal • geven.
of eenkunnen
innovatie
Financien
•
dan voorzitter
• Voortgang
bestaat.
• Verzenden weergave eind• Brigades mee laten denken • Einddoel
gebruikers
weer- • Opdracht
verantwoordelijke
•
•kwaliteiten
Elke brigade
toe laten voeweergeven of meer.
gave
Stakeholders
gen
•• Niet
te veel tekst
•
Media gebruik
• Medewerkers mee kunnen •• Onderwerp

•
•
•
•

•
•

kijken op het platform
Medewerkers input kunnen
geven.
Mobiele versie

•
•
•
•
•

Financiele middelen
Geborgen capaciteit
Vinklijst
Capaciteit
Middelen zichtbaar

• functies
planstafel
• Logboek diagnose stellen
•
• Thermometer kwaliteit
• Documenten doorzenden
functies
• Documenten goedkeuren
planstafel
Dossiers
aanmaken
| Se• Goedkeuringen kunnen zien
• Materiaal
aanvragen
lecteren
| bewaren vragen
| autoris-pagina
• Doorsturen naar planstafel
• Veelgestelde
eren
• Stand van zaken meenemen
• Berichten functie contactAgendapunten melding
naar planstafel
persoon.
krijgen.
•
Uitleg
functie
Complimenten kunnen
• bibliotheek functie
geven.
• Database
met innovaties
Chatfunctie
toevoegen
• Experts weergaven rol in
database

Werkgroep - 1
Sander emeis
•
Alle Dossiers kunnen zien.
•
knop sander businesscase
werkgroepen
• Hoofdlijnen zien van alle
portfolio’s
• Welke spelers zijn betrokken
• Waar zijn de spelers nu

•
•
•
•

overige
Meer informatie contact
opnemen
Waarom samenstelling
werkgroepen
Contact formulieren
Contactpersoon bellen of
mail voor meer info

•
•
•

projecten
• Kunnen aanhaken bij projecten

•
•
•
•
•
•
•
•

werkgroep
Wie beheert het?
Wat wil je erop hebben
Wat doet de werkgroep
Tabs met documenten
Planning van het team
Delen van documenten
Werkomgeving + publicatie
omgeving

•
•
•
•
•
•

functies
portfolio
Autorisaties
• Algemene omschrijving
Kunnen afschermen
• Wat houdt het in
Planning kunnen aanpassen • Vanuit welk idee
Agenda toesturen
• Tijdlijn
Links kunnen toesturen
• Planning
• Wat is er gebeurt
• Wat gaan we doen
• Wat staat er op de planning
• Contactgegevens leiding
• Contact opnemen met contactpersoon

Ideeen
• Hoofdpagina icoon
• Forum of contactformulier
• Laagdrempelig zijn
• Terugkoppeling ontvangen
na verzenden

Werkgroep - 2
ontwikkelgroep
Wat speelt er op mijn domein

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

ontwikkelgroep
Overzicht projecten
Welke teams zijn er

overige
projecten
Onbehandelde businesscas- • Naam innovatie
es zien.
• Fase innovatie
juridische zaken, IV Manage- • Type traject
ment ook
• Opdrachtgever
Alles versterken met af• Rollen projectleden
beeldingen
• Startdatum + Einddatum
Register of een innovatie al • Financien
bestaat.
• Verzenden weergave eindkwaliteiten gebruikers weerverantwoordelijke of meer.
gave
• Stakeholders
• Media gebruik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werkgroep
Ideeen
Registreren innovatiecase
• 3 type brievenbussen
Stappenplan
• 1. Probleem zonder innoAanleveren: businesscase, invatie
novatiecase en experiment- • 2. Idee gedeven innovatie
en opzet, project aanvraag/ • 3. Kansrijke idee
formulier.
documenteren
Waar toegang tot hebben?
Portfolio weergave
Contactpersoon naar een
innovatiecoach moet erin
staan.
Review functie op businesscase of innovatiecase

•
hoofdpagina
•
• Welke veranderingen?
•
• Welke projecten zijn er
• Basis informatie
• Overleggen zijn er geweest?
• Verwijzen naar Ontwikkelgroepen en werkgroepen

functies
planstafel
Logboek diagnose stellen
•
Thermometer kwaliteit
Documenten doorzenden
Documenten goedkeuren
Materiaal aanvragen
Veelgestelde vragen pagina
Berichten functie contactpersoon.
Uitleg functie
bibliotheek functie
Database met innovaties
Experts weergaven rol in
database

•
•
•
•
•

overige
Meer informatie contact
opnemen
Waarom samenstelling
werkgroepen
Contact formulieren
Contactpersoon bellen of
mail voor meer info

ontwikkelgroep
Overzicht projecten
Welke teams zijn er

projecten
• Kunnen aanhaken bij projecten

•
•
•
•
•
•
•
•

werkgroep
Wie beheert het?
Wat wil je erop hebben
Wat doet de werkgroep
Tabs met documenten
Planning van het team
Delen van documenten
Werkomgeving + publicatie
omgeving

•
•
•
•
•
•

functies
portfolio
Autorisaties
• Algemene omschrijving
Kunnen afschermen
• Wat houdt het in
Planning kunnen aanpassen • Vanuit welk idee
Agenda toesturen
• Tijdlijn
Links kunnen toesturen
• Planning
• Wat is er gebeurt
• Wat gaan we doen
• Wat staat er op de planning
• Contactgegevens leiding
• Contact opnemen met contactpersoon

Ideeen
• Hoofdpagina icoon
• Forum of contactformulier
• Laagdrempelig zijn
• Terugkoppeling ontvangen
na verzenden

User journey test opdrachten

Voorbereidingen:
1. Ga in een rustige omgeving zitten en maak gebruik van een pc.
*Mobiel werkt niet.
2. Als alles eenmaal is opgestart open
een internet browseer kopieer deze link: https://xd.adobe.com/view/29a4e683-e541-47d28c47-0fb9b7b8d68e-7cf7/.
3. Lees voor we beginnen de opdrachten die ik je heb opgestuurd.
4. Voordat we beginnen is het belangrijk om te weten wat je tijdens de opdrachten moet
doen. Als in het prototype bent wil ik aan je vragen om te spreken wat je denkt tijdens dat
je een opdracht uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan: ‘‘ Het is niet makkelijk om op deze pagina te komen want.........”of “ Het is heel gemakkelijk en fijn om deze opdracht uit te voeren
want....
Ik wil achterhalen wat goed en wat minder goed werkt aan deze prototype.
Alvast heel erg bedankt voor het mee helpen aan deze opdracht.

Opdracht 1

1. Probeer via de ontdek pagina te achterhalen hoe je op de pagina Portfolio’s kunt komen
Ga opzoek naar de werkgroepen en klik op ECBB.
2. Je wilt meer te weten komen over de visie van de ECBB probeer daar te komen.
3. Like het project en volg het project.
4. Je wilt met de ECBB samenwerken probeer uit te vogelen hoe je daar komt.
Als dien je samenwerking in.
5. klik op de ECBB pagina op een project.
5.klik via de pijlen door de foto´s van het project heen.

Opdracht 2
1. Je hebt een idee en die wil je graag indienen. Probeer te navigeren naar de ideeenbus.
2. Probeer bij categorie van indiening ‘probleem zonder innovatie te selecteren’.
3. Bij ontwikkelingsstadium klik op heeft aanvulling nodig.
4. Kies een bestand en klik vervolgens op bestanden indienen
5. Dien je idee in

Opdrachten

Biografie gebruiker

3. Klik op de antwoorden van de vragen en als je klaar ben klik op de knop indienen.

Opdracht 4
1. Probeer via het hoofdmenu naar jouw werkruimte te gaan.

User
Stages

2. Probeer de testen knop te vinden bij de zoekbalk en klik op testers gezocht
bericht.

Actions

1. Ga naar raadplegen.

Emotions

Opdracht 3

Pain
Points

2. Klik op Dashboard
3. Selecteer bij de filters de ontwikkelgroep B&B en bij de werkgroep ECBB

Miguel Paulino
Is een manager van het ECBB.

•
•
•
•

Portfolio		
Ideeenbus
Raadplegen
Werkruimte

Stage

Stage

Stage

Stage

Stage

Home

Ideeenbus

Raadplegen

Werkruimte

Toegankelijkheid

Loopt alle menu koppen af
klikt op computer icoon
gaat naar dashboard
filtert de taken uit

Gaat via menu naar werkruimte en klikt vervolgens op
mijn dashboard
klikt op taken

Startscrollen
Klikt op Portfolio
klikt op ECBB
klikt op project
Klikt Samenwerken

klikt op Ideeenbus
klikt op uitrolmenu
klikt op uitrolmenu

Menu Raadplegen
scrollt naar beneden
klikt op Testen
hovert over een bericht
klikt op meer info

Satisfied
Geen
Foto’s klikken kan niet

Niet alles selecteerbaar

Hover over een bericht
zoals andere projecten.
Je kunt alle antwoorden
selecteren.

Menu moet je steeds terug
hoveren inplaats van dat de
computer menu openblijft
staan. vanuit berichten iconen
kun je niet gemakkelijk terug
komen in jouw werkruimte.

Taken kun je niet hoveren.
ontvangt geen feedback.
ik zie niet goed wat een
project was.

Opdracht 5

Click
Points

4 Selecteer bij prioriteit Laag en bij
Portfolio
ECBB
Samenwerken
indienen

Menu raadplegen
klikt op testen
klikt op bericht test
klikt op een bericht
klikt op meer info
klikt op antwoorden
klikt indienen

Biografie gebruiker

2. Klik op taken

Miguel Paulino
Is een manager van het ECBB.

User

1. Ga via je werkruimte naar mijn dashboard

4. Wie is de toegewezen persoon van deze taak.
5. Sluit de taak.

Stages

3. Selecteer bij Intake op Poster maken voor event

Opdracht 7 (Zoekbalk werkt niet )
1. Probeer Miguel paulino een bericht te sturen.

Emotions

Pain
Points

1. Ga naar het project status en selecteer een leider
2. Ga op deze profiel naar zijn portfolio toe en klik op een van de foto’s of video’s.
3. Scroll naar beneden, wilt deelnemen aan dit project. klik op de knop ik wil deelnemen.
4. Dien het in.

Click
Points

Opdracht 6

Actions

6. Ga naar het project na dat je de taak hebt gesloten

klikt alle publiekelijke menu’s
klikt op computer icoon
klikt op dashboard
klikt op filters.

klikt op werkruimte
klikt op mijn dashboard
klikt op taken
klikt op goede taak
Sluit taak
klikt op project
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Menu raadplegen
klikt op testen
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Taken kun je niet hoveren.
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ik zie niet goed wat een
project was.

klikt op werkruimte
klikt op mijn dashboard
klikt op taken
klikt op goede taak
Sluit taak
klikt op project

Feedback testers
Ontdek
- filmpjes of foto’s ook vertonen in de ontdek pagina dan alleen projecten
- Prioriteit in de project terug laten komen
- Project aanmaak knop in de menu
- 2e zoeken ook de zelfde filter balk laten vertonen maar dan bijvoorbeeld met onderwerpen
- Geen over deze tool pagina
- 2e menu zichtbaar laten
- Geen over deze tool pagina
- Aangeven dat je je in de projectenpagina bevindt
Projecten dashboard
- Hoe ziet een nieuwe project aanmaken eruit?
- Hoe werkt het kolom proces dashboard kunnen de 9 projecten naar beneden scrollen?
Zijn er andere views mogelijk?
- Waarom een aanbevolen knop bij de dashboard?
- Aangeven waar de filters zijn.
Mijn dashboard
-Zelfde menu doorvoeren bij raadplegen als bij werkruimte zodat de menu blijft staan.
Mijn projecten
- Taken mogen iets groter afgebeeld worden
- Project niet goed zichtbaar. Misschien met woorden erbij plaatsen waar het project zich
bevindt.
- Mijn project - project is niet goed zichtbaar dat dat een project is
Project pagina
- Pagina begint niet boven aan
- Handig als de kleine afbeeldingen ook klikbaar zijn zodra je 2 opties hebt om er doorheen
te klikken
-Briefing knop werkt niet
Raadplegen
- Poll begint niet boven aan
- Datum toevoegen bij bericht plaatsen
- Je kunt nog weinig doen in het bericht plaatsen pagina.
- Resultaat beter weergeven dan alleen deelnemers
Ontwikkelingspagina
-Hoe wordt een ontwikkelpagina opgezet?
-Kun je dat zelf aan maken of moet je je gegevens afgeven aan de beheerder
Profielpagina
-Zijn er nog meer mogelijkheden om toe te voegen bij je profielpagina
-Laten zien waar deze persoon mee gekoppeld is. of expertise centrum pagina nog los in
de pagina plaatsen
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