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Bijlage 1 

Opdrachtomschrijving zoals omschreven door JCC Software 
 

Opdracht 

Nieuwe inzichten, trends en wensen uit de markt hebben ervoor gezorgd dat we sinds enige tijd 

bezig zijn met het vernieuwen van JCC-Klantgeleiding. Er is kritisch gekeken naar de huidige 

functionaliteit, structuur, gebruiksvriendelijkheid en uiterlijk. Het gedeelte in de applicatie wat zich 

richt op de aanmeldzuil is echter nog niet aan bod gekomen.  

 

Op dit moment heeft de klantgeleiding op de zuil een vaste structuur en is er weinig vrijheid om de 

lay-out en grafische vormgeving af te stemmen op de wensen van de betreffende klant. Hier is dus 

genoeg ruimte voor verbetering. Aan jou daarom de vraag om een nieuwe applicatie te ontwerpen 

die voldoet aan de eisen en wensen van zowel ons als die van onze klanten. Het gaat daarbij met 

name om het ontwerpen én onderhouden van een passende lay-out en grafische vormgeving op de 

aanmeldzuil. Wat verwachten onze klanten van een dergelijke applicatie en wat moet de applicatie 

kunnen om genoeg vrijheid te bieden in het ontwerpen van klantspecifieke lay-outs? 

 

De activiteiten bij deze opdracht kunnen o.a. inhouden: productanalyse, gebruikersonderzoek, 

literatuuronderzoek, interactie ontwerp, interface ontwerp, usability testing. 
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Bijlage 2 

Plan van aanpak 

Herontwerp van de JCC-Klantgeleiding zuilbeheer applicatie 

 

De opdrachtgever JCC Software heeft als missie het realiseren van dienstverleningsdoelstellingen bij 

klantgeoriënteerde organisaties. Ze geven hier een concrete en praktische invulling aan door kennis 

en energie van hun klanten en medewerkers te bundelen om tot oplossingen te komen waarmee ze 

hun opdrachtgevers verder brengen in het streven hun organisatie klantgerichter en efficiënter te 

laten functioneren.  

 

JCC Software bestaat al meer dan 20 jaar. Er werken zo’n 35 mensen bij het bedrijf. JCC Software 

functioneert zowel in Nederland als in België.  Het is een succesvol bedrijf met een solide 

klantenkring en veel langdurige relaties. De afgelopen periode hebben ze waardevolle projecten 

gerealiseerd die een goede basis zijn voor de verdere groei van de organisatie.  

Het bedrijf ontwikkelt gebruiksvriendelijke standaard softwarepakketten waarmee organisaties hun 

dienstverleningsprocessen beheersbaar kunnen maken en optimaliseren. Het is mogelijk om één of 

meerdere pakketten te combineren. 

 

Eén van deze softwarepakketten is JCC-Klantgeleiding. Dit systeem is de verbindende schakel tussen 

burgers en de front- en backoffice van klantgeoriënteerde organisaties zoals een gemeente. JCC-

Klantgeleiding helpt deze organisaties vanaf de ontvangst van de burger tot en met het afhandelen 

van de vraag. Efficiënt werken is naast klanttevredenheid van groot belang voor deze organisaties. 

Hierbij kan gedacht worden aan een optimale inzet van balies en medewerkers, maar ook aan het 

tijdig signaleren van medewerkers in de backoffice wanneer het onverwachts druk wordt.  

JCC-Klantgeleiding begeleidt burgers op een heldere wijze van het eerste contact tot en met de 

afhandeling van de vraag. Dit proces begint bij het aanmelden bij de aanmeldzuil. De duidelijkheid 

gedurende dit proces is de basis voor de kwaliteitsbeleving van de burger.  

Een onderdeel van JCC-Klantgeleiding is de eerdergenoemde aanmeldzuil. Bij binnenkomst van de 

burger kan deze zich aanmelden via deze zuil. Middels touch screen kan aangegeven worden of er al 

een afspraak gemaakt is, of voor welk product of dienst de persoon komt. Er is geen tussenkomst van 

een receptiemedewerker nodig en de burger kan met een van de zuil verkregen volgnummer bon in 

de wachtruimte plaats nemen om opgeroepen te worden. 

De aanmeldzuil is vaak de eerste interactie tussen de organisatie en de burger. De interface moet 

duidelijk communiceren wat er van de burger verwacht wordt en is bij voorkeur voorzien van de 

huisstijl van de gemeente.  

 

Sinds enige tijd is JCC Software bezig met het vernieuwen van JCC-Klantgeleiding. Hierbij wordt 

kritisch gekeken naar de huidige functionaliteit, structuur, gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk. 

Het gedeelte in de applicatie wat zich richt op de aanmeldzuil is echter nog niet aan bod gekomen.  
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Op dit moment heeft de klantgeleiding op de zuil een vaste structuur en is er weinig vrijheid om de 

lay-out en grafische vormgeving af te stemmen op de wensen van de betreffende klant. Hier is dus 

genoeg ruimte voor verbetering.  

 

Doelstelling  

Het doel van deze bachelor opdracht is het ontwerpen van een nieuwe zuilbeheer applicatie die 

voldoet aan de eisen en wensen van zowel JCC Software als die van hun klanten. Het gaat daarbij met 

name om het ontwerpen en onderhouden van een passende lay-out en grafische vormgeving op de 

aanmeldzuil.  

Dit zal gerealiseerd worden door meerdere analyses. Allereerst zal er een analyse uitgevoerd worden 

naar de ideeën, eisen en wensen van JCC Software betreffende de zuilbeheer applicatie. Daarnaast 

zal er ook onderzocht worden wat de klanten van JCC Software als visie hebben voor de functies en 

mogelijkheden van de vernieuwde zuilapplicatie. Naast deze doelgroep analyse zal er ook gekeken 

worden naar trends in de huidige interface markt door middel van een marktanalyse en zal er 

onderzoek gedaan worden naar algemene informatie over het ontwerpen van een (user-)interface.  

Op basis van deze informatie zal een programma van eisen en wensen worden opgesteld. Deze eisen 

en wensen zullen worden gebruikt bij het ontwikkelen van de nieuwe versie van de zuilbeheer 

applicatie. Voor het ontwikkelen van deze nieuwe applicatie zullen een aantal concepten 

gegenereerd worden. In samenwerking met de opdrachtgever en op basis van het programma van 

eisen zal een eindconcept worden gekozen. Ter ondersteuning van de verdere uitwerking van dit 

eindconcept zal gebruik gemaakt worden van een of meerdere simpele prototypes om de 

userinterface te testen en zo terug te koppelen naar de klanten en de opdrachtgever. Hier moet 

uiteindelijk een voorstel uit volgen voor een verbeterd ontwerp van de zuilbeheer applicatie van JCC 

Software, of ten minste richtlijnen voor een vernieuwing die door de opdrachtgever zelf uitgevoerd 

zou kunnen worden. Dit alles zal in een tijdsbestek van 3 maanden plaatsvinden.  

 

Vraagstelling 

Hoofdvraag zoals opgesteld door JCC Software:   

‘Wat verwachten de klanten van een dergelijke applicatie en wat moet de applicatie kunnen om 

genoeg vrijheid te bieden in het ontwerpen van klant specifieke lay-outs?’. 

 

1. Hoe werkt de huidige zuilbeheer applicatie? 

a. Welke functies/opties zijn er op dit moment mogelijk? 

b. Welke verschillende schermen worden op dit moment gebruikt? 

c. Waar liggen verbeterpunten bij het huidige ontwerp? 

 

2. Wat zijn de verwachtingen van JCC Software betreffende de zuilbeheer applicatie 

a. Tegen welke problemen loopt JCC Software aan bij de huidige zuilbeheer applicatie? 

b. Wat vind JCC Software belangrijke functies voor de zuilbeheer applicatie? 

c. Wat voor nieuwe functies/opties heeft JCC Software voor ogen voor de nieuwe 

zuilbeheer applicatie? 



7 
 

d. Welke eisen stelt JCC Software aan een nieuwe zuilbeheer applicatie? 

e. Wat zijn de wensen van JCC Software betreffende de zuilbeheer applicatie? 

 

3. Wat zijn de verwachtingen van de klant betreffende de zuilapplicatie? 

a. Tegen welke problemen loopt de klant aan bij de huidige zuilapplicatie? 

b. Welke eisen heeft de klant voor een vernieuwde versie van de zuilapplicatie? 

c. Wat zijn de wensen van de klant betreffende de zuilapplicatie? 

d. Hoe zelfstandig wil de klant kunnen zijn met de bediening van de zuilbeheer 

applicatie? 

 

4. Wat zijn gewenste eigenschappen voor een interface? 

a. Wat zijn de algemene regels voor het ontwerpen van een interface? 

b. Welke informatie en kennis is er binnen JCC Software over interface ontwerp? 

c. Wat is de huidige trend betreffende interfaces in publieke ruimtes? 

 

5. Wat zijn mogelijke oplossingen voor een verbeterde zuilbeheer applicatie? 

a. Wat is de stijl en visie van JCC Software? 

b. Welk eindconcept is aan te bevelen n.a.v. toetsing van het complete PvE? 

c. Welk concept past het beste bij de stijl en visie van JCC Software? 

 

6. Welke aanbevelingen zijn er voor het nieuwe ontwerp van de zuilbeheer applicatie?  

a. Wat zijn de knelpunten van het vernieuwde ontwerp? 

b. Wat zou in de toekomst nog meer verbeterd kunnen worden? 

c. Zijn er aanbevelingen voor het gebruik van de nieuwe zuilbeheer applicatie? 

 

Begripsbepaling 

De opdrachtgever  JCC Software 

De klant  Gemeenten die gebruik maken of in de toekomst gebruik willen maken van 

de software van JCC Software, waaronder de JCC-Klantgeleiding  

JCC Klantgeleiding  Het klantgeleiding systeem van JCC Software. (De verbindende schakel tussen 

burgers en de front- en backoffice van een gemeente).  

Aanmeldzuil  Zuil waarmee de burger zich bij binnenkomst van een gemeente aan kan 

melden. (Meestal de eerste interactie die plaats vindt tussen organisatie en 

burger).  

Zuilapplicatie De applicatie op de aanmeldzuil waarmee burgers zich kunnen aanmelden.  

Zuilbeheer applicatie Het systeem waarmee de zuilapplicatie kan worden ingericht.  

Concurrenten Andere bedrijven die software en applicaties leveren aan gemeenten. 
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Onderzoeksstrategie 

Bij het onderzoek voor deze bachelor opdracht wordt uitgebreid gekeken naar de wensen en 

verwachtingen van de organisatie en de klant. Daarnaast zal er gekeken worden naar algemene 

ontwerp regels betreffende interfaces en zullen trends in de huidige markt onderzocht worden. Na 

deze analyse fase komt een ontwerpfase die moet leiden tot concepten voor een vernieuwd ontwerp 

van de zuilbeheer applicatie. Uit deze concepten volgt een eindontwerp dat zal worden getest door 

middel van een simpel prototype. De concepten en het uiteindelijke ontwerp worden gebaseerd op 

het programma van eisen en wensen dat zal worden opgesteld n.a.v. de analyse. 

 

Strategie 

1. Hoe werkt de huidige zuilbeheer applicatie? 

a. Welke functies/opties zijn er op dit moment mogelijk? 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Werkelijkheid  observatie  

b. Welke verschillende schermen worden op dit moment gebruikt? 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Werkelijkheid  observatie 

c. Waar liggen verbeterpunten bij het huidige ontwerp? 

 Werkelijkheid  observatie 

 

2. Wat zijn de verwachtingen van JCC Software betreffende de zuilbeheer applicatie? 

a. Tegen welke problemen loopt JCC Software aan bij de huidige zuilbeheer applicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Ondervraging  interview > face-2-face > meerdere individuen 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > medewerkers 

b. Wat vindt JCC Software belangrijke functies voor de zuilbeheer applicatie? 

 Ondervraging  interview > face-2-face > meerdere individuen 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > medewerkers 

c. Wat voor nieuwe functies/opties heeft JCC Software voor ogen voor de nieuwe 

zuilbeheer applicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Ondervraging  interview organisatie > face-2-face > meerdere individuen 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > medewerkers 

d. Welke eisen stelt JCC Software aan een nieuwe zuilbeheer applicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Ondervraging  interview organisatie > face-2-face > individueel 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > medewerkers 

e. Wat zijn de wensen van JCC Software betreffende de zuilbeheer applicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Ondervraging  interview organisatie > face-2-face > meerdere individuen 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > medewerkers 

 

3. Wat zijn de verwachtingen van de klant betreffende de zuilapplicatie? 

a. Tegen welke problemen loopt de klant aan bij de huidige zuilapplicatie? 
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 Opdrachtgever  documentatie/ervaring 

 Ondervraging  interview klant > face-2-face > individueel 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > klant  

b. Welke eisen heeft de klant voor een vernieuwde versie van de zuilapplicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie/ervaring 

 Ondervraging  interview klant > face-2-face 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > klant > individueel 

c. Wat zijn de wensen van de klant betreffende de zuilapplicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie/ervaring 

 Ondervraging  interview klant > face-2-face > individueel 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > klant  

d. Hoe zelfstandig wil de klant kunnen zijn met de bediening van de zuilapplicatie? 

 Opdrachtgever  documentatie/ervaring 

 Ondervraging  interview klant > face-2-face > individueel 

 Ondervraging  enquête > schriftelijk > klant  

 

4. Wat zijn gewenste eigenschappen voor een interface? 

a. Wat zijn de algemene regels voor het ontwerpen van een interface? 

 Organisatie  documentatie 

 Internet  inhoudsanalyse 

 Documentatie  inhoudsanalyse 

b. Welke informatie en kennis is er binnen JCC Software over interface ontwerp? 

 Organisatie  documentatie 

 Ondervraging  interview organisatie > face-2-face 

c. Wat is de huidige trend betreffende interfaces in publieke ruimtes? 

 Werkelijkheid  observatie 

 Internet  inhoudsanalyse 

 

5. Wat zijn mogelijke oplossingen voor een verbeterde zuilbeheer applicatie? 

a. Wat is de stijl en visie van JCC Software? 

 Internet  observatie 

 Opdrachtgever  documentatie 

 Ondervraging  interview organisatie > face-2-face > individueel 

b. Welk eindconcept is aan te bevelen n.a.v. toetsing van het complete PvE? 

 Werkelijkheid  inschatting/overweging 

 Ondervraging  interview organisatie > face-2-face 

c. Welk concept past het beste bij de stijl en visie van JCC Software? 

 Werkelijkheid  observatie 

 Ondervraging   interview organisatie > face-2-face > groep 

 

6. Welke aanbevelingen zijn er voor het nieuwe ontwerp van de zuilbeheer applicatie?  

a. Wat zijn de knelpunten van het vernieuwde ontwerp? 

 Documentatie  inhoudsanalyse voorgaand onderzoek 

b. Wat zou in de toekomst nog meer verbeterd kunnen worden? 

 Documentatie  inhoudsanalyse voorgaand onderzoek 

c. Zijn er aanbevelingen voor het gebruik van de nieuwe zuilbeheer applicatie? 

 Documentatie  inhoudsanalyse voorgaand onderzoek 
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Planning 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten 

- Voor de interviews moeten medewerkers uit de organisatie en klanten (dus gemeentes) 

beschikbaar zijn. Daarom moet dit tijdig ingepland worden en moeten er op tijd afspraken 

worden gemaakt.  

 

- Voor de enquêtes moet er genoeg tijd zijn voor deelnemers om te reageren.  Daarom 

worden deze in een vroeg stadium van de bachelor opdracht opgesteld en verstuurd.  

 

- Bij de enquêtes zullen er waarschijnlijk ook deelnemers zijn die vergeten te reageren. Deze 

deelnemers zal een herinneringsmail gestuurd worden. Indien er niet genoeg reacties zijn zal 

sterker uitgegaan worden van resultaten uit de interviews 

 

- Voor de heuristische evaluatie moeten testpersonen beschikbaar zijn. Deze testpersonen 

moeten tijdig worden gezocht zodat ze tijdig beschikbaar zijn.  
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Bijlage 3 

Afbeeldingen zuilapplicatie 

 
1. Hoofdscherm 
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2. Geboortedatum invoer 

 

 

4. Afspraak niet gevonden 
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3. Afspraak gevonden 

 

 

5. Benodigdhedenscherm 
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7. Bon afdrukscherm 

 

 

8. Gemeente gesloten 
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Bijlage 4 

Afbeeldingen zuilbeheerapplicatie 
 

1. Overzichtscherm 
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2. Overzichtscherm – toevoegen, wijzigen, verwijderen 
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3. Simulatiescherm 
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4. Simulatiescherm – product aangeklikt 
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5. Detailscherm – algemeen tabblad 
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6. Detailscherm – knopinvoer onderdelen 
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7. Detailscherm – knopinvoer filter 
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8. Detailscherm – rechtermuisknop op productknop 
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9. Detailscherm – rechtermuisknop op clusterknop 
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10. Detailscherm – lay-out koppelen aan clusterknop 
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11. Detailscherm – gekoppelde zuil(en) tabblad 
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Bijlage 5 

Mogelijkheden zuilbeheerapplicatie 
 

‘Onderhoud schermlayouts zuil(en)’ scherm 

‘ Overzicht’  tabblad 

- Overzicht van schermlayouts 

- Optie om nieuw scherm toe te voegen 

- Optie om een scherm te verwijderen 

- Optie om een scherm te kopiëren  

- Optie om een scherm te wijzigen 

- Schermlayout simuleren 

 

‘Simulatie schermlayouts’  scherm 

- Selecteer zuil voor simulatie 

- Start knop 

- Mogelijkheid om op simulatie 

schermlayout knoppen te klikken, 

hier komt dan een melding van de 

actie die de knop normaal uit zou 

voeren 

- Schermlayout aanpassen knop 

- Terug knop 

- Sluiten knop 

 

 

‘Details’  tabblad (opent door op scherm 

wijzigen te klikken in ‘overzicht’ tabblad) 

- Geeft overzicht van de geplaatste 

knoppen in het raster 

- OK knop 

- Annuleren knop 

- ‘Algemeen’ tabblad 

- ‘Gekoppelde zuil(en)’ tabblad 

 

‘Algemeen’  tabblad 

- Omschrijving invoer -> dit wordt 

de scherm naam 

- Product knoppen plaatsen 

- Productgroep knoppen plaatsen 

- Cluster knoppen plaatsen 

- Vrije tekst knoppen plaatsen  

 Dit wordt een cluster knop 

- Filter gebruiken bij knop selectie 

-  “ top 10 producten” knoppen 

plaatsen 

 Deze geeft de top 10 meest 

gebruikte producten weer als 

knop 

- Afspraaktoets -> hiermee kan een 

‘ik heb een afspraak’ knop 

geplaatst worden 

- Alle toetsen leegmaken 

- Rechter muisknop op knop 

 Toets leegmaken 

 Lay-out koppelen -> koppelt 

clusters en productgroepen 

aan andere schermen 

 Omschrijving aanpassen -> 

deze staat alleen op de ‘ik heb 

een afspraak’ knop 

 

‘Gekoppelde zuil(en)’ tabblad 

- Zuil toevoegen 

- Zuil actief vanaf datum – datum 

- ‘ selecteer skin’ -> vooraf 

gemaakte zuil lay-out selecteren 

- Lettertype toetsen instellen 

- Kleur v.d. tekst instellen 

- Grootte v.d. tekst instellen 

- Lettertype overig instellen 

- Kleur tekst overig instellen 

- Grootte tekst overig instellen 

- Toevoegen -> knop om zuil toe te 

voegen 

- Aanpassen -> past wijzigingen in 

‘gekoppelde zuil(en)’ tabblad aan 

- Overzicht gekoppelde zuilen 
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Bijlage 6 

Opsomming van knop-, filter-, en scherm mogelijkheden  
 

Knop opties 

 

Clusters 

- Burgerzaken 

- Vergunningen 

- WMO 

 

Productgroepen 

- APV 

- Burgerlijke stand 

- Naturalisatie 

- Omgevingsvergunning 

- Paspoort/identiteitskaart 

- Rijbewijs 

- Uitreksels en verklaringen 

- Verhuizingen 

- WMO 

 

Producten 

- (Her)vestiging vanuit buitenland 

- Afschrift akte Burgerlijke stand 

- Bewijs van Nederlanderschap 

- Bewijs van in leven zijn 

- Buitenlands rijbewijs omwisselen 

- Eigen verklaring 

- Erkenning 

- Evenementenvergunning 

- Geboorteaangifte 

- Gehandicaptenparkeerkaart 

- Identiteitskaart aanvragen 

- Identiteitskaart afhalen 

- Informatie huwelijk 

- Legalisatie handtekening 

- Militair rijbewijs omwisselen 

- Naturalisatie informatie 

- Naturalisatieverzoek indienen 

- Omgevingsvergunning Bouwen 

- Omgevingsvergunning Kappen 

- Omgevingsvergunning Slopen 

- Ondertrouw 

- Overlijdensaangifte 

- Parkeervergunning 

- Paspoort aanvragen 
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- Paspoort afhalen 

- Rijbewijs aanvragen / vernieuwen 

- Rijbewijs afhalen 

- Uitnodiging kort verblijf 

- Uitreksel GBA 

- Verhuizing doorgeven 

- Verklaring omtrent het gedrag 

- Vertrek naar het buitenland 

- VMO 

- Waarmerken kopie 

 

 

Filter opties 

 

Filters producten 

- APV | Vergunningen 

- Burgerlijke stand | Burgerzaken 

- Naturalisatie | Burgerzaken 

- Omgevingsvergunning | Vergunningen 

- Paspoort / Identiteitskaart | Burgerzaken 

- Rijbewijs | Burgerzaken 

- Uitreksels en verklaringen | Burgerzaken 

- Verhuizingen | Burgerzaken 

- WMO | WMO 

 

Filters productgroepen 

- Burgerzaken 

- Vergunningen 

- WMO 

 

 

Scherm opties 

 

Schermen n.a.v. knoppen 

- Geboortedatum invoer 

- Bon printen 

- Gesloten + openingstijden 

- Benodigdheden + bon (ja/nee) 

 

  



29 
 

Bijlage 7 

Interview JCC Software medewerkers 

Datum: 

Naam: 

Functie bij JCC Software: 

Relatie met zuilbeheer applicatie: 

Jaren werkervaring met zuilbeheer applicatie: 

 

- Huidig programma 

o Wat doe je normaal gesproken binnen de zuilbeheer applicatie? 

( Zou je dit willen laten zien?) 

 Zijn er bepaalde dingen in de applicatie die je fijn vind of nuttig? 

 Maak je gebruik van bepaalde trucjes of shortcuts wanneer je met de 

zuilbeheer applicatie werkt? 

o Wat zijn volgens jou de belangrijkste functies/onderdelen van de zuilbeheer 

applicatie? 

 Werken deze functies naar behoren of zouden ze beter kunnen/moeten? 

o Hoe lang ben je meestal ongeveer bezig met het werken binnen de zuilbeheer 

applicatie?  

o Hoe vaak pas je iets aan voor de klant en wat moet je dan meestal aanpassen? 

 

- Gemeentelijk gebruik 

o Zijn er op dit moment gemeentes die zelf (alle) veranderingen doorvoeren of wordt 

dit meestal uitbesteed? 

o Denk je dat het makkelijker mogelijk zou moeten zijn voor gemeentes om zelf 

veranderingen door te voeren? 

o Krijg je wel eens opmerkingen of klachten van klanten over de zuilapplicatie? Zo ja, 

waar over gaan deze dan?  

 

- Moeilijkheden/problemen 

o Wat zijn volgens jou de grootste problemen binnen de zuilbeheer applicatie en 

waarom? 

o Zijn er onderdelen in de applicatie die eigenlijk niet werken zoals ze zouden moeten? 

o Zijn er opties/functies in de applicatie die je eigenlijk niet echt nodig hebt? 

o Wat zijn je ergernissen bij het werken met de zuilbeheer applicatie? 

 

- Lay-out  

o Wat is je mening over de lay-out mogelijkheden van de zuilbeheer applicatie? 

o Vind je een knoppen raster zoals in de huidige applicatie fijn werken of zou je meer 

vrijheid willen? Leg uit. 

o Hoe denk je over de lay-out van de vervolgschermen (bon afdrukscherm, afdeling 

gesloten  scherm, etc.) en hun opmaak mogelijkheden? 

o Wat vind je  van de opmaak mogelijkheden voor de knoppen en tekst? 
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 Zou je hier meer mogelijkheden voor willen zien? Bijv. andere groottes 

mogelijk, of andere positioneringmogelijkheden? 

 Denk je dat de opmaak van de knoptekst op een handigere manier kan? 

o Hoe denk je over de manier van het aanpassen van de gemeente huisstijl? 

o Zou je de specifieke gemeente huisstijlen in het programma zelf willen kunnen 

veranderen, of zou je dit liever gescheiden houden? 

 

- Verbeteringen 

o Wat zou je graag anders zien in de zuilbeheer applicatie? 

o Heb je bepaalde eisen aan de zuilbeheer applicatie? Wat moet het sowieso kunnen? 

o Wat voor wensen en ideeën heb je voor eventuele nieuwe opties/functies voor een 

verbeterde zuilbeheer applicatie? 

 

- Algemeen 

o Heb je nog andere opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

o Heb je op- of aanmerkingen over dit interview? 
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Bijlage 8 

Interview JCC Software medewerkers - Resultaten 

Interview #1 

Datum: 14/4/2016 

JCC Software medewerker: #1  

Functie bij JCC Software: Consultant 

Relatie met zuilbeheer applicatie: 

De consultant gaat met de gemeente aan tafel zitten en verteld wat er allemaal mogelijk is. Samen komen ze tot een bepaalde indeling van 

de verschillende schermen en knoppen en doorlink mogelijkheden. De gemeentes bepalen voornamelijk zelf deze indelingen. 

Jaren  werkervaring met zuilbeheer applicatie: 10 jaar 

 

Huidig programma 

- Wat doe je normaal gesproken binnen de zuilbeheer applicatie?( Zou je dit willen laten zien?) 

Hij gaat met de klant samen zitten en dan bedenken ze een inrichting voor de zuilapplicatie. Vervolgens richt hij de zuilapplicatie de eerste 

keer voor ze in op de manier zoals van te voren besproken. 

 

o Zijn er bepaalde dingen in de applicatie die je fijn vind of nuttig? 

Het overzicht scherm, met de verschillende takken die de connecties tussen de verschillende schermen weergeeft. Dit maakt het 

goed overzichtelijk.  

De mogelijkheid om te simuleren in het overzicht. 

In het simulatie scherm: handig dat je in het scherm gelijk op ‘aanpassen’  kan klikken en dan daarmee naar het aanpas scherm 

gaat. (Hier weer minder handig: Als je op annuleren of ok klikt dan gaat de simulatie ook uit.) 

 

o Maak je gebruik van bepaalde trucjes of shortcuts wanneer je met de zuilbeheer applicatie werkt? 

Nee, die zijn er niet. 

 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste functies/onderdelen van de zuilbeheer applicatie? 

Alle opties zijn belangrijk. 

 

o Werken deze functies naar behoren of zouden ze beter kunnen/moeten? 

Alles functioneert naar behoren. 

 

- Hoe lang ben je meestal ongeveer bezig met het werken binnen de zuilbeheer applicatie?  

Vooraf wordt bij de gemeente bepaald hoe de indeling moet worden, dus wanneer ze er mee bezig gaan is al vooraf duidelijk wat de 

bedoeling is. Het duurt dus meestal maar heel kort. 

 

- Hoe vaak pas je iets aan voor de klant en wat moet je dan meestal aanpassen? 

Niet vaak want dit gebeurt meestal door de gemeente zelf, door applicatie beheerders daar. 

Als JCC Software iets voor de klant doet betreffende de zuilbeheer applicatie dan is het voornamelijk een huisstijl maken en toepassen in 

het systeem.  

 

Gemeentelijk gebruik 

- Zijn er op dit moment gemeentes die zelf (alle) veranderingen doorvoeren of wordt dit meestal uitbesteed? 

De huisstijl wordt uitbesteed aan JCC Software dus dit wordt bijna niet zelf gedaan door de gemeentes, maar de inrichting van of 

aanpassingen aan de zuil gebeuren bijna altijd door de gemeente zelf. 

 

- Denk je dat het makkelijker mogelijk zou moeten zijn voor gemeentes om zelf veranderingen door te voeren? 

Liefst zo makkelijk mogelijk, dat is het uitgangspunt voor alle applicaties van JCC.  

Het moet dus zo intuïtief mogelijk, zodat het ook makkelijk is voor de baliemedewerkers die er geen verstand van hebben. 

 

- Krijg je wel eens opmerkingen of klachten van klanten over de zuilapplicatie? Zo ja, waar over gaan deze dan?  

Sommige klanten vinden het lastig om meerdere lay-outs te maken en deze daarna pas te koppelen. Het zou misschien handiger zijn als op 

het moment dat je bezig bent met een lay-out en je hier een scherm aan wilt koppelen,dat tijdens het koppelen er een nieuw lay-out 

scherm ontstaat die je dan ter plekke in kan richten. 

Een wens van een aantal gemeentes is dat er op verschillende tijden of dagen verschillende schermen weergegeven zouden kunnen 

worden. Bijvoorbeeld voor gemeentes die op bepaalde dagen of tijden alleen op afspraak werken. Op die manier kan er bijvoorbeeld tot 

12:00 een scherm met alleen de knop ‘ik heb een afspraak’  weergegeven worden en dan vanaf 12:00 een scherm met de knop ‘ik heb een 

afspraak’  en ‘ik heb geen afspraak’, waar bij deze laatste dan weer door kan linken naar andere opties en producten. 
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Moeilijkheden/problemen 

- Wat zijn volgens jou de grootste problemen binnen de zuilbeheer applicatie en waarom? 

Het werkt naar behoren dus er zijn geen echte problemen in de applicatie.  

Het is wel redelijk gedateerd dus het zou een stuk moderner kunnen. 

 

- Zijn er ook onderdelen in de applicatie die eigenlijk niet werken zoals ze zouden moeten? 

Nee, alles werkt gewoon.  

 

- Zijn er ook opties/functies in de applicatie die je eigenlijk niet echt nodig hebt? 

Nee. 

 

- Wat zijn je ergernissen bij het werken met de zuilbeheer applicatie? 

Ik erger me nooit. 

 

Lay-out  

- Wat is je mening over de lay-out mogelijkheden in de zuilbeheer applicatie? 

Grootste verbeterpunten liggen in de lay-out! 

 

- Vind je een raster zoals in de huidige applicatie fijn werken of zou je meer vrijheid willen? Leg uit. 

Meer vrijheid. Er zijn veel gemeentes die maar gebruik maken van twee knoppen bijvoorbeeld en die moeten dan precies ergens op een 

plek in het raster staan. Het zou beter zijn als er meer mogelijk was qua knop groottes en posities e.d. 

 

- Hoe denk je over de lay-out van de vervolgschermen (bonafdrukscherm, afdeling gesloten  scherm, etc.) en hun opmaak 

mogelijkheden? 

Geheel opnieuw inrichten! 

Gemeente specifiek kunnen aanpassen (bijv ook de grootte van het ‘afdeling gesloten’  scherm e.d., dat hij wel of niet over de hele pagina 

heen valt en dat soort dingen). 

Leuk zou zijn om het wel met bestaande items te kunnen doen die dan los toe te voegen zijn, zoals bijvoorbeeld dat je een klokje kan 

kiezen die dan rond of vierkant of etc. is en die je dan zelf op een gewenste plek en met een gewenste grootte zou kunnen plaatsen. Of dat 

je ergens vrije tekst neer kan zetten.  

Dus: Veel flexibiliteit maar wel mogelijkheid tot vaste opties (zodat mensen uit vaste opties kunnen kiezen zoals de openingstijden en het 

klokje bijv).  

 

- Wat vind je  van de opmaak mogelijkheden voor de knoppen en tekst? 

Zeer beperkt. 

 

o Zou je hier meer mogelijkheden voor willen zien? Bijv. andere groottes mogelijk, of andere 

positioneringmogelijkheden? 

Ja.  

Andere groottes en opties voor de knoppen en de positioneringmogelijkheden. En de mogelijkheid om de knoppen in het 

programma zelf op te kunnen maken, bijvoorbeeld met afgeronde hoeken of de kleur aanpassen e.d.  

En de mogelijkheid om plaatjes in de knoppen te plaatsen, dus de mogelijkheid om een icoontje naast de knoptekst te zetten 

zodat het ook duidelijk is voor mensen die minder goed kunnen lezen of er gehaast naar kijken e.d. 

 

o Denk je dat de opmaak van de knoptekst op een handigere manier kan? 

Moet per knop kunnen in plaats van dat het alleen aan te passen is voor alle knoppen samen.  

 

- Hoe denk je over de manier van het aanpassen aan de gemeente huisstijl? 

Er is op dit moment de mogelijkheid om een QR code te scannen met de zuil, maar het is nu niet mogelijk om op de achtergrond als tekst 

neer te zetten dat deze optie er is, want als je vervolgens op een doorverbind knop klikt kom je op een nieuw scherm waar dit dan 

bijvoorbeeld door de knoppen heen staat omdat de achtergrond bij alle schermen gelijk is. Het is dus niet handig dat de huisstijl niet per 

scherm apart te wijzigen is. 

 

- Zou je de specifieke gemeente huisstijlen in het programma zelf willen kunnen veranderen, of zou je dit liever gescheiden 

houden? 

Het liefst moet het gewoon mogelijk zijn om echt alles in de applicatie aan te passen, zoals bijvoorbeeld afgeronde hoekjes bij de knoppen 

of de kleur van een knop of het achtergrond scherm voor de huisstijl etc.  

 

Verbeteringen 

- Wat zou je graag anders zien in de zuilbeheer applicatie? 

Raster moet weg. Knoppen moeten andere grootte/locatie - wel met hulplijnen. 
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- Heb je bepaalde eisen aan de zuilbeheer applicatie? Wat moet het sowieso kunnen? 

Wat het nu kan + dingen uit de opmerkingen 

 

- Wat voor wensen en ideeën heb je voor eventuele nieuwe opties/functies voor een nieuwe zuilbeheer applicatie? 

Informatie vergeven naast het bon printen, maar dat wel in Een applicatie mogelijk. Dus hij bedoelt hiermee dat je de zuilbeheer applicatie 

ook zou kunnen gebruiken om een informatie zuil in te richten die dan gericht is op het verstrekken van informatie over projecten waar de 

gemeente op dat moment mee bezig is of over hoe of wat je moet doen daar. Dit zou hij bijv ook op schermen langs de gemeente willen 

zien en dat het dan evt. interactief aan te passen is via een app. (dit klinkt niet helemaal meer als de zuilbeheer applicatie voor mij maar 

oke).  

Op dit moment is het maximaal aantal tekens dat mogelijk is in een knop 40. Een wens is om hier meer tekens in te kunnen voeren zodat er 

bijvoorbeeld een bijschrift mogelijk is.  

Gewenste mogelijkheid: een ‘vrij’ optie om info toe te voegen, bijvoorbeeld een mogelijkheid om een tekstscherm toe te voegen in  de lay-

out waarop informatie weer te geven is. 

Er is op dit moment de mogelijkheid om een QR code te scannen met de zuil. Een wens is om deze mogelijkheid weer te kunnen geven op 

het scherm (bijv. een pijl met de tekst ‘ scan hier uw QR code’ o.i.d.). 

 

Algemeen 

- Heb je nog andere opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Vraag waar we bij stil moeten staan: Wat moet de functie van de zuil nou precies  zijn? Op dit moment is de functie alleen bonnen 

uitprinten. Hij zit te denken aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om informatie weer te geven. Bijvoorbeeld zodat de burger hier zelf dingen 

van kan bekijken zoals op een website, of misschien wel heel groot op een scherm naast de gemeente met waar ze op dat moment mee 

bezig zijn en nieuws over de gemeente o.i.d., evt. bestuurbaar met een mobiele applicatie zodat je als je buiten het gemeentehuis staat kan 

zien waar ze mee bezig zijn. 

 

- Heb je op- of aanmerkingen over dit interview? 

Nee. 

 

Interview #2 

Datum: 15/4/16 

JCC Software medewerker: #2 

Functie bij JCC Software: Installatie medewerker, helpdesk medewerker, intern/extern 

Relatie met zuilbeheer applicatie: 

Jaren werkervaring met zuilbeheer applicatie: 

 

Huidig programma 

- Wat doe je normaal gesproken binnen de zuilbeheer applicatie?( Zou je dit willen laten zien?) 

Geen inrichting, maar bij problemen support leveren. 

 

o Zijn er bepaalde dingen in de applicatie die je fijn vind of nuttig? 

- 

 

o Maak je gebruik van bepaalde trucjes of shortcuts wanneer je met de zuilbeheer applicatie werkt? 

Vaak te maken met lay-out, hij gooit de skins in een default skins map, want die staat altijd aan. (in plaats van het op de juiste 

manier te doen).  

 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste functies/onderdelen van de zuilbeheer applicatie? 

De laatste jaren innovatie van manier van werken, dus je moet anders met de applicatie en het apparaat omgaan, dus de standaard 

knoppen op het hoofdscherm 

(daar zijn de top 10 knoppen voor) 

 

o Werken deze functies naar behoren of zouden ze beter kunnen/moeten? 

Slechtste -> als je links onder in het scherm een aantal keer drukt krijg je een wachtwoord scherm. Het wachtwoord hiervan is 

de geboortedatum van iemand die 10 jaar geleden bij JCC Software werkte en dit wachtwoord is hetzelfde voor alle schermen 

en alle gemeentes. Er kan dus door iedereen die dit wachtwoord weet aanpassingen gemaakt worden in het systeem bij elke 

gemeente, omdat er geen gemeente specifieke wachtwoorden zijn.  

 

- Hoe lang ben je meestal ongeveer bezig met het werken binnen de zuilbeheer applicatie?  

n.v.t. 
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- Hoe vaak pas je iets aan voor de klant en wat moet je dan meestal aanpassen? 

n.v.t. 

 

Gemeentelijk gebruik 

- Zijn er op dit moment gemeentes die zelf (alle) veranderingen doorvoeren of wordt dit meestal uitbesteed? 

Doen ze wel, maar gaat niet altijd goed. Bijv. met plaatjes maken en dat kunnen ze dan niet testen dus is het gelijk te zien in de hal.  

Hij vind de huisstijl instellen ook niet echt iets voor de applicatiebeheerder van de gemeente. Maar hij geeft wel aan dat het misschien in 

de toekomst wel weer gewenst zou kunnen zijn, dat weet hij niet. 

Het is voor hem onduidelijk of er echt vraag is naar het door gemeentes zelf indelen van de huisstijl. Dit zou evt. aan de gemeentes zelf 

gevraagd moeten worden. 

 

- Denk je dat het makkelijker mogelijk zou moeten zijn voor gemeentes om zelf veranderingen door te voeren? 

Ja. De klant moet zelf weten hoe en wat ze met hun schermen willen. 

 

- Krijg je wel eens opmerkingen of klachten van klanten over de zuilapplicatie? Zo ja, waar over gaan deze dan?  

Meer technische dingen, bijv. dat de enige mogelijkheid om uit de applicatie te komen met het wachtwoord is. 

 

Moeilijkheden/problemen 

- Wat zijn volgens jou de grootste problemen binnen de zuilbeheer applicatie en waarom? 

Niet heel gebruiksvriendelijk. 

Heel oud bollig, het loopt achter. 

Klanten zijn bang om wat te doen in de applicatie, want als ze iets doen dan hebben ze geen vrijheid om het te testen. Je hebt bijvoorbeeld 

geen ‘ctrl z’ of ‘terug’ mogelijkheid dus je kan niet als je een wijziging probeert te maken en iets per ongeluk verwijdert dat dan ongedaan 

maken. Daarom zijn gemeentes angstig om dingen aan te passen in het programma, omdat als ze iets verkeerds doen ze het misschien niet 

meer terug kunnen vinden. Mensen moeten fouten durven maken zodat ze dingen kunnen uitproberen. (Misschien iets met een export 

functie, dat je de wijziging in een apart scherm uitvoert zodat het niet erg is als er iets mis gaat).  

Er is nu een QR lezer, maar als je op de ‘ik heb een afspraak’ knop drukt dan krijg je het geboortedatum scherm en wordt de QR lees optie 

automatisch uitgeschakeld. Dit is een beetje raar want als je zo’n QR code hebt denk je misschien juist dat je wel eerst moet aangeven dat 

je een afspraak hebt en dan pas de code moet scannen. 

 

- Zijn er onderdelen in de applicatie die eigenlijk niet werken zoals ze zouden moeten? 

Fouten zoals het wachtwoord dat verschijnt bij een aantal keer klikken in de onderhoek. En bij afsluiten geeft het een foutmelding. (Dit is 

misschien niet zo relevant voor de beheer applicatie).  

 

- Zijn er opties/functies in de applicatie die je eigenlijk niet echt nodig hebt? 

De top 10 product knoppen, want er is minder vrije inloop, dus deze knoppen zijn ook minder nodig. 

 

- Wat zijn je ergernissen bij het werken met de zuilbeheer applicatie? 

Veel! Het werkt slecht. Het is ouderwets, slecht en zeer ongebruiksvriendelijk. 

 

Lay-out  

- Wat is je mening over de lay-out mogelijkheden van de zuilbeheer applicatie? 

Opties zijn er maar daar is het mee gezegd. Als je weet hoe het werkt kan het heel mooi worden, maar het programma is zeer beperkt als je 

niet precies weet hoe het werkt, dus als de applicatiemedewerker zelf wat probeert. (het gaat hier over de huisstijl, niet de knop opmaak).  

 

- Vind je een knoppen raster zoals in de huidige applicatie fijn werken of zou je meer vrijheid willen? Leg uit. 

Er moet wel een bepaalde basis in gehouden, want het is wel JCC’s visitekaartje en anders nemen andere klanten  je niet meer serieus als 

een van de gemeentes iets heel lelijks of raars maakt. De vormgeving moet dus een beetje gestuurd worden, maar er moeten wel meer 

opties komen.  

 

- Hoe denk je over de lay-out van de vervolgschermen (bonafdrukscherm, afdeling gesloten  scherm, etc.) en hun opmaak 

mogelijkheden? 

Het is niet zelf de editen. Bij het sluiting scherm is de tekst statisch, dus niet aan te passen. Dit zou je zelf wel aan kunnen willen passen. 

Er is geen interactiviteit in.  

 

- Wat vind je  van de opmaak mogelijkheden voor de knoppen en tekst? 

Niet teveel vrijheid geven, want het is de uitstraling van JCC en dan kunnen ze het heel raar maken. Er moet een filter op blijven. 

 

o Zou je hier meer mogelijkheden voor willen zien? Bijv. andere groottes mogelijk, of andere 

positioneringmogelijkheden? 

Zoals Windows met een schalingsniveau keuze. Grootte wel. Er is een kleine zuil en de standaard en Zwolle heeft een custom.  
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o Denk je dat de opmaak van de knoptekst op een handigere manier kan? 

Dit moet anders. 

 

- Hoe denk je over de manier van het aanpassen van de gemeente huisstijl? 

Het is te ingewikkeld om het zelf te doen. Hij probeert te voorkomen om dit uit te besteden. Misschien niet de vrijheid geven om het zelf te 

doen maar zoals bij internet afspraken het er standaard bij leveren.  

Totale vrijheid van knoppen indelen en opmaken enzo vind hij niet handig want dat is ook een beetje het visite kaartje van JCC Software en 

als ze dan iets heel erg lelijks maken sta je daar wel mee te koop. 

 

- Zou je de specifieke gemeente huisstijlen in het programma zelf willen kunnen veranderen, of zou je dit liever gescheiden 

houden? 

Weet ik niet. Je doet het eens een keer. Het is niet om de maand nodig bijvoorbeeld.  

1/20 gemeentes geeft aan het echt bewust jammer te vinden dat ze niks met de huisstijl kunnen. Dit is dus maar een heel kleine fractie, 

want de gemeentes besteden het meestal liever uit. Daarom is het misschien niet nodig om een hele uitgebreide huisstijl design tool te 

maken, voor de gemeentes in ieder geval. In dat opzicht zou het dus niet erg zijn als de opmaak apart kan zoals nu. 

 

Verbeteringen 

- Wat zou je graag anders zien in de zuilbeheer applicatie? 

Gebruiksvriendelijker! 

Als je op het hoofdscherm animeert dat je een QR code kan scannen wordt dat misschien duidelijker.  

Er moet rekening gehouden worden met de verschillende doelgroepen. Op dit moment staat de mindset vooral bij gemeentes maar er zijn 

ook ziekenhuizen en apotheken die gebruik maken van de zuilen. Deze hebben vaak geen afspraak nodig bijvoorbeeld dus hier zou meer 

aan gedacht moeten worden bij het ontwerpen van de zuilbeheer applicatie. De zorg is een belangrijke klant dus het gedrag dat daar 

getoond wordt moet verwerkt worden in het systeem. 

 

- Heb je bepaalde eisen aan de zuilbeheer applicatie? Wat moet het sowieso kunnen? 

Het programma moet een preview krijgen die laat zien hoe het er op de zuil uit komt te zien. Dit kan nu, maar het is omslachtig en 

ongebruiksvriendelijk. Dus wat de consultant nu doet, maar dan zonder de extra moeite om het aan te maken. 

 

- Wat voor wensen en ideeën heb je voor eventuele nieuwe opties/functies voor een verbeterde zuilbeheer applicatie? 

Uitleg filmpjes/animaties kunnen invoegen. 

Een spraaksysteem voor slechtzienden misschien? 

Zuil in hoogte instelbaar maken voor mindervalide mensen.  

 

Algemeen 

- Heb je nog andere opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Nee. 

 

- Heb je op- of aanmerkingen over dit interview? 

Volgens mij is het goed, de vragen omvatten alle aspecten. 

 

Los opgeschreven: 

Vrije inloop komt steeds minder vaak voor dus er is veel witte ruimte omdat er vaak maar 2 knoppen zijn (ik heb een afspraak/ik heb geen 

afspraak) en dat is nogal kansloos. Je verwacht dan dat de overige witte ruimte voor interactieve media of structuur gebruikt kan worden. 

Wat ze moeten doen bijvoorbeeld is een filmpje met een uitleg dat er iemand op de knop drukt zodat mensen snappen hoe het werkt. Of 

andere informatie met bijv.  uitleg hoe het werkt.  

 

(Eerst wouden ze juist veel knoppen op het begin scherm omdat het makkelijk moest zijn voor bijv oude mensen die niet snappen hoe zo’n 

doorklik optie werkt dus daarom wilden ze alle belangrijke knoppen op de voorpagina (daarom kwam ook de top 10 knoppen functie), maar 

omdat er nu dus vooral met afspraken gewerkt wordt heb je op de voorpagina vaak dus alleen die twee knoppen staan).  

 

Op dit moment heb je als je op ‘ik heb een afspraak’  klikt dat je gelijk naar een geboortedatum schermpje verwezen wordt. Maar in België 

bijvoorbeeld hebben ze de keuze voor meer opties (met geboortedatum, postcode&huisnummer, BSN of afspraak nummer). Dat is wat 

netter, dat mensen de optie krijgen om uit deze dingen te kiezen.  

 

Er is nu een QR lezer, maar als je op de ‘ik heb een afspraak’ knop drukt dan krijg je het geboortedatum scherm en wordt de QR lees optie 

automatisch uitgeschakeld. Dit is een beetje raar want als je zo’n QR code hebt denk je misschien juist dat je wel eerst moet aangeven dat je 

een afspraak hebt en dan pas de code moet scannen. 

 

Als je op het hoofdscherm animeert dat je een QR code kan scannen wordt dat misschien duidelijker.  

 

Als de beheer tool komt dan moet hij er misschien meer in werken (bijv. zoals bij TJOONER).  dit snap ik niet helemaal  
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(Volgens mij? Een mogelijkheid voor de huisstijl aanpassingsmogelijkheid): Iemand van design van de gemeente zou er dan in moeten 

kunnen werken en alle verschillende programma’s van JCC zouden dan onderling beheerd moeten kunnen worden in een globaal 

programma (? Volgens mij bedoelde hij zoiets).  

 

Afdelingen moeten apart kunnen doen wat ze willen, dus bijvoorbeeld iemand van design moet alleen de opmaak kunnen wijzigen en niks 

met de knoppen kunnen veranderen en iemand van applicatiebeheer moet dan juist de knoppen in kunnen delen en weer niet met andere 

dingen bezig kunnen. Dus in principe een soort rechten in het systeem. Dat je dus alleen met je eigen onderdeel bezig kan, zodat het ook 

minder onoverzichtelijk wordt en mensen die het niet horen te doen niet bepaalde dingen kunnen veranderen. 

 

Meer dingen aangeven, dus dat er sturing komt. Bijvoorbeeld met een kleur die dan overeen komt met een baan op de grond voor meer 

sturing naar de afdeling, als deze bijv. op de 2e verdieping is ofzo. 

 

Als mensen komen en het is alleen op afspraak dan zou het handig zijn als ze ter plekke een afspraak kunnen maken via de zuil. (ik vertelde 

dat dit op dit moment een soort van kan), hij zou het graag wat uitgebreider zien, dus dat je wel je naam in kan vullen enzo (misschien met 

een aparte ‘maak afspraak’  knop ofzo, of misschien met een afspraak maak zuil met het afspraken systeem er in? Niet suuuuper relevant in 

dat geval voor mijn opdracht tho).  

 

Er is de keuze mogelijkheid voor zuil klein en zuil groot, ook in applicaties op dit moment.  

 

Er moet rekening gehouden worden met de verschillende doelgroepen. Op dit moment staat de mindset vooral bij gemeentes maar er zijn 

ook ziekenhuizen en apotheken die gebruik maken van de zuilen. Deze hebben vaak geen afspraak nodig bijvoorbeeld dus hier zou meer aan 

gedacht moeten worden bij het ontwerpen van de zuilbeheer applicatie. 

 

Meer privacy, bijv voor medicijnen. Er is een mogelijkheid om in te stellen dat er namen omgeroepen worden, bijv. ‘mevr. De boer 

spreekkamer 12’ e.d. Of als je bijv. komt voor een aanvraag van uitkering en die valt dan onder ‘sociale zaken’ of bij zorg nog erger dat je 

bijv. aanvraag incontinentie luiers komt doen en dat iedereen die achter je staat dan mee kan kijken ofzo. De zorg kant moet daarom dus 

meer privacy krijgen. 

 

De zorg is een belangrijke klant dus het gedrag dat daar getoond wordt moet verwerkt worden in het systeem. 

 

Plugins voor zorg of gemeente apart (zoals bij TJOONER), zodat je twee verschillende zuilbeheer applicaties in één hebt en dan kan je bijv. 

switchen d.m.v. een tabblaadje ofzo en dan kan je als je voor de zorg iets wil inrichten hele andere opties en mogelijkheden gebruiken o.i.d. 

 

De apotheek heeft namelijk vaak geen afspraken dus d.m.v. een plugin maak je het minder ingewikkeld omdat dan alle knoppen en opties 

die alleen voor de gemeente nodig zijn wegvallen wat het overzichtelijker maakt. 

 

Totale vrijheid van knoppen indelen en opmaken enzo vind hij niet handig want dat is ook een beetje het visite kaartje van JCC Software en 

als ze dan iets heel erg lelijks maken sta je daar wel mee te koop. 

 

Hij vind de huisstijl instellen ook niet echt iets voor de applicatiebeheerder van de gemeente. Maar hij geeft wel aan dat het misschien in de 

toekomst wel weer gewenst zou kunnen zijn, dat weet hij niet. 

 

Het is voor hem onduidelijk of er echt vraag is naar het door gemeentes zelf indelen van de huisstijl. Dit zou evt. aan de gemeentes zelf 

gevraagd moeten worden. 

 

Een functie die hij graag wel in de applicatie zou willen zien is het weergeven van de lay-out in het simulatie scherm van de beheer 

applicatie. Op dit moment geeft het alleen de werking van de knoppen weer maar dat vind hij eigenlijk nutteloos. En als gemeentes graag 

een andere lay-out willen testen of zien hoe iets er met de lay-out uit zou gaan zien dan moeten ze dat eigenlijk op de zuil zelf doen, óf 

ingewikkeld een nieuwe zuil openen op de computer en dit dan weer omschakelen e.d. dus het zou een stuk handiger zijn als in het simulatie 

scherm de lay-out er gewoon bij weergegeven wordt zodat je er ook echt wat aan hebt. 

 

Interview #3 

Datum: 18/4/16 

JCC Software medewerker: #3 

Functie bij JCC Software: Interaction designer & Product owner JCC-Klantgeleiding 

Relatie met zuilbeheer applicatie: Maakt huisstijl voor de zuilapplicatie 

Jaren  werkervaring met zuilbeheer applicatie: 2 

 

Huidig programma 

- Wat doe je normaal gesproken binnen de zuilbeheer applicatie?( Zou je dit willen laten zien?) 
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Aangepaste lay-outs testen voor klanten. 

Huisstijl ontwerpen en toepassen voor gemeentes. 

 

o Zijn er bepaalde dingen in de applicatie die je fijn vind of nuttig? 

Niet specifiek. 

 

o Maak je gebruik van bepaalde trucjes of shortcuts wanneer je met de zuilbeheer applicatie werkt? 

Ja, bijvoorbeeld ctrl + alt + c om een cursor te tonen in het test scherm, omdat het scherm voor touchscreen is en de computer 

heeft dat niet. 

 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste functies/onderdelen van de zuilbeheer applicatie? 

De opmaak functies zijn belangrijk.  

De mogelijkheid om te kunnen zien welke schermen er zijn en wat er aangesloten is qua zuilen. 

 

o Werken deze functies naar behoren of zouden ze beter kunnen/moeten? 

Veel ruimte voor verbetering. 

Selecteren voor lay-out is kapot. 

De gehele applicatie is zeer ongebruiksvriendelijk. 

 

- Hoe lang ben je meestal ongeveer bezig met het werken binnen de zuilbeheer applicatie?  

Hangt er van af hoe complex het ontwerp is. 

Hij werkt niet zo veel in de zuilbeheer applicatie, alleen soms om een huisstijl te testen. 

 

- Hoe vaak pas je iets aan voor de klant en wat moet je dan meestal aanpassen? 

Hij past de huisstijl aan. Dit wordt meestal maar eenmalig gedaan. 

 

Gemeentelijk gebruik 

- Zijn er op dit moment gemeentes die zelf (alle) veranderingen doorvoeren of wordt dit meestal uitbesteed? 

Er zijn geen gemeentes die zelf de huisstijl aanpassen.  

Ze besteden dit evt. wel extern uit, maar dat pakt niet altijd even goed uit. 

 

- Denk je dat het makkelijker mogelijk zou moeten zijn voor gemeentes om zelf veranderingen door te voeren? 

Ja, het moet sowieso makkelijker worden en dan gaan ze dus waarschijnlijk vanzelf meer doen.  

Er zit wel een afweging in. Meer vrijheid voor gemeentes moet kunnen, maar misschien met ondersteuning, bijv. met een standaard lay-

out en dat mensen die dan op een platvorm kunnen kiezen en dat de mooiste dan automatisch bovenaan komen te staan d.m.v. een rating 

systeem. En gemeentes moeten dan zelf ook een lay-out kunnen maken of aanpassen en dit dan kunnen uploaden.  

 

- Krijg je wel eens opmerkingen of klachten van klanten over de zuilapplicatie? Zo ja, waar over gaan deze dan?  

Het gebeurt niet vaak, maar een voorbeeld is dat ze vroegen of het geboortedatum invoer scherm niet full screen kon in plaats van zo klein. 

Dit kan alleen niet met het huidige systeem.  

 

Moeilijkheden/problemen 

- Wat zijn volgens jou de grootste problemen binnen de zuilbeheer applicatie en waarom? 

 Bij de lokale installatie hier kom je niet altijd in de juiste lay-out terecht via de interface. 

 De rigide opzet, bijv. dat het raster niet aanpasbaar is. 

 De manier van opmaak (huisstijl), want je moet nu heel veel losse plaatjes maken. 

 De manier waarop stappen naar elkaar door verwijzen/linken moet beter inzichtelijk. 

 Het is beperkt in functionaliteit. Er kan bijv. een informatie berichtje ingezet worden maar dit is heel omslachtig.  

 Het heeft veel gedateerde standaard elementen. 

 Lettertypes zijn zeer beperkt en groottes van de tekst zijn niet aan te passen per knop. 

 Bij het veranderen van de opmaak moet je eerst op ‘aanpassen’ drukken net onder de tekst variabelen, en vervolgens pas op ‘OK’ 

onder in het scherm. Als je vergeet om op ‘aanpassen’  te drukken dan moet je alles opnieuw invoeren. 

 

- Zijn er onderdelen in de applicatie die eigenlijk niet werken zoals ze zouden moeten? 

Dingen in de BackOffice die er uit mogen, zoals tabbladen waar je alleen uit kan komen als je op OK of annuleren klikt.  

 

- Zijn er opties/functies in de applicatie die je eigenlijk niet echt nodig hebt? 

Nee. 

 

- Wat zijn je ergernissen bij het werken met de zuilbeheer applicatie? 

Alle problemen die genoemd zijn bij de eerste vraag van deze categorie. 
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Lay-out  

- Wat is je mening over de lay-out mogelijkheden van de zuilbeheer applicatie? 

Ze zijn heel beperkt. 

 

- Vind je een knoppen raster zoals in de huidige applicatie fijn werken of zou je meer vrijheid willen? Leg uit. 

Meer vrijheid!  

Optie: Wel een raster kunnen maken maar zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen hoeveel rijen en kolommen en ruimte tussen de 

knoppen je wil e.d. 

 

- Hoe denk je over de lay-out van de vervolgschermen (bonafdrukscherm, afdeling gesloten  scherm, etc.) en hun opmaak 

mogelijkheden? 

Sowieso niet zo handig zoals het nu is.  

De keuze of het een pop up of een volledig scherm moet zijn maakt niet zoveel uit.  

Er zou een keuze mogelijkheid moeten kunnen zijn, maar misschien niet specifiek voor de eindgebruiker. 

Dit is in ieder geval niet een hele strikte eis voor het eindontwerp. 

Wens hiervoor: Pop up scherm dat er beter uitziet; er is veel ruimte voor verbetering maar hoe maakt niet zoveel uit. 

 

- Wat vind je  van de opmaak mogelijkheden voor de knoppen en tekst? 

Zeer gelimiteerd. Het formaat is niet te wijzigen, de tekst is niet uit te lijnen, er zijn te weinig tekens voor knoppen, etc. 

Er is heel weinig aan te passen. 

 

o Zou je hier meer mogelijkheden voor willen zien? Bijv. andere groottes mogelijk, of andere 

positioneringmogelijkheden? 

JA. 

 

o Denk je dat de opmaak van de knoptekst op een handigere manier kan? 

Ja, het zou heel fijn zijn als je kan zien wat de verandering is als je het aan klikt (dus dat bijv. het lettertype of de grootte van de 

tekst ook echt veranderd in het beeld waar je op dat moment naar kijkt).  

Er zijn 2 lettertypes, voor het hoofdscherm en voor het geboortedatum scherm o.i.d., het zou fijn zijn als dit verschillend 

mogelijk is voor meer opties. 

Kunnen zien welke lettertype je aanpast. 

 

- Hoe denk je over de manier van het aanpassen van de gemeente huisstijl? 

Omslachtig. Zonder hun eigen aanpassingen met het InDesign template zou het compleet onoverzichtelijk zijn. Het moet veel beter. 

 

- Zou je de specifieke gemeente huisstijlen in het programma zelf willen kunnen veranderen, of zou je dit liever gescheiden 

houden? 

 Wel in de applicatie willen kunnen wijzigen zodat je niet van applicatie hoeft te wisselen bij het maken van de huisstijl. 

 Als je het raster met de standaard knoppen wijzigbaar maakt, dan moet het wel samen kunnen in de applicatie anders is het bijna 

onmogelijk om met een template de huisstijl apart te maken. 

 

Verbeteringen 

- Wat zou je graag anders zien in de zuilbeheer applicatie? 

Bijv. tijd en datum of weerbericht op het scherm weergeefbaar als keuze. 

 

- Heb je bepaalde eisen aan de zuilbeheer applicatie? Wat moet het sowieso kunnen? 

Merendeel van wat het nu doet maar dan beter. Kijken naar gesprekken met medewerkers. 

Gebruik maken van de MoSCoW methode (dit is een methode die een soort PvE opstelt maar dan op basis van belangrijkheid, dus een 

soort ranglijst van hoe belangrijk de eisen zijn en hoe hoog de prioriteit is dat ze aangepakt worden). 

 

- Wat voor wensen en ideeën heb je voor eventuele nieuwe opties/functies voor een verbeterde zuilbeheer applicatie? 

Evt. toekomstige ontwikkeling om bijv. vinger afdruk scanner te kunnen gebruiken voor een aanmelding. 

Of dat je zo’n knipper plaatje mee krijgt (zoals bij een restaurant) die dan gaat knipperen als je aan de beurt bent.  

Instructie video’s/animaties (evt. Evalueren in MoSCoW evaluatie). 

Routeomschrijving naar afdeling. 

 

Algemeen 

- Heb je nog andere opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

De nieuwe zuilapplicatie zou wat Chris betreft een combinatie moeten worden van de JCC programma’s ‘TJOONER’ en ‘G-Flow’. 

 

- Heb je op- of aanmerkingen over dit interview? 

Was goed. 
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Interview #4 

Datum: 21/4/16 

JCC Software medewerker: #4 

Functie bij JCC Software: Coördinator R&D en Lead engineer G-Bos 

Relatie met zuilbeheer applicatie: onderhoud 

Jaren werkervaring met zuilbeheer applicatie: 8 jaar 

 

Huidig programma 

- Wat doe je normaal gesproken binnen de zuilbeheer applicatie?( Zou je dit willen laten zien?) 

Vooral onderhoud aan het programma. Als hij iets moet testen stelt hij wat in de applicatie in.  

Geen dagelijkse gebruiker. 

 

o Zijn er bepaalde dingen in de applicatie die je fijn vind of nuttig? 

Mogelijkheid van melden van afspraken via QR, maar hiermee bereik je geen 50+ generatie.  

Het is handig dat je een preview mogelijkheid hebt. 

 

o Maak je gebruik van bepaalde trucjes of shortcuts wanneer je met de zuilbeheer applicatie werkt? 

Nee 

 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste functies/onderdelen van de zuilbeheer applicatie? 

De boom kunnen bouwen, buttons plaatsen en clusters e.d.  

 

o Werken deze functies naar behoren of zouden ze beter kunnen/moeten? 

Dit kan beter! 

 

- Hoe lang ben je meestal ongeveer bezig met het werken binnen de zuilbeheer applicatie?  

n.v.t. 

 

- Hoe vaak pas je iets aan voor de klant en wat moet je dan meestal aanpassen? 

n.v.t. 

 

 

Gemeentelijk gebruik 

- Zijn er op dit moment gemeentes die zelf (alle) veranderingen doorvoeren of wordt dit meestal uitbesteed? 

Gemeentes doen veranderingen zelf maar niet lay-out technisch. De lay-out wordt uitbesteed. 

 

- Denk je dat het makkelijker mogelijk zou moeten zijn voor gemeentes om zelf veranderingen door te voeren? 

Algemeen mag het wel wat makkelijker. 

Lay-out moeten ze zelf kunnen maar niet te veel keuzes. Bijv. keuze van 2 kleuren en een logo ergens, met templates. Moet functioneel wel 

goed blijven werken.  

 

- Krijg je wel eens opmerkingen of klachten van klanten over de zuilapplicatie? Zo ja, waar over gaan deze dan?  

Heel weinig. 

 

Moeilijkheden/problemen 

- Wat zijn volgens jou de grootste problemen binnen de zuilbeheer applicatie en waarom? 

Dat je soms trucjes uitmoet halen om op te slaan. Je moet op ‘toepassen’  klikken voordat je op ‘OK’ onder aan het scherm klikt anders 

slaan je aanpassingen niet op. 

 

- Zijn er onderdelen in de applicatie die eigenlijk niet werken zoals ze zouden moeten? 

Dat met ‘toepassen’ en ‘OK’ bijv.  

Er zitten wat bugs in die zijn blijven zitten. 

 

- Zijn er opties/functies in de applicatie die je eigenlijk niet echt nodig hebt? 

Top 10 wisselende producten wordt weinig gebruikt. De vaste top 10 is handiger. 

 

- Wat zijn je ergernissen bij het werken met de zuilbeheer applicatie? 

Hoeft er gelukkig niet zoveel mee te werken.  

Maar als hij iets opslaat maar het is toch niet opgeslagen. 

 

Lay-out  

- Wat is je mening over de lay-out mogelijkheden van de zuilbeheer applicatie? 
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Redelijk beperkt. 

- Vind je een knoppen raster zoals in de huidige applicatie fijn werken of zou je meer vrijheid willen? Leg uit. 

Weet niet of je meer vrijheid nodig hebt, dit moet je aan de klant vragen. 

 

- Hoe denk je over de lay-out van de vervolgschermen (bonafdrukscherm, afdeling gesloten  scherm, etc.) en hun opmaak 

mogelijkheden? 

Hier heb je niet echt invloed op dus dat is omslachtig. Het moet nu via JCC mensen die de huisstijl aanpassen. Dit is wel oke voor een 

simpele zuil. 

 

- Wat vind je  van de opmaak mogelijkheden voor de knoppen en tekst? 

Je moet invloed houden op wat de klant gaat doen. Het moet niet te ingewikkeld worden.  

 

o Zou je hier meer mogelijkheden voor willen zien? Bijv. andere groottes mogelijk, of andere 

positioneringmogelijkheden? 

Aan de klant vragen, je moet het niet te ingewikkeld maken als de klant dat helemaal niet wil.  

 

o Denk je dat de opmaak van de knoptekst op een handigere manier kan? 

Liever per knop aan kunnen passen. 

 

- Hoe denk je over de manier van het aanpassen van de gemeente huisstijl? 

Misschien zou een andere aanpak handiger zijn, maar het gaat nu ook wel goed.  

 

- Zou je de specifieke gemeente huisstijlen in het programma zelf willen kunnen veranderen, of zou je dit liever gescheiden 

houden? 

Misschien wel, maar dan dat de klant er niet bij kan. Klantmoet niet teveel zelf kunnen.  

Ze  moeten niet zoveel aan kunnen passen dat ze het stuk kunnen maken.  

 

Verbeteringen 

- Wat zou je graag anders zien in de zuilbeheer applicatie? 

Gebruiksvriendelijker. 

 

- Heb je bepaalde eisen aan de zuilbeheer applicatie? Wat moet het sowieso kunnen? 

Niet specifiek, het moet wel de huidige functionaliteit ook hebben. 

 

- Wat voor wensen en ideeën heb je voor eventuele nieuwe opties/functies voor een verbeterde zuilbeheer applicatie? 

Flow van de app, of de lay-out een beetje abstract dus in beheer app. Optie voor custom skins. Customization in de basis, dus in het 

programma, maar op de achtergrond. Dat JCC het in een template kan zetten en dit dan aan de gemeente doorgeven, maar niet dat ze zelf 

allerlei dingen aan kunnen passen zonder tussenkomst van JCC. Of misschien iets met een animaitie of dat er een pijltje om kan draaien 

ofzo.  

 

Algemeen 

- Heb je nog andere opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Nee. 

 

- Heb je op- of aanmerkingen over dit interview? 

Nee. 

 

Interview #5 

Datum: 21/4/16 

JCC Software medewerker: #5 

Functie bij JCC Software: Consultant en product owner G-Bos 

Relatie met zuilbeheer applicatie: Inrichting met de klant samen 

Jaren werkervaring met zuilbeheer applicatie: 7 jaar 

 

Huidig programma 

- Wat doe je normaal gesproken binnen de zuilbeheer applicatie?( Zou je dit willen laten zien?) 

Samen met de klant de zuilapplicatie inrichten 

 

o Zijn er bepaalde dingen in de applicatie die je fijn vind of nuttig? 



41 
 

Als je producten op een scherm wil zetten is vaak het handig dat ze met elkaar te maken hebben, dus het is handig dat je 

een filter kan gebruiken. 

Het slepen van knoppen in het raster is intuïtief.  

 

o Maak je gebruik van bepaalde trucjes of shortcuts wanneer je met de zuilbeheer applicatie werkt? 

Niet echt. 

 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste functies/onderdelen van de zuilbeheer applicatie? 

Dat je verschillende schermen die de klant krijgt zo flexibel mogelijk kan inrichten.  

 

o Werken deze functies naar behoren of zouden ze beter kunnen/moeten? 

Het zou wat intuïtiever kunnen hoe je vervolgschermen kan aanmaken (je moet nu eerst schermen maken van te voren en 

dan pas kan je ze linken). 

 

- Hoe lang ben je meestal ongeveer bezig met het werken binnen de zuilbeheer applicatie?  

Niet zo lang, maar de klant waarschijnlijk wel wat langer. 

 

- Hoe vaak pas je iets aan voor de klant en wat moet je dan meestal aanpassen? 

Niet zo heel vaak, alleen als je een nieuw product hebt of een nieuwe afdeling o.i.d.. Een nieuw product er op zetten lukt ze zelf maar 

vervolgschermen maken lukt ze vaak niet. 

 

Gemeentelijk gebruik 

- Zijn er op dit moment gemeentes die zelf (alle) veranderingen doorvoeren of wordt dit meestal uitbesteed? 

De insteek is dat ze het zelf moeten kunnen, maar sommigen bellen voor elk wissewasje. 

De meeste gemeenten voeren de veranderingen wel zelf door. 

 

- Denk je dat het makkelijker mogelijk zou moeten zijn voor gemeentes om zelf veranderingen door te voeren? 

Ja. Het liefst zo makkelijk mogelijk. 

Ze zouden ook makkelijk aanpassingen aan de huisstijl moeten kunnen doen (zoals een logo wijzigen). 

 

- Krijg je wel eens opmerkingen of klachten van klanten over de zuilapplicatie? Zo ja, waar over gaan deze dan?  

Dat ze de boomstructuur niet snappen en het doorlinken niet begrijpen. 

Of de knop grootte/positie anders kan 

Of het mogelijk is om tekstuele aanpassingen op productniveau te maken, dus of ze de naam van een product op de knop kunnen wijzigen. 

 

Moeilijkheden/problemen 

- Wat zijn volgens jou de grootste problemen binnen de zuilbeheer applicatie en waarom? 

Vooral het doorlinken. 

En als je niet goed klikt gooi je de hele lay-out weg i.p.v. de knop. (Dit is als mensen van de gemeente in het overzicht scherm in de boom 

zitten te werken en denken dat ze een bepaalde knop kunnen verwijderen als ze daar rechter muisknop en verwijder klikken, maar dan 

verwijderen ze per ongeluk de hele lay-out). 

Het moet intuïtiever/makkelijker in het overzichtscherm.  

 

- Zijn er onderdelen in de applicatie die eigenlijk niet werken zoals ze zouden moeten? 

Verwijderen uit boomstructuur verwijdert dus de lay-out terwijl klanten denken dat ze een knop weggooien en dan is alles weg en er is 

geen ctrl z o.i.d. dus dat werkt wel zoals het zou moeten maar mensen denken van niet dus dat is niet handig. 

 

- Zijn er opties/functies in de applicatie die je eigenlijk niet echt nodig hebt? 

Nee. 

 

- Wat zijn je ergernissen bij het werken met de zuilbeheer applicatie? 

De doorlinking -> van boven naar beneden werken zou handiger zijn 

 

Lay-out  

- Wat is je mening over de lay-out mogelijkheden van de zuilbeheer applicatie? 

Zijn beperkt. 14 knoppen op vaste posities, tekst lengte en dat je alleen tekst kan en geen icoontjes ofzo. En de lay-out zelf is ook beperkt. 

 

- Vind je een knoppen raster zoals in de huidige applicatie fijn werken of zou je meer vrijheid willen? Leg uit. 

Meer vrijheid, maar dit geeft wel meer risico’s. Lastig met huisstijl en tekst grootte. Vaste ruimte is goed maar iets meer vrijheid, bijv. met 

templates. Niet helemaal vrij maar wel meer mogelijkheden dan nu. 

 



42 
 

- Hoe denk je over de lay-out van de vervolgschermen (bonafdrukscherm, afdeling gesloten  scherm, etc.) en hun opmaak 

mogelijkheden? 

Totaal niet flexibel.  

Moet minimaal mogelijk zijn om de tekst makkelijk aan te kunnen passen.  

Wens: evt. ander plaatje mogelijk voor bv het bon afdruk scherm. 

 

- Wat vind je  van de opmaak mogelijkheden voor de knoppen en tekst? 

Beperkt. 

 

o Zou je hier meer mogelijkheden voor willen zien? Bijv. andere groottes mogelijk, of andere 

positioneringmogelijkheden? 

Ja, maar wel met templates, anders komt er grote druk op de support afdeling en functies kunnen verkeerd gaan zoals te 

kleine knoppen voor de tekst e.d.  

 

o Denk je dat de opmaak van de knoptekst op een handigere manier kan? 

Ja, maar ook met template. Geldt nu zelfde letter & grootte. Meer opties per scherm d.m.v. templates zou beter zijn.  

 

- Hoe denk je over de manier van het aanpassen van de gemeente huisstijl? 

Gaat wat omslachtig. Moet makkelijker voor gemeentes maar wel met template. Moet zeker mogelijk zijn om tenminste een logo makkelijk 

aan te kunnen passen. 

 

- Zou je de specifieke gemeente huisstijlen in het programma zelf willen kunnen veranderen, of zou je dit liever gescheiden 

houden? 

In het programma zelf, maar moet ook geïmporteerd kunnen worden om het naar de klant te sturen. 

 

Verbeteringen 

- Wat zou je graag anders zien in de zuilbeheer applicatie? 

Templates voor knoppen 

Doorlinken moet beter/makkelijker 

Scheduling -> (begin)scherm op bepaalde tijden anders (= veel gehoorde wens!) 

 

- Heb je bepaalde eisen aan de zuilbeheer applicatie? Wat moet het sowieso kunnen? 

Makkelijker doorlinken en wat het nu al kan ook. 

Als je kijkt hoe je nu instelt dat de klant zich kan aan melden (met geboortedatum, ID kaart, etc.) kan je dit niet in de beheer applicatie 

aanpassen. Dit moet wel kunnen. 

 

- Wat voor wensen en ideeën heb je voor eventuele nieuwe opties/functies voor een verbeterde zuilbeheer applicatie? 

Er zit een simulatie mogelijkheid in het overzicht scherm  deze zou meer gebaseerd mogen zijn op de realiteit. Dus een weergave 

inclusief de huisstijl en daadwerkelijke vervolgschermen. Dit zou ook vooral voor gemeentes handig zijn. 

 

Algemeen 

- Heb je nog andere opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Nee. 

 

- Heb je op- of aanmerkingen over dit interview? 

Nee, volgens mij heb je het goed aangepakt. 
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Bijlage 9 

Ideeën uit de ideefase 
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Bijlage 10 

Prototype 1 
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Bijlage 11 

Prototype 2 
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Bijlage 12 

Gebruikstest - opdracht 

 

Scenario:  

U wilt voor de gemeente Meerbergen een nieuwe zuilinrichting maken. Bij deze 

gemeente wordt veel op afspraak gewerkt, dus het begin scherm moet bestaan 

uit een ‘ik heb een afspraak’  knop en een ‘ik heb geen afspraak’ knop. Deze 

laatste zal dan doorverwijzen naar een nieuw scherm met andere 

producten/productgroepen e.d. er op. Naast de juiste knoppen moet de 

zuilinrichting ook een bijpassende lay-out krijgen.  

 

Het is de bedoeling dat u voor deze test twee prototypes uitprobeert. Het 

einddoel bij beide prototypes is om een zuilinrichting te maken zoals op de 

bijgeleverde afbeelding is weergegeven. Dit kan nu vanwege de simpele 

opbouw van het prototype maar op één manier, maar om te kijken hoe de 

testpersoon de daadwerkelijke applicatie zou gebruiken is er niet aangegeven 

waar er geklikt kan worden. Het kan dus voorkomen dat u op een knop klikt en 

dat er niks gebeurd. Zoek in dat geval verder naar de te gebruiken optie.   

 

Graag wil ik u verzoeken om tijdens de test hardop te denken, zodat ik beter 

kan volgen wat en waarom u bepaalde handelingen doet. Dit draagt bij aan de 

test en aan de mogelijke verbetering van het ontwerp. 

 

Na de uitvoering van de prototype tests zal er een vragenlijst met u 

doorgenomen worden. 

 

 

Als u er klaar voor bent mag u beginnen met de eerste prototype test. 
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Gewenste zuilinrichting gemeente Meerbergen 
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Bijlage 13 

Gebruikstest - vragenlijst 1  
 

1. Het gebruik van de knoppen was: 

Ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

Lang  1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

Onhandig  1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt  1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar 1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 



90 
 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

Onprettig  1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken 1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig  1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig  1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig  1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

 

Evt. opmerking: _____________________________________________________________________ 

 

 

  



91 
 

Bijlage 14 

Gebruikstest – vragenlijst 2 
 

Datum: 

 

Gemeente#:        /testpersoon JCC Software #: 

 

Functie geïnterviewde persoon: 

 

Relatie met zuilbeheer applicatie: 

 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: 

 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

 

o Welke aspecten vindt u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

 

o Welke aspecten vindt u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 
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o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1/ Prototype 2, want: 

 

o Heeft het globale bewerkscherm van prototype 1 of het stap voor stap doorlopen van 

prototype 2 uw voorkeur? Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1/ Prototype 2, want: 

 

o Heeft u liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij 

prototype 1 of heeft het uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te 

kiezen zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1/ Prototype 2, want: 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1/ Prototype 2, want: 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een 

bepaald product aanpassen? 

Prototype 1/ Prototype 2, want: 

 

 

o Wat vindt u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features 

zijn op bepaalde plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze 

‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra 

informatie op de zuilapplicatie weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u 

dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie 

zelf te bepalen. Bij de huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind 

u het handig als de lay-out in de applicatie zelf gekozen kan worden? 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever 

meer/minder vrijheid hierin willen? 

 

o Wat vindt u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te 

kunnen gebruiken? 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het 

interview? 
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Bijlage 15 

Gebruikstest – bijgeleverde afbeelding van de twee prototype schermen 
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Bijlage 16 

Gebruikstest – Resultaten vragenlijst 1: individuele antwoorden  
 

Testpersoon JCC Software #1 
13. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0        x 0 

Opmerking:   Bij prototype 2 was het laatste gedeelte met knoppen weglaten niet heel logisch. 

 

14. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

15. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    x 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

16. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

17. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

Opmerking:   Bepaalde gemeenten willen meer hun huisstijl dus meer eigen keuze (bijv. met een vooraf gemaakt plaatje als achtergrond 

in plaats van één kleur). 

 

18. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    x 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

19. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

20. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Bij prototype 1 waren de stappen vooraf niet duidelijk. Bij prototype 2 was het fijn dat er groot bovenin staat wat voor stap 

het is. 

 

21. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

22. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 
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23. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    x 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

24. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

Testpersoon JCC Software #2 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 x 0 0 0 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 x 0 0 0 

 

Opmerking:  marginaal 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

Opmerking:  op element selecteren zou bijv. fijner zijn (zoals bij icoon invoegen bij prototype 1)  

 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0     x 0 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 
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10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    x 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

Testpersoon JCC Software #3  
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 0 0 x 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Bij prototype 1 was het zoeken. 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

Opmerking: Maakt niet zoveel uit. 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:  Prototype 1 is wat chaotischer 

 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 
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9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 0 

Opmerking:  Graag een combinatie van prototype 1 en 2. Prototype 2 als er een nieuwe zuilinrichting aangemaakt moet worden en 

prototype 2 voor onderhoud dus tussentijdse wijzigingen e.d. 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 0 x 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Jammer dat bij prototype 2 de laatste 2 knoppen ook nog specifiek geselecteerd en leeggemaakt moeten worden. 

 

Testpersoon JCC Software #4 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 x 0 0 0 

 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 
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8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 0 x 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

Testpersoon JCC Software #5 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0      x 0 0 0 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 
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8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

Opmerking:   Beide als mogelijkheden -> evt. als combinatie gebruiken. 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 0 x 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Wel fijn dat het niet helemaal vrij is. Maar er moet wel genoeg keuze in de templates zijn. 

 

Testpersoon JCC Software #6 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    x 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

Opmerking:   Bij prototype 1 moet er meer gezocht worden omdat er meer keuze is. 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Template moet afgedwongen worden. 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

Opmerking:   prototype 2 is simpeler. 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 
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7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    x 0 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

Testpersoon JCC Software #7 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

Opmerking:   Allebei prima. 

 

6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 
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7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Wizard is wel makkelijk. Bij prototype 1 wordt je niet echt begeleid. 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

Opmerking:   Wizard is altijd goed, of je moet de optie krijgen of je een wizard wil gebruiken of het zelf aan wil passen o.i.d. 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

Gemeente #1 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 
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6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 0 x 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

Gemeente #2 
1. Het gebruik van de knoppen was: 

ongemakkelijk  1 2 3 4 5 makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was: 

Onduidelijk  1 2 3 4 5 duidelijk 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 x 0 0 0 

 

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was: 

lang   1 2 3 4 5 kort 

Prototype 1:    0 0 0 x 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

4. Het in het programma instellen van het template was: 

onhandig   1 2 3 4 5 handig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 

 

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3 = goed) 

Te beperkt   1 2 3 4 5 te uitgebreid 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 x 0 0 0 
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6. De locatie van de benodigde knoppen was: 

Moeilijk vindbaar  1 2 3 4 5 makkelijk vindbaar 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

7. De algemene indruk over dit prototype was: 

Heel slecht  1 2 3 4 5 heel goed 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

8. Om met dit prototype te werken was:  

onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie: 

Liever niet gebruiken  1 2 3 4 5 graag gebruiken 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

10. Werken met dit prototype was 

Erg lastig   1 2 3 4 5 erg makkelijk 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

11. De manier van navigeren was: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 x 0 0 0 

Prototype 2:    0 0 x 0 0 

 

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is: 

Onprettig   1 2 3 4 5 prettig 

Prototype 1:    0 0 x 0 0 

Prototype 2:    0 0 0 x 0 
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Bijlage 17 

Gebruikstest – resultaten vragenlijst 1: samengevoegd 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

ongemakkelijk <- 1 2 3 4 5 -> makkelijk

1. Het gebruik van de knoppen was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

onduidelijk <- 1 2 3 4 5 -> duidelijk

2. Wat de verschillende knoppen/opties deden was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

lang <- 1 2 3 4 5 -> kort

3. De tijdsduur om de volgende optie/knop te vinden was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

onhandig <- 1 2 3 4 5 -> handig

4. Het in het programma instellen van het template was:

Prototype 1 Prototype 2
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0

1

2

3

4

5
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7

8

te beperkt <- 1 2 3 4 5 -> te uitgebreid

5. De lay-out opmaak mogelijkheden waren: (3=goed)

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

moeilijk vindbaar <- 1 2 3 4 5 -> makkelijk
vindbaar

6. De locatie van de benodigde knoppen was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

heel slecht <- 1 2 3 4 5 -> heel goed

7. De algemene indruk over dit prototype was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

onprettig <- 1 2 3 4 5 -> prettig

8. Om met dit prototype te werken was:

Prototype 1 Prototype 2
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0

1

2

3

4

5

6

liever niet gebruiken
<- 1

2 3 4 5 -> graag gebruiken

9. Dit prototype zou ik uitgewerkt als de zuilbeheer applicatie:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

6

erg lastig <- 1 2 3 4 5 -> erg makkelijk

10. Werken met dit prototoype was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1
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3

4
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6

7

onprettig <- 1 2 3 4 5 -> prettig

11. De manier van navigeren was:

Prototype 1 Prototype 2

0

1

2

3

4

5

6

onprettig <- 1 2 3 4 5 -> prettig

12. De mogelijkheid om zelf de indeling van de knoppen te kiezen is:

Prototype 1 Prototype 2
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Bijlage 18 

Gebruikstest – Resultaten vragenlijst 2: per testpersoon  

Testpersoon JCC Software #1 

Datum: 01/07/2016 

Gemeente: JCC Software testpersoon # 1  

Functie geïnterviewde persoon: Sales 

Relatie met zuilbeheer applicatie: Gebruik tijdens demo’s (vooral van de zuil zelf, minder de beheer applicatie), heel soms gebruik van de 

beheer kant. 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: Bijna 9 jaar 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Weinig intuïtief, gebruikte tekst is niet voldoende duidelijk, niet consistent in gebruik (bijv. je ziet nog oude stappen terwijl je die al 

gebruikt hebt zoals de template knop en ook niet consistent in de lay-out bij bijv. het productknoppen invoeren en de afspraak knop). 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Erg gebruiksvriendelijk en intuïtief. Zou liever wel meer lay-out vrijheid hebben. De teksten boven in zijn heel fijn met een duidelijke 

beschrijving van wat de bedoeling van dat betreffende scherm is. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Niet zoveel, maar deze is wel beter dan de huidige applicatie. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Zie antwoorden eerste vraag. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Zie antwoorden eerste vraag. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Het is verwarrend dat de 3e en 4e knop wel geselecteerd moeten worden, maar niet in gebruik zijn.  

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Het prototype is niet intuïtief dus wat wanneer geselecteerd moet worden is moeilijk. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Niets echt lastig. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Zie eerdere antwoorden. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Meer lay-out flexibiliteit gewenst, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een knop uit te kunnen stretchen (dus groter of kleiner te slepen), de 

positionering van het logo flexibeler zoals bijvoorbeeld een logo links of rechts en zelf meer schaalbaar. Dit moet dus meer aan te sluiten 

zijn op de desbetreffende huisstijl. 

Ook moet er tekst bij het logo toe te voegen zijn zoals ‘toets uw keuze in’ of ‘welkom bij gemeente…’  

Het ‘deze knop leeg houden’ moet makkelijker dus op een andere manier. 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Nee, dit is niet altijd duidelijk. O.a. door de benaming van de knoppen en omdat de knoppen die al gebruikt zijn in beeld blijven staan. 

Dit is onduidelijk. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja, behalve de ‘deze knop leeg houden’  optie. 
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o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Nee, vaak niet 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: zie eerdere antwoorden. 

 

o Heeft het globale bewerkscherm van prototype 1 of het stap voor stap doorlopen van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: dit werkt veel makkelijker. Zie eerdere antwoorden. 

 

o Heeft u liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 1 of heeft het 

uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: de manier van prototype 2 is heel duidelijk, maar er moet dan wel een optie bij komen dat ze zelf hun 

eigen lay-out ook in kunnen voegen. Er moet sowieso veel vrijheid zijn en ze moeten ook zelf dingen kunnen invoegen. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want:   

Deze is rustiger en heeft meer interne logica. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want:  deze werkt fijner. Maar misschien dan wel op een bepaalde manier waarbij je een scherm hebt met alle 

onderliggende lagen inzichtelijk (dus alle doorlinkingen e.d.) zodat het duidelijker is. (misschien wel een scherm met alle mogelijkheden 

zoals prototype 1 maar dan veel duidelijker qua opmaak en op een manier in dezelfde stijl als JCC Software en prototype 2. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Mooi en veel toegevoegde waarde! 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Kan best handig zijn (moet de applicatie alleen niet onduidelijker maken). 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Heel handig! 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Ja! Heel handig. 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Meer: de standaard keuzes zoals bij prototype 2 zijn heel goed, maar daarnaast moet er ook een flexibele optie mogelijk zijn waarbij 

gemeentes hun eigen template kunnen maken die aansluit op de huisstijl. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Handig. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Ja. Lay-out/lettertype/uitlijning e.d. aanpasbaar maken. Veel eigen mogelijkheden heeft de voorkeur. 
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o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

Meertaligheid mogelijkheid 

Maximale flexibiliteit bij de huisstijl en omvang v.d. knoppen e.d. 

Positionering van de knoppen en logo e.d. flexibeler 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

(nadat het opgemerkt was): Het toetsenbord van het geboortedatum scherm is andersom dan een calculator of mobiel cijfer 

toetsenbord e.d., dit is inderdaad niet zo handig. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

De opdracht in het begin was heel duidelijk, dus dat is top.  

Leuk om mee te doen aan de gebruikerstest. 

 

 

 

- Observatie: 

Prototype1 

Probeerde de template keuze naar het middenscherm te slepen in plaats van gewoon te klikken. 

 

Snapte het idee van de voorbeeld afbeelding niet helemaal (dacht dat het al het plaatje voor moest stellen, omdat er bergen waren en 

de voorbeeld gemeente ook ‘Meerbergen’ heet). 

 

Wil bij het knopkeuze scherm rechts beginnen in plaats van onderaan eerst de knop te selecteren. 

 

Heeft het idee dat bij het ‘icoon in te voegen’ vinkje ook gelijk een icoon ingevoegd kan worden. 

 

Het is niet helemaal duidelijk dat de afspraak knop aangeklikt is. 

 

Hij zou de afbeelding al bij het template scherm erin willen zetten in plaats van daarna pas. 

 

Hij vind het niet logisch dat de afspraak knop apart van de rest staat. 

 

Prototype 2 

De ‘deze knop leeg houden’ optie is niet duidelijk 

 

Na het invoeren van de eerste knop probeerde hij op volgende te klikken in plaats van op de volgende knop zelf te klikken. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Zou meer keuze qua positie knoppen en logo e.d. willen. 

 

Bij prototype 1 zouden er titels ter verduidelijking o.i.d. moeten komen. Bij prototype 2 is dit een heel stuk duidelijker omdat er 

duidelijke koppen boven de schermen staan zodat je weet waar je mee bezig bent. 

 

Zou knop grootte instelbaar willen door via de knop hoekjes hem groter en kleiner te kunnen slepen. 

 

Liever bij prototype 2 dat de knoppen er in eerste instantie niet staan en dat ze dan toegevoegd kunnen worden als ze nodig zijn, maar 

dat het niet meer apart verwijderd of ‘leeg gehouden’ hoeft te worden. 

 

Tip: hoogcontrast knop voor slechtzienden 

 

Tip2: Meerdere talen op de zuil 

 

Er moet ook een tekst als ‘maak hier uw keuze’ of ‘welkom bij gemeente…’ in de zuil lay-out te zetten zijn. 

 

Testpersoon JCC Software #2 

Datum: 04/07/2016 

Gemeente:  JCC Software testpersoon # 2 

Functie geïnterviewde persoon: interaction designer & product owner JCC-klantgeleiding 
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Relatie met zuilbeheer applicatie: heeft het nodig 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: 2 jaar 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Lijkt redelijk dicht bij de huidige zuilbeheer applicatie te liggen.  

Voor onderhoud is deze versie wel oké maar voor het aanmaken van een nieuwe zuilinrichting niet ideaal. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Vernieuwend om een wizard hiervoor te gebruiken.  

Het prototype was eenvoudig en handig met ondersteuning bij het doorlopen. 

Dit prototype is minder handig bij vaker wijzigen. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Je kan doelgericht te werk gaan. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Je weet zeker datje alles naloopt en dus niks overslaat. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Veel knoppen. 

De ‘ik heb geen afspraak’  knop moet bij ‘vrij’, dat is niet handig. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Hier ook de ‘ik heb geen afspraak knop’  bij vrij. Het zou fijner zijn als deze bij de afspraak tab staat. 

Er missen features die bij prototype 1 wel staan, als deze wel bij 2 zouden zitten dan wordt de wizard waarschijnlijk langer en dus 

minder mooi. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

De manier om de ‘geen afspraak’  knop in te voegen was wat omslachtig. 

Knoppen konden niet gesleept worden (maar dit kwam door Marvel). 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

‘Deze knop leeg houden’ is niet heel zinvol. 

Het is niet helemaal duidelijk welke kleur bij welke knop hoort (hier bijv. door een hover erover de betreffende onderdelen op te laten 

lichten o.i.d.). 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

De ‘geen afspraak’  knop. 

Kleurtjes misschien kunnen kiezen door op de knop zelf te klikken (zoals bij de icoontjes) 

Evt. over knop hoveren en dan de optie ‘knop aanpassen’  krijgen o.i.d. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Zie antwoord bij prototype 1. 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Niet bij alles, bijv. kleurtjes en knop lay-out want dat zou eventueel ook kunnen zijn waar je de knop neerzet o.i.d. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Knopkleur niet duidelijk en waar ’afbeelding toevoegen’ voor dient en de ‘deze knop leeg houden’  knop is niet duidelijk. 

Het zou logischer zijn als wanneer het tabblad ‘vrij’  geselecteerd is dat de kleur overeen komt met het bijbehorende scherm rechts. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Niet zo heel erg (wel beter als het prototype volledig zou werken, maar 2 is makkelijker) 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 
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Stuk duidelijker dan prototype 1. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Maar wel in iets gewijzigde vorm, zodat het ook voor onderhoud gebruikt kan worden. 

 

o Heeft het globale bewerkscherm van prototype 1 of het stap voor stap doorlopen van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Hangt van de situatie af, maar algemeen gaat de keuze voor prototype 2, want het wordt niet dagelijks aangepast. 

 

o Heeft u liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 1 of heeft het 

uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Persoonlijke voorkeur gaat naar meer mogelijkheden uit. De doelgroep zal daar misschien anders over denken. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is cleaner/rustiger. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Een aangepaste versie van prototype 2 die makkelijker tussendoor te wijzigen is zou dan de voorkeur hebben, want deze is fijner in 

gebruik. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Daar is wel vraag naar, dus lijkt hem wenselijk. Dit maakt het namelijk makkelijker voor de gebruikers. Hij vraagt zich wel af hoe die 

iconen er dan uiteindelijk moeten komen. Hij ziet het dan gebeuren dat JCC een standaard iconen pakket aanlevert en dat ze dit evt. 

kunnen wijzigen. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Hij kan zich voorstellen dat dit dan met wat sturing wel fijn zou zijn. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Ja, daar is zeker wel wens naar. 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Zeker wenselijk, ook voor de klanten is het steeds meer nodig voor huisstijlen. 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

De vrijheden van prototype 1 zijn wel prima. Het hoeft nte meer te zijn als er maar wel genoeg templates bij geleverd worden. 

 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Nuttig, dit moet sowieso kunnen in de nieuwe versie. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Wel fijn als dat overeen komt met de huisstijl, maar qua lay-out hoeft het niet helemaal omgegooid. Wel met een volledig gevuld 

scherm of een scherm als vervanging van de knoppen zodat je wel de header blijft zien o.i.d.  

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 
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Als je de lay-out toepast op basis van het scherm. Dat je ze dan overal toe wil passen (dit zit er al wel een soort van in bij de ‘stel in als 

standaard’  knoppen). 

 

 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

- 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Is wat lang, verder wel oké. 

 

 

 

- Observatie: 

Prototype1 

Wil na de template gekozen te hebben al de afbeelding invoeren. Dit kan alleen niet vanwege de opbouw van het prototype. 

 

Zou bij de knoppen alvast meer lay-out erin willen laten weergeven op het scherm zodat er te zien is dat het opslaan gelukt is en hoe je 

scherm er uit komt te zien. 

 

Heeft niet gelijk door dat de afspraak knop daadwerkelijk aangeklikt is. Dit moet duidelijker weergegeven (überhaupt bij alle knoppen). 

 

Wil op de hele voorbeeld afbeelding kunnen klikken om de afbeelding te wijzigen in plaats van alleen op de kleine knop met het plusje. 

 

Denkt dat de afspraak knop er misschien niet apart in zou moeten staan. 

 

Prototype 2 

Onduidelijk welke knop bij welke knopkleur hoort. 

 

Bij het template opmaak scherm misschien erbij zetten om welke afbeelding het gaat bij de afbeelding invoer knop. 

 

Wil bij de knop selectie op volgende drukken in plaats van op de volgende knop in de voorbeeldweergave te klikken.  

 

Zou de ‘deze knop leeg houden’ optie liever automatisch zien. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Prototype 1 vind hij nogal onrustig. Prototype 2 is redelijk eenvoudig omdat er geen overbodige knoppen/opties zijn. 

 

Leuk dat je bij prototype 1 op de knop elementen zelf het icoon in kon voegen. 

 

Prototype 2 was niet altijd helemaal duidelijk zoals bij de knopkleur en de afbeelding om welke het precies ging. 

 

Bij prototype 1 heb je bij de template keuze een preview van het template op groot formaat, dit is wel handig. 

 

Bij prototype 1 is het moeilijker zoeken. 

 

Hij is er wel voor om de knop lay-out los te houden voor meer mogelijkheden. 

 

Hij vind het nog steeds wat gelimiteerd waar je de knoppen neerzet. 

 

Het zou misschien mooi zijn als er nog iets meer knop vrijheid zou zijn, maar wel met uitlijning of een ruimte opvullen optie o.i.d. 

 

Een andere applicatie van JCC Software, G-beheer, heeft ook een wizard, maar daarna worden de stappen los aanklik bare tabblaadjes. 

Misschien zijn hier nog wat ideeën uit te halen. 

 

Testpersoon JCC Software #3 

Datum: 04/07/2016 
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Gemeente: JCC Software Testpersoon # 3 

Functie geïnterviewde persoon: coördinator consultants. 

Relatie met zuilbeheer applicatie:  regelmatig gebruik -> geeft instructie aan klanten. 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding:  10 jaar. 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Nog niet alles even logisch opgebouwd. 

Wel prettig dat er meer keuze is, maar overzicht mist. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Prettig dat je wordt begeleid. 

Mist wel het onderhoud en tussendoor bewerken. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Fijn dat je direct je andere scherm kan kiezen en de boomstructuur kan zien. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Dat je door het proces heen geloodst wordt en dat je niks kan vergeten. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Het is best wel heel veel op je scherm. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Is benieuwd hoe de koppeling van de schermen straks gaat gebeuren. 

De ‘deze knop leeg houden’ optie is overbodig. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Niet echt. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Nee. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Lay-out opmaak links zetten (of in ieder geval apart van de knop invoer). 

De knop invoer is nu op de manier als in de huidige applicatie, dit is outdated dus zou hij anders willen zien. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Een zoekbalkje bij de producten waar je zelf een zoekwoord in kan typen. (geldt voor beide prototypes) 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Had wat moeite met template en knop keuze. Liever misschien in één lay-out scherm met tabblaadjes want het zijn allebei opmaak 

opties. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Wat minder, komt ook door de prototype indeling (dat het maar op één manier kon). 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  
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Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Een combinatie, want prototype 2 is qua bediening fijner maar als er tussendoor onderhoud gedaan moet worden is prototype 1 fijner. 

Bij prototype 1 is het wel fijn dat je vanuit de boomstructuur knop kan zien waar je zit en de lay-out kan kiezen e.d. Dit prototype is dus 

wel fijn, maar hij zou wel een iets andere opmaak moeten. 

 

o Heeft het globale bewerkscherm van prototype 1 of het stap voor stap doorlopen van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Zie antwoord vorige vraag. 

 

o Heeft u liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 1 of heeft het 

uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Maar dan nog meer vrijheid met keuzes. Bijvoorbeeld verschillende knoppen o.i.d.  

Meer eigen stijl kunnen doen. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is veel duidelijker en rustiger. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Hier kan je veel makkelijker tussendoor bewerken. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Dat moet sowieso kunnen. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Ja, maar dan vrij te plaatsen i.p.v. vooraf bepaald. Maar het moet er zeker in. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Zeker een mooie toevoeging. 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Ja. 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Meer vrijheid. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Ja, mooi. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Ja. Als het kan met maximale flexibiliteit, maar wel ook een optie om voorgemaakte sjablonen te kunnen kiezen. 

Zou ook tekst e.d. in willen kunnen voeren bij bijvoorbeeld het bonprint scherm.  

Ook zelf de knopnaam kunnen kiezen bijvoorbeeld geen ‘ja’ maar ‘print bon’ o.i.d. 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

Nee, op dit moment niet. 

 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 
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Meer tekstkeuze bij de algemene schermen. 

Maximale flexibiliteit binnen een bepaalde marge. Minder voorschrijvend voor hoe het er uit moet komen te zien, klanten willen wel af 

en toe wat meer. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Nee, mooi gedaan. 

Mooi voorzetje. 

 

 

 

- Observatie: 

Prototype 1 

Wil beginnen met een template toevoegen, maar denkt in eerste instantie dat de ‘kies afbeelding’ knop op het begin scherm ervoor 

zorgt dat een template gekozen zou kunnen worden. Daarna ziet hij de template keuze knop en gaat het weer goed. 

 

Wil bij template keuze rechts beginnen, heeft niet door dat er links eerst een template gekozen moet worden. 

 

Wil na de template keuze gelijk de afbeelding kiezen. Dit kan niet vanwege het prototype, maar zou in een normale versie wel mogelijk 

moeten zijn. 

 

Heeft het knop keuze scherm snel door en heeft nu wel gelijk door dat je eerst een knop moet selecteren voor je rechts de kleuren e.d. 

aan gaat passen. 

 

Wil in het knop keuze scherm al een icoon invoegen na het ‘icoon in te voegen’ vinkje geselecteerd te hebben. 

 

Zoekt aparte ‘ik heb geen afspraak’ knop, maar snapt vrij snel dat dit bij vrij zelf gemaakt moet worden. 

 

Wil knoppen gelijk aan nieuwe schermen koppelen, maar dat kan met dit prototype helaas nog niet. 

 

Prototype 2 

Zegt dat hij gelijk vrolijk wordt bij prototype 2, deze vind hij tien keer beter. 

 

Had icoon invoegen liever meer visueel in de knop gehad zoals bij prototype 1. 

 

Snapte gelijk dat hij op de volgende knop moet klikken in plaats van op volgende bij de knop selectie. 

 

Vind ‘deze knop leeg houden’ optie niet logisch. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Zou combinatie van de twee prototypes heel mooi vinden. 

 

Zou kies template en extra features e.d. links in het scherm doen, dus de lay-out dingen dan links en de knop indeling rechts zodat het 

meer gescheiden is. 

 

Moeten misschien meer opties voor de afbeelding in het template, dus meer vrijheid en dan met wat uitlijning als hulp in plaats van zo 

heel beperkt in opties. 

 

Liever toch meer vrijheid voor knoppen en template, niet teveel voorschijven aan de klant. 

 

Testpersoon JCC Software #4 

Datum: 05/07/2016 

Gemeente: JCC Software testpersoon # 4 

Functie geïnterviewde persoon: Directeur (nadruk op sales) 

Relatie met zuilbeheer applicatie: Geen. Laat het soms zien in een demo maar gebruikt het niet. 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: 11 jaar. 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Onoverzichtelijk,je moet zoeken naar de juiste volgorde. 
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_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Te doen voor een leek. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Dat je vaste templates hebt. 

Dat er naast tekst in de knoppen ook iconen mogelijk zijn. 

De tree view links in het scherm waarbij de onderlinge relatie tussen de schermen te zien zou kunnen zijn en dat je de andere schermen 

al kan zien zodat je snel tussen de schermen kan wisselen. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Dat je vaste templates hebt. 

Dat er naast tekst in de knoppen ook iconen mogelijk zijn. 

Dat je een beetje begeleid wordt in het proces. 

Deze is minder complex dan bij prototype 1 dus voorkeur gaat  uit naar prototype 2. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Erg veel info op het scherm, dit is niet handig want daardoor moet je veel zoeken naar wat er moest. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Je klikt op een knop die je wilt maken en dan zou het fijn zijn als je in de applicatie per knop dan de eigenschappen van de knop in zou 

kunnen stellen, zoals de tekst en het icoon maar ook de vorm en grootte en kleur e.d. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Het vinden van de juiste route. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

De ‘deze knop leeg houden’  optie was niet helemaal duidelijk. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Een routebeschrijving erbij. 

Misschien in het begin de opties/knoppen die niet nodig zijn grijs maken zodat je ziet awar je wel of niet bij kan en waar je moet 

beginnen. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Iets meer aan de hand genomen worden om de knoppen te maken, dus iets meer stap voor stap bij de knoppen. 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Was erg aan het zoeken. De knoppen met ‘kies template’ en ‘kies knop lay-out’ e.d. zijn duidelijk want dit is een duidelijke actie, maar 

‘afspraak knop’ is verwarrend, dit moet duidelijker zoals bijvoorbeeld ‘maak knop aan’ en dan daarmee beginnen.  

Misschien is het handig om de opmaak en de knop invoeg functie te scheiden zodat het minder verwarrend is. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Niet alles is geheel duidelijk, bijv. de ‘deze knop leeg houden’ optie. 

Het icoon uploaden is bijvoorbeeld prima, want dit geeft duidelijk aan wat de knop doet. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Hier was een beetje hulp en assistentie nodig. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Bij dit prototype  was het makkelijker. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 
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Deze is wat overzichtelijker en intuïtiever.  

 

o Heeft het stap voor stap doorlopen van prototype 1 of het globale bewerkscherm van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is overzichtelijker en intuïtiever. 

 

o Heeft het uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 1 of heeft u 

liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord 

toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

De persoonlijke voorkeur gaat uit naar meer vrijheid, maar kijkend naar waar de klant voorkeur voor zou hebben dan zou dit 

waarschijnlijk zijn voor sjablonen om het makkelijker en overzichtelijk te maken. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is overzichtelijk, geeft niet te veel info en is eenvoudig.  

Prototype 2 is voor een beginner en prototype 1 voor een advanced gebruiker. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze kan je makkelijker gebruiken om tussendoor dingen aan te passen. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Doen! 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Ja, in de design fase is dit een goede toevoeging.  

Misschien ook wel een RSS-feed kunnen toevoegen onderin het scherm e.d. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Dit zou een goede toevoeging zijn. 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Ja, de klanten willen dit vaak in eigen beheer houden. 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Wel prettig, mits het niet onoverzichtelijk wordt. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Prima. Het is zoals met PowerPoint, dat is wel handig. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Alles aanpassen.  

Compleet herontwerp door JCC, maar voor gemeente is het niet nodig. Misschien wel dat ze de kleur e.d. een beetje kunnen aanpassen. 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

Een review die laat zien of de scherm koppelingen goed werkt en of alles er goed uit ziet. Dus laten zien hoe het eruit komt te zien op de 

zuil en hoe het dan werkt. 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 
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Misschien valt er iets te combineren met Tjooner (andere JCC applicatie), want er zijn veel raakvlakken hiermee. De functionaliteit van 

het ontwerpen moet voor klantgeleiding en Tjooner beide kunnen werken. 

Misschien alvast vragen po de zuil stellen zodat er bij de balie minder werk is. Er zouden dan wel een stuk meer zuilen moeten komen bij 

een gemeente. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Nee. Het was wel duidelijk en met goede assistentie e.d. 

 

 

 

- Observatie: 

Prototype1 

Beetje verwarrend wat de eerste stap is. Na het template gevonden te hebben ging het beter. 

 

Gaat heel vlot waar de template en knop keuze gedaan worden. 

 

Verwacht dat bij het knop keuze scherm na het icoon in te voegen vinkje geselecteerd te hebben dat dan ook het icoon gelijk ingevoegd 

kan worden. 

 

Probeert eerst de plek te selecteren in het template en dan pas de knop kiezen. 

 

Vond dit prototype een stuk lastiger. 

 

Prototype 2 

Denkt dat hij het prototype met 2 knoppen nodig heeft.  

 

Het is niet duidelijk welke knop bij welke knopkleur hoort. 

 

Verwarrend dat er geen bestand komt te staan in de afbeelding invoegen balk nadat de afbeelding ingevoegd is (dit is vanwege het 

prototype). 

 

Kon niet vinden waar de ‘geen afspraak’  knop gemaakt moest worden (komt ook door geen ervaring met het huidige programma). 

 

Bij ‘deze knop leeg houden’ verwacht hij dat het betekend dat er geen tekst in de knop komt. Hij zou verwachten dat je dan met 

rechtermuisknop op de knop op verwijderen kan klikken o.i.d. De tekst ‘leeg houden’  is verwarrend. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Vond prototype 2 ook wel lastig bij de knoppen maken. Vind deze wel wat intuïtiever. 

 

Bij prototype 2 vond hij ook de optie ‘deze knop leeg houden’ moeilijk. 

 

Bij prototype 1 zou hij het handig vinden om de schermen links te nummeren. 

 

Het liefst zou hij de mogelijkheid zien om per knop verschillende vormen te kunnen kiezen tijdens het bewerken. 

 

Ook zou hij meer vrijheid willen qua lay-out opties. De standaard opties zijn prima, maar daar moet dan wel een eigen template aan toe 

te kunnen voegen zijn die de gemeente zelf kan maken. 

 

Het zou overzichtelijker zijn als bij prototype 1 de knoppen die op dat moment nog niet nodig zijn grijs te maken. 

 

Hij zou de zuilbeheer applicatie willen combineren met Tjooner (een andere JCC applicatie). Om knoppen te kunnen maken om Tjooner 

makkelijker te bedienen als interactie met het touchscreen scherm. 

 

Het lijkt hem handig om per knop alle eigenschappen te kunnen bepalen van de desbetreffende knop qua opmaak en inhoud. 

 

Testpersoon JCC Software #5 

Datum: 06/07/2016 

Gemeente: JCC Software testpersoon #5 

Functie geïnterviewde persoon: consultant 
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Relatie met zuilbeheer applicatie: Regelmatig gebruik – inrichting bij klanten 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: 8 jaar 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Iets minder rustig dan prototype 2.  

Uitgebreid met veel mogelijkheden, maar daardoor dus wel een wat onrustiger scherm. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Rustig, eenvoudig, makkelijk. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Hier dus ook de icoon invoeg mogelijkheid. 

Handig dat de knop lay-out apart ingericht/opgemaakt kan worden van het template.  

Fijn dat als de knoppen bepaald zijn dat je klaar bent en dat je niet nog de lege knoppen ook hoeft te definiëren zoals bij prototype 2. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2:  

Vrij makkelijk knop kunnen benoemen. 

Vooraf lay-out kiezen was prettig en het opmaken van de lay-out was heel simpel en ging snel en makkelijk. 

Je hebt gewoon heel snel een zuilstructuur in elkaar gezet dus dat is fijn. 

De mogelijkheid om icoon in te voegen was ook heel fijn (geldt voor beide). 

Heel prettig dat de lay-out en de inhoud gescheiden was 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Het is niet in één oogopslag duidelijk wat je moet doen. Het scherm is iets te onrustig. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

De ‘deze knop leeg houden’ optie was niet handig. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Het eerste stukje bij het template keuze menu dat je dan links wat moest selecteren. 

Het was ook verwarrend hier dat je bij prototype 2 begon met het selecteren van een template maar bij prototype 1 moest je dit eerst 

apart aanklikken en begon je daar niet gelijk mee. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

De ‘deze knop leeg houden’ optie. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Bij prototype 2 was het heel prettig dat de lay-out en de inhoud gescheiden was, bij prototype 1 zou het fijn zijn als hier ook wat meer 

scheiding in zou zijn. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Het knop invoer menu ding hier is wat mooier dan de oude versie die bij prototype 1 gebruikt wordt. 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Deze is wat minder duidelijk, vooral de bovenste 2 lay-out keuzes (template en knop lay-out keuze knoppen) en de ‘voer tekstvak in’ 

knop is een klein beetje verwarrend omdat hij eerst dacht dat hij daar de geen afspraak knop kon maken omdat hij het vrij tabblad nog 

niet gezien had. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. Er staat hier minder op het scherm dus dat is duidelijker. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Ja. Het duurde wel iets langer dan bij prototype 2, maar uiteindelijk was alles wel duidelijk. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 
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Ja. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Dit hangt van de persoon af. Voor klanten zou hij een voorkeur voor prototype 2 hebben, maar voor een gevorderde gebruiker zou 

prototype 1 de voorkeur hebben omdat deze meer mogelijkheden bied. 

Het beste zou hij een combinatie van de twee prototypes vinden, met prototype 2 voor als er een nieuwe inrichting gemaakt moet 

worden (of voor een beginnende gebruiker) en dan prototype 1 als er iets tussendoor gewijzigd moet (of voor een gevorderde 

gebruiker). 

 

o Heeft het stap voor stap doorlopen van prototype 1 of het globale bewerkscherm van prototype 2 uw voorkeur? Licht 

uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Zelf zou hij liever prototype 1  hebben, omdat hij er vaak mee moet werken. Voor de klant zou hij liever starten met prototype 2.  

 

o Heeft het uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 1 of heeft u liever 

veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

De meeste klanten hebben waarschijnlijk wel genoeg aan de mogelijkheden van prototype 2. Prototype 1 is wel handiger met meer 

opties, vooral voor hen zelf.  

De beste optie zou prototype 2 zijn maar dan wel met heel erg veel templates om uit te kiezen. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Bij prototype 1 zijn de schermen links wel prettig om snel door je scherm structuur heen te klikken. 

De lay-out van prototype 2 heeft de voorkeur, maar dan wel als een combi met prototype 2 en iets met de opties van prototype 1 maar 

wel met het uiterlijk van prototype 2. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want:  

Deze heeft meer opties. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Top. Hier is zeker vraag naar. Ook een goeie plek om het in de beheer applicatie  toe te kunnen voegen. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde plekken 

in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Zeker. Met vaste plekken maar wel keuze lijkt het me goed. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Zeker! Per scherm in te stellen ziet hij zeker mogelijkheden voor. 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie zelf 

gekozen kan worden? 

Ja, is wel handig anders is het veel gedoe. Het is ook intuïtiever en ze kunnen er nu zelf bij (de klanten). Zeker een goede toevoeging. 

 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Is wel goed, ze moeten wel zelf wat kunnen doen maar niet al te veel vrijheid. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Dat is heel handig, dit zal zeker gebruikt worden. 
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o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Zeker. Vooral ook qua teksten erop dat gemeentes dat zelf kunnen doen, want hier is vraag naar. Ook dat de huisstijl meer toe te passen 

is, maar niet weer te veel vrijheid en het moet wel overeen komen qua kleur en stijl met de rest van de zuilapplicatie. 

(Misschien een instelling waardoor de opmaak van de algemene schermen automatisch dezelfde kleur indeling e.d. als van de 

zuilapplicatie krijgt bij het instellen hiervan?). 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

- Een stukje lay-out scheduling, zodat je in de ochtend een ander scherm kan weergeven dan in de middag bijvoorbeeld. Dit zou 

dan met een timer in te stellen moeten zijn o.i.d., klanten willen dit heel graag. 

- Een vrije afspraak knop, zodat je ter plekke een afspraak kan inplannen via de zuil waarbij je kan aangeven waar je voor 

komt maar waar je niet al je gegevens helemaal voor in hoeft te vullen. 

- Een knop die alleen tekst weergeeft als je er op klikt. Bijvoorbeeld dat wanneer je een ‘geen afspraak’ knop doet dat er alleen 

een tekstbericht komt met dat ze op dat moment of die dag alleen op afspraak werken en dat er bij de balie een afspraak 

gemaakt kan worden o.i.d. 

 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Nu is het of tekst tonen of vervolgscherm of ticket afgeven, maar misschien zou er wat meer functionaliteit kunnen. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Was volgens mij wel compleet. 

 

 

 

- Observatie: 

Prototype1 

Heeft niet helemaal door dat bij de template keuze eerst links een template geselecteerd moet worden.  

 

Bij de knop keuze heeft hij ook niet door dat je onderaan eerst de knop moet selecteren. 

 

Vind het even verwarrend dat icoon niet gelijk ingevoerd kan worden als het icoon in te voeren vinkje geselecteerd wordt. 

 

Prototype 2 

Hij vind gelijk het juiste template. 

 

Had niet door welke knop bij welke knopkleur hoort. 

 

Zou liever knoppen slepen omdat hij dat van de huidige zuilbeheer applicatie gewend is (dit kan echter niet met dit prototype vanwege 

het programma dat gebruikt is hiervoor). 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Bij prototype 1 vind hij het prettig dat je de vervolgschermen en de structuur boom links kan zien. 

 

Testpersoon JCC Software #6 

Datum: 06/07/2016 

Gemeente: JCC Software testpersoon # 6 

Functie geïnterviewde persoon: R&D 

Relatie met zuilbeheer applicatie: Onderhoud  

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: 7 jaar 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Voordeel dat je alles in één scherm kan doen, maar dit is ook gelijk het nadeel. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Prettig, het wizard idee is prettig. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 



122 
 

Prototype1:  

Je kan er wat meer mee (bijv. de extra features), maar er sprong niks uit. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Een vast template kiezen geeft het gevoel dat je iets moois gaat maken omdat het al voor je bepaald is. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

De keuze wat je gaat doen moet je ter plekke maken. Dit prototype is vooral fijn voor ervaren mensen, maar voor beginnende gebruikers 

is het minder fijn.  

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Niks. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Bij kies knop lay-out kan je kiezen om een icoon in te kunnen voegen, maar je kan het icoon zelf daar niet gelijk invoegen. Dat is 

verwarrend. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

De ‘deze knop leeg houden’ button. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Bijna alles wel, niet zo’n van fan dit prototype. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

De ‘deze knop leeg houden’ optie. 

 

Zou een combinatie van beide prototypes willen zien, waarbij prototype 1 dan voor tussentijds wijzigen is en prototype 2 om mee te 

starten. 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Ja. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Hier was het iets meer zoeken. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Meestal wel. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze heeft minder keuze en meer begeleiding. 

 

o Heeft het stap voor stap doorlopen van prototype 1 of het globale bewerkscherm van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Bij achteraf wijzigen prototype 1 liever en bij een nieuw scherm prototype 2 want dan kan je niks vergeten. 

 

o Heeft het uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 1 of heeft u 

liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord 

toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Liefst gewoon één geheel design. 
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o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is wat rustiger. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is daar een stuk handiger voor.  

Maar dan wel een overzichtelijkere versie.  

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Handig. Hier wordt ook regelmatig door klanten naar gevraagd. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Als het op een vaste plek staat in het template is het zeker een goede toevoeging. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Wel handig dat je wat vrije teksten kan invoeren, maar het lettertype e.d. moet wel vast staan (of misschien dat je wel keuze hebt uit 

bijv. 2 of 3 lettergroottes, maar niet teveel keuze). 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Ja, dat weet ik wel zeker (dat dat handig is). 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Wel fijn. Niet teveel onnodige keuzes. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Dat is een behoefte die we nu niet dekken. Dit is een goede optie. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

De kleuren die je bij de template kiest zouden dan doorgevoerd moeten worden in de extra schermen. 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

Nee.  

Misschien dat de extra features al vast staan in de template keuze. 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

De zuilapplicatie zou misschien andere content moeten kunnen tonen bijvoorbeeld als het brandalarm af gaat. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Nee. 

 

 

 

- Observatie: 

 

Prototype1 

Hij ziet de template knop redelijk snel. Heeft ook gelijk door dat hij eerst links een template moet selecteren.  

 

Prototype 2 

Wil scrollen bij de template keuze stap. 
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Heeft eerst niet door dat als er meer knoppen staan dat dit dan niet betekend dat al deze knoppen ook daadwerkelijk gebruikt moeten 

worden (wil daarom eerst een template kiezen met maar 2 knoppen).  

 

Het is niet duidelijk welke knop bij welke knopkleur hoort. 

 

Wil na de afspraak knop ingevoerd te hebben gelijk naar de volgende knop gaan. Na beter kijken heeft hij pas door dat er ook al een 

icoon ingevoegd kan worden. 

 

In het knop selectie scherm wil hij op volgende klikken in plaats van op de volgende knop in het voorbeeld scherm. Voordat het icoon 

ingevoegd werd klikte hij wel op de volgende knop, dus het zou kunnen zijn dat hij dacht dat dat niet zou werken omdat hij het al 

geprobeerd had toen het nog niet kon. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

- 

 

Testpersoon JCC Software #7 

Datum: 07/07/2016 

Gemeente: JCC Software testpersoon #7 

Functie geïnterviewde persoon: Installatiemedewerker, helpdeskmedewerker, intern/extern 

Relatie met zuilbeheer applicatie: installatie van de hardware 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: n.v.t. 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Als je eenmaal kennis hebt kan je wat makkelijker lay-outs e.d. maken maar het is wel weinig sturing voor het begin. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ervaring was prettig, vooral als nieuwe gebruiker. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Dat je meer vrijheid hebt in waar je wil beginnen. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Dat het een wizard is, dus het is makkelijk dat je wordt begeleid en daardoor vergeet je ook niks. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Er is geen controle of je alles wel goed hebt ingevuld. Je kan dus makkelijk wat vergeten. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Als Wizard heeft het geen onhandige aspecten. Wel als je tussendoor iets wil aanpassen. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Had verwacht om eerst het icoontje te kunnen invoegen en dan pas een nieuwe knop aan te maken. Die volgorde voelt logischer. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Nee. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Nee. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Nee. 

Wel zou hij graag beide prototypes in een combinatie aangeboden willen zien. (Met prototype 2 dan om een gehele nieuwe inrichting te 

maken en prototype 1 om tussendoor dingen te kunnen wijzigen). 
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o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Ja. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Hier moest je iets meer zoeken dan bij prototype 2. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Stuk beter dan bij prototype 1. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Prototype 2 heeft de voorkeur om mee te beginnen en prototype 1 heeft voorkeur als er al een bestaande lay-out is. 

 

o Heeft het stap voor stap doorlopen van prototype 1 of het globale bewerkscherm van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Zie antwoord vorige vraag. 

 

o Heeft het uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 1 of heeft u 

liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord 

toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is duidelijk en heeft niet teveel vrijheid. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is mooier.  

Als er een combinatie komt zou prototype 1 wel in stapjes opgedeeld moeten worden zodat het wat minder chaotisch is, maar dan wel 

vrij aanklikbaar. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Daar kan je makkelijker iets tussendoor aanpassen. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Goed. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Zeker goede toevoeging. Dit is wat moderner en het kunnen toevoegen van plug-ins is altijd handig. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Ja, maar dan wel bij de extra features zetten in plaats van als een los onderdeel. 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Ja natuurlijk handig. 
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o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Meer vrijheid is goed, maar een vast template zorgt ervoor dat ze het niet stuk kunnen maken. Deze manier is dus wel fijn. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Dat mogen ze doen. Die vrijheid moet je ze wel geven. 

  

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Het moet wel in dezelfde stijl als de rest van de schermen. 

Misschien zoals bij Windows ‘themes’ dat het allemaal in 1 thema komt o.i.d. 

Het moet in ieder geval aan te passen zijn, maar de kleur/font/e.d. moet wel aansluiten bij de gewone schermen. 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

- 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Als je 5 keer rechts onderin het scherm klikt komt er een schermpje waar je een paswoord in kan voeren om de zuil te resetten: dat mag 

er uit gelaten. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Denk dat alles wel is besproken. Het was helder. 

Fijn dat dit onderzoek gebeurt en dat de applicatie eindelijk verbeterd wordt. 

 

 

 

- Observatie: 

Prototype1 

Heeft moeite met waar hij moet beginnen. 

 

Bij het knop keuze scherm wil hij aan de rechterkant van het scherm beginnen met de opties. 

 

Snapt gelijk dat hij op de afspraak knop moet klikken en dan op de juiste plek in het scherm kan klikken om hem te plaatsen.  

 

Wil na het invoegen van de afspraak knop het icoon invoegen in plaats van eerst de geen afspraak knop te plaatsen. Dit kan helaas niet 

met dit prototype, maar het zou wel moeten kunnen bij het echte ontwerp. 

 

Prototype 2 

Wil scrollen bij de template keuze stap. 

 

Het is niet duidelijk welke button bij welke knopkleur hoort. 

 

Bij het knop selectie scherm wil hij op volgende klikken, maar heeft daarna snel door dat er op de knoppen zelf geklikt moet worden om 

te wisselen van knop. 

 

Wil de knoppen ook al doorlinken in het prototype, maar dit is helaas niet mogelijk nu. 

 

 

Beide prototypes waren heel snel en redelijk foutloos verlopen. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Bij prototype 1 zou hij een controle element willen zien, met bijvoorbeeld een foutmelding als er iets ingevoerd wil worden zonder dat 

een benodigde voorgaande keuze gemaakt is e.d. of hij zou iets als een hulp element willen zien zoals de paperclip bij Microsoft Word 

maar dan in de vorm van een JCC Software logo. 

 

Gemeente #1 

Datum: 28/06/2016 

Gemeente: #1 

Functie geïnterviewde persoon:  functioneel beheerder van o.a. G-Bos en G-Plan 
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Relatie met zuilbeheer applicatie: beheerder (regelmatig gebruik) 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: een jaar of 8 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Nog te lastig om de juiste knop te vinden . 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Beter dan prototype 1. Hier ook soms moeite met het vinden waar knoppen waren. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Handig dat je zelf de lay-out kan kiezen en kleuren en het lettertype e.d. 

De mogelijkheid van een icoon bij de knoppen is een hele verbetering. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Zelfde als bij prototype 1: Handig dat je zelf de lay-out kan kiezen en kleuren en het lettertype e.d. 

De mogelijkheid van een icoon bij de knoppen is een hele verbetering. 

Prototype 2 was intuïtiever met goeie volgorde. Deze werkt prettiger en sneller. 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Het was lastig zoeken welke knop er gebruikt moest worden. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Niet echt iets, het werkt prettig. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

De knoppen vinden en het scherm was wat drukker. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Prototype 2 sprak meer voor zich en was daardoor minder lastig. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Het zou fijn zijn als het duidelijker zou zijn wanneer je een knop hebt aangeklikt.  

Ook als er wat meer uitleg bij de knoppen komt, bijvoorbeeld door bij een hover wat meer info te geven. Of een foutmelding als je de 

verkeerde knop aanklikt. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Nee. 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Nee (daarvoor zou dus een hover met info of een foutmelding handig zijn). 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Bij prototype 2 was dit een stuk duidelijker. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Nee. (dit lag ook aan het ontwerp, niet alleen aan de opbouw van het prototype) 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Hier wel. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is duidelijker, intuïtiever en rustiger.  

Prototype 1 is wel handiger met meer dingen in het scherm, maar het rustige van prototype 2 is fijner. 
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o Heeft het globale bewerkscherm van prototype 1 of het stap voor stap doorlopen van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Het is bij prototype 2 duidelijk welke stap je moet doen en welke acties er verwacht worden. Bij prototype 1 is het onduidelijk welke 

knoppen er gebruikt moeten worden dus dit is een stuk lastiger. 

 

o Heeft u liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 1 of heeft het 

uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Meer vrijheid kan wel fijn zijn, want dan heb je meer eigen mogelijkheid en kan je wat meer kiezen. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is rustiger en duidelijker en daardoor ook makkelijker in gebruik. Maar prototype 1 heeft wel wat meer mogelijkheden.  

Na langer gebruik zou de voorkeur waarschijnlijk uitgaan voor prototype 1. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

het is wel handig om zoveel in een scherm te kunnen doen dus dan zou prototype 1 fijner zijn. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Dit is heel fijn. Het maakt het voor de klant ook duidelijker, want die lezen vaak niet zo goed. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Het zou wel leuk zijn, maar op het oproepscherm staat ook al de tijd en datum e.d. dus het is een beetje overbodig.  

‘Het is wel aardig’. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Dat kan wel heel handig zijn bij bijvoorbeeld onderhoud of als een afdeling er niet is. Het zou een fijne toevoeging zijn.  

(Het zou ook gewenst zijn om tussen knoppen door een tekstvak mogelijkheid te kunnen plaatsen) 

 

o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Heel erg handig! Dat missen we nu wel eens om bijvoorbeeld je eigen kleur/lettertype/huisstijl/e.d. te kunnen maken. Het zou fijner zijn 

als dat zelf kan. Een hele verbetering! 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Daar zou ze heel blij van worden. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Dat is handig. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

het is redelijk, zou meer opmaak mogelijkheden willen hebben want het is nu een beetje platte tekst. Het zou fijn zijn als je volledig 

scherm kan kiezen of dat de achtergrond grijs gemaakt wordt o.i.d. zodat het scherm duidelijker benadrukt is. Het is ook belangrijk om 

de huisstijl door te kunnen voeren. 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

Bij de huidige applicatie mist het zelf knoppen/lay-out toe kunnen voegen. En de tekst/kleur/lettertypes veranderen is fijn bij de 

vernieuwde versie. Deze dingen stonden op het wensen lijstje, dus het zou fijn zijn als die ook daadwerkelijk doorgevoerd kunnen 

worden. 

 

- Algemeen 
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o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Een opmerking: als je op de afspraak knop klikt krijg je een toetsenbord om je geboortedatum in te voeren, maar de volgorde van de 

cijfers van dit toetsenbord zijn andersom dan op je telefoon. Dit vinden veel mensen verwarrend en daar komen dus af en toe klachten 

over binnen. 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Het is lastig omdat je het programma voor het eerst ziet/gebruikt. Het zou fijner zijn als er wat meer uitleg vooraf geweest was of dat er 

iets meer geoefend kon worden. 

 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

 

Het was niet helemaal duidelijk dat je bij een template met bijv. 4 knoppen ook kan kiezen om er maar 2 in te vullen. Dit was 

verwarrend bij de opdracht om het plaatje na te maken omdat bij het desbetreffende template dus 4 knoppen waren en niet maar 2. 

Daarom probeerde ze te scrollen bij de template keuze, maar dit kan niet met het prototype. 

 

Het is niet helemaal duidelijk welke knopkleur 1 en knopkleur 2 zijn (vooral bij prototype 2, omdat de kleuren daar beginnen met beide 

wit).  

 

Gemeente #2 

Datum: 11/07/2016 

Gemeente: #2 

Functie geïnterviewde persoon: Medewerker burgerzaken & belasting 

Relatie met zuilbeheer applicatie: dat doet hij er bij, zeer onregelmatig gebruik 

Jaren ervaring met JCC-klantgeleiding: 7 jaar 

 

o Wat is uw algemene indruk van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1: 

Nog minder gebruiksvriendelijk dan prototype 1. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Minder gebruiksvriendelijk dan de huidige zuilbeheer applicatie. 

 

o Welke aspecten vind u handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

- 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

- 

 

o Welke aspecten vind u minder handig/prettig van de zuilbeheer applicatie? 

Prototype1:  

Heel ongebruiksvriendelijk. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Heel ongebruiksvriendelijk. 

 

o Waren er bepaalde dingen die u lastig vond tijdens de test? 

Prototype1:  

Icoontjes invoegen. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Icoontjes toevoegen en de onnodige knoppen weghalen. 

 

o Waren er onderdelen die u op een andere manier zou willen zien? 

Prototype1:  

Deze is te moeilijk. 
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_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Zou de weggelaten knoppen gelijk weg willen hebben, niet zelf hoeven doen. 

 

o Is het duidelijk waar alle knoppen/opties voor dienen? 

Prototype1:  

Nee. 

De kies template knop e.d. is onduidelijk als je er niet veel mee werkt. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Ja. 

 

o Was het duidelijk hoe er door de prototypes heen genavigeerd moest worden? 

Prototype1:  

Deze is uitgebreider en daardoor moeilijk.  

Het was niet echt duidelijk. 

_________________________________________________________________________________ 

Prototype2: 

Makkelijker dan prototype 1, maar nog niet duidelijk.  

Niet gebruiksvriendelijk voor een leek. 

 

 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur? Licht uw antwoord toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is overzichtelijker. Prototype 1 heeft teveel info in één keer. 

 

o Heeft het stap voor stap doorlopen van prototype 1 of het globale bewerkscherm van prototype 2 uw voorkeur? 

Licht uw antwoord toe. 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is duidelijker. 

 

o Heeft het uw voorkeur om een vooraf bepaalde vaste lay-out template te kiezen zoals bij prototype 1 of heeft u 

liever veel vrijheid met een uitgebreide keuze qua template en knop lay-out zoals bij prototype 2? Licht uw antwoord 

toe.  

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Liever meer vrijheid, maar het moet wel makkelijker dan op de manieren uit de prototypes. 

 

o Welke algehele lay-out stijl heeft uw voorkeur van deze twee prototypes? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Deze is veel rustiger. 

 

o Welk prototype heeft uw voorkeur als u al een bestaande zuilinrichting heeft, maar u wilt een bepaald product 

aanpassen? 

Prototype 1 / Prototype 2, want: 

Dit prototype is fijner in gebruik. 

 

 

 

o Wat vind u van de optie om een icoon in te kunnen voegen in de knoppen? 

Goed. 

 

o Als u naar prototype 1 kijkt, ziet u dat er een optie met ‘extra features’ is. Deze extra features zijn op bepaalde 

plekken in de scherm lay-out te plaatsen. Wat zijn uw gedachten bij deze ‘extra features’?  Denkt u dat dit een goede 

toevoeging kan zijn aan de zuilbeheer applicatie? 

Hij zou alleen de digitale tijdsweergave in het scherm willen hebben. De rest van de extra features vind hij niet nodig. 

 

o Bij prototype 1 is er ook de optie om een tekst vak in te voegen om bijvoorbeeld extra informatie op de zuilapplicatie 

weer te kunnen geven. Wat zijn uw gedachten hierbij? Denkt u dat dit een nuttige toevoeging kan zijn?  

Zeker. Dit moet sowieso kunnen. 
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o Het is bij deze beide prototypes mogelijk om de scherm lay-out in de zuilbeheer applicatie zelf te bepalen. Bij de 

huidige versie is dit niet het geval. Wat zijn uw gedachten hierbij? Vind u het handig als de lay-out in de applicatie 

zelf gekozen kan worden? 

Natuurlijk. Dit moet de klant zelf kunnen. 

 

o Vind u de manier van het instellen van de lay-out fijn op deze manier? Of zou u liever meer/minder vrijheid hierin 

willen? 

Veel vrijheid. Wil zelf kunnen bepalen om  knoppen erin te plaatsen en posities en kleuren e.d. 

 

o Wat vind u van de mogelijkheid om bij verschillende zuilschermen een ander template te kunnen gebruiken? 

Dat moet zeker. 

 

o Zou u de algemene schermen (bon afdruk scherm e.d.) aan willen kunnen passen? 

Zou hij zelf aan willen kunnen passen. Wil vrijheid hierin. 

 

o Zijn er nog bepaalde opties/functies e.d. die u mist in de zuilbeheer applicatie? 

Ze hebben in de ochtend vrije inloop en in de middag alleen op afspraak. Hij zou daarom willen dat het hoofdscherm vanaf een bepaalde 

tijd in de middag een ander scherm weer kan geven dan in de ochtend. 

 

- Algemeen 

o Heeft u nog andere ideeën/wensen/opmerkingen betreffende de zuilbeheer applicatie? 

Zelf lay-out en kleur e.d. instellen moet kunnen! 

 

o Heeft u op- of aanmerkingen over deze gebruikstest en/of de vragen/opzet van het interview? 

Zou de prototypes iets uitgebreider willen zien met meerdere schermen inrichten e.d., maar snapt dat dit wegens korte uitvoertijd niet 

mogelijk is. 

 

 

 

- Observatie: 

 

Prototype1 

Wil heel snel op opslaan klikken steeds. 

 

Vind het prototype nogal moeilijk. 

 

Prototype 2 

Is iets te wild met klikken waardoor de juiste knoppen niet altijd gelijk werken. 

 

Had niet door dat je het icoon in moest voegen voordat hij verder kan naar de volgende knop. 

 

 

- Los opgeschreven tijdens het interview gedeelte: 

Wil graag een timer hebben voor de zuil. 

 

 Vond producten op hun plek slepen zoals het in de huidige applicatie gebeurt handiger dan hoe het bij de prototypes werkte. 

 

Hij vind de huidige zuilbeheer applicatie fijner werken, vooral met het knoppen in het scherm slepen dus. 

 

 

 

 

 


