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Voorwoord
Beste lezer,
Mijn naam is Alan van Slooten en momenteel ben ik 24 jaren jong, woonachtig in
Dordrecht. Na bloed, zweet en soms ook wat tranen ben ik gearriveerd in de laatste fase
van mijn studie; afstuderen. Een fase waar ik naar uitgekeken heb maar zeker ook een
intimiderende fase. De druk staat echt op de ketel.
Dit verslag neemt je mee in mijn proces van de afgelopen periode naar mijn proof
of concept. Het is niet altijd even vlekkeloos gegaan en heel eerlijk gezegd heb ik het
bereiken van de doelgroep onderschat. Maar al met al ben ik tevreden wat ik de afgelopen
periode heb bereikt, maar uiteraard laat ik dat oordeel aan u over.
Graag zou ik voor deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken.
Ten eerste mijn coaches; Hanneke Bierbooms en Paul Neervoort voor de feedback
momenten en de tips. Eddy de Ridder en Jeroen Fürst voor het begeleiden van mijn
persoon bij TrueLime.
Natuurlijk wil ik ook mijn dankbaarheid uitspreken naar alle respondenten en betrokkenen
in dit project. Jullie zijn van ongekende waarde geweest Tot slot wil ik jullie veel leesplezier
wensen en geniet van jullie blik in de ouderenzorg!
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Summary

Introductie
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor TrueLime, team Zorg en Onderwijs. Deze tak
voert alle projecten uit omtrent de zorg- en onderwijssector. TrueLime wilt een complete
Digital Agency worden, zoals bijvoorbeeld Dept dat al is. Hiervoor hebben ze recentelijk
Platform T in leven gebracht, een krachtige toolbox vol componenten die makkelijk aan te
passen zijn aan behoeften van de klant. In dit afstudeeronderzoek is onderzoek gedaan
naar de wensen en behoeften van cliënten en werknemers in de ouderenzorg. Hierbij
staat de volgende vraag centraal;

‘Hoe kan ik de wensen en behoeften
van verzorgende (IG) in de thuiszorg
vertalen naar een aantrekkelijke
weerspiegeling voor Platform T?’

Het is de laatste tijd ontzetten bewogen geweest in de ouderenzorg, de werkdruk is
ontzettend hoog en er is een schrijnend tekort aan personeel. Dit gecombineerd met
veelal veel systemen en een gebruikersgroep die over het algemeen niet heel digitaal
vaardig is, maakt voor een interessant niche om in te springen met dit onderzoek.
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Onderzoeksactiviteiten
Al jaren wordt het Design Thinking principe erin gestampt bij CMD, dus voor dit project
is dat de ideale uitgangspositie om dit project mee in te richten. Dus dat is dan ook met
verve gedaan.

Empathize
Om eerst inzicht te verzamelen in de sector is er deskresearch uitgevoerd. Hierin kwamen
de belangrijkste trends naar voren zoals bijvoorbeeld het feit dat we steeds langer thuis
wonen, dat de komende tijd de vraag naar zorg alleen maar zal stijgen en technologie
steeds prominenter aanwezig is. Ook de verschillende typen zorg zijn in kaart gebracht.
Er is marktonderzoek gedaan naar de kansen voor een digitaal platform in de thuiszorg,
door middel van SWOT en een concurrentie analyse.
Vervolgens is de doelgroep doelwit geworden van het onderzoek. Maar voordat dat
gedaan is werd een expert ingeschakeld; Marc Arends van Marc & More. In een expert
interview heeft hij de fijne kneepjes van het vak in een notendop uitgelegd. De manier
van het achterhalen van behoeften en wensen ook bevraagd en beantwoord gekregen.
Hiermee kon de doelgroep benaderd worden.
Allereest zijn er interviews afgenomen met meerdere verzorgende (IG) in de sector. Hierna
zijn deze interviews gecategoriseerd door middel van Affinity Diagramming. Hierna
zijn deze antwoorden omgezet en geanalyseerd door middel van Empathy Mapping en
theoretische verdieping. Tevens is er een day in the life workshop gehouden om in de
huid van de gebruiker te stappen. Met al deze gegevens en inzichten op zak kan er een
vervolgstap gezet worden naar de volgende fase; Define.
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Define
Alle gegevens van het vooronderzoek en gebruikersonderzoek zijn meegenomen
en geanalyseerd. Deze gegevens zijn vertaald een persona en ontwerpcriteria. Alle
onderzoeksresultaten wijzen erop dat de gekozen gebruiker (Verzorgende IG) een
gevoelsmens is, dit merk je ook als je met ze spreekt. Verder voelen zij een eilandcultuur
ontstaan en vinden ze het lastig om de tijd te vinden om persoonlijk contact te leggen,
het is immers ontzettend druk in de zorg. Kennis is natuurlijk ook ontzettend belangrijk
in de zorg en het delen ervan ook. Verder gebeuren er natuurlijk heftige dingen in de
ouderenzorg en de Verzorgende IG heeft niet altijd het gevoel dat zij gehoord worden.
Hiermee bedoelen ze het niet kunnen relativeren van naasten bij heftige gebeurtenissen.
Ideate
Om uit te zoeken wat nou echt de gewenste functies zijn van de doelgroep is er een
workshop uitgezet. Hierin is gevraagd om de meest gewenste functies op te schrijven
en omhoog of omlaag te stemmen. Hieruit is een lijst samengesteld die voldoet aan
de wensen van de Verzorgende IG. Na het maken van een moodboard om het gevoel te
weergeven zijn er schetsen gemaakt. Deze natuurlijk aan de hand van de gestelde criteria
en gewente functionaliteiten. Deze zijn getest met de doelgroep en aan de hand van
feedback is het digitale ontwerp gestart. Deze is eerst generiek gemaakt en na grafisch
onderzoek gemaakt aan de hand van de styleguide die opgesteld is na vormonderzoek.
Na alle functionaliteiten bedacht en uitgewerkt te hebben, kan er door worden gegaan
naar de volgende fase; prototype & testing.
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Prototype & Testing
Verzamelen van feedback en verbeteren van het ontwerp
Om een proof of concept te kunnen valideren vormen de prototypes als basis voor
experimenteren. De prototypes zijn voorgelegd aan gebruikers en stakeholders en er
zijn verbeterpunten opgesteld. Deze verbeterpunten zijn doorgevoerd naar het proof of
concept.
Het doel van deze fase is zoals gezegd om te achterhalen of je ontwerp aansluit bij de
wensen en behoeften van de doelgroep. Hieruit kan ik concluderen dat het gelukt is
om voor de verzorgende )IG) een concept uit te zetten waarin de grootste wensen en
behoeften zijn meegenomen maar ook de criteria uit het vooronderzoek.

Limecare, de omgeving
voor verzorgende (IG) in de
thuiszorg.
Door de pandemie is de gehele zorgsector gedwongen technologische efficiëntie te
omarmen. Maar gaat dit niet ten koste van het menselijke aspect van de zorg. Juist
waarvoor de meeste verzorgende (IG) gekozen hebben. LimeCare biedt een omgeving
die geheel op maat is afgestemd. Zowel als de concurrentie bezit het de functies die
simpelweg nodig zijn om het werk uit te voeren. Maar in tegendeel van de concurrentie is
het een geheel op de gebruikers afgestemde omgeving. Waarbij sociale verbondenheid
wordt gefaciliteerd met functies als Praatje Pot en Wie Ben Ik.
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Inleiding

De opdrachtgever
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor TrueLime. Dit bedrijf houdt zicht bezig
met het maken van softwaretoepassingen op maat voor de klant. ‘True’ staat voor wie
en wat ze zijn; transparant, eerlijk, dienstbaar, betrokken, betrouwbaar en loyaal. Ze
geloven in het ‘True’ manier van zaken doen met klanten, collega’s en partners. Zo
kunnen ze softwaretoepassingen maken die ook echt werken, software om blij van te
worden. Bij TrueLime zijn er een aantal teams; Team Zorg en Onderwijs, Team Kennis en
Ledenorganisaties en Team Octopus. Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor Team
Zorg en Onderwijs.
Binnen TrueLime hebben ze een toolbox ontwikkeld genaamd; Platform T. Dit is een set
aan makkelijk inzetbare componenten in NuGet Packages en NPM Packages. Hierdoor
kunnen producten sneller en makkelijker gebouwd worden. Dit onderzoek gaat in op de
wensen en behoeften van klanten in de ouderenzorg.
De wens vanuit TrueLime is om aan klanten te kunnen demonstreren wat Platform T
kan en hoe dit ingezet kan worden in de verschillende cases die worden aangenomen
bij TrueLime. Dit onderzoek specifiek zal zich richten op de wensen en behoeften van
Verzorgenden IG in de Thuiszorg bij een bedrijf.
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Thematiek
Er op dit moment veel om in de ouderen zorgsector, er is een schrijdend tekort aan
personeel en eigenlijk staan alle instanties onder grote druk. Doordat we in Nederland een
steeds betere levensverwachting hebben (CBS, 2020), stijgt de vraag naar zorg alsmaar.
De kosten voor de ouderenzorg stijgen hierdoor ook. Als de huidige trend zich doorzet
dan besteedt Nederland in 2050 8,2% van het Bruto Binnenlands Product. Hiermee
is Nederlands Europa’s grootste stijger in de lijst. (Colombo, Llena-Nozal, Mercier, &
Tjadens, 2011).
Door deze grote veranderingen in de ouderenzorg, worden ook Verzorgende (IG) en
bedrijven gevraagd zich mee te bewegen met deze trends. Er wordt in toenemende maten
steeds meer gevraagd naar flexibiliteit en er zijn steeds meer zorgverleners die tijdelijk
werken of zelfstandig. Al deze bewegingen hebben dan ook één ding teweeggebracht;
de technologie heeft de toekomst. In Nederland maken we dan, in tegenstelling
tot het buitenland, veelvuldig gebruik van e-Health toepassingen. Denk hierbij aan
beeldcommunicatie, monitoring, domotica en allerlei platforms voor digitale (medische)
samenwerking.
De wereldwijde pandemie heeft een verschuiving geforceerd naar de digitale
communicatiesystemen. Door de onzekere tijd, is er een grote behoefte aan
informatievoorziening en communicatie. Door die toenemende verschuiving en
de pandemie is misschien wel het belangrijkste aspect van de zorgverlening op de
achtergrond gevallen; persoonlijk contact. Hoe kun je ervoor zorgen dat het menselijke
aspect niet verdwijnt in alle technologische efficiëntie?

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de behoeften van verzorgende (IG)
zijn binnen de thuiszorg bij een bedrijf en deze vervolgens te vertalen naar een demoomgeving op maat voor TrueLime. Zodat er een oplossing komt gericht voor de gekozen
doelgroep en TrueLime de mogelijkheden van Platform T kan demonstreren aan potentiële
klanten.
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Relevantie
Het onderzoek is relevant aangezien er de komende tijd een toenemende vraag naar
thuiszorg is en de sector technologische veranderingen omarmt. Maar gaan deze
toenemende technologische implementaties niet ten kosten van het persoonlijk contact
in de thuiszorg?
Door de huidige pandemie is de verschuiving in een sneltrein vaart gekomen, virtueel
communiceren is nou immer veiliger momenteel. Echter moet de lange termijn focus
liggen op hoe technologieën zorgpersoneel kunnen helpen de best mogelijke zorg te
verlenen, zonder dat het menselijke aspect verloren gaat. Juist dat menselijke aspect is
wat zowel de ouderen en de verzorgende (IG) keihard nodig hebben.
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Visie
Eigen fascinatie
Van nature ben ik altijd een mensen-mens geweest, misschien ook wel een ‘peoplepleaser’.
Waarde toevoegen voor mijn medemens is altijd een belangrijk thema geweest in mijn
leven. Daarom vind ik het gebied User Experience Design ook het meest interessant
binnen de domeinen van CMD. Processen verbeteren en prettiger indelen door je te
verdiepen in de gebruiker en zijn of haar problemen/behoeften is iets wat ik graag doe.
Sociale contacten onderhouden is voor mij een belangrijk aspect in het leven, gezien de
afgelopen twee jaar is dit natuurlijk moeilijker geworden. We zittten vaker opgesloten in
huis en kunnen niet meer even lekker spontaan met collega’s of medestudenten kletsen.
Dit maakt dat het kringetje steeds kleiner wordt en dat is zonde.
Als ontwerper
Toen de afstudeerfase in zicht kwam wist ik meteen dat ik een opdracht wilde uitvoeren
voor een bedrijf. Reden; zodat ik iets maak wat echt relevant is en dat ik makkelijk(er)
feedback van experts in het werkveld kan vragen. Tevens is het gelijk een mooie kans
om met echte stakeholders te werken. Maar waarom dan specifiek dit onderwerp? Bij
TrueLime had ik de keuze één van de twee thema’s te kiezen; zorg of onderwijs. Omdat
de onderwijswereld in mijn optiek niet echt veel spannende invalshoeken (meer) heeft en
minder in beweging staat dan de zorgwereld, was de keuze snel gemaakt.
Als ontwerper probeer ik vanuit de doelgroep te kijken waar de behoeften liggen en
vervolgens deze proberen te vertalen naar concepten en prototypes. Zo probeer ik
methodisch te werken in de design thinking principes. Het is dus belangrijk voor mij om
niet ‘solo’ te werk te gaan maar juist met de doelgroepen en stakeholders in gesprek te
gaan. Om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen.
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Wat zijn de belangrijkste wensen en behoeft
Verzorgende IG in de thuiszorg?

‘Hoe kan ik de wen
van verzorgende (
vertalen naar ee
weerspiegeling v
Wie en wat zijn de Verzorgende (IG)?
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ten van

Wat speelt er allemaal in
de thuiszorg?

nsen en behoeften
(IG) in de thuiszorg
en aantrekkelijke
voor Platform T?’

Wat is Platform T?
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Platform T, wat is het?
De term is al een paar keer voorbij gekomen, maar wat is nou dat Platform T? Om het in een
notendop te zeggen, Platform T is een verzamelnaam voor (al door TrueLime ontwikkelde
) componenten in NPM Packages en NuGet Packages. NPM is een pakketbeheermodule
voor de JavaScript programmeer taal en NuGet Packages zijn componenten geschreven
in MicroSofts .NET programeer taal. Deze kunnen worden gebruikt voor websites,
intranetten en applicaties.
Het doel van dit product is kwaliteit verhogen door herbruikbare componenten (NPM
packages/NuGet packages) welke ontstaan zijn uit ervaringen en ‘best practices’ van
de uitgevoerde (web) projecten. Ook het winnen van vertrouwen bij klanten door snel
resultaat te kunnen laten zien, hierdoor kan een proof on concept sneller ontwikkeld
worden. En het neerzetten van een centrale architectuur (boilerplates). Boilerplates zijn
stukjes code die erg vaak terug komen in de Broncode, ze hebben weinig effect, maar zijn
wel essentieel voor de werking.
Het maakt het beheren van web producten makkelijker door bewezen principes en
een gemeenschappelijke aanpak toe te passen. Het bevordert het delen van broncode
onderling in teams en maakt het gemakkelijk om een project snel op te starten. Het wiel
hoeft immers niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden. Het geheel werkt vrijwel
compleet met Kentico CMS, dit is een content management systeem van het Tsjechische
bedrijf Kentico. TrueLime is al heel lang klant van Kentico en inmiddels ook al Goldpartner.
Om het te kaderen richting dit onderzoek; Platform T is eigenlijk Back-end code,
hiermee ga ik me niet bezig houden. Het ontwerp moet dus aan het einde van de rit de
‘bouwtekening’ zijn voor de demo-omgeving van een intranet. Hierna is het aan TrueLime
om dit te bouwen en eventueel te presenteren aan klanten om te laten zien wat er mogelijk
is.
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Concurrentie Analyse
Embrace Sociaal Intranet
Embrace Sociaal Intranet (Embracecloud,
2021) is een all in one intranet van het
bedrijf Embrace. Alle functionaliteiten
behorend bij de functie van de gebruiker
zijn ingedeeld in het intranet. Zo zijn altijd
al je collega’s binnen handbereik
Bewezen technologie
Alles in een oplossing
Duur
Geen persoonlijke touch
Standaard design
Iris Intranet
Iris Intranet is het intranet portaal van
Triptic (Triptic, 2021). Het is ontzettend
uitgebreid en kan voor een bedrijf een
makkelijke implementatie betekenen.
Echter is het zo breed dat er niet specifiek
naar de eindgebruiker wordt ontworpen.
Veel mogelijkheden
Verbindt medewerkers
Onboarding
Generiek, steriel ontwerp
Niet bijzonder gebruiksvriendelijk
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A&M Impact
A&M Impact Intranet voor de zorg geeft
de instelling de regie (a&m impact, 2019).
Zij kunnen samen met A&M modules
kiezen die zij nodig achtten. Dit geeft een
bedrijf veel mogelijkheden en beperkt
het voor A&M niet enkel tot zorg.
Breed inzetbaar
Veel mogelijkheden
Mogelijkheid tot personalisatie
Geen functie specifieke modules
Enkel kleuren te wijzigen
Winkwaves
De laatste in dit lijstje is Winkwaves,
één

van

de

grondleggers

van

de

oplossingen voor online communicatie
en samenwerking. Ook dit bedrijf focust
zich op allerlei domeinen en heeft hier
een standaard oplossing voor sinds 2006.
Veel mogelijkheden
Ervaring (+100 cases)
Achterhaald, generiek design
Al je activiteiten altijd zichtbaar.
Niet gebruiksvriendelijk
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Platform T Swot
Om goed in kaart te brengen wat nou eigenlijk de sterke en zwakke punten zijn van
Platform T is er gebruik gemaakt van een SWOT analyse. Hierbij worden de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht.

STRENGTHS
Design op maat voor elke klant.
Uniek voor elke gebruiker.
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WEAKNESSES

Modules voor de zorg uniek in de
sector.

Geen demo-omgeving
aanwezig om te presenteren aan
(potentiële) klanten.

Geen abonnementsvormen, dus
goedkoper per gebruiker.

Nog niet ver doorontwikkeld.

Makkelijk implementeerbaar
door gebruik te maken van door
TrueLime ontwikkelde
elementen.

Technisch afhankelijk van
Kentico, kost veel geld.

OPPORTUNITIES

THREATHS

De sector zorg en onderwijs
is ontzettend aan het
digitaliseren.

Applicaties zoals Microsoft
Office365 en Teams

Marketing verbeteren om
potentiële klanten te
overtuigen.

Onvoldoende
opdrachtgevers of obsolete
worden.

Conclusie
Na dit alles uit één gezet te hebben kan ik een aantal dingen concluderen. TrueLime met
Platform T blinkt in een aantal dingen uit ten opzichte van de concurrentie. Een ontwerp
op maat voor elke case en elke gebruiker is iets wat nog niet veel bedrijven aanbieden.
Veelal zijn de oplossingen generiek en worden deze aangepast naar de huisstijl van
de desbetreffende klant. Hierdoor missen deze producten een stukje eigenheid. De
functionaliteiten zijn dus ook voor allerlei werknemers hetzelfde en niet uniek per
gebruiker.
Verder is na ontwerp van de omgeving de realisatie makkelijk mogelijk door de al
ontwikkelde componenten in te zetten hierdoor blijft net als bij andere concurrenten de
implementatie tijd laag zonder dat er een generiek ontwerp wordt gebruikt. Hierdoor
blijven tevens ook de kosten laag. Dit resulteert weer in de mogelijkheid om prijzen voor
het geheel aan te bieden en niet in abonnementsvormen te werken. Alle concurrenten
luisteren uiteindelijk naar de eindgebruiker, maar zitten hier veel meer op content
niveau. Dit maakt dat TrueLime met Platform T en een sterk ontwerp meer kan bieden op
functioneel niveau en algehele ervaring.
Echter zijn er wel een aantal valkuilen, waaronder het feit dat er nog niet heel ver
doorontwikkeld is en dat de technische mogelijkheden afhangen van Kentico’s Content
Management Syteem (CMS). Hierdoor is TrueLime nog niet geheel zelfstandig en ervaren
zoals bijvoorbeeld de andere concurrenten dat wel zijn.
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Trends in
Trends in de thuiszorg
We wonen vaker en langer thuis
Al jaren lang daalt het percentage ouderen dat in een instelling
woont. In 1995 was dit nog 17% van de 75-plussers. In 2014 nog
maar 10% (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015)
De zorgprofessional verandert
Er werken ongeveer 1,2 miljoen mensen in de zorg (alle
sectoren). In steeds toenemende maten wordt er flexibiliteit
gevraagd, er komt door de toenemende vraag en het kleine
aanbod meer druk te staan op zorgprofesionals.
Kosten voor ouderenzorg gaan snel omhoog
Als de huidige trend doorzet dan besteedt Nederland in 2050
8,2% van het BBP aan ouderenzorg. Hiermee is Nederland dan
in Europa veruit de grootste stijger (OECD, 2011).

Technologie heeft de toekomst
Nederland maakt in tegenstelling tot het buitenland veelvuldig
gebruik van e-health toepassingen (Krijgsman et al., 2015)
Denk hierbij aan beeldcommunicatie, monitoring en allerlei
platforms voor (medische) samenwerking. Dit om mensen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Verbinden en Faciliteren
De participatie samenleving is steeds meer vorm aan het
krijgen. Zo wordt er steeds meer waarde gehecht aan de het
meedoen met de samenleving. Dit zorgt ervoor dat zorg meer
verwoven wordt in de maatschappij.
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De verzorgende (IG)
Maar wie is nou de doelgroep; de verzorgende IG? Voluit geschreven; Verzorgende
Individuele Gezondheidszorg. Soms ook wel als afkorting VIG geschreven. De Verzorgende
IG zijn minimaal met MBO-3 niveau opgeleid en werken in verpleging, verzorging, thuiszorg,
geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg of gehandicaptenzorg (NCOI, 2017). Voor dit
onderzoek gaan we uit van verzorgende (IG) werkend in de thuiszorg bij een bedrijf.
Nu de betekenis van verzorgende IG is verduidelijkt, kunnen we duiken in de dagelijkse
taken. Een verzorgende IG ondersteunt mensen die zichzelf niet kunnen onderhouden,
tijdelijk of permanent Denk bijvoorbeeld aan ouderen of revaliderende patiënten van een
operatie. De taken bestaan uit het verlenen van zorg en hulpverlening. De verzorgende
IG doet ook verpleegtechnische handelingen. Denk hierbij aan medicijnen toedienen of
katheters inbrengen. Tevens ondersteunen ze in de huishoudelijke taken en onderhouden
ze contact met alle betrokkenen van een patiënt, van arts tot familie.
Verder moet de verzorgende IG niet verward worden met een verpleegkundige,
verpleegkundigen hebben een andere vakspecifieke opleiding en zijn over het gehele
spectrum van gezondheidszorg actief. Meestal opgeleid in MBO-Verpleegkunde of HBOverpleegkundige.
Tevens zijn er ook nog verzorgende werkzaam in deze sector, het verschil zit hem dan
voornamelijk in de bevoegdheden die zij niet hebben t.o.v. de verzorgende IG. Deze MBO-2
opgeleide verzorgenden mogen dan geen verpleegtechnische handelingen uitvoeren en
zijn voornamelijk bezig met ondersteunende zorgverlening.
Context van de doelgroep
De doelgroep waarover dit onderzoek gaat, werkt in de thuiszorg voor een ouderenzorg
instelling. Deze groep verzorgende gaat veelal langs op locatie bij cliënten thuis. De zorg
die zij verlenen varieert van ondersteuning tot verpleegtechnische handelingen voor de
Verzorgende IG.
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Expert in
Expert Interview

Om eens een goede blik in het werkveld te krijgen en hoe de doelgroep te onderzoeken,
ben ik in contact gekomen met Marc Arends van Marc & More. Hij werkt zelfstandig voor
TrueLime en andere grote klanten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Efteling, Beckers
Snacks, Nivea en Lipton. Voor Truelime werkt Marc als vormgever. Eigenlijk de functie
die ik vervul in mijn afstudeeronderzoek. Hierdoor is hij de uitgelezen persoon om eens
wat vragen te stellen. Hieronder de belangrijkste conclusies.

“Begrijp je publiek en hoe die je product gaat gebruiken.
Een ontwerp wat niet afgestemd is op de publiek gaat niet werken.”
”Zoek naar best practices voor het ontwerpen van elementen. Je
hoeft immers niet het wiel opnieuw uit te vinden.”
“Zet je ego opzij en stel je bescheiden op, je wilt je aannames
kunnen toetsen. Dit betekent ook dat je het wel eens fout hebt.”
“Probeer in de huid van de gebruiker te kruipen. Dit kun je op meerdere manieren
doen. Loop een dag mee of verbeeld je hoe een dergelijke dag in zijn werk gaat en
toets dit dan.”
“Probeer eerst de barrières bij je doelgroep te achterhalen en daarna de
drijfveren. Pas dan weet je waar je op kunt inspelen.”

Marc & More
Marc Arends
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In gesprek met de
doelgroep
Om er achter te kunnen komen wat nou de barrières en drijfveren er zijn en welke belangen
zij hebben in het leven. Zijn er diepte interviews afgenomen met een aantal stakeholders
in de thuiszorg. Het merendeel hiervan is werkzaam (verzorgende (IG)) met cliënten. De
vragenlijst is te vinden in Bijlage 1, een aantal opgenomen interviews in Bijlage 2. Deze
resultaten zijn vervolgens verwerkt in een Affinity Diagram. Deze is te vinden in Bijlage 3.
Hierin zijn een aantal terugkomende frustraties, wensen en belangen te vinden die voor
de doelgroep (en) spelen.

Belangen en Waardes
Sociaal wezen
De verzorgende (IG) is een zeer behulpzaam persoon, ze vinden sociaal contact extreem
belangrijk en zijn dus echt ‘mensen mens’. Ze vinden het belangrijk om banden op te bouwen
en dingen te delen; denk hierbij aan kennis en ervaringen. Dit geld in het privéleven maar
ook zeker op de werkvloer. Je kunt in dergelijke bedrijven echt de behulpzaamheid voelen
om je heen. Buiten dat ze zelf natuurlijk willen groeien vinden ze het ook leuk om dit bij
anderen te zien, beter nog; om er bijdrage aan te leveren. Verder zijn ze ook beïnvloedbaar
en hechten veel waarde aan de meningen en handelingen van anderen. Zeker in het
werkveld, is er een duidelijke hiërarchie te vinden en wordt er veel waarde gehecht aan
de mening en kennis van meer ervaren verzorgende.
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Erkenning
De verzorgende (IG) vindt het belangrijk om gewaardeerd en erkend te worden in allerlei
aspecten in het leven. Ze zijn gevoelsmensen en vinden het belangrijk hoe anderen over
hun denken. Maar zeker ook hoe zij respect ontvangen maar ook wederzijds terug keren.
Het werk
Collegiaal
De verzorgende (IG) werkt veelal zelfstandig, maar vinden onderling contact met collega’s
heel belangrijk. Door samen te werken, kennis en ervaringen te delen wordt het werk
fijner, veiliger maar vooral ook leuker. Maar niet altijd is er tijd meer om met collega’s om
te gaan. Zeker in de thuiszorg is dit bijna niet meer mogelijk vanwege de hoge werkdruk.
Kleine spontane gesprekken zijn helaas iets van voor de pandemie.
Te veel en onduidelijk
Er zijn in de wereld van de ouderenzorg extreem veel applicaties en systemen waar in
gewerkt wordt. Tot wel 17 verschillende applicaties worden gebruikt en deze zijn vaak
ook nog eens niet te begrijpen voor deze doelgroep. Omdat er weinig op het gebied van
gebruiksgemak is, nodigt dit ook niet echt uit om te gaan gebruiken. Het resultaat; het
moet maar.
Persoonlijk
Wie is nou de cliënt?
Hoe meer je weet over je cliënt des te persoonlijker de zorg wordt. Het elektronische
patiënten dossier legt wel alles uit over een persoon, maar niet wie hij of zij nou eigenlijk
echt is. Pas in gesprek met een cliënt of zijn of haar familie komen zij er echt achter wie
de persoon nu is. Deze kennis blijft dan ook veelal bij een enkele zorgverlener.
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In het hoofd van
Waardering & erkenning maar ook sociale behoften
Vanuit de bevindingen van de interviews en bijbehorende affinity diagram, kan er verband
gelegd worden met theorie; de piramide van Maslow. Ook wel bekend als de behoefte
piramide. Hierin worden de behoeften van de mens op hiërarchische manier ingedeeld
in piramide vorm. Er zit dus een volgorde in, we gaan eerst op zoek naar eten en drinken
voordat we denken aan sociale contacten. De verzorgende (IG) heeft behoefte aan sociaal
contact met cliënten, collega’s, familie of vrienden. Maar ook erkenning en waardering
spelen een grote rol bij deze groep. Zowel naar buiten toe als naar binnen.

Zelf realisatie
Waardering & Erkenning
Sociale Behoeften
Veiligheid & Zekerheid
Fysiologische behoeften

Om de kansen voor een digitaal platform optimaal te kunnen analyseren is het noodzaak
om de dagelijkse bezigheden en gedachten te onderzoeken. Om een goed beeld te
krijgen hoe een dag in het leven van een verzorgende IG, is er een day in the life opgesteld.
Deze is gemaakt aan de hand van een workshop met een aantal verzorgenden. Hiervan
zijn de notities te zien in Bijlage 5. Het doel is om connecties tussen gedachtegangen
en activiteiten te zoeken bij de doelgroep. Op de volgende pagina zijn de bevindingen
in kaart gebracht door middel van een User Journey. De belangrijkste conclusies die
daaruit getrokken kunnen worden is dat de verzorgende (IG) spontaan sociaal contact
mist met zijn of haar collega’s (ook door de hoge werkdruk) en ze het belangrijk vinden om
persoonlijke zorg te kunnen geven, door cliënten goed te (leren) kennen.
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PHASE

Routine

ACTIONS

Ontwaken

ACTIVITY

User Journey

Midd

Ochtend
Lunch

Werk

We

• Ontbijten

• Bij cliënten op bezoek

• Eten

• Bij cliënten

• Opfrissen

• Bellen met betrokkenen

• Lopen

• Bellen met

• TV/Nieuws

• Zorg verlenen

• Appen

• Zorg verlen

• Mail checken

• Administratie

• Administra

• Aankleden

Dagelijkse portie
caffeine kan niet
missen

Hehe even rust
Het doet me goed
Met de client te
praten

THOUGHTS

Overleg met manager
via telefoon is altijd
even fijn.

Niet heel veel zin,
Nog moe maar we
gaan rustig starten

Nieuwe client, altijd
even onzeker.

Voel me soms een beetje
eenzaam zonder
collegiaal contact

32

Loop achter
nog adminis
verrichting

dag

Slapen

Avond
Diner

erk

n op bezoek

Ontspanning

Routine

• Boodschappen

• Sporten

• Tanden poetsen

• Koken

• Media consumeren

• Social media

nen

• Eten

• Sociale contacten

• Naar bed

atie

• Afruimen

betrokkenen

r en moet
stratieve
gen doen.

Even tot rust komen
op de bank

Snel naar de sportschool, ook al heb ik
geen zin meer...

Mentaal zware dag, ik
ben kapot.

Slapen

Moet nog snel
boodschappen doen
en koken....

33

Research

Persona
Een verzorgende (IG) zoals ze zijn
Na het gebruikersonderzoek, kun je een persona opzetten. Deze persona brengt de
doelgroep in kaart maar is ook erg belangrijk voor het conceptualiseren en ontwerpen.
Deze persoon kun je als eindgebruiker zien. Voor dit onderzoek is Annette ons persona,
op de volgende pagina worden haar frustraties, wensen, persoonlijkheid en levensverhaal
in een notendop verteld.
Maar wie is Annette?
Annette is een 55 jaar oude vrouw, woont samen met haar man in Breda. Ze heeft twee
kinderen die beiden uit huis zijn. Ze werkt al meer dan 20 jaar als verzorgende in de
ouderenzorg en haar huidige werkgever is haar vierde. Ze spendeert haar vrije tijd graag
met vrienden en familie en is een echt ‘mensen mens’.
Het werk wat ze verricht is zwaar, zowel emotioneel als fysiek. Zeker in de afgelopen
periode heeft de pandemie er zwaar ingehakt en zijn er veel heftige dingen gebeurd. Ze
is niet heel vaardig met technologie maar realiseert zich wel dat ze zich er meer in zal
moeten verdiepen. Niet alleen voor haar zelf, maar ook natuurlijk voor de cliënt; daar
draait het allemaal om.

Annette
Leeftijd

55 jaar

Woonplaats Breda
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Functie

Verzorgende IG

Relatie

Getrouwd met man

Archetype

Zorggever

Bio
Annette werkt al meer dan 20 jaar in de ouderenzorg en heeft dus veel zien gebeuren en
veranderen. Ze is dagelijks verantwoordelijk voor de zorg van cliënten en administratieve
werkzaamheden die behoren aan haar vak. Ze is leergierig, maar heeft moeite met digitale
vaardigheden, dit frustreert haar ook. Sociaal contact met vrienden, familie en collega’s
vindt ze heel belangrijk, maar door de stijgende druk wordt dit steeds minder.

Wants & needs

Frustraties

Sociaal contact, kennis delen, minder

Slechte communicatie, eilanden cultuur,

werkdruk, waardering van anderen en

onduidelijkheid, negatieve informatie.

makkelijke systemen.

Persoonlijkheid
Introvert

Ratio
Spontaan

Doelgericht

Technologie
Extravert

Gevoel
Bedachtzaam

Procesmatig

Motivaties
Familie en vrienden, betekenis voor anderen,
behulpzaam zijn, vrijheid, genieten van het
leven, leren van anderen.
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Wat moet er komen?
Om de kansen voor een digitaal platform optimaal te kunnen benutten is er
gebruikersonderzoek gedaan naar de Verzorgende (IG) in de thuiszorg. Deze inzichten
zullen worden vertaald naar een demo-omgeving voor Platform T. Dit zal een intranet
worden waar de standaard wensen inzitten voor de verzorgende (IG) maar met een eigen
twist aan de hand van het gebruikersonderzoek.
Op basis van de inzichten van dit gebruikersonderzoek kan er een probleemstelling
worden gemaakt. Deze probleemstelling gaat verder dan de standaard functies (welke
nader tot orde komen) die in een intranet beschikbaar zijn en spelen in op de behoeften
van de eindgebruiker. De focus ligt dan ook voornamelijk op deze ‘extras’
User
De doelgroep zijn verzorgende (IG) die werken voor een zorginstelling in de thuiszorg. Zij
gaan bij cliënten thuis langs om zorg te verlenen aan huis. Het zijn sociale mensen die
door de pandemie verstrikt zijn geraakt in alle technologische toepassingen. Hierdoor is
er een gebrek aan onderling contact met collega’s. Ook zijn de toepassingen niet altijd
human centered waardoor zij zich geforceerd voelen om deze te gebruiken.
Need
Een intranet met alle functionaliteiten die nodig zijn om het werk uit te voeren. Maar
ook één die de mens centraal zet. Het gaat niet alleen om zwart witte info, maar ook om
de soft-knowledge van elkaar en van de cliënten. Denk hierbij aan kleine routines voor
ouderen die zij elke dag doen, deze zijn niet te vinden in het dossier. Maar ook een intranet
die ze helpt om zich verbonden te voelen met collega’s.
Insight
De verzorgende (IG) raakt verstrikt in de toenemende werkdruk en afnemende sociale
contacten op werk. Het menselijke aspect van het vak wordt steeds meer vervaagd in alle
hectiek van onder andere de pandemie, maar ook waardering en erkenning spelen een rol
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Co-Creatie
Toptaken
Om een goed ontwerp te kunnen maken is het natuurlijk belangrijk om de doelgroep te betrekken in het
ontwerp proces. Het kostte veel moeite om de doelgroep te bereiken, maar uiteindelijk is het toch gelukt
om met een bedrijf uit Dordrecht in de thuiszorg in zee te gaan. Op hun locatie is er met verschillende
medewerkers gesproken over welke functies er sowieso in het ontwerp moeten terugkomen. Zij werden
gevraagd om hun wensen en struggles te plaatsen met gekleurde sticky notes per categorie. Uiteindelijk
worden enkel de functionaliteiten voor de Verzorgende IG in acht genomen voor het concept.

Dus wat ging er goed en wat weten we nu?
Allereerst is er een korte introductie gedaan over het onderzoek en de opleiding CMD. Hierna is gevraagd om
de gewenste functionaliteiten op de bijbehorende functie te plakken. Er is hierna gestemd en gerangeerd
op belangrijkste eerst. De dynamiek in de groep was goed, er werd enthousiast meegedaan (misschien
door de lekkernijen die meegebracht waren). Het voordeel van deze opdracht voor het onderzoek; de
belangrijkste taken in kaart brengen.
De toptaken zijn per functie te vinden in Bijlage 6.

Toptaken workshop
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Functionaliteitenwens

Om het werk van een verzorgende (IG) goed te kunnen uitvoeren zijn er in een intranet
natuurlijk een aantal functionaliteiten nodig. Hieronder een overzicht aan de hand van de
co-creatie workshop.

Dagplanning/rooster
Basisinformatie/overzicht van een cliënt
Koppeling bestaande applicaties
Inzicht wie de behandelaar is
Relevante protocollen
Rooster/dagen ruilen (Chat/team)
Deelplatform; verhalen, kennis & vragen
Slimme zoek
Notificatie hub
Tegeloverzicht met SSO (Single Sign On)
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Ontwerpcriteria
Om het concept richting te geven zijn er een aantal ontwerpcriteria opgesteld waaraan
het moet voldoen. Deze zijn geformuleerd aan de hand van de deskresearch en
gebruikersonderzoek methoden.
Het ontwerp moet een positieve, warme en rustige uitstraling hebben
De doelgroep zijn gevoelsmensen, het is belangrijk dat het ontwerp rust uitstraalt met
warmte.
Het ontwerp moet makkelijk in gebruik zijn
Omdat de doelgroep variërend technisch begaafd is, moet het ontwerp makkelijk in
gebruik zijn. Functionaliteiten moeten gemakkelijk gevonden en bediend worden.
Het ontwerp moet sociale verbondenheid faciliteren
De verzorgende (IG) raakt verstrikt in de toenemende werkdruk en afnemende sociale
contacten op werk. Het ontwerp moet sociale verbondenheid stimuleren. Er is door de
pandemie helaas geen ruimte meer voor spontane gesprekken en kennis maken met.
Het ontwerp moet menselijke aspecten van het vak centraal plaatsen
Buiten de standaard functionaliteiten moet het ontwerp de persoonlijke zorg helpen door
de mens centraal te zetten. De ervaring van en met collega’s is belangrijk voor persoonlijke
zorgverlening bij cliënten en de algehele sfeer.
Het ontwerp moet laagdrempelig zijn
De doelgroep moet het ontwerp wel willen gebruiken, hierdoor moeten er geen obstakels
zijn in de algehele omgeving.
Het ontwerp moet op maat zijn voor de gebruiker
De wensen en behoeften van de doelgroep moeten naadloos aansluiten en op maat
vormgegeven zijn.
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Conceptualiseren
Buiten de functionaliteiten wens ligt de focus nadrukkelijk op het verbonden voelen
met de collega’s en cliënten. Kennis delen, zoeken en verbondenheid staan centraal in
de conceptualisering. Voordat we wireframe’s uit gaan werken zijn deze unieke functies
eerst geconceptualiseerd.
#Sharingiscaring

Voor- en nadelen

Het concept betreft een soort forum

Alle info binnen handbereik

waar gebruikers vragen kunnen stellen

Makkelijk gesprekken volgen

en hier antwoord op krijgen. Ze kunnen

Gamification om te motiveren

delen, reageren, liken, disliken. En om
sociale interactie te promoten wordt er

Leaderboard werkt niet verbindend

gebruik gemaakt van gamification en

juist omgekeerd.

een leaderboard.

Niet verassend, forum concept
bestaat al langer.
Te veel tekst op mobiel
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Praatje Pot
Het

concept

Voor- en nadelen
betreft

een

functie

Makkelijk gesprekken starten

waar collega’s willekeurig aan elkaar

De verdwenen koffieautomaat

gekoppeld kunnen worden voor een

praatjes terug.

gesprek. Tevens kunnen ze tijden

Helpt verbondenheid onderling.

opgeven wanneer ze beschikbaar zijn

Diversiteit in gesprekspartners

en favo partners opslaan. De spontane
gesprekken maar dan online. Het helpt

Enkel op initiatief van gebruiker

voor verbondenheid onderling maar ook

werkend.

persoonlijke ontwikkeling.
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Conceptualiseren
De dag van

Voor- en nadelen

Het concept betreft een toevoeging

Persoonlijke zorgverlening

op het elektronisch cliënten dossier

Gemakkelijk cliënten leren

(ECD). Waar de menselijke persoonlijke

kennen Routines inzichtelijk, geen

kennis over een client en zijn of haar

verwarrende situaties voor cliënt

persoonlijke interesses en routines
worden weergegeven. De doelgroep

Valt of staat met input van doelgroep

kan hier natuurlijk ook kennis delen met

AVG wet kan obstakel zijn

elkaar en dingen aanpassen.
Elke client heeft zo zijn eigen routines
en wensen, veelal zijn dit dementerende
en dan is het prettig als de continuïteit
biedt, ongeacht welke verzorgende langs
komt.
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Concretiseren
Om de beoogde oplossing helder in beeld te krijgen ben ik gaan concretiseren op de
golden circle manier. Hierdoor krijg je een beter beeld of de beoogde oplossing aansluit
op de hoofdvraag;
‘Hoe kan ik de wensen en behoeften van verzorgende (IG) in de thuiszorg
vertalen naar een aantrekkelijke weerspiegeling voor Platform T?

What?

Een ontwerp voor een intranet, die alle functionaliteit
bezit die de doelgroep nodig heeft. Maar ook inspeelt
op de behoeften van de doelgroep. Verbondenheid en
menselijk contact centraal

How?
Why?

Door een ontwerp op maat te maken voor de
doelgroep met functies die contact bevorderen en
het menselijke aspect van het werk centraliseren.

Het ontwerp uniek maken voor de gebruiker om
in te spelen op de markt analyse en wensen en
behoeften bij de doelgroep. Om zo impact te
maken waar dat nodig is .
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Moodbo
Moodboard

Om sfeer te krijgen voor het ontwerpen, zijn er een aantal beelden gevonden die het gevoel van h

46

oard

het ontwerp moeten visualiseren.
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Vormgeving
Om de vormgeving naadloos te laten aansluiten op het doel van het ontwerp is er
onderzoek gedaan naar kleuren. Dan met name de kleurpsychologie. We willen dat het
ontwerp een warme uitstraling heeft die rust weerspiegeld. Het moet wel zakelijk zijn,
maar ook weer niet te zakelijk.

(How Color Impacts Conversion Rates and UX | UserTesting Blog, 2021)

Als we naar de bovenstaande kleurenpsychologie kaart kijken zien we de kleuren en
de bijbehorende gevoelens die ze opwekken. Voor dit ontwerp zoeken we een neutrale
kleur als main, dit wordt wit. Voor de secundaire kleur is gekozen voor paars, de
tertiaire kleur is rood. Rood staat namelijk weer tegenover paars in de complementaire
cirkel en kan dus gebruikt worden om de gebruikers aandacht te trekken. Deze zullen
worden gebruikt in de Golden Rule Standaard (Liu, 2018) van 60-30-10 (Wit, Paars,
Rood).
Voor de tekst is er gekozen voor een duidelijk lettertype wat binnen de collectie
‘Google Fonts’ valt. Dit is niet alleen gunstig voor de eventuele implementatie na het
prototyperen maar ook voor de snelheid van de eventuele HTML oplossing; denk aan
tekst in beeld compressie (Tindale, 2017). Tevens is er voor schaling van de tekst gebruik
gemakt van de perfect fifth, dit houdt in dat elk element 1,5 groter of kleiner is dan het
vorige element. Dit genereert eenheid in het ontwerp (Mayilyan, 2019).
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De tekst voor titels is Poppins Bold
De tekst voor titels is Poppins Bold
De tekst voor titels is Poppins Bold

De tekst voor tekst is Poppins Regular
De tekst voor tekst is Poppins Regular
De tekst voor tekst is Poppins Regular

#FFFFFF

60%

#5C4DB1

30%

#FF6868
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Prototype
& Test
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Prototype & Test

Van concept naar
een prototype
Dankzij het vooronderzoek, de co-creatiesessie en de overige methoden is het mogelijk
om het concept te gaan valideren door middel van protyperen en testen.
Ontwikkeling van het prototype
De eerste versie van het prototype bestaat uit de functionaliteiten die door de verzorgende
(IG) als essentieel zijn bestempeld voor het doen van hun werk. Maar ook uit de twee
conceptfuncties die eerder zijn geformuleerd. Namelijk Praatje Pot en een combinatie
van #Sharingiscaring en De Dag Van. De werking van deze functionaliteiten zijn enkel
nog gebaseerd op theoretische hypothesen en vooronderzoek. De hypothese is namelijk
dat Praatje Pot verbondenheid vergroot door spontane gesprekken aan te maken. En dat
de combinatie van #Sharingiscaring en De Dag Van het menselijke aspect van de zorg
kan faciliteren. Door persoonlijke weetjes over cliënten interactief inzichtelijk te maken.
Het doel van de prototypes is om feedback te verzamelen, valideren en aanscherpen waar
het nodig is om tot een gevalideerde oplossing te komen. De essentie van dit ontwerp
is een intranet welke verder gaat dan de standaard functionaliteiten die iedereen al
aanbiedt en dieper op de behoeften inspeelt van de doelgroep.
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Wireframes
Home Screen

Praatje Pot

Het homescreen is eigenlijk de start van

Om verbondenheid te creëren is Praatje

elk intranet. Maar in tegenstelling tot de Pot ontwikkeld. Onderzoek wijst uit dat
meeste aanbieders, staan hier nu de meest koetjes en kalfjes praat niet alleen leuk is
belangrijke dingen uitgelicht. Dit zijn

maar ook nog eens goed kan zijn voor de

Praatje Pot, het dagoverzicht en de drie

verbondenheid en creatieve oplossingen.

gekozen functionaliteiten, gepaard met

Zo blijkt uit onderzoek (Nasdaq, 2021) dat

een krachtige zoekfunctie, die de gebruiker een spontaan gesprek kan leiden tot een
altijd op het homescreen wil hebben. Dit

hogere positiviteit over de dag heen en dat

kan gekozen worden in het menu.

resulteert natuurlijk weer in betere werk
resultaten. Tevens kunnen de gebruikers

Menu

favoriete gesprekspartners kiezen en
tijden instellen voor beschikbaarheid.

Hier zijn alle functionaliteiten te vinden die
de doelgroep nodig heeft voor het werk.
Vanuit hier kan genavigeerd worden.
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Wie ben ik?
Voor de doelgroep is het belangrijk om de Deze functie is een samensmelting van
cliënt goed te kennen. Dit resulteert in een #Sharingiscaring en De Dag Van. De forum
persoonlijke band en juist dat maakt de mogelijkheden van #Sharingiscaring zijn
zorg nou speciaal. Maar in de thuiszorg zijn uitegedund naar de meest essentiële en
er veel cliënten, ze allemaal stuk voor stuk gecombineerd met De Dag Van.
leren kennen is bijna onmogelijk. Dan is het
wel fijn dat je in een oogopslag makkelijk de Standaardfunctionaliteiten
ins en outs van een cliënt kan achterhalen.
Verder zijn de standaard functionaliteiten
uitgewerkt zoals gewenst naar voren
gekomen uit de co-creatie sessie en het
Elke client heeft zo zijn eigen routines en vooronderzoek. Deze functionaliteiten zijn
wensen, veelal zijn dit dementerende en immer essentieel voor de werkzaamheden
dan is het prettig als de continuïteit biedt, van de
ongeacht welke verzorgende langs komt.

verzorgende (IG). Deze zijn

toegankelijk via het hoofdmenu.
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User Test
De volgende stap is om door middel van User Testing uit te zoeken of de ontworpen
prototypen aansluiten bij de bevindingen in het vooronderzoek en bij de behoeften van
de Verzorgende (IG). Om hier achter te komen is een test opgezet met een aantal taken
die de gebruiker moet uit voeren. Zo moeten zij de meest belangrijke functies testen van
het concept.
Praatje Pot
Allereerst natuurlijk Praatje Pot, één van de unique selling points van het ontwerp en ook
voor het inspelen op de behoeften van de doelgroep. Dit is één van de functionaliteiten
waar het concept ook mee valt of staat. Initieel lijken de gebruikers de functie wel te
omarmen. Ze zijn te spreken over de manier waarop er contact gelegd kan worden met
andere collega’s. Maar vragen zich af of het toevoegen van favorieten niet wat wegneemt
van het spontane? Verder geven ze aan inderdaad de koetjes en kalfjes praat te missen
onderling, en dat deze functie wel eens kan helpen bij het terug halen van deze gesprekken.
Wel gaven ze aan dat het valt of staat met de gebruikers zelf.

“Ik vraag mij wel af of iedereen dit zomaar gaat doen, als je al niet spontaan bent
van jezelf is het moeilijk om dit te omarmen.”

Misschien is het daarom een goed idee om een soort ‘verplicht’ aantal gesprekken per
week te hanteren? Hierdoor krijgt de gebruiker altijd de mogelijkheid om een gesprekken
te weigeren, maar moet hij wel aan een bepaald quota per week voldoen.
Hoe werkt het allemaal?
De gebruikers geven aan dat ze graag een introductie zouden willen hebben voor de
omgeving. Nu is het nog niet helemaal duidelijk wat alles kan en wat er precies nieuw is.
Zij geven aan graag een onboarding module te krijgen waarbij de functionaliteiten zijn
uitgelegd.
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Wie ben ik?
De doelgroep geeft aan dat het kunnen verlenen van zorg op maat super fijn is, en het
persoonlijk contact met de cliënten super belangrijk is. Zowel voor de continuïteit van de
zorg, maar de algehele sfeer. De doelgroep vindt het fijn om deze persoonlijke weetjes
van de cliënt inzichtelijk te hebben.
“Ja, dit is wel heel fijn. Zeker als je naar een nieuwe cliënt moet
Of iemand moet vervangen.:

Wel geven ze aan dat het misschien handig is om een maximaal aantal items te hanteren
omdat het korte termijn geheugen van de mens voornamelijk wordt aangesproken. Even
terug de theorie in, de gemiddelde mens kan volgens onderzoek 7 items gemiddeld in één
keer tot zicht nemen. Maar om veilig te zijn, gaan wij er 5 hanteren. Dit psychologische
fenomeen is onderzocht in een heel bekend rapport van George A Miller (1956) The
Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing
Information.
Conclusie en door itereren
Op basis van deze testen kan ik concluderen
dat de beoogde oplossingen aansluiten bij de
bevindingen in het vooronderzoek. Praatje
Pot (wanneer de iteraties doorgevoerd zijn)
draagt bij aan verbondenheid, door spontane
gesprekken te faciliteren onder collega’s.
Deze gesprekken zijn volgens de doelgroep
en onderzoekers uiterst waardevol voor een
hele reek aan psychologische effecten. Ook
de standaardfuncties zijn gevalideerd met de
doelgroep en Wie Ben Ik? Geeft de gebruiker
5 cue cards met persoonlijke informatie over
een cliënt. Bovenop de bestaande informatie
in het Elektronische Cliënten Dossier. Het
toevoegen van de onboarding module is
essentieel voor het vervolg.
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Limecare, de omgeving
voor verzorgende (IG) in de
thuiszorg.

Door de pandemie is de gehele zorgsector gedwongen technologische efficiëntie te
omarmen. Maar gaat dit niet ten koste van het menselijke aspect van de zorg. Juist
waarvoor de meeste verzorgende (IG) gekozen hebben. LimeCare biedt een omgeving
die geheel op maat is afgestemd. Zowel als de concurrentie bezit het de functies die
simpelweg nodig zijn om het werk uit te voeren. Maar in tegendeel van de concurrentie is
het een geheel op de gebruikers afgestemde omgeving. Waarbij sociale verbondenheid
wordt gefaciliteerd met functies als Praatje Pot en Wie Ben Ik. Op de volgende pagina’s
zijn de flow’s te zien, hierin is de essentie van het Proof of Concept zichtbaar.
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Onboarding

58

1. Welkomstbericht en
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Onboarding
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Praatje Pot
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Wie ben ik?
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Conclusie
Gedurende dit onderzoek is er een zo compleet uitvoerbaar antwoord gezocht op de
ontwerpvraag;

‘Hoe kan ik de wensen en behoeften
van verzorgende (IG) in de thuiszorg
vertalen naar een aantrekkelijke
weerspiegeling voor Platform T?’
Hiervoor is kwalitatief onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van verzorgende
(IG) in de thuiszorg werkend bij een instelling.
Het was een lastig onderzoek omdat de doelgroep moeilijk te bereiken was. Dit maakte wel
voor een uitdaging gezien de huidige pandemie. Desalniettemin is er progressie geboekt.
Uit onderzoeksresultaten bleek dat de doelgroep (meer) behoefte heeft aan persoonlijk
contact, zij het met collega’s of cliënten. Zij het belangrijk vinden om sociale banden op
te bouwen, mensen te helpen en kennis te delen. Dat gecombineerd met de functionele
wensen, het marktonderzoek en de prototypes hebben geresulteerd in LimeCare.
LimeCare is de omgeving op maat gemaakt voor de gebruiker, het speelt in op de
behoeften van de doelgroep; faciliteert sociale verbondenheid en zet het menselijke
apsect van zorgverlening weer op de voorgrond. Ten opzichte van de concurrentie kan dit
ontwerp gezien worden als uniek. De vormgeving, uitstraling, functionaliteiten en tone of
voice zijn tailor made voor deze doelgroep.
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Aanbeveling
Hoe kan dit onderzoek nog versterkt worden?
Zoals vermeld in dit onderzoek is er enkel maar één user uitgewerkt. Dit vanwege de beschikbare tijd in 20
weken. Door de andere gebruikers uit te werken kan het concept nog veel breder worden. Uiteindelijk is het
voor een bedrijf enkel gunstig om iedereen te bedienen.
Verder is het wel is belangrijk te noteren dit concept het beste werkt met gekoppelde omgevingen die soms
nog out of scope zijn. Denk bijvoorbeeld aan complete integratie met Microsoft Teams, deze API’s zijn nog
in ontwikkeling.
Tevens is er te doen met de AVG wet. Bij eventuele implementatie moet er goed gelet worden op welke
persoonsgegevens er wel en niet gebruikt of opgeslagen mogen worden. Uiteindelijk is het een groot
probleem dat veel instanties verschillende systemen gebruiken waardoor optimale implementatie van dit
concept veel geld zal kosten.Verdere validatie kan nog worden gezocht door gebruikerstesten te doen met
het hi-fi prototype zo kan er steeds diepgaander worden gekekeken naar functionaliteit en workflows.
De komende weken zullen worden gebruikt om het concept verder aan te scherpen en aan te passen waar
nodig. De volledige user experience zal dan worden uitgewerkt tot in detail, om aan het einde van de rit een
volledig werkend prototype te hebben welk overtuigd in interactie, strategie en vormgeving.
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Bijlage 1
Vragenlijst
Context
De zorg beweegt zich steeds meer richting de digitale middelen, dit zodat ouderen
langer thuis kunnen wonen en beter bediend kunnen worden op afstand. Dit onderzoek
gaat erover om te kijken waar er gewonnen kan worden op het gebied van digitale
communicatie.
Werk
1.

Wat is uw rol bij als Communicatie Adviseur? Wat houdt dat in?
Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

2.

Waar voert u uw werk uit?

3.

Werkt u meestal alleen of in een team? Wat is uw rol in het team?

4.

Werkt u samen met collega’s van andere teams of externen?

Wat gebruikt u al?
5.

Wanneer hebt u behoefte aan informatie, afstemming en 				
communicatie?

6.

Welke informatiebronnen benut u voor uw werk? Denk aan officiële
bronnen zoals Content Server, Intranet, Informatieportaal of
de gedeelde schijven, maar ook aan onofficiële bronnen zoals
WhatsApp of Dropbox?

7.

Wat is uw ervaring hiermee? Kunt u makkelijk vinden wat u zoekt? En zo
niet, wat doet u dan?

8.

Waarvoor gebruikt u het huidige intranet? Voor uw dagelijkse
werkzaamheden? Zo ja, voor welke? Wat vindt u goed aan het huidige 			
intranet?

9.

Hoe bekijkt u het intranet? Via tablet, smartphone of computer? Wanneer
kijkt u ernaar? Op het werk, thuis of onderweg?
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Communicatie en samenwerking
10.

Ontvangt u de formele(re), top-down organisatie-informatie altijd volledig
en tijdig? Hoe waardeert u die informatie? Is het altijd nuttig voor u?

11.

Hoe communiceert u onderling met collega’s? Hoe stemt u af met elkaar? 		
Wat werkt goed en wat zou beter kunnen?

12.

Welke bottlenecks in de samenwerking en communicatie zouden beter
gestroomlijnd kunnen worden? Waar verliest u het meeste tijd? Waar 			
ervaart u gedoe en rompslomp?

13.

Hoe is de communicatie en samenwerkingen tussen teams en afdelingen?
Hoe zou dat verbeterd kunnen worden?

14.

Hoe zou u zelf kunnen of willen bijdragen aan digitale communicatie en
samenwerking?

Persoonlijk
15.

Hoe blijft u op de hoogte van de actualiteit? Via TV, krant, of online?

16.

Hoe onderhoudt u contacten met vrienden, familie en werkrelaties? Welke
online tools gebruikt u hier misschien voor? Gebruikt u deze ook tijdens 		
uw werk?

17.

Wat voor apparaten hebt u? Tablet, smartphone en/of computer?
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Bijlage 2
Link naar interviews;
https://avans-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ab_vanslooten_student_avans_nl/
Documents/Exploratie/Recordings?csf=1&web=1&e=dJ8zgl
Geen toegang? Bel naar 06-40989167
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Bijlage 3
Affinity Diagram
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Bijlage 4
Empathy Maps
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Bijlage 5
Workshop Day in The Life
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Bijlage 6
Toptaken
Verzorger
Struggles
•

Eilanden cultuur, uitwisselen van kennis

•

Niet digitaal vaardig

•

Vinden van informatie

•

Offline bereikbaarheid

Wensen
•

Dag agenda en taken

•

Rooster inzichtelijk

•

Cliënten informatie inzichtelijk

•

Snel inzicht in telefoonnummers

•

Nieuwsoverzicht

•

Snel protocollen vinden

•

Inzicht in activiteiten voor dagbesteding

Functionaliteiten
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•

Dagplanning/rooster

•

Basisinformatie van een client

•

Noodnummers per client

•

Inzicht wie de behandelaar is

•

Relevante protocollen

•

Rooster bewerken/dagen ruilen (Chat/team

•

Algemene/belangrijke nood informatie

•

Slimme zoek

•

Notificatie hub

•

Tegeloverzicht met SSO

•

Documenten vinden

Bijlagen

•

Overzicht van activiteiten dagbesteding

•

*Urenregistratie?

•

*Video bellen met client

•

*Vilans koppeling

•

*Document rating: Voldoet dit document voor mij?

•

*Rating per afspraak; Dit vond ik moeilijk

Teamleider
Struggles
•

Gebruik aan duidelijke taal

•

Veel e-mail

•

Onvoldoende informatie

Wensen
•

Snel toegang tot andere applicaties

•

Rooster rondkrijgen

•

Vinden van collega’s op basis van expertise

•

Actueel en juiste informatie vinden over: Kwaliteit documenten, verzuim en verlof

medewerkers
Functionaliteiten
•

SSO andere applicaties

•

Rooster: Notificaties bij bijzonderheden

•

Direct bellen met een collega

•

Zoekfunctie op collega’s

•

Chatgroep omtrent roosterwijzigingen
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Bijlage 6/2
Toptaken
•

Zoekfunctie

•

Verzuim/verlof formulier ipv mail

•

*Aangeven dat er een app bestaat indien naar andere
applicaties indien deze nog niet gebruikt wordt.

•

*KPI’s: Kwaliteit documenten, waar mist er kennis of informatie

Behandelaar
Struggles
•

Opleiding + punten halen (leerplein)

•

Minder invloed op software + systemen

•

Erkenning + gezien worden

•

Rapportages kunnen inzien

Wensen
•

Ervaringen delen met collega’s (locatie overstijgend)

•

Direct inzicht in actuele ontwikkelingen

•

Inzicht in acties per client en wanneer

•

Inzicht in overige taken voor planning en priobepaling

Functionaliteiten
•

Smoelenboek + direct contact

•

Groep met behandelaren

•

Notificatie hub

•

EPD/Agenda

•

Inzicht in acties die een verzorgende heeft uitgevoerd bij een client

•

Agenda/takenlijst

•

Inzicht in acreditatie/punten

•

Direct toegang tot leerplein (SSO)

Facilitair medewerker
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Struggles
•

Geen eigen werkplek

•

Toegang tot systemen

Wensen
•

Snel toegang tot: Registratielijsten, declaraties, verlofuren, salarisstroken, Info van PV en OR

•

Makkelijk bestellingen kunnen doen.

•

Info beknopt en to-the-point aanbieden

•

Inzicht in prioriteiten omtrent woningen

•

Inzicht of technische dienst bezig is

Functionaliteiten
•

Notificatie hub

•

Zoeken

•

Agenda/takenlijst

•

Belangrijke telefoonnummers

Communicatie medewerker
Struggles
•

Eenvoud systeem

•

Reactief behoefte aan informatie

Wensen
•

Collega’s moeten makkelijk content kunnen aanmaken

•

Het systeem moet makkelijk in gebruik zijn

•

Inzicht in statistieken van het gebruik

Functionaliteiten
•

Groepen en workflow t.b.v. document creatie

•

Smoelenboek

•

Notificatie hub

•

Groepen aanmaken

•

Statistieken/analytics

•

Mensen activeren via mail obv activiteiten
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Bijlage 7

DAY IN THE LIFE VERZORGE
7:00

7:45

Nieuws
Mail
Rooster

Navigatie
Wakker worden, douchen,
aankleden en eten

Naar werk toe rijden

9:30

10:00

Protocollen
Hulp vragen
Rapporteren

Zorg verlenen bij clienten

12:00

13:00

Benodigde Info
(ECD, EPD, med
voor clienten op

Notes
Nieuws
Whatsapp
Lunch bijwonen en lunchen
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Meeting met zorgteam

21:00

17:30

Slapen

Avondbested
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ENDE IG DAILY DEVICE USE
8:00

8:15

Mail
Dagtaak

e
Aankomst bij
verzorgingstehuis

0

9:00

ormatie
dicatie)
pzoeken.

ding

13:30

Dagtaken bekijken. Rooster
Voor de dag inzien.
Berichten lezen en mails
Beantwoorden

Afspraak met
leidinggevende of externe
Zorgverlener

Zorg verlenen bij clienten

Protocollen
Hulp vragen
Rapporteren

15:00

Rapporteren
Mails
Admin

Rapporteren en
administratie bijhouden

17:00

Naar huis toe rijden

Navigatie
Bellen
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