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SAMENVATTING 

Dit onderzoek gaat over de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van de website in combinatie met 

de app van Wandelnetwerk Noord Holland. Deze wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland (RNH). De 

website in combinatie met de app geven wandelaars de mogelijkheid om mooie wandelroutes te plannen 

voor verschillende afstanden en gebieden in Noord-Holland. Maris B.V. en Recreatie Noord-Holland willen 

graag weten hoe de website in combinatie met de app wordt ervaren onder de gebruikers. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Hoe kan het gebruik en begrip van de website 

Wandelnetwerk Noord-Holland in combinatie met de app verbeterd worden op het gebied van UX design 

en gebruiksvriendelijkheid? 

Door de resultaten uit de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken te koppelen aan de literatuur uit het 

theoretisch kader en de beschreven probleemanalyse, wordt er een compleet beeld geschetst over de 

gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van de website in combinatie met de app.  

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er verschillende aspecten van belang zijn voor een 

optimale gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van de website en app van WNH. Deze aspecten 

zijn vormgeving, hulp bieden waar nodig, duidelijke navigatiestructuur en toevoegen van extra 

functionaliteiten in de app en website. Deze onderdelen zullen de gebruikerservaring en 

gebruiksvriendelijkheid bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 - INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de aanleiding 

van deze scriptie. De opdrachtgever en de organisatie 

waar de onderzoeker werkt en de rol van de 

onderzoeker is in dit hoofdstuk beschreven. 
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1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Als afstudeeronderzoek is er gekozen om een 

onderzoek te verrichten naar de 

gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van 

een website en app. Dit gaat om de website en app 

van Wandelnetwerk Noord-Holland (WNH): 

www.wandelnetwerknoordholland.nl. Deze 

worden beheerd door Recreatie Noord-Holland 

(RNH). De website in combinatie met de app, die 

RNH aanbiedt, geven wandelaars de mogelijkheid 

om mooie wandelroutes te plannen voor 

verschillende afstanden en gebieden in Noord-

Holland.  

Maris B.V. en RNH willen graag weten hoe de 

website in combinatie met de app wordt ervaren 

onder de gebruikers. Via de website, Facebook en 

APP stores komen veel positieve reacties binnen 

maar ze krijgen ook veel vragen en opmerkingen 

binnen dat bepaalde functies niet werken. 

Gebruikers vertellen daarnaast niet wat ze liever 

anders zien. Enkele voorbeelden van reacties zijn: 

Positief: Wij Saampjes “Vandaag onze eerste 

wandeling gedaan met de app, heel handig!“  

Neutraal: Annette Kaper: “Ben erg enthousiast 

over de app. Maar sinds een week kan ik mijn 

locatie niet meer zien. Dat vind ik erg jammer. De 

oplossingen die ik al gelezen heb, lossen het niet 

op.” 

Negatief: Ron de Groot: “De app geeft ook bij mij 

de locatie niet weer ( Motorola 4 g plus ) terwijl 

GPS wel aan staat. 1 mei e-mail hierover verzonden 

maar helaas geen reactie gehad” 

RNH en Maris B.V. weten niet of de website in 

combinatie met de app optimaal wordt benut. Dit 

onderzoek probeert daar een antwoord op te 

vinden. Daarbij is het belangrijk om te weten wie 

de gebruiker is, of de website en app 

gebruiksvriendelijk is en of er nog punten zijn die 

verbeterd kunnen worden. De doelgroepen van dit 

onderzoek zijn de organisatie (RNH, directie Fred 

Rodenbach), de ontwikkelaars (Maris B.V.) en de 

gebruikers van de website en app. 

Daarnaast kunnen ook andere mensen belang 

hebben bij de resultaten van dit onderzoek. Hierbij 

kan je denken aan web en app ontwikkelaars en 

eigenaren van wandel websites en apps. 

 

Er is zowel door RNH als de ontwikkelaar wel 

aandacht besteed aan dit onderwerp, maar 

wellicht niet voldoende of op de juiste manier. De 

website en app statistieken worden regelmatig in 

de gaten gehouden om zo het gebruik te meten. 

Uit deze statistieken komt niet naar voren of de 

gebruikers de website en app begrijpen en of het 

gebruiksvriendelijk is. Voorbeelden van website 

statistieken zijn het aantal downloads, het aantal 

unieke bezoekers, de gebruikte browser etc. Deze 

statistieken laten de grote van het gebruik zien, 

maar niet de mate van gebruikerservaring of 

gebruiksvriendelijkheid. De reacties op social 

media geven een indicatie over de tevredenheid 

van gebruikers, maar geven geen meetbare 

indicatie hiervan. 

Zowel de gebruikers van de website en app als de 

klant (RNH) en de ontwikkelaar (Maris B.V.) 

hebben om deze redenen baat bij dit onderzoek. 

Zowel de klant als de ontwikkelaar wenst als 

resultaat van dit onderzoek meer inzicht te krijgen 

in de gebruikers van de website en app van WNH.  

De ontwikkelaar wilt daarnaast weten hoe goed de 

website en app het doen op het gebied van 

gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring en 

hoe dit eventueel verbeterd kan worden.

file:///C:/Users/Dniieze/Desktop/www.wandelnetwerknoordholland.nl


1.2 De organisatie – Maris B.V. 

Marine Information Services B.V., kortweg Maris B.V., is opgericht in 1995 en is ontstaan vanuit 

Rijkswaterstaat. MARIS is een BV onder een stichting. De bestaansreden van MARIS is het ontwikkelen en 

opzetten van marine data management services en netwerken op een pan-Europese schaal. Maris B.V. 

heeft elf medewerkers in dienst en is gevestigd in Voorburg. 

Maris B.V. houdt zich bezig met een breed scala aan werkzaamheden: 

 Ze zijn betrokken bij EU-projecten die als doel hebben het op elkaar afstemmen en standaardiseren 

van de toegang tot mariene data. Hierbij houden ze zich onder andere bezig met het ontwikkelen 

van de infrastructuur; 

 Het ontwerpen en maken van applicaties op het gebied van mariene databeheer; 

 Het ontwerpen en maken van websites en applicaties voor zowel wetenschappelijk als recreatief/ 

toeristisch gebruik; 

 Online uitgever van twee gerespecteerde juridische bladen, Transnational Dispute Management 

(TDM)  en Oil, Gas and Energy Law (OGEL) 

Door middel van Europese financiering worden deze projecten gefinancierd. Ongeveer 50% van de omzet 

van MARIS komt voort uit Europese projecten. Gezien de Europese Unie belang hecht aan het ontwikkelen 

van applicaties die ook van belang zijn voor andere applicaties, moeten ontwikkelingen ook in de markt 

uitgezet kunnen worden.  

 

Vaak dekken deze projecten alleen de werkelijke directe kosten (of 75% daarvan), zonder marge. 20% van 

de omzet van MARIS komt daarom uit de Nederlandse markt in de vorm van apps, kaartapplicaties en 

websites. De laatste 30% van de omzet wordt behaald uit het management van de academische 

tijdschriften OGEL/TDM. De totale netto omzet van MARIS bedraagt ongeveer 1.2 miljoen euro. 

Het bedrijfsproces binnen Maris B.V.:

 

Figuur 1: Bedrijfsproces Maris B.V. 

De rol van multimedia voor Maris B.V. en de manier hoe Maris B.V. met multimedia en andere projecten 

omgaat. 

Maris B.V. maakt onder andere apps, websites, online kaartapplicaties en drukwerk voor bedrijven en 

overheidsinstanties, zowel internationaal als nationaal. De werkzaamheden binnen de projecten worden 

onderverdeeld onder designers, programmeurs en marketing deskundigen. Zij werken samen om tot een 

mooi product te komen. De deadlines worden altijd gehaald en de klant tevredenheid staat voor op. 
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De afdelingen binnen Maris B.V. 

Maris B.V. is niet heel groot: één directeur, twee designers, één marketing medewerker, vier 

programmeurs, één projectleider en twee office management. Er is een platte organisatiestructuur met 

directe en korte communicatielijnen. Hierdoor weet iedere werknemer wat er van hem of haar verwacht 

wordt.  

1.3 Rol van de onderzoeker in de organisatie 

Denise Pons is ruim 8 jaar in dienst bij Maris B.V. Haar takenpakket binnen Maris B.V. bestaat uit het 

bedenken, ontwerpen en het uitwerken van websites en/of apps. In haar werkzaamheden wordt er door 

budget of tijdsdruk te weinig onderzoek verricht naar de gebruiker. Ze weten daarom vaak niet of de 

producten die ze aanleveren begrepen wordt door de gebruiker.  

 

1.4 De opdrachtgever – Recreatie Noord-Holland 

Zowel RNH als Recreatie-West Friesland zijn in het beheer van het Wandelnetwerk Noord-Holland. Een 

wandelnetwerk bestaat uit een netwerk van wandelpaden die gekoppeld zijn via wandel keuzepunten. Een 

wandelnetwerk bestaat uit gekoppelde wandelpaden die voorzien zijn van paaltjes waar pijlen op staan. De 

pijlen voeren naar de keuzepunten die geplaatst zijn op splitsingen of kruispunten van paden en wegen. Bij 

een aantal keuzepunten staan overzichtsborden om de wandelaars te helpen bij de planning van hun route. 

De website en app worden beheerd en verzorgd door RNH. RNH is ontstaan als provinciaal bureau. Sinds 

2004 zijn ze als zelfstandig dienstverlener verder gegaan. RNH is een organisatie die zorgt voor een 

afwisselend en breed aanbod van recreatieve activiteiten in een natuurrijke omgeving.  

Duurzaamheid staat centraal: een goed evenwicht tussen recreatie en natuur komt de totale kwaliteit van 

het gebied ten goede.  

De kerntaken van RNH bestaan uit:  

- bestuursadvisering; 

- gebiedsontwikkeling en –beheer; 

- veiligheidsbeleving 

1.5 Omgevingsfactoren toerisme/recreatie RNH 

Demografische omgevingsfactoren 

De recreatieve en toeristische sector draait om mensen. Als er geen mensen zijn dan is er geen toerisme. 

Ontwikkelingen op demografisch gebied moeten daarom in de gaten gehouden worden, zodat hier op tijd 

ingespeeld kan worden. 

 Nederland telt begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal 

de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de 

totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS, 2015); 
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 Uit recent onderzoek (CBS, 2018) blijkt dat de groei van de Nederlandse bevolking stijgt van ca. 15,8 

miljoen inwoners in 2000 tot ca. 17 miljoen inwoners in 2018;  

 Uit recent onderzoek (CBS, 2017) blijkt dat de ‘nieuwe senioren’, na 1995, gemiddeld hoger zijn 

opgeleid, hebben een hoger inkomen en zijn in verhouding fitter en actiever dan de traditionele 

groep 65-plussers;  

 In 2017 is het toerisme met ruim 9% gegroeid in vergelijking met 2016 (CBS, 2018). 

 

Economische omgevingsfactoren 

Nederland verkeert sinds 2008 in een economische crisis. Hoewel het CBS een herstel verwacht voor de 

periode 2015-2018, betekent dit nog niet dat de crisis voorbij is. Enkele ontwikkelingen die van invloed 

kunnen zijn op de toeristisch/recreatieve sector: 

 Dalend besteedbaar inkomen; 

 Dalende werkgelegenheid; 

 Vakantie en dagje uit worden bezuinigd. 

 

Sociale-culturele omgevingsfactoren 

Deze omgevingsfactoren hebben betrekking op veranderingen in de cultuur en leefgewoonten/-

omstandigheden, zoals de wijze waarop mensen met elkaar omgaan of de zienswijze op materiële zaken. 

Deze zaken kunnen een impact hebben op het gebied van toeristische en recreatieve bedrijven. 

 Hoger opleidingsniveau – interesse in cultuur en geschiedenis stijgt; 

 Interesse in duurzaamheid, gezondheid en wellness; 

 Arbeidsmarkt wordt flexibel waardoor het mogelijk is om meer deeltijd of thuis te werken; 

 Het kunnen gebruiken van producten is belangrijker dan het bezitten ervan. 

 

Technologische omgevingsfactoren 

Consumenten hebben 24 uur per dag 7 dagen per week, met de mogelijkheden van de huidige technologie, 

toegang tot allerlei informatie en de mogelijkheid om zelf maatwerk oplossingen te maken of te zoeken 

voor hun behoeftes. Deze ontwikkelingen hebben zeker invloed op de toeristische en recreatieve sector: 

 In 2016 onderzocht Lettinga dat 97% van de Nederlanders tussen de 12-65 jaar gebruik maakt van 

het internet; 

 In 2018 hebben 89% van de huishoudens een mobiele telefoon of smartphone (CBS 2018, 8 maart); 

 Van de 65-plussers gebruikt 23% een smartphone (CBS, 2016, 30 juni); 

 In 2015 hebben 58% van de huishoudens een tablet (CBS, 2016, 30 juni); 

 Nederlanders zijn gemiddeld twee uur per dag online (ANP). 
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Ecologische omgevingsfactoren 

Diverse ecologische factoren waar rekening mee gehouden dient te worden: 

 Opkomst van elektrische fietsen; 

 Opkomst elektrische auto’s; 

 Opwarming van de aarde; 

 Klimaatverandering zoals stijging water temperatuur, overstromingen, extremere 

weersomstandigheden, droogtes en versneld smelten ijskap; 
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HOOFDSTUK 2 - 

PROBLEEMSTELLING 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling 

omschreven, die tijdens dit gehele onderzoek 

centraal zal staan. Ook wordt een aantal 

deelvragen geformuleerd. Als laatste komt het 

onderzoeksmodel aan bod. 
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2.1 inleiding 

De website in combinatie met de app, die WNH aanbiedt, geven wandelaars de mogelijkheid om mooie 

wandelroutes te plannen voor verschillende afstanden en gebieden.  

De website in combinatie met de app is een niet voor de hand liggend systeem. Dat komt omdat de website 

niet automatisch synchroniseert met de app. Als een gebruiker een wandelroute maakt op de website dan 

moet de gebruiker deze route met een route code of QR code installeren in de app. In andere apps wordt 

dit vaak automatisch gesynchroniseerd door middel van een login account. Het is daarom maar de vraag of 

dit systeem optimaal benut wordt door de gebruiker. Daarbij is het belangrijk om te weten wie de 

doelgroep is, wat de ervaring is van de gebruiker, of de website in combinatie met de app 

gebruiksvriendelijk is en of er nog punten zijn die verbeterd kunnen worden. Ook hebben gebruikers in het 

verleden problemen gemeld met het gebruik van de locatie en komen er frequent vragen van gebruikers 

over de website, planner en app.  

Maris B.V. en RNH willen graag weten hoe de website in combinatie met de app wordt ervaren door de 

gebruikers. Dit is belangrijk vanwege verschillende aspecten: 

• Voor Maris is het nuttig, omdat er veel partijen zijn die wandelapps aanbieden en Maris dus 

moet blijven concurreren; 

• Voor RNH omdat ze een goede service willen aanbieden; 

• Voor de wandelaars omdat de ervaring wordt verbeterd 

 

2.2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het uitbrengen van een advies aan de ontwikkelaars en opdrachtgever van 

de website in combinatie met de app om zo de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid te 

verbeteren. Dit advies wordt vervolgens omgezet in een prototype van de website en app. 

 

2.3 Hoofdvraag 

Hoe kan het gebruik en begrip van de website Wandelnetwerk Noord-Holland in combinatie met de app 

verbeterd worden op het gebied van UX design en gebruiksvriendelijkheid? 

 

2.4 Deelvragen 

Deelvragen die moeten leiden tot een antwoord op de hoofdvraag zijn als volgt geformuleerd: 

1. Hoe kan de gebruikerservaring en de gebruiksvriendelijkheid van de website in combinatie met 

de app verbeterd worden?  

Onderzoeksmethode: literatuuronderzoek 

2. Wie zijn de aanbieders in andere regio’s en hoe worden deze aanbieders door de gebruiker 
beoordeeld? 
Onderzoeksmethode: benchmark 
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3. Hoe vaak gebruiken wandelaars de website in combinatie met de app en hoe beoordelen zij de 
huidige app en website? 
Onderzoeksmethode: website statistieken  

4. Wie zijn de gebruikers van WNH? 
Onderzoeksmethode: enquête 

5. Wat zijn de wensen en behoefte van de gebruikers? 
Onderzoeksmethode: enquête 

6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met de app gebruiksvriendelijk? 
Onderzoeksmethode: usability onderzoek en veldonderzoek met als dataverzamelingsmethode 
interviews 

7. Wat kan er nog verbeterd worden aan de website in combinatie met de app? 
Onderzoeksmethode: Veldonderzoek naar Usability & UX met als dataverzamelingsmethode 
interviews 

 

2.5 Afbakening 

Er wordt continu gereageerd door Maris op problemen welke zijn gemeld door de gebruiker. Problemen als 

kwijtraken van de locatie vereisen directe acties van Maris. Soms kan dit komen door het design, als 

bijvoorbeeld de knop “gebruik mijn locatie” niet wordt gevonden, maar vaak zijn dit problemen die gemeld 

worden door de gebruiker. Dit onderzoek zal zich enkel richten op verbetering van het design voor de 

gebruiker en niet op problemen in de website/app. 
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HOOFDSTUK 3 - 

ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het 

onderzoek is opgezet. Oftewel: de manier 

waarop antwoorden op de deelvragen worden 

gezocht. Hierbij is er aangegeven welke theorie 

input zal leveren, welke informatie op welke 

manier wordt verzameld, enz. 
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3.1 Onderzoeksmodel 

In het onderzoeksmodel (tabel 1) wordt weergegeven welke informatie er nodig is om de hoofdvraag te 

kunnen beantwoorden. In de eerste fase (A) wordt er vooronderzoek gedaan naar de theorie over usability 

en user experience in de literatuur. 

 

In de tweede fase (B) zal de huidige situatie met betrekking tot de usability van de website en app van WNH 

onderzocht worden. De kaart applicatie die zich in de app bevindt wordt apart onderzocht.  

 

Daarnaast wordt er een literatuuronderzoek gedaan om een antwoord te vinden op de eerste deelvraag. 

De theorie over de literatuur zal hierbij bijdragen. Tevens wordt in kaart gebracht wie de andere wandelapp 

aanbieders zijn en hoe populair de website en app is van Wandelnetwerk Noord-Holland. 

De resultaten uit de theorie zullen input geven voor de enquête vragen. Hierdoor kunnen er gerichte 

vragen gesteld worden over de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van de website in combinatie 

met de app. Om nog verder onderzoek te doen naar het gebruik van de app en website van WNH wordt er 

ook een veldonderzoek verricht om een antwoord te krijgen op deelvraag 6 en 7.  

 

In fase C wordt de verzamelde gegevens uit fase B geanalyseerd. In fase D wordt de informatie verwerkt in 

een advies en herontwerpen.  

 

 

 

- Huidige situatie usability 

- Gebruikerservaring en gebruiks- 
vriendelijkheid van apps en 
websites 

- Wie zijn de andere aanbieders? 
Hoe populair is de WNH app + 
website? 

- Enquête - Wie zijn de WNH 
wandelaars? 

- Observatie - Hoe wordt het 
systeem gebruikt? 
Verbeterpunten? 

 

 

 

Resultaten 
analyseren 

 

- Conclusies en 
aanbevelingen 

- Ontwerpen 

 

- Theorie Usability 
- Theorie UX 
- Vooronderzoek 

 

Tabel 1: Onderzoeksmodel 

A 
 

B 

 

C 

 

D 
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3.2 Literatuuronderzoek 

Door middel van een literatuuronderzoek zal er een antwoord worden gezocht op de deelvraag:  

1. Hoe kan de gebruikerservaring en de gebruiksvriendelijkheid van een website in combinatie met 

een app verbeterd worden?  

Benaderingswijze 

Er is op het internet en in boeken naar literatuur gezocht dat een antwoord moet vinden op de volgende 

vragen: 

- Wat is een gebruiksvriendelijke website en app? 

- Hoe wordt de gebruikerservaring positief vergroot van een website en app? 

- Hoe gebruiksvriendelijk zijn websites in combinatie met een app? 

De artikelen dienen allemaal wetenschappelijk onderbouwd te zijn om de betrouwbaarheid te waarborgen. 

Daarom is er gezocht naar artikelen op scholar.google.nl. De literatuur is beoordeeld op auteur, bron, 

publicatiedatum en referenties. Op deze manier is er beoordeeld of de gekozen literatuur betrouwbaar is 

voor dit onderzoek. 

Procedure 

De boeken ‘Don’t make me think van Steve Krug (S. Krug, 2013)’en ‘Mobile usability’ van J Nielsen  usability 
(Nielsen, J & Budiu, R, 2012) zijn gebruikt om een antwoord te vinden op de vraag: ‘wat is een 
gebruiksvriendelijke website en app?’. 

Het boek ‘The Elements of User Experience’ (Garrett, J 2010) is gebruikt om een antwoord te vinden op de 
vraag ‘Hoe wordt de gebruikerservaring positief vergroot van een website en app?’.  

Hoe gebruiksvriendelijk zijn websites in combinatie met een app? Er zijn online weinig tot geen artikelen te 

vinden over dit onderwerp. Daarom is er gezocht naar artikelen over de gebruiksvriendelijkheid van de QR 

code. De QR code maakt namelijk de samenwerking tussen de website en app mogelijk. Ook hierover zijn 

weinig artikelen beschikbaar omdat de QR Code een relatief nieuw concept is. De onderzoeker heeft 

uiteindelijk toch nog een mooi onderzoek gevonden (Imoderate & CMB, 2012). Samen met iModerate, 

vroeg CMB 1.228 respondenten om hun gedachten en gewoonten te delen over de QR Code.  

Waarom er voor deze literaturen zijn gekozen is terug te vinden in bijlage 11. 

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in paraaf §4.4 t/m §4.7 

3.3 Usability heuristieken onderzoek 

 

Als de website en/of app de verkeerde informatie geven of een bezoeker kan de juiste informatie niet 

vinden, dan is er een grote kans dat de bezoeker naar de concurrent gaat. Daarom is het belangrijk om te 

kijken of de app en website aan de usability (gebruiksvriendelijkheid) principes voldoet. De website en app 

moet kunnen bieden wat een bezoeker verwacht. 
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Door middel van een usability onderzoek zal er een antwoord worden gezocht op de volgende deelvraag: 

6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met de app gebruiksvriendelijk? 

Er zal met behulp van de methode van Jakob Nielsen onderzocht worden of de huidige website en app van 

WNH aan de usability principes voldoet. Jakob Nielsen is een bekend consultant op het gebied van 

gebruiksvriendelijke interface ontwerpen (Nielsen, z.d.). Hij heeft een inspectietechniek tool ontwikkeld die 

inzicht geeft in de usability problemen die vaak voorkomen (Nielsen, J. (1995).  

Deze tool is een bekende en veel toegepaste methode om usability te testen. Tijdens het usability 

onderzoek wordt de website en app systematisch beoordeeld door een aantal testers of usability experts 

ten opzichte van een aantal usability principes (heuristieken). In paraaf §4.1 wordt er uitgelegd waarom er 

voor Nielsen gekozen is. 

 

De app heeft een kaart applicatie waarop de gebruikers de wandelroute kunnen bekijken. Deze kaart 

applicatie wordt apart onderzocht door middel van de heuristieken van Kuparinen, Silvennoinen, en 

Isomäki. In paraaf §4.2 wordt er uitgelegd waarom er voor deze heuristieken gekozen is. 

Dit usability onderzoek wordt afgelegd door twee usability experts. Op deze manier wordt er van twee 

kanten gekeken naar de website en app. 

 

Het is van belang om met minimaal twee experts (Nielsen & Molich, 1990) te werken die goed op de 

hoogte zijn van de richtlijnen om zo tot betrouwbare resultaten te komen. Usability expert en schrijver van 

dit onderzoek en haar collega, ook usability expert, zullen het usability onderzoek uitvoeren. Zij zijn in staat 

om de website en app op een juiste manier te evalueren en onafhankelijk van elkaar te rapporteren. Beide 

onderzoekers krijgen de checklist van Nielsen en zullen onafhankelijk van elkaar de website en app 

onderzoeken. Dit zal ongeveer een uur duren.  

 

In grote lijnen zullen de gevonden observaties in de usability test geanalyseerd worden op het gebied van 

lay-out, navigatie en de tekst-beeldverhouding van de app en website. De bevindingen worden genoteerd. 

Zodra het onderzoek uitgevoerd is, worden beide resultaten bekeken en geanalyseerd door de schrijver van 

dit onderzoek. De resultaten worden met elkaar vergeleken en de bevindingen worden meegenomen in het 

advies en prototypes. 

Het doel van dit usability onderzoek is om eventuele usability problemen te vinden en hier advies over uit 

te brengen.  

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in paraaf §5.1 

 

 

  



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
20 

3.4 website statistieken & benchmark  

Door middel van website statistieken en benchmark zal er een antwoord worden gezocht op deelvragen:  

 2. Wie zijn de aanbieders in andere regio’s en hoe worden deze aanbieders door de gebruiker 

beoordeeld? 

 3. Hoe vaak gebruiken wandelaars de website in combinatie met de app en hoe beoordelen zij de 

huidige app en website? 

Er zijn verschillende soorten wandelapps op de markt, zowel gratis als betaald. Een aantal gratis varianten: 

natuur routes, Vitens wandelapp, wandelen, route.nl, wandelen in Overijssel en wandelroutenetwerk. 

Deze apps bevatten zowel routes van heel Nederland als alleen van een regio. Een aantal wandelapps 

onderzocht op functie, beoordeling, waardering, kenmerken en vormgeving. De resultaten van dit 

onderzoek dienen een antwoord te geven op deelvraag 2: Wie zijn de aanbieders in andere regio’s en hoe 

worden deze aanbieders door de gebruiker beoordeeld? 

Er zal eerst begonnen worden met een zoektocht op het internet bij de IOS en Google Play store. Daarnaast 

zal er gezocht worden of er ook andere wandelapps zijn waarbij je een route alleen op de website kunt 

maken in plaats van in de app. 

Bij dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van het boek "Deskresearch" (veen 2010). Dit boek zal 

helpen bij het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie. 

Voor de derde deelvraag wordt er gekeken hoe vaak de website van WNH in combinatie met de app 

gebruikt wordt en hoeveel gebruikers dit gebruiken. De statistieken van de hosting en Google Analytics 

zullen hier een antwoord op geven.  

Deze statistieken geven inzicht hoe vaak de website in combinatie met de app gebruikt wordt. De recensies 

van IOS en Google Play store geven inzicht hoe de gebruikers de app beoordelen. De resultaten uit de 

enquête zullen vertellen hoe de gebruikers de website beoordelen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in paraaf §5.2 & §5.3 

3.5 Enquête 

Door middel van een online enquête zal er een antwoord worden gezocht op de volgende deelvragen: 

 4. Wie zijn de gebruikers van WNH? 

 5. Wat zijn de wensen en behoefte van de gebruikers? 

USE Questionnaire: Usefulness, Satisfaction, and Ease of use (USE) (Luud, 2001) is een gevalideerde 

vragenlijst die veel gebruikt wordt voor enquête onderzoek. De USE bestaat uit 30 vragen die 

onderverdeeld zijn in onderwerpen. Zie voor meer informatie paraaf §4.5. 
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Om antwoorden te krijgen op deelvraag 4 worden er bijvoorbeeld vragen gesteld over leeftijd, geslacht en 

wandelingen. Om antwoorden te krijgen op deelvraag 5 wordt er bijvoorbeeld gevraagd of de respondent 

verbeterpunten heeft voor de website en/of app. De enquête wordt op Facebook en op de website van 

WNH geplaatst. Alle gebruikers die de website en app gebruiken, worden gevraagd de online enquête in te 

vullen.  

Minimaal 267 gebruikers dienen de enquête in te vullen om betrouwbare resultaten te krijgen. Er is gebruik 

gemaakt van een steekproefcalculator (https://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-

algemeen/steekproefcalculator/#Depopulairstesteekproefcalculatorvannederland) om te bepalen hoeveel 

respondenten er nodig zijn om tot een representatieve uitkomst te komen.  

Stichting Wandelnet (2018) concludeert dat er in Nederland 10,5 miljoen mensen wandelen voor hun 

plezier waarvan er 59% in de regio Noord-Holland wandelen.  

De populatie van 20.000 wordt gebruikt omdat de steekproefcalculator concludeert dat de 

steekproefgrootte niet veel meer veranderd bij een populatie hoger dan 20.000. Bij een 

betrouwbaarheidsniveau van 99% zijn er 642 respondenten nodig, bij 95% zijn er 377 respondenten nodig 

en bij 90% zijn er 267 respondenten nodig. Er wordt uitgegaan van 5% margin of error.  

Om gebruikers enthousiast te krijgen dat ze de enquête invullen zal er een actie aan de enquête gekoppeld 

worden. Gebruikers maken bijvoorbeeld kans op een boek of een kop koffie met gebak als ze de online 

enquête invullen. De enquête zal zowel open vragen als gesloten vragen bevatten. Om betrouwbaarheid te 

valideren worden gebruikers die vaker dan één keer de enquête invullen, verwijderd uit de lijst. Daarnaast 

wordt de enquête online gezet op de Facebook pagina van Wandelnetwerk Noord-Holland die meer dan 

4000 volgers heeft. De mensen die deze pagina volgen hebben een passie voor wandelen. 

Om gebruikerservaring te meten zal gebruik worden gemaakt van een Likert schaal (1-5). Gebruikers 

kunnen aangeven hoe gebruikersvriendelijk zij de app en website vinden op basis van een schaal van 1 tot 

5. Dit geeft een goed beeld van de huidige gebruiker en zal als input dienen om te zien wie er uiteindelijk 

geïnterviewd moet worden.  

Het boek ‘The user is always right’ (Mulder, 2007), zal vervolgens gebruikt worden bij het verwerken van de 

resultaten die uit de online enquêtes zullen komen. Het boek geeft informatie over hoe je de resultaten kan 

verwerken. De resultaten zullen een effectieve kijk geven op hoe verschillende gebruikers de app en 

website gebruiken en of de gebruikers de app gebruiken als gedacht werd tijdens de ontwikkeling. Er zijn 

vele soorten wandelaars. Wandelaars verschillen bijvoorbeeld van leeftijd, geslacht, type wandelaar, 

wandelen vaak, wandelen eens per jaar, gebruiken de app of gebruiken een kaart. Wandelaars dienen 

daarom gesegmenteerd te worden om te kijken of er nog verschil zit tussen deze twee groepen bij het 

gebruik van de website en app. De wandelaars worden gesegmenteerd op basis van leeftijd. 

De keuze om te segmenteren op leeftijd is gebaseerd op het uitgevoerde literatuuronderzoek van de 

nationale wandelmonitor (2016). Zij segmenteren op basis van leeftijd en concludeert dat er een wezenlijk 
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verschil is tussen wandelaars van verschillende leeftijden. Het onderzoek concludeert bijvoorbeeld dat 

ouderen kleinere afstanden wandelen. Verder gebruiken jongeren vaker GPS om te wandelen en maken 

mensen met een leeftijd tussen 25-54 gebruik van informatie ter plekke. Deze conclusies worden als basis 

gebruikt voor de gekozen segmentatie. 

 

De leeftijdsverschillen kunnen weer hele andere resultaten opleveren van elkaar. Daarom is er gekozen om 

de gebruikers te segmenteren. 

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in paraaf §5.4 

3.6 Veldonderzoek (interviews) 

Uit de interviews zal blijken hoe gebruiksvriendelijk de website in combinatie met de app is en hoe de 

gebruikerservaring is bij de gebruiker. Er zal een antwoord worden gezocht op de volgende deelvragen: 

- 6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met de app gebruiksvriendelijk? 

- 7. Wat kan er nog verbeterd worden aan de website in combinatie met de app? 

Zodra de resultaten van het usability onderzoek en de online enquêtes binnen zijn, wordt er een 

veldonderzoek verricht.  

Vanaf verschillende startpunten kunnen wandelaars mooie wandelroutes maken. Er zijn voldoende 

parkeermogelijkheden, er staat een informatiebord en meestal is er de gelegenheid om wat te eten en te 

drinken. De onderzoeker zal daarom haar veldonderzoek verrichten bij meerdere startpunten omdat ze 

daar de meeste kans krijgt om wandelaars tegen te komen. 

 

Door meer gericht te kijken naar de gebruiksvriendelijkheid en de gebruikerservaring, worden er bij een 

aantal startpunten minimaal tien wandelaars gevraagd of ze de website en app gebruiken, welk apparaat ze 

hiervoor gebruiken en of ze een paar eenvoudige handelingen willen uitvoeren op de website en app. Dit 

aantal testpersonen is gekozen omdat Jacob Nielsen (Nielsen, 2000) ervanuit gaat dat je met 5 

testpersonen 75% van de problemen achterhaalt. Steve Krug verteld in zijn boek ‘Don’t make me think’ 

(Krug, 2013) dat 3 testpersonen al genoeg zijn. Daarna zullen er weinig nieuwe problemen naar voren 

komen.  

De wandelaars worden gesegmenteerd op leeftijd. Een aantal wandelaars boven en onder de 50 jaar. Zo 

wordt er gekeken hoe de gesegmenteerde gebruikers het systeem gebruiken. Om betrouwbaarheid te 

waarborgen worden aan alle wandelaars dezelfde vragen en handelingen gesteld. 

Deze vragen en handelingen worden genoteerd en geobserveerd door de onderzoeker. Dit zal een beeld 

geven hoe verschillende wandelaars de app gebruiken en zal duidelijkheid geven of personen de app op 

dezelfde manier gebruiken als gedacht werd tijdens de ontwikkeling.  

Er wordt met deze simpele handelingen dus een duidelijker beeld gegeven of de verwachte usability en 
gebruikerservaring van de ontwikkelaar ook aansluit bij de werkelijke usability. en gebruikerservaring door 
de gebruiker wordt ervaren.  
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Nadat de wandelaars de handelingen uitgevoerd hebben worden ze gevraagd of zij zelf nog wat 

verbeterpunten hebben voor de website en app. Dit zal een antwoord geven op deelvraag 7: Wat kan er 

nog verbeterd worden aan de website in combinatie met de app? 

Deze verbeterpunten kunnen ook naar voren komen als de wandelaar de handelingen uitvoert op de 

website en app. De opmerkingen en verbeterpunten worden geanalyseerd en meegenomen in de 

aanbevelingen en het uiteindelijke prototype. 

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in paraaf §5.5  
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HOOFDSTUK 4 - THEORIE 

Om de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag te 

kunnen beantwoorden wordt er in dit hoofdstuk 

informatie uit de theorie gehaald. 

Er wordt daarnaast een antwoord gezocht op de 

eerste deelvraag: Hoe kan de gebruikerservaring en 

de gebruiksvriendelijkheid van de website in 

combinatie met de app verbeterd worden? 
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4.1 Usability  

De internationale standaard (ISO 9241-11) geeft richtlijnen voor usability en definieert (Bevan, 2008) deze 

als volgt: “The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” Dus hoe gebruiksvriendelijk je 

product is wordt bepaald door bruikbaarheid, toegankelijkheid, effectiviteit, efficiëntie en beleving in het 

bereiken van vastgestelde doelen. 

Jakob Nielsen (Nielsen, 2012, 4 januari) hanteert de volgende definitie voor usability: 

Leerbaarheid: Hoe eenvoudig is het voor gebruikers om taken uit te voeren als ze voor de eerste keer het 

ontwerp bezoeken? 

Efficiëntie: Hoe snel kunnen gebruikers taken uitvoeren? 

Herkenbaarheid: Wanneer gebruikers na een periode weer terug komen, hoe eenvoudig kunnen ze weer 

met het ontwerp omgaan? 

Fouten: Hoeveel fouten maken gebruikers, hoe ernstig zijn deze fouten en hoe eenvoudig kunnen ze deze 

fouten herstellen tijdens het uitvoeren van zijn taak? 

Tevredenheid: Hoe prettig is het om het ontwerp te gebruiken? 

Beide definities lijken veel op elkaar. Ze bieden een aantal steekwoorden wat de usability van een product 

bepaald, namelijk de efficiëntie, bruikbaarheid en toegankelijkheid van een product. Er komen nogal wat 

handelingen vooraf aan het bezoeken van een website en/of app. Dit zou betekenen dat alle handelingen 

die op de computer en mobiel/tablet uitgevoerd worden om de website te bekijken en de app te gebruiken 

ook meegenomen moeten worden in een usability onderzoek. Deze handelingen die vooraf plaatsvinden, 

zullen niet onderzocht worden omdat dit niet past binnen de grootte van dit onderzoek. Daarom zal er 

alleen gekeken worden naar de usability kenmerken van de user interface.  

De user interface (UI) heeft een rijke geschiedenis. In 1973 werd de Xerox Alto, gebaseerd op het 

onderzoek van Douglas Engelbart, ontwikkeld. De Xerox Alto was de eerste computer met een UI. De user 

interface kwam pas echt in tot leven met de komst van de Macintosh en niet veel later de Windows PC. 

Deze was gebaseerd op het “windows, icons, menus & pointing device” (WIMP) principe (Sensomatic, z.d.).  

De UI zorgt er voor dat er een interactie ontstaat tussen machine en mens. Er is in 1990 door Nielsen en 

Molich een methode ontwikkeld om een user interface te evalueren op usability (Nielsen en Molich, 1990). 

Nielsen en Molich beschreven heuristische evaluatie als volgt: ‘Heuristic evaluation is an informal method 

of usability analysis where a number of evaluators are presented with an interface design and asked to 

comment on it. (Nielsen & molich, 1990, Pag 249)’. Zowel Nielsen als Molich zeiden dat er een groot 

probleem was met de methode. De methode leverde soms usability problemen op zonder daarbij een 

oplossing te geven. Om een oplossing te geven op het probleem stelde Nielsen in 1995 (Nielsen, 1995) 10 

heuristische principes op, gebaseerd op 249 eerder gevonden usability problemen.  

De 10 heuristieken van Nielsen zijn te vinden in bijlage 7. 
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                                                 Figuur 2: Heuristieken van Nielsen 

 

Deze heuristische principes kunnen gebruikt worden om usability problemen te vinden en op te lossen in 

een UI. Nielsen zegt echter wel dat deze heuristische principes niet gevalideerd zijn door wetenschappelijk 

onderzoek. Jill Gerhardt-Powal (Powals, 1996) heeft in 1996 tien heuristische interface principes ontwikkeld 

en gevalideerd in haar onderzoek. Deze heuristieken zijn te vinden in bijlage 8. 

 

Hvannberg, E.T., Law, E.L.C. & Lérusdóttir, M. K. (2007) hebben een empirisch onderzoek verricht om te 

onderzoeken welke heuristieken effectiever zijn. Nielsen’s tien usability heuristieken of Gerhard-Powals 

cognitieve engineering principes (Gerhardt-Powals, 1996). Daaruit concluderen zij dat de heuristieken van 

Nielsen effectiever zijn dan die van Powals bij het vastleggen van daadwerkelijke bruikbaarheids- 

problemen. 

 

Nielsen heuristieken zijn relatief eenvoudig te begrijpen omdat ze eenvoudig in het algemeen zijn 

geschreven, terwijl de principes van Powals in moeilijke technische termen worden gepresenteerd. 

Bovendien zijn de heuristieken van Nielsen goed bekend bij beginnende en deskundige experts en daarom 

zal de heuristieken van Nielsen gebruikt worden bij dit onderzoek. 

 

Hoewel deze principes op alle user interfaces kunnen worden toegepast, moet toch de vraag gesteld 
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worden: ‘Tot in welke mate kunnen deze principes worden toegepast op de user interface van mobiele 

telefoons en leveren zij een volledig resultaat op?’. Beide heuristieken principes zijn ontstaan voor dat de 

mobiele apps op de markt kwamen, daarom is er onderzocht of er ook een heuristische evaluatie bestaat 

specifiek voor applicaties en voor mobile map applicaties (MMas).  

4.2 Usability evaluatie voor mobiele interfaces  

Usability heuristieken specifiek voor mobiele interfaces is moeilijk te vinden op het web. Waarschijnlijk 

omdat apps nog niet heel lang op de markt zijn en het soms jaren kan duren voordat een onderzoek 

gepubliceerd wordt. Wel zijn er een aantal onderzoeken beschikbaar waarin ze een aantal heuristieken 

analyseren en alleen de heuristieken gebruiken die van toepassing zijn voor mobiel. In 2014 onderzochten 

Gomez, Caballero, en Sevillano (Gomez et al. 2014) heuristieken die toegepast kunnen worden op apps. 

Deze 13 heuristieken zijn te vinden in bijlage 9. 

 

Figuur 3: Heuristic Evaluation on Mobile Interfaces: A New Checklist. Gomez et al. (2014) 

De heuristieken die in dit lijstje voorkomen zijn van Nielsen, D. Pierotti, K Instone, L Olsina en L Constantine 

(Gomez et al. 2014). De meeste heuristieken zijn van of afgeleid van Nielsen (1-10). Omdat de website van 

WNH onderzocht wordt door middel van de heuristieken van Nielsen, is het handig deze heuristieken ook 

te gebruiken voor de app. Dan wordt er één lijn aangehouden qua usability richtlijnen. De overige app 

heuristieken 11-13 zullen niet meegenomen worden in het usability  onderzoek. 

4.3 Usability evaluatie voor mobile map applications 

De website van Wandelnetwerk Noord-Holland maakt gebruik van Open Street map (OSM). OSM is een 

kaart applicatie net zoals Google Maps. WNH maakt gebruik van deze kaart applicatie zodat gebruikers een 



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
28 

wandelroute kunnen maken op de kaart en deze kunnen toevoegen in de app of uitprinten. De kaart is ook 

beschikbaar in de app maar er is nog niet onderzocht of de gebruikers optimaal gebruik maken van de kaart 

applicatie. Op het internet is er niet veel usability onderzoek specifiek voor kaart applicaties te vinden, 

maar in 2013 hebben Kuparinen, Silvennoinen, en Isomäki 10 heuristische principes samengesteld speciaal 

voor mobiele kaart applicaties. Deze 10 heuristieken zijn te vinden in bijlage 10. 

Uit het onderzoek van (Kuparinen, Silvennoinen, & Isomäki, 2013) blijkt dat er met dit heuristische 

evaluatie versus de heuristische evaluatie van Nielsen, meer problemen en diepgaande inzichten boven 

kwamen op het gebied van mobiele kaart applicaties. Het is dus zinvol om deze heuristieken te gebruiken 

voor de WNH APP kaart applicatie. 

4.4 User experience (gebruikerservaring) 

User experience (UX) is het creëren van een positieve beleving voor de gebruiker als hij of zij bijvoorbeeld 

een website bezoekt of een app gebruikt. De gebruiker kan snel zijn gewenste informatie opzoeken en zijn 

doel bereiken. Maar de ontwerper wilt nog meer bereiken zoals dat de gebruiker zich verbonden gaat 

voelen of zich veilig voelt en zich gestimuleerd voelt bij het gebruik van de website en app. Het gaat om de 

totale gebruikerservaring. 

Hieronder worden twee begripsomschrijvingen getoond, van Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren, & Kort & 

Nielsen Norman Group. 

De eerste begripsomschrijving komt voort uit een onderzoek onder UXD-specialisten (Law, Roto, 

Hassenzahl, Vermeeren, & Kort, 2009). De definitie luidt: 

“… we recommend the term user experience to be scoped to products, systems, services, and objects that a 

person interacts with through a user interface. These can be tools, knowledge systems, or entertainment 

services, for example”. 

 

De schrijvers vinden dat een persoon via een gebruikersinterface moet kunnen communiceren. Er moet 

sprake zijn van mens-computerinteractie. 

                                                 
Figuur 4: UX in relatie tot andere ervaringen die bestudeerd kunnen worden 
 (Law, et al, 2009). 
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De tweede begripsomschrijving is afkomstig van Jakob Nielsen & Don Norman (User experience, 2013). De 

definitie luidt:  

“User experience’ encompasses all aspects of the end-user’s interaction with the company, its services, and 

its products. The first requirement for an exemplary user experience is to meet the exact needs of the 

customer, without fuss or bother. Next comes simplicity and elegance that produce products that are a joy 

to own, a joy to use. True user experience goes far beyond giving customers what they say they want, or 

providing checklist features. In order to achieve high-quality user experience in a company’s offerings there 

must be a seamless merging of the services of multiple disciplines, including engineering, marketing, 

graphical and industrial design, and interface design”. 

 

De auteurs zeggen dat de user experience bepaald wordt hoe een organisatie zijn complete presentatie, 

producten en diensten naar de gebruiker presenteert. Het eerste begrip heeft mijn voorkeur omdat zij het 

geheel goed afbakenen en het begrip is tegelijk nog veelomvattend. 

 

Wat is er allemaal nodig om tot een goede user experience te komen? Hieronder worden twee modellen 

beschreven die daarbij kunnen bijdragen. 

James Garrett (Garrett, J 2010) omschrijft 5 stappen in zijn watervalmethode voor het creëren van een 

positieve gebruikerservaring: 

 

1. Strategy plane – behoeftes, doelen en wie is de gebruiker 

Bij de strategie van een app of website staat niet alleen het doel beschreven van de ontwikkelaars wat zij er 

mee willen bereiken, maar ook waar de bezoekers de website voor (zouden) willen gebruiken. De designer 

gaat ontdekken wat de “user needs” zijn, wat wilt de gebruiker? De eigenaar van de website en app gaat 

bedenken en verwoorden wat hij wil bereiken met de website en/of app. – Wat wil je bereiken en voor wie 

is de site bedoeld? 

 

2. Scope plane – functionele specificaties en de inhoudelijke elementen 

Een lijst wordt opgesteld van alle elementen die de website en/of app moet hebben en een beschrijving 

van de content. Een veel gebruikte techniek om de scope te bepalen is de MoSCoW methode. Hierbij ga je 

alle elementen onderverdelen per prioriteit.  

 Must haves 

 Should haves 

 Could haves 

 Would haves 

3. Structure plane – interface, informatie en navigatie 

Nadat de elementen vastgesteld en gerangschikt zijn, is er een duidelijk beeld ontstaan hoe de elementen 

gebruikt gaan worden in de website en/of app. Dan volgt nu de indeling van de content elementen. Deze 

indeling moet logisch zijn voor de gebruiker.  
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4. Skeleton plane – structuur van de site 

Het skelet van een website of app is hoe alle specifieke aspecten van een interface zoals teksten, 

afbeeldingen, navigatiestructuur ingedeeld zijn. Dit moet het meest effectief ingedeeld worden zodat het 

begrijpelijk is voor de gebruiker.  

5. Surface plane - Visual design (uiterlijk) 

Surface plane is wat je op de oppervlakte ziet zoals teksten, afbeeldingen en linkjes. Dit is de uiteindelijke 

gebruikers ervaring van de gebruiker tijdens het gebruik van de website en/of app. Naar mate je door de 

planes heen gaat wordt het idee/concept steeds meer concreter. 

 

 

 
Figuur 5: De 5 elementen van User Experience (Garrett, J 2010) 

De vijf elementen van user experience komen uit het boek “The Elements of User Experience” geschreven 

door Jesse James Garrett. Deze vijf elementen worden “planes” genoemd. Het idee achter deze vijf 

stappen/fases is dat een ontwerper begint met de doelen, strategieën en onderzoek van een project - het 

'waarom'. Vervolgens werk je de vlakken op totdat je de Surface bereikt, dat is het Visual Design (of UI). Een 

verandering in het lagere vlak zal alle vlakken erboven beïnvloeden.  
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Peter Morville (Morville, 2004), auteur van het boek ‘Ambient Findability’ heeft een honingraat ontwikkeld 

om tot een goede user experience te komen. Een ontwerp dient positief te scoren op zeven 

aandachtspunten: 

 Useful. Hoe nuttig is de website en/of app voor de bezoeker? 

 Usable. Hoe gebruiksvriendelijk is de website en/of app? 

 Desirable. Website en app moet aantrekkelijk zijn 

 Findable. Gebruikers moeten kunnen vinden wat ze nodig hebben 

 Accessible. Het moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking 

 Credible. Hoe geloofwaardig is de website/app? (professioneel design & kwaliteit content) 

 Valuable. wanneer alle zes de buitenfactoren correct zijn ontworpen, is er iets gecreëerd dat echt 
waardevol is voor de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat gebruikers blijven terugkomen. 

Peter Morville beperkt zich net als de schrijvers van de eerste begripsomschrijving tot digitale programma’s 

met een gebruikers interface en laat andere onderdelen buiten beschouwing. De honingraat kan helpen bij 

het onderzoeken van de gebruikerservaring bij een bestaande website of app, door aan gebruikers te 

vragen bij elk bovenstaand punt een score te geven van 1 t/m 5.  

 

Figuur 6: De user experience honingraat van Peter Morville (Morville, 2004) 
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4.5 usability testen en UX-testen met behulp van vragenlijsten 

Als een gebruiker wordt gevraagd waar ze tegenaan lopen bij het gebruik van de website en app kunnen er 

hele andere antwoorden ontstaan dan dat ze de vraag gesteld krijgen als ze op dat moment bezig zijn met 

de website en/of app. Als de vragen correct zijn geformuleerd, kunnen enquêtes niet alleen achter de 

algemene informatie komen (zoals achtergrond, leeftijd, technologie en gebruik) maar ook achter 

specifieke informatie over hoe een gebruiker een product beoordeeld, ervaart of hoe ze deze gebruiken. 

 

Er is onderzocht welke vragen het beste gesteld kunnen worden bij gebruikerservaring/usability vragenlijst 

onderzoek. Er zijn verschillende standaard vragenlijst varianten op het internet te vinden die een gebruiker 

kan gebruiken om een product te evalueren op usability en gebruikerservaring. Op de website van 

Edutechwiki (Edutechwiki, 2018) staat een overzicht van een aantal gevalideerde vragenlijsten met 

beschrijvingen. Tabel 3 laat zien welke vragenlijsten dit zijn. 

Tabel 2: Usability en user experience gevalideerde enquêtes 

Naam Onderwerp Aantal vragen 

QUIS Vragenlijst voor tevredenheid van de 
gebruikersinterface 

27 vragen 

PUEU Waargenomen bruikbaarheid en 
gebruiksgemak 

12 vragen 

NAU Nielsen's Attributes of Usability 5 attributen 

NHE Nielsen's Heuristic Evaluatie 10 heuristics 

CSUQ Gebruik van computer systeem 
vragenlijst 

19 vragen 

ASQ Na scenario vragenlijst 3 vragen 

PHUE Praktische heuristieken voor 
gebruiksvriendelijkheid Evaluatie 

13 heuristics 

PUTQ Purdue gebruiksvriendelijkheid Testing 
vragenlijst 

100 vragen 

USE Use vragenlijst 30 vragen 

SUS Usability vragenlijst 10 vragen 
 

Quis, PUEU, PUTQ, USE en SUS maken gebruik van hoofdonderwerpen en per onderwerp worden er vragen 

gesteld. Omdat ik antwoorden wil hebben over de onderwerpen: gebruikerservaring, de wandelaar en de 

gebruiksvriendelijkheid van de website en app heb ik gekozen om een eigen vragenlijst te maken op basis 

van de USE Questionnaire: Usefulness, Satisfaction, and Ease of use (USE) (Luud, 2001). Deze vragenlijst 

komt het meest in de buurt van de vragen die gesteld zullen worden in de online enquête van WNH. 
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4.6 Wat is een gebruiksvriendelijke website? 

Steve Krug begint zijn boek dat er geen "goed" antwoord is op wat een gebruiksvriendelijke website is maar 

dat er wel een aantal leidende principes zijn die helpen om je website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te 

maken. "Maak het moeiteloos voor je gebruikers, en ze zullen blijven; maak het moeilijk, en ze zullen 

vertrekken." Laat gebruikers niet nadenken bij het bezoeken van je website. 

"Wat is het belangrijkste dat ik moet doen als ik zeker wil weten dat mijn site of app eenvoudig in gebruik 

is?" Het antwoord is simpel. Het is niet: "iets belangrijks zou nooit meer dan twee klikken verwijderd 

moeten zijn" of "spreek de taal van de gebruiker" of "wees consistent." 

maar het is: "Laat me niet denken!" (S. Krug, 2013). Dit is Steven's eerste wet van gebruiksvriendelijkheid of 

een website goed werkt of niet. 

Een aantal bewezen tips voor een gebruiksvriendelijke website: 

- Juiste gebruik van een slogan; 

- Goede navigatie; 

- Beknopte inhoud; 

- Gebruik maken van goede afbeeldingen met alt teksten; 

- Goed laten werken op diverse apparaten zoals tablets en mobiele telefoons 

De pagina's van een website moeten zoveel mogelijk voor de hand liggend zijn. Iedereen moet de tekst op 

een pagina snel kunnen begrijpen en hun doel kunnen behalen. Je wilt niet dat gebruikers lang moeten 

nadenken om de website te begrijpen of dat ze de weg kwijtraken. 
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Figuur 7: Website van Apple; Simpel en minimalistisch (www.apple.com) 
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Verwijder zoveel mogelijk hindernissen. 

Maak het maken van keuzes in de website eenvoudig en zorg ervoor dat de gebruiker niet hoeft na te 

denken bij het klikken van een button.  

Basis elementen van een website 

Er zijn een aantal items die niet mogen ontbreken in een website zoals een logo, zoekbalk, navigatie, 

contactgegevens en witruimte. 

De navigatie laat zien waar de bezoeker zich bevindt en waar hij heen moet gaan om zijn doel te bereiken. 

Het is belangrijk dat deze op iedere pagina op dezelfde plek bevindt. Daarnaast is het belangrijk om vanaf 

iedere willekeurige pagina te kunnen navigeren naar alle hoofdonderdelen van de site. Het gebruiken van 

broodkruimels, duidelijke categorieën en teksten overzichtelijk op een pagina plaatsen zorgt ervoor dat 

gebruikers niet de weg kwijtraken. 

Een logo en een zoekoptie zijn vaak in de header te vinden Wanders (2018). Door op het logo te klikken 

navigeert de bezoeker weer terug naar de homepagina en in de footer worden vaak de copyright en 

contact gegevens geplaatst Wanders (2018). Call to action buttons moeten opvallend en duidelijk zijn dat je 

er op kan klikken.  
 

Figuur 8: Basis elementen in een header van twee succesvolle websites 
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4.7 Wat is een gebruiksvriendelijke app? 

 

Nielsen verteld in zijn boek Mobile Usability (2012) hoe je het best een design kunt ontwerpen voor 

smartphones en tablets. Zijn bevindingen komen niet uit zichzelf maar uit verschillende onderzoeken die hij 

verricht heeft met 159 testpersonen. 

Dus waar moet je op letten bij een gebruiksvriendelijke app? Tot op zekere hoogte is er niet zoveel verschil 

met de reguliere gebruikers problemen die we ook tegenkomen bij websites, verteld Nielsen in zijn boek 

(Nielsen, J & Budiu, R, 2012).  

 

Het belangrijkste verschil is dat elke usability richtlijn nog belangrijker is voor de mobiel. 

Bijvoorbeeld de tekst in een app moet kort en krachtig zijn omdat gebruikers pagina's scannen in plaats van 

lezen.  

De usability richtlijnen waar een goede gebruiksvriendelijke app aan dient te voldoen: 

- Alleen de nodige informatie laten zien; 

- Niet te veel en te grote foto's; 

- Geef gebruikers feedback; 

- Beperk het scrollen; 

- App moet snel laden; 

- Vermijd het registreren bij stap één; 

- Een simpele, duidelijke homepage; 

- Gebruik maken van grote iconen voor het tikken met de vingers op een touch screen 

Een app heeft ook al een aantal standaard principes; zoals het hamburger menu dat vaak in de header 

voorkomt (dat zijn de drie streepjes onder elkaar), grote navigatie knoppen in de footer, uitschuifbaar 

menu, zoekfunctie en een titel in de header. 
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Figuur 9: Basis elementen in een header van twee succesvolle apps 

 

4.8 Hoe wordt de gebruikerservaring positief vergroot van een website en app? 

 

De auteur van het boek, The Elements of User Experience (Garrett, J 2010), beschrijft UX 

(gebruikerservaring, User Experience) als een procedure waarin de designer rekening houdt met de 

gebruikerservaring van de gebruiker. Gebruikerservaring is de manier waarop bezoekers navigeren door de 

website en app. Als de bezoekers een niet-positieve gebruikerservaring beleven, zullen bezoekers niet zo 

snel terug keren. Een positieve gebruikerservaring bereik je door alle handelingen een duidelijk doel mee te 

geven. Dat betekent dat je rekening houdt met alle mogelijke handelingen en stappen van de gebruiker en 

dat je daarbij begrijpt wat de verwachtingen zijn bij die handelingen en stappen. 

 

Daarbij is het belangrijk om elke 12 maanden een gebruikerstest van een website en app uit te voeren om 

te kijken waar gebruikers tegenaan lopen omdat het gebruik van een website en app voortdurend 

veranderd (Garrett, J 2010). 

 

4.9 Hoe is de gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van de QR code scanner? 

Hoe gebruiksvriendelijk is de website in combinatie met de app? Om dit te kunnen beantwoorden is er 

onderzocht hoe gebruiksvriendelijk de QR code scanner nou werkelijk is. De link tussen de website en app 

wordt gemaakt door het gebruik van een QR code scanner.  

Klein stukje geschiedenis: 

QR codes werden voor het eerst gemaakt in 1994. Een Japanse dochtermaatschappij van Toyota genaamd 

Denso Wave ontwikkelde de code om te helpen bij het productieproces, ze hielpen bij het online volgen 

van voertuigen en onderdelen.  

Het is ontworpen om snel decodeerbaar te zijn, vandaar de naam Quick Response-code (snel antwoord 

code). Sinds hun oprichting werden barcodes erg populair vanwege de snelheid van het scannen, de 

nauwkeurigheid en de meerdere functionaliteiten.  

De gebruiker richt zijn smartphone op een QR code en neemt hiervan een foto. De code wordt omgezet in 

een link die geopend wordt in de telefoon. 
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Opmerkelijke resultaten 

Volgens het rapport van Imoderate (Imoderate & CMB, 2012) had 79% van de respondenten nog nooit 

gehoord van een QR code. Toen er een foto van een QR code werd getoond, beweerde 81% van de 

respondenten dat ze dit al eens eerder hadden gezien. In hetzelfde rapport werd ook beweerd dat de helft 

van alle smartphone bezitters een QR code had gescand en 70% van die respondenten beweerde dat het 

een eenvoudig proces was. Verder zei 41% van de respondenten dat QR codes nuttig waren, 42% 

gemengde gevoelens had en 18% vond de QR code niet nuttig. 

Mendelson & C Romano Bergstrom heeft in 2013 een onderzoek verricht onder 4,541 respondenten naar 

het gebruik van QR code onder verschillende leeftijden. Ze hadden het onderzoek verdeeld onder drie 

leeftijdscategorieën: 

- 982 respondenten zijn jong volwassenen tussen de 25-39 jaar; 

- 2,654 respondenten zijn van middelbare leeftijd tussen de 40-59 jaar;  

- 905 respondenten zijn ouderen tussen de 60-94 jaar  

Vragen die ze stelden gingen over het bewustzijn, kennis en gebruik van QR codes. Uit het onderzoek van 

Mendelson & C Romano Bergstrom kwam naar voren dat over het algemeen het bewustzijn, kennis en 

gebruik veel lager is onder ouderen dan onder jongeren en mensen van middelbare leeftijd. Veel van de 

verschillen lijken te wijten aan het lagere gebruik van smartphones bij ouderen. 

Figuur 10: Het bewustzijn, kennis en gebruik van de QR code (Mendelson & C Romano Bergstrom, 2013) 

77% van jong volwassenen en 76% van de volwassenen van middelbare leeftijd die aangaven te weten hoe 

ze een QR code moesten gebruiken, konden een duidelijk begrip geven van hoe ze er één moesten 

gebruiken. Daarnaast konden 64% van de ouderen aangeven hoe ze de QR code moesten gebruiken. 
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Veel respondenten in de oudere leeftijdsgroep maakten geen onderscheid tussen QR codes en barcodes in 

hun beschrijvingen en sommigen verstrekten onjuiste beschrijvingen van het gebruik van QR codes. 

In april - juni 2012 meldde slechts 17% van de oudere respondenten dat ze een smartphone hadden, 

vergeleken met 38% van de volwassenen en 58% van de jong volwassenen.  

Veel oudere respondenten gaven aan geen eigenaar te zijn van een mobiele telefoon en van degenen die 

wel een telefoon hadden, was minder dan een derde van deze telefoons een smartphones.  

Figuur 11: Het bewustzijn, kennis en gebruik van de QR code uitgesplitst. (Mendelson & C Romano Bergstrom, 2013) 

De QR Code maakt sinds 2015 een opmars. Steeds meer bedrijven maken er gebruik van. 

Aantal voorbeelden van populaire apps die gebruik maken van de QR code: 

- Facebook Messenger - Voor het toevoegen van vrienden; 

- Snapchat - voor het toevoegen van vrienden; 

- Twitter - voor het volgen van anderen; 

- WeChat - Voor het toevoegen van vrienden; 

- LinkedIn - eenvoudiger mensen toevoegen; 

- Instagram - Het toevoegen van vrienden; 

- WhatsApp – inloggen; 

- Digid – inloggen; 

- Rabobank – inloggen; 

- Boarding passes; 

- Reclame posters in bushokjes 

Negatieve punten QR code 

- De QR reader is niet standaard beschikbaar op een Android toestel. Om een QR code te scannen 

moet de Android bezitter eerst een QR code app downloaden (in de WNH app zit al standaard een 

QR code scanner ) 

- Zodra de QR code te klein is, de kleur niet het juiste contrast heeft of de lichtinval niet goed genoeg 

is tijdens het scannen kan het al snel mis gaan. 
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- Het ontwerp van een QR code is onaantrekkelijk. Het is en blijft een doorn in het oog van grafisch 

ontwerpers, ook vanwege het enorme formaat dat soms nodig is. 

- QR codes zijn polymorf, dus de gebruiker weet van te voren niet wat er in een QR code zit voordat 

hij deze scant. 

- In tegenstelling tot telefoonnummers kunnen QR codes niet handmatig worden ingevoerd en zijn 

ze niet eenvoudig te knippen en plakken 

Positieve punten QR code 

- De leercurve is laag; 

- Kan overal worden geplaatst; 

- Heeft meerdere toepassingen; 

- Effectief en krachtig communicatiemiddel; 

- Eenvoudige stap naar app 

 

4.10 Conceptueel model 

 
Tabel 3: Conceptueel model 

 

Het tabel hierboven laat zien hoe de relatie is tussen verschillende variabelen en de invloed hiervan op de 

uiteindelijke gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van de website en app. 

Bovengenoemde literatuuronderzoek laat zien dat er veel discussie is over wat een gebruikersvriendelijke 

website precies inhoudt en wat goede principes zijn om te hanteren. Wat consistent naar voren komt is dat 

complexiteit een negatieve invloed heeft op gebruikerservaring. Dit onderzoek gebruikt de 10 heuristieken 

van Nielsen, die een positieve ervaring hebben op gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid. Andere 

bronnen onderschrijven de positieve invloed van deze heuristieken ook. Deze heuristieken worden zowel 

voor de app als voor de website toegepast, gezien er geen reden is aan te nemen dat de 

gebruiksvriendelijkheid hier wezenlijk verschilt 

Door deze variabelen mee te nemen in het onderzoek wordt er gekeken op welk gebied de 

gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid positief of negatief wordt beïnvloedt. 

 



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
41 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5 - EMPIRIE 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op het 

praktijk onderzoek dat is verricht.  

Benchmark 

2. Wie zijn de aanbieders in andere regio’s en hoe 

worden deze aanbieders door de gebruiker 

beoordeeld? 

Website statistieken onderzoek 

3. Hoe vaak gebruiken wandelaars de website in 

combinatie met de app en hoe beoordelen zij de 

huidige app en website? 

 

Enquête onderzoek 

4. Wie zijn de gebruikers van WNH? 

5. Wat zijn de wensen en behoefte van de gebruikers? 

Usability onderzoek 

6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met 

de app gebruiksvriendelijk? 

 

Veldonderzoek 

6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met 

de app gebruiksvriendelijk? 

7. Wat kan er nog verbeterd worden aan de website in 

combinatie met de app? 

 

 

 

5.1 Benchmark 
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Door middel van benchmark is er een antwoord gezocht op de volgende deelvraag: 

2. Wie zijn de aanbieders in andere regio’s en hoe worden deze aanbieders door de gebruiker 

beoordeeld? 

Benaderingswijze 

Er zijn een aantal andere wandelapp aanbieders onderzocht. Deze zijn onderzocht op functionaliteiten, 

kenmerken en vormgeving. Zo is er gekeken wat het verschil is met deze apps en de app van WNH. De apps 

die onderzocht zijn: Klompenpaden, Wandelen in Overijssel en Natuurroutes. Naast de apps zijn ook de 

websites van de aanbieders onderzocht op functionaliteit, kenmerken en vormgeving. 

Klompenpaden en natuurroutes zijn gekozen omdat deze apps goed beoordeeld worden door de 

gebruikers. De meeste gebruikers die een beoordeling in de IOS store of Android store achterlaten, geven 

gemiddeld 3, 4 of 5 sterren met daarbij een positieve beoordeling. Daarom is het interessant om te 

onderzoeken waarom deze apps goed beoordeeld worden en waarom gebruikers een positieve ervaring 

hebben bij het gebruik van deze apps. De resultaten die uit dit onderzoek komen kunnen een aanvulling 

geven op wat er wellicht ontbreekt in de WNH app. 

Wandelen in Overijssel is gekozen omdat deze app ook alleen wandelroutes van een provincie bevat, net 

zoals de app van WNH. Wat doen zij anders dan WNH? Zijn er wellicht functies in deze app die ook een 

toegevoegde waarde kan leveren in de WNH app? Daarom wordt ook deze app onderzocht. 

 

Deze apps bevatten vele functies die de WNH app ook aanbiedt. Ze zijn zowel betaald als gratis en bevatten 

routes van heel Nederland als alleen een regio. Daarnaast is er ook gezocht of er andere wandelapps zijn 

waarbij een eigen route samengesteld kan worden op de website in plaats van in de app. 

Dat zijn de volgende apps: 

- Wandelen123 

- Route.nl 

Procedure 

De gevonden wandelapps en websites zijn naast elkaar gezet en vergeleken met de app en website van 

WNH. Bij dit onderzoek is er gebruik gemaakt van het boek "Deskresearch" (veen 2010). Dit boek helpt bij 

het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie. De onderzoeker heeft de apps geïnstalleerd op haar 

telefoon en ze onder andere onderzocht op functies en eventuele features die de app van WNH niet heeft. 

In de Google play store en IOS store zijn de beoordelingen van de apps onderzocht. De resultaten van dit 

onderzoek zijn te vinden in tabel 6. 

Resultaten 

Wat zijn de verschillen tussen de WNH app en website van Route.nl, Klompenpaden, Natuurroutes, 

Wandelen123 en Wandelen in Overijssel? 

Tabel 4: verschillen tussen aanbieders 
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Functies Route.nl Klompenpad
en 

Natuur 
routes 

Wandelen
123 

Wandelen in 
Overijssel 

WNH 

Routeplanner Ja – website Nee Nee Ja – 
website en 
app 

Nee Ja - website 

Navigatie Ja Ja Nee Ja Ja Ja 

Themaroutes 
in de app 

Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Startpunten 
in de app 

Nee Nee Nee Nee Nee Ja 

Mijn Routes Ja Nee Ja Ja Ja Ja 

Standaard 
routes 
zoeken op 
kaart 

nee Ja Ja Ja – 
surprise 
me functie 

Ja Nee 

Uitgebreid 
zoeken 

Ja Ja Ja nee Ja Nee 

Leuke feature Meer 
mogelijkheden 
met account 

Foto deel 
functie 

In de 
buurt 
een 
route 
zoeken 

Surprise 
me functie 

Signaal als je 
wandelt bij een 
bezienswaardigheid 

Een 
waardering 
geven over 
een route 

Beoordeling 
Android app 
(1=laag, 5=hoog) 

4,2 
(1.700x 

beoordeeld) 

3,7  

(146x 
beoordeeld) 

4,1 

 (3,035x 
beoordeel

d) 

2,4 
(33x 

beoordeeld) 

3,1 

(39x beoordeeld) 
4,1 
(82x 

beoordeeld) 

Beoordeling 
IOS app 
(1=laag, 5=hoog) 

4,4 
(4,48k 

beoordeeld) 

2,3  

(36x 
beoordeeld) 

4,2 

 (372x 
beoordeel

d) 

2,3 
(31x 

beoordeeld) 

3,7 

(6x beoordeeld) 
4,0 
(35x 

beoordeeld) 

 

 

Hoe worden deze apps beoordeeld? 

Route.nl is de app met de meeste beoordelingen (zie tabel 4). In de app wordt er veelal gevraagd door 

middel van een waarderings-pop-up of dat de gebruiker de app wilt beoordelen door op een ster te klikken. 

Op deze manier is het laagdrempelig voor de gebruiker om even snel de app te beoordelen en daardoor 

krijgt route.nl inzicht in hoe gebruikers de app beoordelen. De meeste gebruikers geven de app een 

waardering van vier sterren of meer en zijn veelal positief (zie bijlage 16). Een aantal beoordelingen: 
 

 

Tabel 5: beoordelingen Route.nl in de Google Play Store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

5 “ik kan niet anders zeggen. Ik heb meerdere apps geprobeerd, maar 
deze is gewoon echt goed. Zo flexibel en eenvoudig. Ik zou willen dat dit 
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ook een app voor motorrijders was.” 

4 “Prima app, doet waarvoor hij gemaakt is. Zelf routes plannen gaat 
goed op de PC, zodat je deze weer op je telefoon kunt gebruiken!” 

4 “jammer dat je geen eigen knooppunten routes kunt maken in de app, 
of zou het zijn dat ik dat nog niet ontdekt heb.... op de website kan het 
nl. wel” 

5 “Ik vindt het fantastisch gebruik het als ik op vakantie ga zet al de 
routes op mijn telefoon via de pc raak de weg nooit meer kwijt.” 

 

Klompenpaden app is vaker in de Google play store beoordeeld dan in de IOS store (zie tabel 4). De meeste 

gebruikers geven de app een waardering van twee sterren of meer (zie bijlage 17). Uit de reviews is te lezen 

dat de app na een update niet meer naar behoren werkt. De ontwikkelaars van klompenpaden hebben 

daarom de app aangepast en een nieuwe update online gezet. Uit de reacties is te lezen dat de gebruikers 

weer tevreden zijn met de app. Een aantal beoordelingen: 

Tabel 6: beoordelingen Klompenpaden in de Google Play Store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

4 “Sinds de laatste update werkt de app beter dan daarvoor.” 

1 “De oude was een stuk beter. Met deze app duurt het een hele tijd dat 
de kaart geladen is tijdens het lopen. Elke keer als je wil kijken moet hij 
opnieuw laden. Dus moet je ook eerst de hele lijst af. Ben er niet blij 
mee. Geef mij maar de oude weet.” 

2 “Na de update dd 14-11-2018 is er enige verbetering. Sommige paden 
hebben echter nog steeds geen kaart in de achtergrond. Bijvoorbeeld 
het Vredelantsepad. Hoe de App zich tijdens een wandeling gedraagt 
zal nog moeten blijken..........” 

2 “Het was een super app maar nu na de update totaal waardeloos. 
Klompenpad in de buurt zoeken werkt niet meer. De bediening van de 
app werkt onlogisch en slecht. Gps locatie opde route is zeer 
bedroevend. Ik ga op zoek naar de oude app en zet het automatische 
updaten uit.” 

 

Natuurroutes app is, net zoals de route.nl app, ook veel beoordeeld door de gebruikers (zie tabel 4. Dit 

komt omdat er in de app aan de gebruikers wordt gevraagd om de app te beoordelen door een 

waarderings pop-up. De meeste gebruikers gaven voorheen een positieve beoordeling maar sinds dit jaar 

zijn er een aantal negatieve reacties bijgekomen (zie bijlage 18). Dit is gekomen nadat de Android 

besturingssysteem een update heeft gekregen. Een aantal beoordelingen:  

Tabel 7: beoordelingen Natuurroutes in de Google Play Store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

1 “App loopt steeds vast. Bovendien zijn de routes niet aan te klikken om 
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informatie te krijgen over lengte en startpunt. Kaart reageert enorm 
traag; een pdf werkt sneller. App verwijderd.” 

3 “Ik wil thuis een route downloaden vanuit de kaart maar dat lukt niet. 
Als ik een route zoekt in de omgeving van een plaats dan komt het met 
routes van ver weg. Jammer dat het niet goed werkt, het lijkt mij 
ideaal. Ga wel een route lopen om te ondervinden hoe dat gaat.” 

2 “Er wordt helemaal niet aangegeven dat er geen honden , ook niet 
aangelijnd, op de route mogen lopen. We moesten gewoon om het hele 
gebied heenlopen. Niet leuk.” 

4 “Irritant, dat ik verplicht word een review te geven voor ik hem kan 
openen.” 

 

Wandelen123 app is vrij weinig beoordeeld (zie tabel 4). De meeste gebruikers plaatsen alleen een 

beoordeling als zij wat te melden hebben. Dit gaat gepaard met een negatieve beoordeling en hier wordt 

vrijwel niet op gereageerd (zie bijlage 19). Een aantal beoordelingen: 

Tabel 8: beoordelingen Wandelen123 in de Google Play Store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

2 “ik dacht: da's een handige App...! Maar helaas... Niet heel Nederland 
staat er op. Dat is jammer. Dus weer verwijderd.” 

4 “Ik wacht vol ongeduld op de knooppunten in Zeeland.” 

1 “Helaas niet mijn regio “ 

1 “Ik heb de app nu bijna een jaar. Inmiddels ligt het wandelnetwerk in 
mijn regio er al minstens zolang, reden om deze app te downloaden. 
Maar helaas er wordt maar niets toegevoegd waar ik wat aan heb. 
Men blijft in dezelfde regio hangen en vergeet de rest van Nederland. 
App gaat er nu af!” 

 

Wandelen in Overijssel app is vrij weinig beoordeeld (zie tabel 4). De meeste gebruikers plaatsen, net zoals 

de wandelen123 app, alleen een beoordeling als zij wat te melden hebben. Hier wordt vrijwel niet op 

gereageerd (zie bijlage 20). Een aantal beoordelingen: 

 

 

Tabel 9: beoordelingen Wandelen n Overijssel in de Google Play Store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

1 “Wanneer ik de route gedownload heb blijft het scherm blank, ik kan 
nergens de gedownloade routes bekijken ook de kaart opent niet?” 

1 “Veel plezier beleefd aan deze app, vandaag helaas niet bruikbaar. 
Balen!” 



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
46 

4 “Handig en mooi App ziet er goed uit. Overzichtelijk om routes te 
vinden. Routes downloaden vlot. Er wordt leuke informatie gegeven. 
Wat ik mis, is een overzicht van mijn gedownloade routes. Via het 
kompasicoontje zie je alleen de laatst geselecteerde route(kaart). Of zie 
ik iets over het hoofd? ...” 

1 “Na het downloaden van een route is er alleen een wit scherm te zien. 
Ik las dit ook in vorige reviews, er wordt dus niks mee gedaan.” 

 

5.2 Website statistieken onderzoek 

 

Door middel van een website statistieken onderzoek is er een antwoord gezocht op de volgende 

deelvraag: 

3. Hoe vaak gebruiken wandelaars de website in combinatie met de app en hoe beoordelen zij de huidige 

app en website? 

Benaderingswijze 

Om te kijken hoe vaak de website in combinatie met de app gebruikt wordt, zijn de statistieken van zowel 

de app, de website en de website in combinatie met de app onderzocht. De statistieken zijn hieronder 

weergegeven. 

Elke wandelaar heeft zijn eigen voorkeur voor het wandelseizoen. Misschien dat er meer wandelaars 

wandelen in het lente seizoen dan in het winter seizoen. Om goede resultaten te krijgen, zijn de statistieken 

van de website en app van een heel jaar onderzocht.  

De statistieken die opgevraagd zijn dateren van: 22/9/2017 t/m 23/9/2018. 

 

Daarnaast is er onderzocht hoe de gebruikers de app beoordelen door de beoordelingen te bekijken die de 

gebruikers hebben achtergelaten in de IOS en Google Play store. De enquête geeft resultaten over hoe 

gebruikers de website beoordelen. 

Procedure 

De website is onderzocht hoe vaak deze bezocht is in het afgelopen jaar door middel van Google Analytics.  

Door middel van database statistieken van de hosting waar de website en app op draaien, zijn de 

statistieken van de website in combinatie met de app per seizoen onderzocht.  

De beoordelingen die gebruikers hebben achtergelaten in de IOS en Google Play store geven inzicht in hoe 

gebruikers de app beoordelen. De feedback die gebruikers achterlaten geven inzicht in mogelijke 

verbeterpunten van de website en app. Dat geldt ook voor de website. In de enquête is aan de 

respondenten gevraagd hoe gebruiksvriendelijk zij de website vinden en wat zij verbeterd zouden willen 

zien. 
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Resultaten 

De website is onderzocht hoe vaak deze bezocht is in het afgelopen jaar door middel van Google Analytics. 

Zie figuur 10 voor een grafische weergave van de resultaten. 

De website is van 22 sep 2017 t/m 23 sep 2018 125.890 keer bezocht. Google Analytics laat dit zien als 

sessies. Een sessie is het aantal interacties, dat in een bepaalde tijd op de website plaatsvindt. Eén sessie 

kan meerdere scherm of pagina weergaven zijn. Een sessie wordt beëindigd na 30 minuten inactiviteit, 

sluiten van de browser, verlaten van de website, rond middernacht en als een gebruiker via een advertentie 

binnenkomt, de website sluit en de website weer bezoekt via een andere advertentie. 

 

Statistieken website 

De website is door 76.526 gebruikers bezocht waarvan er 1.275 bezoekers de website vaker bezochten. 

485.869 pagina’s zijn er bekeken op de website en gemiddeld blijven gebruikers 3,32 minuten op een 

pagina hangen. Het bouncepercentage is 48,49%. Dit houdt is dan 48,49% van de bezoekers de website 

weer verlaten na slechts één pagina te hebben bezocht. Google zegt dat een bouncepercentage tussen de 

35% en 55% normaal is. 
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Figuur 10: Resultaten website Google Analytics. (Google Analytics) 

 

Statistieken IOS app 

De IOS app is tussen 22 sep 2017 en 23 sep 2018 4,354 keer gedownload. Figuur 11 laat dit zien als app units. 

Dit is het aantal keer dat de app voor de eerste keer gedownload is. Updates en re-downloads worden niet 

meegeteld. Gemiddeld zijn er per maand 222 gebruikers die de app actief gebruiken. 
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Figuur 11: IOS WNH app statistieken (Google Analytics) 

Statistieken Android app 

De Android app is tussen 22 sep 2017 en 23 sep 2018 4,424 keer gedownload. Dit getal is het aantal keer dat 

de app voor de eerste keer gedownload is per gebruiker. Updates en re-downloads worden niet meegeteld. 

Het is helaas niet mogelijk om in de statistieken te zien hoeveel gebruikers de app elke maand actief gebruiken.  

 
Figuur 12: Android WNH app gebruiker installaties. (Google Analytics) 
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Statistieken website in combinatie met de app 

De database statistieken van de hosting zijn onderzocht om te kijken hoe vaak de website in combinatie 

met de app per seizoen wordt gebruikt. Daarbij is er gekeken naar routes die zelf gemaakt zijn op de 

website en de standaard routes zoals de themaroutes en routes vanaf een startpunt. Daar zijn de volgende 

resultaten uitgekomen: 

- Hoe vaak is er tussen 22 september 2017 en 20 december 2017 (herfst) een route aangemaakt op 

de website en gedownload in de app? (197 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 22 september 2017 en 20 december 2017 (herfst) een standaard route 

gedownload in de app? (3630 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 21 december 2017 en 19 maart 2018 (winter) een route aangemaakt op de 

website en gedownload in de app? (575 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 21 december 2017 en 19 maart 2018 (winter) een standaard route 

gedownload in de app? (10560 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 20 maart 2018 en 20 juni 2018 (lente) een route aangemaakt op de website 

en gedownload in de app? (791 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 20 maart 2018 en 20 juni 2018 (lente) een standaard route gedownload in de 

app? (11650 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 21 juni 2018 en 23 september 2018 (zomer) een route aangemaakt op de 

website en gedownload in de app? (605 keer gedownload) 

- Hoe vaak is er tussen 21 juni 2018 en 23 september 2018 (zomer) een standaard route gedownload 

in de app? (11989 keer gedownload) 

 

Recensies IOS 

De IOS WNH app heeft op 22/02/2019 een beoordeling van 4,0 van 5 en is 34 keer beoordeeld. De meeste 

gebruikers geven een beoordeling van 3 sterren of meer. Veelal positieve reacties en als er een negatieve 

reactie tussen zit, dan wordt deze beantwoord door de ontwikkelaar. 

Zie bijlage 14 voor de volledige lijst met beoordelingen van IOS gebruikers. 

Een aantal beoordelingen met verbeterpunten/feedback: 
 

Tabel 10: Recensies WNH App in de IOS store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

5 “Prima app. Wel even uitzoeken hoe het werkt.” 

5 “Duidelijke kaarten. Misschien zou het handig zijn routes te kunnen 
combineren op de kaart.” 

1 “GPS-positie slecht. Route via site plannen ging prima, downloaden 
naar app op smartphone ook. Maar na openen route op smartphone en 
eenmaal buiten, bleek dat de aangegeven GPS-positie niet 
overeenkwamen met werkelijke positie. Ook niet na 10 minuten. 
Daarom geef ik de app maar 1 ster. Andere route-app, bv TOPO GPS, 
geeft GPS-positie wel perfect weer.” 
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3 “Fijne app om precies je route te kunnen bepalen wanneer er een keer 
geen pijltjes (meer) staan aangegeven. Jammer dat de app veel van 
batterij vergt van je telefoon, dus ga opgeladen van huis!” 

 

Recensies Android 

De Android WNH app heeft op 22/02/2019 een beoordeling van 4,1 van 5 en is 81x beoordeeld. De meeste 

gebruikers geven een beoordeling van 3 sterren of meer. Zie bijlage 15 voor de volledige lijst met 

beoordelingen van Android gebruikers. 

Een aantal beoordelingen met verbeterpunten/feedback: 
 

Tabel 11: Recensies WNH app in de Android Play Store 

Sterren Verbeterpunten/feedback 

4 “Verder geeft de app regelmatig onterecht aan dat ik offline ben. En er 

wordt regelmatig gevraagd of ik de app wil beoordelen, maar dat heb 

ik dus al gedaan!” 

3 “Onderste balk valt weg. Onduidelijk hoe je eigen routes moet 

downloaden.” 

5 “Good app, just missing an English version for tourists.” 

2 “Gebruikers schrijven vaak: Handige app, maar de Lokatiebepaling 

doet het niet. 

Antwoord: 

Dit probleem ligt mogelijk in de locatie instelling van de telefoon. Deze 

moet staan op "grote nauwkeurigheid" of "accubesparing". Via de 

volgende stappen kan je deze aanpassen: 

Tik op 'Instellingen' & 'Locatie'. 

Zet 'Locatie' aan. 

Tik op 'Modus'. 

Kies de instelling.” 
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5.3 Enquête 

Door middel van een online enquête is er een antwoord gezocht op de volgende deelvragen: 

 

4. Wie zijn de gebruikers van WNH? 

5. Wat zijn de wensen en behoefte van de gebruikers? 

Ontwikkeling van de Enquête 

De USE Questionnaire is als basis gebruikt voor het onderzoek omdat deze vragenlijst het meest in de buurt 

komt van de vragen die gesteld zijn in de online enquête van WNH. 

Er is gebruik gemaakt van eenvoudige taal, korte zinnen en concrete woorden. De enquête heeft een 

opbouw van demografische gegevens; vragen op basis van een 5-punts Likertschaal die samenhangen met 

de indeling & navigatie, vormgeving en inhoud; vragen die samenhangen met nut 

op basis van een 4- en 5-punts Likertschaal en ten slotte open vragen. Verder zijn onderwerpen bij elkaar 

geplaatst en is de vragenlijst opgesplitst in meerdere pagina's waarbij er maximaal vijf vragen per pagina 

zijn gesteld. 

De vormgeving en structuur is op elke pagina hetzelfde waardoor de respondent zo min mogelijk wordt 

afgeleid en de aandacht er beter bij kan houden. 

 

In het eerste deel van de enquête zijn er vragen gesteld over de wandelaar zoals leeftijd, geslacht, email 

adres en woonplaats. Deze vragen zijn gesteld om te kijken wie de wandelaar is en of er een connectie is 

met leeftijd en website/app gebruik. Vervolgens zijn er vragen gesteld over de website. Wat vindt de 

gebruiker van de website, waarvoor gebruikt de gebruiker de website en heeft de gebruiker tips en/of 

verbeterpunten. Dezelfde vragen zijn gesteld over de app. Deze gegevens geven inzicht over de 

gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van de website en app.  

 

Daarnaast zijn er ook wat extra vragen gesteld over de wandelingen die de wandelaar maakt bijvoorbeeld 

hoe vaak een wandelaar wandelt, welk seizoen wandelt de wandelaar het liefst, met hoeveel personen 

wandelt de wandelaar, heeft de wandelaar een smartphone en of de wandelaar met een hond wandelt. 

Deze gegevens kunnen inzicht geven waarom de wandelaar geen gebruik maakt van de app of dat ze geen 

route kunnen vinden waar je met een hond kunt wandelen.  

 

Benaderingswijze 

Voordat de enquête online zou gaan heeft de onderzoeker negen organisaties benaderd om te vragen of ze 

iets willen sponsoren voor gratis publiciteit op Facebook. Dit is gedaan om potentiële respondenten te 

motiveren om de enquête in te vullen. 

Deze organisaties staan ook op de website van WNH en worden weergegeven bij de wandelroutes waar ze 

vlakbij zitten. 

Uiteindelijk hebben vijf organisaties een geweldige sponsoring gedoneerd: 

- SKEEF Heerhugowaard; 1x kopje koffie of thee voor twee personen naar wens;  



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
53 

- Hortus in Alkmaar; 1x entreekaarten plus koffie met gebak voor twee personen;  

- Landgoed Duin en kruidberg in Santpoort; 1x koffie met gebak voor twee personen;  

- Brasserie Beeckestijn; 1x kopje koffie met gebak voor één persoon;  

- Poldermuseum Heerhugowaard; Het boek Noemenswaard - Het zichtbare verleden van 

Heerhugowaard – 128 pagina’s  

 

Voor elke organisatie is er een waardebon (zie bijlage 4) gemaakt die de prijswinnaar kan inleveren bij de 

desbetreffende organisatie.  

De onderzoeker van dit onderzoek heeft de communicatie medewerker van Recreatie Noord-Holland 

benaderd om een bericht te plaatsen op Facebook. Zij stelde voor om anderdaags een organisatie in het 

zonnetje te zetten op de Facebook van WNH met daarbij een link naar de enquête. 

Donderdag 9 augustus 2018 is het eerste bericht geplaatst op Facebook en op de website van WNH is een 

popup geplaatst met een link naar de enquête. De pop-up verscheen eenmalig bij het bezoeken van de 

website. 

 

De enquête heeft tot 19 september 2018 online gestaan. Op 19 september zijn er 5 e-mailadressen uit de 

resultaten van de enquête uitgekozen die een prijs wonnen. Deze e-mail adressen zijn geselecteerd op 

basis van de antwoorden die de respondenten gaven. De respondenten die uitgebreid een antwoord gaven 

op de vragen die gesteld waren, werden eruit gepikt. 

Deze personen werden gemaild met een bijgevoegde waardebon die ze konden inleveren bij de organisatie 

van wie ze een prijs hadden gewonnen. Het boek is opgestuurd per post. 

 

Uiteindelijk hebben 152 respondenten de enquête ingevuld. Alle respondenten hebben de vragenlijst in zijn 

geheel ingevuld.  

 

Procedure 

De verzamelde gegevens zijn bewaard en opgeslagen door de onderzoeker. Deelname aan dit onderzoek 

geschiede in anonimiteit, waardoor er geen rekening gehouden hoeft te worden met privacy. 

Resultaten 

In totaal hebben 152 respondenten de enquête ingevuld. Ondanks het niet behalen van de gewenste aantal 

enquêtes (267) geven de resultaten die hieruit voortkomen een representatief, reëel beeld over hoe de 

respondenten de WNH website en app beoordelen. De uitkomst van dit onderzoek zal naar verwachting 

niet veel verschillen met een totaal aantal van 267 respondenten omdat de gebruiksvriendelijkheid en 

gebruikerservaring van de website en app over het algemeen in grote lijnen hetzelfde wordt ervaren onder 

de respondenten. Dit valt te zien in de resultaten van de enquêtes. In bijlage 2 is te zien hoe de enquête is 

ingedeeld.  
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In eerste instantie is er gericht op 267 respondenten met een betrouwbaarheidsniveau van 90%, echter is 

het totaal aantal responses met 152 kleiner dan de gewenste 267. Hierdoor is de margin of error iets hoger 

dan gewenst met 6,7%.  

Hieronder zijn de resultaten van de enquête te bekijken. 

Tabel 13: Persoonlijke informatie wandelaars 

Informatie Resultaten      

Leeftijd 50-60 jaar  

32,9% 

40-50 jaar  

27% 

60+ 

27% 

30-40 jaar 

7,2% 

20-30 jaar 

4,6% 

Jonger dan 
20 jaar 

1,3% 

Geslacht Vrouw  

73,7% 

Man 

 26,3 % 

    

Woonplaats 
top 6 

Heerhugowaard 

13 

Alkmaar  

9 

Purmerend 

7 

Amsterdam 

6 

Castricum 

4 

Beverwijk  

3 

Wandelseizoen Lente  

55,3% 

Herfst 
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Website resultaten 

Hoe vaak bezoekt de respondent de website? 

Het merendeel van de respondenten (28,3%) bezoekt de website eens per maand. Daarnaast bezoekt 

(21,1%) van de respondenten de website eens per week.17,1% van de respondenten bezoekt de website 

eens per twee weken en 14,5% bezoekt de website eens per half jaar. Een klein aantal respondenten (6,6%) 

bezoekt de website paar keer per week en 12,5% bezoekt de website eens per jaar.  
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Tabel 14: hoe vaak bezoekt de respondent de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland? 

 

 

Voor welke doeleinden wordt de website bezocht? 

Aan de respondenten werd gevraagd waarom zij de website bezochten. Hierbij zijn er meerdere 

antwoorden mogelijk. Meer dan de helft van de respondenten (55,9%) bezoekt de website om een 

themaroute uit te zoeken. 44,1% van de respondenten bezoekt de website voor de startpunten en 36,2% 

bezoekt de website om een route te plannen in de routeplanner. Daarnaast bezoeken respondenten de 

website om informatie op te zoeken (30,3%) en om een melding te maken (3,3%). 
 

Tabel 15: voor welke doeleinden wordt de website bezocht 

 

Hoe gebruiksvriendelijk vindt de gebruiker de website? 

Aan de respondenten werd gevraagd hoe gebruiksvriendelijk zij de website vinden. Hierbij is er gebruik 

gemaakt van een Likert schaal (1-5) waarbij 1 staat voor niet gebruiksvriendelijk, 2 voor een beetje, 3 voor 

gemiddeld, 4 voor gebruiksvriendelijk en 5 voor heel erg gebruiksvriendelijk. Hier is uitgekomen dat geen 

enkele respondent de website niet gebruiksvriendelijk vindt. Een klein aantal van de respondenten (4,6%) 

vindt de website een beetje gebruiksvriendelijk en 30,3% vindt de website gemiddeld gebruiksvriendelijk. 

Het grootste gedeelte vindt de website gebruiksvriendelijk (52,6%) en 12,5% vindt de 

gebruiksvriendelijkheid van de website uitstekend. 
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Daarna werd er gevraagd waarom de respondent de website wel of niet gebruiksvriendelijk vindt. Veel van 

de respondenten vinden de website duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Een aantal punten dat 

de respondenten gaven waarom zij de website niet of een beetje gebruiksvriendelijk vinden:  

- “Routeplanner doet het niet op mobiel.” 

- “Je kan geen routes wijzigen.” 

- “Toegang met honden is niet eenvoudig te vinden.” 

- “Het laden duurt soms erg lang.” 

- “Moeilijk om een route te zoeken.” 

 

Tabel 16: Hoe gebruiksvriendelijk vindt de gebruiker de website? 
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Tabel 17: Is hetdujidelijk hoe de regio’s zijn ingedeeld?                                Tabel 18: Hoeveel % download er een route voor GPS? 

       

 

Een aantal reacties waarom de regio’s voor sommige mensen niet duidelijk is: 

- “Je moet tussen alle startpunten wel erg goed naar het juiste nummer zoeken, van je wandeling in 

een bepaalde regio.” 

- “Op zich een logische indeling, alleen weet ik niet altijd welk dorp in welk gebied ligt, dan is het soms 

lastig zoeken.” 

- “Ik zie als ik bij Startpunten b.v. Regio Alkmaar aanklik niet op de kaart rechtsboven welke 

startpunten dat betreft.” 

 

Duidelijk voor de respondent hoe ze een route kunnen plannen die ze mogen bewandelen met de hond? 

Onder de respondenten vindt 32,9% het niet duidelijk en 67,1% vindt het wel duidelijk. 

Een aantal reacties om dit te verduidelijken: 

- “Volgens website toegankelijk maar in praktijk helaas niet. Eigen verbod borden loslopende 

erfhonden in buiten gebied.”  

- “Meer hulp bij het plannen hiervan.”  

- “Apart kopje voor wandelen met honden Markering ontbreekt vaak en routes zijn niet altijd de 

mooiste.” 
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App resultaten 

 

App gebruik 

53,3% van de respondenten gebruikt de Wandelnetwerk Noord-Holland app. Er is gevraagd waarom zij de 

app gebruiken. Hierbij waren er meerdere antwoorden mogelijk. De meeste respondenten (56,6%) gebruikt 

de app om de gemaakte route vanaf de website in de app te downloaden. Daarnaast worden er ook veel 

themaroutes vanaf de website in de app gedownload (50,6%). Het opzoeken van route informatie (43,4%) 

en een melding maken via de app (7,2%).  

De respondenten die de app niet gebruiken, werd aan gevraagd waarom zij dit niet doen. Zij gaven als 

antwoord dat ze liever een kaart gebruiken (33,3%), de respondent is niet in het bezit van een smartphone 

(17,3%) en een klein aantal van de respondenten snapt de app niet (8%). Daarnaast konden de 

ondervraagden ook zelf een antwoord invullen waarom zij de app niet gebruiken. Zij hebben als antwoord 

gegeven: 

- “Ik print de route uit.” 

- “De gps functie doet het niet.” 

- “De app begrijp ik niet.” 

- “ik wist niet dat die er was. (5x).” 

- “Stel dat de telefoon uitvalt.” 

- “Ik wil niet met een mobielin mijn hand lopen.” 

 

9,3% van de respondenten heeft weleens problemen met de app. 

Een aantal reacties: 

- “Effe de weg kwijt, maar vinden we altijd snel weer terug.”  

- “Kan niet zien waar ik ben op de route, gps werkt niet”.  

- “Knooppunten zijn soms lastig”.  

- “Ik moet vaak opnieuw de gekozen route selecteren. Het is wel eens voorgekomen dat de ingelezen 

route pas na vele pogingen de punten toonde. Dit heb ik recent niet meer gehad. Maar dus wel dat 

de route die ik gebruik bij terugklikken naar kaart of info, ermee ophoudt en ik hem opnieuw moet 

selecteren.” 

- “Telefoon loopt vast.”  

- “App werkt niet meer midden in het programma. Lijkt te gebeuren als je wifi hebt gebruikt en dan 

op mobiele data overgaat.” 

- “Loopt weleens vast, krijgt geen verbinding met internet, moet mobiel dan opnieuw opstarten.” 

- “Offline. Loopt vast.” 
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Tabel 19: App gebruik 

 

Andere wandel apps 

24,3% van de respondenten gebruiken naast de WNH app, ook andere wandel apps. Route.nl wordt het 

meest gebruikt 25,5%. Daarnaast is de natuurroutes app (14%) en Google maps (14%) populair onder de 

respondenten. Andere drie wandelapps die veel gebruikt worden: Wandelnet (9%), Klompenpaden (9%) en 

GPX viewer (9%). 

 

Tabel 20: Andere wandel apps die veel gebruikt worden onder de respondenten 
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Tabel 21: Gebruik besturingssysteem 

 

 

Hoe gebruiksvriendelijk vindt de gebruiker de app? 

Aan de respondenten is er ook gevraagd hoe gebruiksvriendelijk zij de app vinden. Hierbij is er gebruik 

gemaakt van een Likert schaal (1-5) waarbij 1 staat voor niet gebruiksvriendelijk, 2 voor een beetje, 3 voor 

gemiddeld, 4 voor gebruiksvriendelijk en 5 voor heel erg gebruiksvriendelijk. De meeste respondenten 

(44,1%) vinden de app gemiddeld gebruiksvriendelijk. 34,4% vindt de app gebruiksvriendelijk en 10,8% 

vindt de gebruiksvriendelijkheid van de app uitstekend. Een klein aantal (6,5%) vindt de app niet 

gebruiksvriendelijk en 4,3% vindt de app een beetje gebruiksvriendelijk. 

Een aantal opmerkingen van de respondenten waarom zij de app wel gebruiksvriendelijk vinden: 

- “Geeft duidelijk de route aan en met de gps weet je ook of je nog goed loopt.” 

- “Eenvoudig”  

- “Werkt gewoon goed”  

- “Makkelijk Duidelijk, overzichtelijk.” 

- “Makkelijk te zien hoe ver ik moet rijden voor een wandelroute.”  

- “De app geeft duidelijk aan waar je bent en waar je heen moet.”  

- “Makkelijk, logisch ingedeeld. En leuk dat je routes die je op je laptop maakt naar je app kunt 

zetten.” 

- “Ik moet altijd eerst naar de website”  

Een aantal opmerkingen van de respondenten waarom zij de app niet gebruiksvriendelijk vinden: 

- “Jammer dat je geen route kan plannen in de app” 

- “Soms kan route iets duidelijker aangegeven worden”  

- “werkt perfect, alleen het vinden van de juiste route / het download systeem werkt wat verwarrend”  

- “Dat rottige gps cirkeltje dat er niet is” 

- “Gaat nog wel eens mis dat Wij verkeerd lopen”  
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- “Je kan via de app alleen starten bij een startpunt en niet bij een knooppunt. Dit kan via de site wel. 

Daarbij staan er geen nummers bij de startpunten (lijst met namen van startpunten en routes). Ik 

kijk zelf altijd eerst naar de omgeving, dan naar het nummer, ik weet dan niet de naam van het 

startpunt. Dit zal wel een verwarrend verhaal zijn...sorry... ;o) “ 

- “Ik gebruik hem eigenlijk alleen om naar het beginpunt te komen. Maar tijdens het wandelen vind ik 

de app niet zo handig omdat je er niet mee kunt navigeren en je ziet niet waar je bent. Zou ideaal 

zijn om de route in een navigatieapp te kunnen openen. Misschien een samenwerking met 

MyRouteApp?”  

- “Ik moet altijd eerst naar de website.” 

- “Volgorde wandelingen verspringt ondanks voorkeur wijziging” 

 

Verbeterpunten voor de app 

Aan de respondenten werd er gevraagd of zij zelf nog verbeterpunten hebben voor de app. Hierbij gaven ze 

als antwoorden: 

- “Aanvullen met Geluksplekken van Schagen zou heel mooi zijn :)”  

- “Gebruik ik niet want niet beschikbaar voor Windows 10“ 

- “Route plannen met de app Nieuwe routes via mailservice bekend maken. In een soort mijn routes 

omgeving de eigen gemaakte routes opslaan”.  

- “Als je een startpunt kiest, meteen laten zien op een kaart waar dit is. Als je een naam van een 

startpunt leest weet ik niet waar deze is.”  

- “GPS !!!” 

- “Iets overzichtelijker misschien met foto's op de app, bij belangrijke punten”  

- “Verbruik van calorieën” 

- “Zou ideaal zijn om de route in een navigatieapp te kunnen openen.”  

- “De kaart vind ik vol”  

- “Je kan sorteren op lengte. Als je dan een route bekijkt en teruggaat, staat alles weer terug op 

datum. Zou fijn zijn als het dan op lengte blijft staan” 

- “horeca op de route” 

- “kleuren van de routes op de kaart” 

Tabel 22: Hoe gebruiksvriendelijk vinden de respondenten de app? 
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Een aantal belangrijke resultaten uit de enquête worden hieronder visueel weergegeven. 
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Wensen van de wandelaars voor de website - algemeen 

 

Percentages zijn berekend onder het aantal respondenten. 

Bijvoorbeeld: 60% van de 152 zijn geïnteresseerd in zoeken op km. 

 Zoeken in de regio's (34% van de respondenten) 

 Zoeken in de themaroutes bv. op plaats (20% van de respondenten) 

 Zoeken naar een route op afstand (42% van de respondenten) 
 

Wensen van de wandelaars voor de website - routeplanner 

 Een route kunnen wijzigen (65% van de respondenten) 

 De kilometers tussentijds al zichtbaar zijn (37% van de respondenten) 

 Zoeken naar routes die niet verboden zijn voor honden (34% van de respondenten) 

 Routes zien die dicht in de buurt zijn ( 34% van de respondenten) 

 Tonen van meer horeca en overnachtingmogelijkheden (30% van de respondenten) 

 Zoeken op een startpunt (26% van de respondenten) 

 Mist de kleurenroutes op de kaart ( 21% van de respondenten) 

 Een route berekenen zonder de optie "kortste route" en "minste keuzepunten" (20% van de 
respondenten) 

 Tonen van paarden route opties (3% van de respondenten) 

 
Wensen van de wandelaars voor de app  

 Een route maken in de app (87% van de respondenten) 

 Navigeren binnen de app ( 73% van de respondenten) 

 Zien welke horeca gelegenheden er zijn op de route (53% van de respondenten) 

 Zien waar de startpunt is op de kaart voordat je deze download (34% van de respondenten) 

 De nummers zien bij de startpunten (21% van de respondenten) 

 In mijn routes sorteren op standaard en eigen gemaakte routes (18% van de respondenten) 

 De kleuren van de routes zien op de kaart (12% van de respondenten) 

 Voorkeur voor sorteren op datum of lengte blijft staan na navigeren ander scherm (5% van de 
respondenten) 
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5.4 Usability onderzoek 

 

Door middel van een usability onderzoek is er een antwoord gezocht op de volgende deelvraag: 

6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met de app gebruiksvriendelijk?  
 

Ontwikkeling van het usability onderzoek 

Er is op 4 oktober 2018 een usability onderzoek (zie bijlage 5) uitgevoerd van de website en app van WNH. 

Zo is er gekeken in hoeverre de huidige website en app van WNH gebruiksvriendelijk is.  

Procedure 
Beiden onderzoekers hebben de website en app onafhankelijk van elkaar onderzocht en de bevindingen 
zijn genoteerd. Deze bevindingen zijn te vinden in bijlage 5. 

De schrijver van dit onderzoek heeft de resultaten met elkaar vergeleken en de belangrijkste punten eruit 
gehaald.  

De heuristieken van Nielsen zijn gebruikt voor de website en app en de heuristieken van Kuparinen, 

Silvennoinen, en Isomäki zijn gebruikt voor de kaartapplicatie in de app. Beide onderzoeken duurde 

ongeveer anderhalf uur. 

Resultaten usability heuristieken onderzoek 

De resultaten van het usability onderzoek zijn uitgewerkt en zijn te vinden in bijlage 15. Uit het usability 

onderzoek van de website en app is gebleken dat er wat punten zijn die verbeterd kunnen worden om de 

gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De belangrijkste punten worden hieronder beschreven.  
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5.5 Veldonderzoek 

 

Door middel van veldonderzoek is er een antwoord gezocht op de volgende deelvragen: 

6. In hoeverre is de huidige website in combinatie met de app gebruiksvriendelijk? 

7. Wat kan er nog verbeterd worden aan de website in combinatie met de app? 

Ontwikkeling van het veldonderzoek 

Zodra de resultaten van de online enquêtes binnen waren, is er een veldonderzoek verricht. De resultaten 

van de enquête over de app brachten input voor de interviews. Uit de enquête kwam bijvoorbeeld naar 

voren dat 7,2% van de respondenten een melding doen via de app, 56,6% van de respondenten de 

routeplanner op de website gebruikt en deze route vervolgens download in de app en 50,6% van de 

respondenten een themaroute uitzoekt op de website en deze download in de app.  

De resultaten laten zien dat meer dan de helft van de respondenten de app gebruikt waar die voor dient. 

De andere respondenten gebruiken liever een kaart (33,3%), hebben geen smartphone (17,3%) of begrijpen 

de app niet (8%). Het veldonderzoek is gedaan om inzichtelijk te maken of dat wandelaars de app gebruiken 

en of ze de app begrijpen. 

Op 12 oktober 2018 is de onderzoeker vertrokken met haar Ipad tablet naar Noord-Holland om daar 

minimaal 10 wandelaars een paar vragen te stellen over de WNH website en app. Omdat er de meeste kans 

is om wandelaars tegen te komen bij startpunten, is de onderzoeker naar de volgende startpunten gegaan: 

- Startpunt IJmuiden aan zee 

- Startpunt camperduin 

- Bergen centrum 

- Startpunt Zaandam 

Benaderingswijze 

Zes wandelaars van 50+ en zes wandelaars onder de 50 jaar zijn geïnterviewd. Op deze manier is er 

gekeken hoe de gesegmenteerde gebruikers de website en app gebruiken. 

De vragen die gesteld zijn: gebruikt de wandelaar de WNH website en/of app? Welk apparaat wordt 

hiervoor gebruikt? En of ze een paar simpele handelingen willen uitvoeren op de website door middel van 

de website op de IPAD en app op de smartphone. 

Dat waren de volgende handelingen: 

- Een route maken op de website en deze toevoegen in de app; 

- Een melding maken in de app; 

- Een route downloaden in de app; 

- Een themaroute uitkiezen op de website en deze vervolgens toevoegen in de app; 

- Route in de app delen 
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Nadat de wandelaars de handelingen uitgevoerd hadden, werden ze gevraagd of zij zelf nog wat 

verbeterpunten hadden voor de website en app. Deze verbeterpunten zijn ook genoteerd door de 

onderzoeker. 

Procedure 

Aan alle wandelaars zijn dezelfde vragen en handelingen gesteld om betrouwbaarheid te waarborgen. De 

antwoorden en handelingen zijn geobserveerd en genoteerd door de onderzoeker. 

De onderzoeker had een vragenlijst/notitie lijst (zie bijlage 6) bij de hand waarin alle vragen en handelingen 

in genoteerd zijn. De opmerkingen en verbeterpunten zijn geanalyseerd en worden meegenomen in de 

aanbevelingen en het uiteindelijke prototype. 

De verzamelde gegevens zijn bewaard en opgeslagen door de onderzoeker. Deelname aan dit onderzoek 

geschied in anonimiteit, waardoor er geen rekening gehouden hoeft te worden met privacy. 

 

Resultaten 

Bevindingen simpele handelingen bij mannen en vrouwen onder de 50 jaar (6x): 

3x Iphone gebruikers en 3x Android gebruikers 

Twee van de zes hadden de WNH app op hun telefoon staan. 

Een route maken op de website en deze toevoegen in de app 

Er werd zonder tegenslagen routes gemaakt en vier van de zes gebruikers maakte gebruik van de QR 

scanner om de route in de app te plaatsen. Eén gebruiker had verwacht dat na de succes melding in de app, 

de route meteen werd geopend. Eén gebruiker wilde zijn route wijzigen in de website nadat hij op “kortste 

route” had geklikt. Het knopje scannen in de app werd door twee personen niet meteen gevonden. 

Een melding maken via de app 

twee van de zes gebruikers dachten bij het knopje “probleem” aan een probleem melden van de app in 

plaats van een route probleem. 

Een route downloaden in de app 

Drie mensen konden dit vlekkeloos doen hoewel het klikken op het vergrootglas soms wat moeite koste. 

Eén gebruiker wilde een route maken bij het kopje netwerk en wist niet dat hij een route kon downloaden 

onder “download”. 

Een themaroute uitkiezen op de website en deze vervolgens toevoegen in de app 

Zes van zes gebruikers deden dit correct. Twee gebruikers hadden wat moeite met het aantikken van de 

routecode. 

Route in de app delen 

Gebruikers konden het delen van een route niet zo snel vinden. Drie van de zes gebruikers gingen eerst 

naar een detail van een route en zochten daar het “delen” icoon. Toen ze eenmaal het delen icoon 
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gevonden hadden, was het soms lastig om deze aan te tikken omdat deze vrij dicht bij het prullenbakje 

staat. 

Nog verbeterpunten voor de website en/of app? 

 De route delen naar andere app gebruikers die ook de WNH app gebruiken; 

 Per route aangeven hoe de parkeergelegenheid is; 

 Betekenis iconen niet meteen duidelijk; 

 Staat een fout in de afbeelding bij help; 

 De afbeeldingen op het netwerk kaart worden niet vergroot; 

 Bereken je route bij de routeplanner: normaal en langste route knop toevoegen; 

 Download knop in de app is verwarrend omdat het twee functies heeft. Scan en startpunten apart 
plaatsen.; 

 Verwarrend: “routes” en “mijn routes” in de app. Eén naam aanhouden: Mijn routes. 

 

Bevindingen simpele handelingen bij mannen en vrouwen boven de 50 jaar (6x): 

 

4x Iphone gebruikers en 2x Android gebruikers 

Vier van de zes gebruikers hadden de WNH app op hun telefoon staan. 

Een route maken op de website en deze toevoegen in de app 

Gebruikers konden eenvoudig een route maken en deze toevoegen in de app. Zes van de zes gebruikers 

maakten gebruik van de QR code. Twee gebruikers gebruikten echter een QR code app in plaats van de QR 

code scanner die in de WNH app staat. 

Een melding maken via de app 

Doet iedereen vlekkeloos 

Een route downloaden in de app 

Gaat ook goed behalve dat het aantikken van de iconen soms wat lastig gaat 

Een themaroute uitkiezen op de website en deze vervolgens toevoegen in de app 

Het zoeken van een themaroute gaat goed. Sommige gebruikers hadden wat moeite met het vinden van de 

QR code scanner. 

Route in de app delen 

Gebruikers hadden hier ook wat moeite met het aantikken van het delen icoon en vier van de zes 

gebruikers kennen het delen icoon niet. 

Nog verbeterpunten voor de website en/of app? 

- Naam veranderen van eigen route; 
- Zelf een route samenstellen in de app; 
- Scannen in download is niet logisch  misschien toevoegen in het menu 
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5.6 Analyse 

 

Analyse – Achtergrond van de gebruiker en gebruik app en website in relatie tot concurrentie 

 

De website is van 22 sep 2017 t/m 23 sep 2018 door 76.526 gebruikers bezocht waarvan 1.275 bezoekers 

de website vaker bezochten. Dat betekent dat er gemiddeld 210 gebruikers per dag de website bezoeken. 

De statistieken van Google Analytics laten zien dat de website van WNH goed bezocht wordt maar dat 

gebruikers niet zo snel terugkeren. De IOS app is tussen 22 sep 2017 en 23 sep 2018 4,354 keer gedownload 

en de Android app is 4,424 keer gedownload. Er is dus een minimaal verschil tussen de IOS en Android 

downloads.  

Via de database statistieken is het gebruik van de combinatie van website en app gemeten. Hieruit is naar 

voren gekomen dat de standaard routes zoals een startpunt of themaroute het meest gedownload worden 

vanaf de website naar de app en dus niet direct in de app gedownload worden. Dit toont aan dat gebruikers 

wel graag op de website kijken alvorens ze een route downloaden. 

In het lente seizoen worden de meeste routes zelf gemaakt op de website en naar de app gedownload (791). 

Standaard routes, zoals een themaroute en routes vanaf een startpunt, worden vooral in de zomer vanaf de 

website naar de app gedownload (11989). Dit laat zien dat de standaardroutes verreweg het populairst zijn in 

verhouding tot zelf samengestelde routes, standaard routes worden namelijk bijna 13 keer vaker gedownload 

dan zelf gemaakte routes. 

De Android app is 72x beoordeeld en heeft 4 van de 5 sterren. De IOS app is 30x beoordeeld en heeft 3,9 van 

de 5 sterren. Beide varianten zijn niet vaak beoordeeld, daardoor kan de beoordeling hoger uitvallen dan de 

apps die vaker zijn beoordeeld. De beoordelingen die WNH heeft zijn veelal positief (zie bijlage 14 en 15) met 

minimaal 3 sterren of meer. De negatieve beoordelingen worden beantwoord door de ontwikkelaar waardoor 

de gebruiker zich gehoord voelt en de negatieve feedback beperkt blijft. Dit is een positief resultaat uit het 

onderzoek, het benchmark onderzoek laat zien dat de concurrentie dit niet altijd goed voor elkaar heeft. 

Wandelen123 is een negatieve uitschieten op dit aspect. Uit het benchmark onderzoek komt naar voren dat 

WNH wel verbeterpunten heeft ten opzichte van de concurrentie, maar zeker niet onder doet voor hen. De 

klompenpaden worden sinds een recente update minder beoordeeld, Wandelen123 krijgt minder dan 3 

sterren, Wandelen in Overijssel wordt zelden beoordeeld. Route.nl lijkt de grootste concurrent met de beste 

applicatie en de meeste gebruikers. Echter zijn er wel bepaalde functies die gebruikers handig zouden kunnen 

vinden uit de andere applicaties, deze worden in de functionele eisen besproken.  

De enquête geeft inzicht in de achtergrond van de gebruiker. De enquête bedroeg meer vrouwen (73,7%) 

dan mannen (26,3%). De meeste respondenten (32,9%) zijn tussen de 50 en 60 jaar oud. Daarnaast zijn 27% 

van de respondenten 60+ en 27% zijn tussen de 40 en 50 jaar oud. 7,2% van de respondenten zijn tussen de 

30 en 40 jaar en 4,6% zijn tussen de 20 en 30 jaar. Een klein aantal van de respondenten zijn onder de 20 

jaar (1,3%). Hier moet rekening mee worden gehouden bij het beslissen over de mogelijke verbeteringen en 

ontwikkelingen van WNH.  



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
72 

Voor een goede analyse moet eerst worden gekeken naar de volgende vraag: Wat is een gebruiksvriendelijke 

website en app? Dit wordt eerst besproken voordat wordt ingegaan op de analyse van de resultaten uit het 

veldonderzoek, de enquêtes, usability en de benchmark op het gebied van functionele eisen en verbeteringen 

van de gebruikersvriendelijkheid.  

Wat is een gebruiksvriendelijke website en app?  

Zoals de literatuur aantoont is er geen "goed" antwoord te geven op wat een gebruiksvriendelijke website 

is, maar er zijn wel een aantal leidende principes die helpen om een website zo gebruiksvriendelijk mogelijk 

te maken, zoals: 

- Goed laten werken op diverse apparaten zoals tablets en mobiele telefoons; 

- Maak het maken van keuzes in een website simpel; 

- Laat gebruikers niet nadenken; 

- Beknopte inhoud; 

- Zorg dat bezoekers niet de weg kwijtraken door middel van een goede navigatie, broodkruimels en 

duidelijke categorieën;  

- Plaats teksten zo overzichtelijk mogelijk; 

- Maak het behalen van het doel zo eenvoudig mogelijk 

 

De kenmerken voor een gebruiksvriendelijke app verschillen niet zo veel met die van een website. Waar de 

ontwerper rekening mee moet houden is dat alles verkleind wordt. Daarom moet de content beperkt 

worden tot alleen wat het meest belangrijk is voor de gebruiker. Hierbij kan je denken aan een simpele, 

duidelijke homepage, gebruik maken van grote iconen voor het tikken met de vingers, de app moet snel 

geladen worden en gebruikers feedback geven als zij op een button klikken.  

Een gebruiksvriendelijke website is een website die eenvoudig is en waarbij gebruikers niet na hoeven te 

denken om hun doel te behalen.  

Gebruiksvriendelijkheid  

Een aantal punten uit de enquêtes, het usability onderzoek en het veldonderzoek tonen aan dat gebruikers 

vaak moeten nadenken over handelingen in de app en website. Een paar voorbeelden: 

- De buttons wijken af qua vorm, lettergrootte en kleur.  

- De iconen die op de kaart applicatie staan, zijn niet direct herkenbaar voor de gebruiker. Dit geldt 

ook voor het icoon dat je locatie op de kaart laat zien. 

- Een mooie 404 ontbreekt. Deze pagina zorgt ervoor dat de bezoekers omgeleid worden naar de 

juiste pagina. 

- als een gebruiker op een pdf klikt bij een startpunten detail, dan verlaat hij de site. 

Dit benadeeld de overzichtelijkheid en consistentie van de website en app voor de gebruiker. Het zou beter 

zijn om alle buttons één opmaak te geven zodat gebruikers niet hoeven na te denken of dat ze op een 

button hebben geklikt ja of nee. Om te voorkomen dat gebruikers de weg kwijt raken zou het beter zijn om 

de PDF files in een nieuw venster te openen zodat de website open blijft. De verschillende onderzoeken 
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tonen dus aan dat er op verschillende punten verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot consistentie 

en gemak. 

Error prevention wordt niet altijd goed uitgevoerd in zowel website als app. Uit het usability onderzoek 

komt naar voren dat er na het zoeken in de routeplanner bijvoorbeeld geen melding wordt getoond als er 

in de zoekfunctie niets gevonden wordt. Een ander voorbeeld uit het usability onderzoek: Bij het gebruiken 

van de offline functie, en je verwijdert de kaart, blijft de melding staan: “Je gebruikt de offline kaart” en de 

melding “Gebruik offline kaart” blijft aan staan. Het hamburger menu (de drie streepjes onder elkaar) mist 

een sluit knop als deze geopend is. Deze verschillende punten verhogen het risico op fouten en verlagen 

het gebruikersgemak. Het veldonderzoek en de enquête onderstrepen dit resultaat en laten dus zien dat er 

op het gebied van error prevention veel te behalen valt. De 50 plussers konden bijvoorbeeld allemaal 

zonder probleem een melding maken in de app. Twee van de zes onder de 50 jaar had echter moeite met 

het maken van een melding. Ze dachten namelijk dat het knopje “probleem” een knop is voor het melden 

van een probleem van de app in plaats van een route. Om fouten te voorkomen zou dit aangepast moeten 

worden. Drie van de zes respondenten onder de 50 jaar hadden moeite met het delen van een route. Ze 

zochten namelijk in de route zelf de optie om de route te delen. Vier van de zes respondenten boven de 50 

jaar wisten de betekenis niet van het delen icoon. Meer dan de helft van de respondenten uit het 

veldonderoek heeft af en toe wat moeite met het aantikken van iconen zoals het vergrootglas, delen knop 

en de routecode. 

De website en app kunnen ook op het gebied van inhoud verder verbeterd worden: De partner pagina op 

de WNH website is niet relevant voor de bezoeker en zou daarom beter zijn om dit menu item ergens 

anders te plaatsen. 

 

Er gaan echter ook wel dingen goed: Alle twaalf gebruikers uit het veldonderzoek konden eenvoudig een 

route maken door middel van de routeplanner op de website en deze toevoegen in de app. Dit geldt ook 

voor het toevoegen van een themaroute. Een route downloaden in de app gaat bij elf respondenten prima. 

Slechts één gebruiker dacht dat hij een route kon downloaden onder het kopje netwerk in plaats van 

download.  

Het behalen van het doel kan ook eenvoudiger gemaakt worden door kleine aanpassingen. Het sluiten van 

vensters zoals kaartlagen, de help en het klikken van iconen (het prullenbakje en delen button), vergt 

bijvoorbeeld enige moeite. Daarnaast is het van te voren niet duidelijk dat je door het klikken van een 

startpunt de route toevoegt bij “mijn routes”. Ook bij download route wordt het de gebruiker soms lastig 

gemaakt: wanneer je een route hebt gedownload en doorklikt op de route, zie je niet meer waar je bent in 

de app. De help functie bevat niet alle informatie wat je met de app en kaartapplicatie kunt doen. Op de 

kaart zijn geen zoomfuncties zichtbaar en voor de functies die zichtbaar zijn op de kaart, is bij gebruik niet 

meteen helder wat je ermee kunt. De gebruiker zou hiervoor de help moeten lezen. De elementen die in de 

kaartapplicatie voorkomen, zijn niet allemaal voorzien van een duidelijk contrast.  
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Bovenstaande punten komen echter vooral uit het usability onderzoek, hoewel gebruikers wel aangeven 

moeite te hebben met bepaalde functies. Er is dus een relatie tussen de beknoptheid van de help file en de 

informatie op het scherm (usability onderzoek) en de problemen die gebruikers ondervinden bij sommige 

functies (enquêtes/veldonderzoek). Gebruikers geven bijvoorbeeld aan dat ze navigatie niet aan kunnen 

zetten in de app, terwijl deze functie wel beschikbaar is in de WNH app.   

 

Als deze punten worden aangepast, dan wordt de website en app volgens Nielsen en Kuparinen, 

Silvennoinen, en Isomäki al een stuk gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. 

 

Functionele eisen / programmatuur 

Uit de onderzoeksresultaten komen ook een aantal meer functionele eisen naar voren. Binnen de 

benchmarking is vooral gekeken naar functionele eisen die hier ook terug zullen komen.  

Omdat de QR code steeds vaker gebruikt wordt in andere populaire apps, is het onderzoek van Imoderate 

uit 2012 al te oud om te zeggen dat ouderen niet weten wat een QR code is of niet snappen hoe ze deze 

moeten gebruiken. Het scannen van de code is eenvoudig en iedereen die in het bezit is van de WNH app 

heeft dit waarschijnlijk snel onder de knie. De enquêtes en het veldonderzoek bevestigen dat de QR code 

een goed concept is om te gebruiken in een app. De QR code scanner is namelijk het populairste middel om 

een route te downloaden in de app. De QR code scanner wordt echter door vier van de twaalf personen 

niet direct gevonden in de app.  

Er zijn een aantal belangrijke verschillen ontdekt tussen de onderzochte aanbieders en WNH. Hier komen 

een aantal interessant resultaten naar voren die van waarde zullen zijn bij het beoordelen van de 

gebruiksvriendelijkheid van de Wandelnetwerk Noord-Holland app.  

Route.nl biedt bijvoorbeeld de gebruikers de mogelijkheid om een account aan te maken en daarmee 

(thema)routes op te slaan. De route kan vervolgens geopend worden in de app als de gebruiker ingelogd is 

met zijn account. De zelfgemaakte routes die zijn opgeslagen in het account, kunnen op een later moment 

nog aangepast worden. De routeplanner die op de route.nl website staat, biedt gebruikers de mogelijkheid 

om routes te zoeken in de omgeving van de gebruiker. In de app kunnen gebruikers met de routenavigatie 

en gesproken begeleiding de route volgen en de app toont hoeveel calorieën je ongeveer verbrand bij het 

bewandelen van een route en hoelang de route ongeveer duurt. 

In de WNH app is het niet mogelijk om een account aan te maken. Gebruikers kunnen een route in de app 

downloaden door middel van een QR code of het overnemen van de route code. Het is niet mogelijk om 

later een route aan te passen. 

Uit de enquêtes blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (52,9%) de website van WNH 

gebruiksvriendelijk vindt. Een aantal van de bovengenoemde functies kunnen dit percentage waarschijnlijk 

wel verder verhogen. De respondenten die de website niet gebruiksvriendelijk vinden geven als opmerking 

namelijk dat het lastig is om een eigen route te maken, dat je routes niet kunt wijzigen, het best lastig is om 

de routeplanner uit te vogelen en dat het zoeken van een route lastig is.  



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
75 

Wandelen123 heeft een routeplanner dat naast de website ook werkt in de app. De app heeft een surprise 

me functie. Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de computer een route te laten bepalen na 

aanleiding van de gekozen aantal km dat de gebruiker wilt wandelen. WNH heeft ook een routeplanner 

waarmee gebruikers een route kunnen maken alleen deze is alleen beschikbaar op de website en niet in de 

app.  

De enquêtes brengen naar voren dat er veel vraag is naar het maken van routes in de app, meer dan 80 

procent wil deze functie.  

Klompenpaden. De routes worden op de website en in de app getoond op een kaart en in lijstweergave 

waar de gebruiker kan sorteren op naam en lengte. Bij elke route wordt er aangegeven uit hoeveel 

kilometer de route bestaat, welke bezienswaardigheden de wandelaar kan tegenkomen en een aantal 

reacties van wandelaars. Alle themaroutes die op de website staan, worden ook in de app getoond op een 

kaart en in lijstweergave. De gebruikers kunnen de route volgen door middel van navigatie.  

De routes die op de website en in de app van WNH staan, worden enkel getoond in lijstweergave en het is 

niet mogelijk om de routes te sorteren. Per route wordt er aangegeven welke bezienswaardigheden de 

gebruiker kan tegenkomen en hoe hoog andere gebruikers de route waarderen. De WNH app bevat geen 

themaroutes en het is niet mogelijk om een route te navigeren.  

Respondenten geven in de enquêtes aan dat een aantal van de bovengenoemde functies ook gewenst zijn 

in de WNH app en website. Zo willen gebruikers graag kunnen filteren in de routes en willen ze alle routes 

op de kaart kunnen zien en selecteren. Ook themaroutes zijn populair bij gebruikers.  

Natuur routes bevat naast wandel en fiets routes ook paard en vaar routes. Zowel op de website als in de 

app. De gebruiker kan geavanceerd zoeken naar een route op de website en in de app en het is mogelijk om 

routes te zoeken in de gebruiker zijn omgeving. Alle routes die zich in de website bevinden, worden ook 

getoond in de app. 

In de WNH app worden niet alle routes getoond die ook op de website staan, zoals de themaroutes. De app 

laat wel alle startpunten zien en de routes vanaf deze startpunten. WNH biedt alleen wandelroutes aan.  

Wandelen in Overijssel biedt ook de mogelijkheid aan om routes te zoeken op de kaart of via een lijst 

weergave en de gebruiker kan ook hier routes zoeken in zijn of haar omgeving en een route zoeken op 

afstand. Deze aanbieder biedt routes aan met activiteiten zoals evenementen, excursies en cursussen. De 

app heeft een navigatie functie en het geeft een signaal af als de gebruiker langs een bezienswaardigheid 

loopt.  

Hoewel natuur routes ook paardenroutes aanbiedt, is er geen overweldigende meerderheid van de 

gebruikers voor deze functie. Slechts enkelen geven aan deze functie te missen. Routes zoeken in de 

omgeving dichtbij de gebruikers wordt echter wel als een zeer nuttige functie genoemd.  

Buiten deze nieuwe functionaliteiten is het ook belangrijk om fouten in de app te voorkomen. Van de 

respondenten ondervindt 9,3% weleens problemen in de app. Dit zijn bijvoorbeeld problemen dat de app 
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vast loopt, de GPS functie niet werkt waardoor de gebruiker een pad mis loopt. Ook bij de beoordelingen 

zijn de negatieve beoordelingen van de app vooral gericht op dit soort fouten. Het benchmark onderzoek 

toont aan dat deze fouten funest zijn voor de rating van de app. Hoewel Wandelen123 interessant functies 

heeft zoals het opslaan van routes onder een account en het aanpassen van routes, wordt deze wel slecht 

gewaardeerd. Echter komt uit de enquêtes naar voren dat juist deze punten de rating van de WNH app 

verder zou kunnen verhogen gezien dit veelgevraagde functies zijn.  
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HOOFDSTUK 6 - CONCLUSIES EN 

AANBEVELINGEN 

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 

probleemstelling: Hoe kan het gebruik en begrip 

van de website Wandelnetwerk Noord-Holland in 

combinatie met de app verbeterd worden op het 

gebied van UX design en gebruiksvriendelijkheid? 

 

De conclusie zal worden gegeven aan de hand van 

de bevindingen die in de voorgaande 

hoofdstukken zijn gedaan. Op basis daarvan 

worden er aanbevelingen gedaan voor de website 

en app 
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6.1 Wensen opdrachtgever (resultaten vooronderzoek). 

 

Uit het vooronderzoek zijn een aantal onderzoeksdoelen en wensen van de opdrachtgevers opgesteld. 

Maris B.V. en RNH willen graag weten hoe de website in combinatie met de app wordt ervaren onder de 

gebruikers. Via de website, Facebook en APP stores komen veel positieve reacties binnen maar ze krijgen 

ook veel vragen en opmerkingen binnen dat bepaalde functies niet werken. 

Daarbij is het belangrijk om te weten wie de gebruiker is, of de website en app gebruiksvriendelijk is en of 

er nog punten zijn die verbeterd kunnen worden. Er is zowel door RNH als de ontwikkelaar wel aandacht 

besteed aan dit onderwerp, maar wellicht niet voldoende of op de juiste manier.  

Deze eisen zijn meegenomen tijdens het onderzoek en verwerkt in de onderstaande conclusies. 

6.2 Opstelling user needs  

 

Via deelvragen 3, 4 en 5 is onderzoek gedaan naar de wensen van gebruikers. De website is van 22 sep 

2017 t/m 23 sep 2018 door 76.526 gebruikers bezocht waarvan 1.275 bezoekers vaker terugkomen om de 

website te bekijken. Dat houdt in dat er gemiddeld 210 gebruikers per dag de website bezoeken. 

De leeftijden van de wandelaars die de website en app gebruiken, variëren tussen de 60+ en 20 jaar. De 

grootste groep wandelaars hebben een leeftijd tussen de 50 en 60 jaar. De gebruikers wandelen het liefst in 

het lente en herfst seizoen. Daarbij wandelen ze het liefst samen met twee andere personen. De gebruikers 

volgen het meest de routepijltjes langs de weg of de route in de app.  

De leeftijd tussen de 50-60 jaar maakt het meest gebruik van de app. De meeste respondenten hebben een 

Android besturingssysteem. 60 plussers hebben voornamelijk een IOS besturingssysteem.  

 

Meer dan de helft van de respondenten bezoekt de website voor themaroute(s). Dit zijn voornamelijk 

wandelaars tussen de 20 en 30 jaar. Het opzoeken van een startpunt wordt daarnaast ook veel gedaan. Dit 

zijn voornamelijk 60 plussers die een startpunt opzoeken. Zij zijn ook de grootste groep die de website 

bezoeken, namelijk 1x per week. Zelf een route plannen door middel van de routeplanner wordt vooral 

gedaan door wandelaars tussen de 40 en 50 jaar en deze groep maken het meest gebruik van GPS.  

Gebruikers hebben aangegeven welke wensen en behoeften zij hebben voor de website en app. De 

onderstaande tabel laat een samenvatting zien van de eisen die door gebruikers worden genoemd in de 

enquêtes, opgesplitst in behoeftes voor de app en website: 

Website 

 Filter toevoegen aan startpunten tabblad, regio's en themaroutes, bijv. Kunnen filteren op routes 
voor honden, verharde paden etc. 

 Een route maken op basis van lengte en rondom je huidige locatie  

 Bij het plannen van de route willen gebruikers dat de afstand tussentijds al zichtbaar is  
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 Tonen van meer horeca en overnachtingmogelijkheden in de routeplanner 

 Een route berekenen zonder de optie "kortste route" en "minste keuzepunten"  

 Als je de route eenmaal hebt aangemaakt, zou je als gebruiker de mogelijkheid willen hebben om 
deze te kunnen wijzigen  

 Knooppuntennetwerk afschaffen 

 Tonen van paarden route opties  
 

App 

 Uitbreiden helpfunctie en toevoegen van verduidelijkingen in de app m.b.t. functies  

 Zien welke horeca gelegenheden er zijn op de route 

 In mijn routes kunnen sorteren  

 Zien waar het startpunt is op de kaart voordat je deze download  

 De nummers zien bij de startpunten  

 Voorkeur voor sorteren op datum of lengte laten blijven staan na navigeren naar een 
ander scherm  
 

6.3 Opstelling eisen van uit benchmark  

 

Via deelvraag 2 is onderzoek gedaan naar concurrerende apps waaruit een aantal verbeterpunten zijn 

voortgekomen. Een aantal wandel app aanbieders van andere regio’s die onderzocht zijn:  

 Klompenpaden 

 Wandelen in Overijssel  

 Natuurroutes 

Daarnaast is er ook gezocht of er andere wandel apps zijn waarbij een eigen route samengesteld kan 

worden op de website in plaats van in de app. Dat zijn de volgende wandel apps: 

 Wandelen123  

 Route.nl 

Uit de resultaten blijkt dat het hebben van een beoordelings-popup zeer belangrijk is voor een de 

kwantiteit van de beoordelingen. Routeapps met dit soort pop-ups hebben meer beoordelingen en dit is 

dan ook een belangrijke functie in dit soort apps. 

Vrijwel alle geteste apps hebben themaroutes in de app, behalve wandelen123, die ook meteen de slechtst 

gewaarde app is.  

De meeste apps bieden de optie om al samengestelde routes te zoeken op de kaart in de app. Route.nl en 

Wandelnetwerk Noord-Holland bieden deze mogelijkheid niet, terwijl beide apps wel redelijk gewaardeerd 

worden. Desondanks lijkt dit een gebruikersvriendelijk feature, omdat de gebruiker veel sneller kan zien 
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waar routes liggen, hoe lang deze zijn en waar de route langs loopt. Wellicht kan deze feature leiden tot 

een hogere beoordeling van de apps. 

Ook vrijwel alle apps en websites die getest zijn hebben een uitgebreid zoekoptie van routes (filteren). 

Alleen Wandelen123 en Wandelnetwerk Noord-Holland hebben deze feature niet. Zoals gezegd wordt 

Wandelen123 slecht gewaardeerd en is dit een handige feature op het moment dat veel routes worden 

getoond en aangeboden.  

Bij route.nl, een van de beste gewaardeerde wandelapps, krijgen gebruikers meer mogelijkheden met een 

account. Zo hoeft de gebruiker bijvoorbeeld geen QR code te scannen maar zijn routes gekoppeld aan het 

account wat het gebruikersgemak bevordert. Dit betekent ook dat er ingelogd kan worden op verschillende 

apparaten zonder meerdere keren de samengestelde route te moeten scannen.  

Samengevat blijkt uit de benchmark dat routeapps in ieder geval een pop-up met de mogelijkheid de app te 

beoordelen moet hebben om het aantal beoordelingen toe te laten nemen. Ook is het belangrijk 

themaroutes te hebben in de app, op de kaart routes te kunnen selecteren en goed te kunnen filteren op 

routes. Een account zou verder het gebruikersgemak kunnen verhogen, omdat routes gekoppeld zijn aan 

een account en het account op verschillende apparaten gebruikt kan worden.  

6.4. Opstelling eisen van uit usability- en UX-test 

 

Via deelvraag 6 en 7 is via een usability- en UX-test bekeken wat de eisen van een gebruikersvriendelijke 

website zijn vanuit een usability- en UX perspectief. Hieruit kwamen de volgende resultaten: 

De conclusie die getrokken kan worden, is dat het usability onderzoek veel knelpunten laat zien in de 

huidige website en app. Het gaat vooral om de vormgeving, hulp bij verschillende onderdelen en 

navigatiestructuur. Het probleem bij de vormgeving zit hem vooral in consistentie van knoppen, 

lettergrootte en kleur. Nielsen heeft in zijn 10 heuristieken (bijlage 7) hier een belangrijk punt aan besteed: 

‘Consistency and standards (consistentie en standaarden)’. Hierbij legt hij uit dat bezoekers van een app en 

website van consistentie houden. Daarnaast zegt Peter Morville in zijn honeycomb (paraaf §4.4)  dat 

usability (Usable) ook een belangrijke bijdrage heeft aan het vergroten van de gebruikerservaring van een 

website en/of app. 

 

Bij de duidelijkheid van de website en app gaat het vooral om het herkennen van iconen en weten wat de 

gebruiker moet doen. Met de navigatiestructuur wordt bedoeld dat de gebruiker al snel verdwaald in de 

site en app. Dit kan opgelost worden door een duidelijk menu structuur. Hier heeft Nielsen ook een 

belangrijk punt aan besteed in zijn 10 heuristieken (bijlage 7) namelijk ‘Biedt een helpende hand’. Hiermee 

zegt hij dat een website duidelijk moet zijn zonder hulp maar als de website erg complex is, biedt dan een 

helpende hand. Daarnaast werkt de routeplanner niet goed op mobiel.  

 

Uit het veldonderzoek is bijvoorbeeld naar voren gekomen, dat het voor een aantal gebruikers niet 

duidelijk is hoe je een route kunt plannen die je ook met de hond kunt bewandelen. De QR scanner is de 
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meest gebruikte manier om routes in de app te downloaden (en dus niet de routecode). Twee van de 

twaalf gebruikers raakte in de war door de QR code scanner app te openen die op hun telefoon stond in 

plaats van de scanner te openen die zich in de app bevindt. Zie ook Nielsen heuristieken (bijlage 7) punt 4: 

‘Vorm en minimalisme’. Eén gebruiker had verwacht dat na de succes melding in de app, de route meteen 

geopend werd. Een gebruiker wilde zijn route wijzigen in de website nadat hij op “kortste route” had geklikt 

en het knopje ‘scannen’ in de app werd door twee gebruikers niet gevonden.  

Eén gebruiker wilde een route maken bij het kopje netwerk en wist niet dat hij een route kon downloaden 

onder het kopje ‘download’. Zie ook Morville Honeycomb (paraaf §4.4) “Findable: Gebruikers moeten 

kunnen vinden wat ze nodig hebben”. 

Het aanklikken van iconen in de app hebben vrijwel alle gebruikers last van. Ook de optie om een route te 

delen konden veel gebruikers niet vinden. Drie van de twaalf gebruikers gingen eerst naar een detail van 

een route en zochten daar het ‘delen’ icoon. Drie van de twaalf gebruikers boven de 50 jaar wist de 

betekenis van het delen icoon niet. 

Twee van de twaalf gebruikers dachten bij het knopje ‘probleem’ aan een probleem melden dat met de 

WNH app te maken had in plaats van een route probleem. 

 

Uit het veldonderzoek is ook naar voren gekomen dat de iconen niet meteen duidelijk zijn, wat deze 

betekenen, dat de afbeeldingen op de netwerkkaart niet vergroot kan worden en het knopje ‘download’ 

verwarrend is voor een aantal gebruikers omdat deze twee functies bevat namelijk het scannen van een 

route vanaf de website en startpunten in de app downloaden. Dat het scannen bij ‘Download’ staat vinden 

ook veel gebruikers niet logisch. Daarnaast vinden gebruikers ‘routes’ en ‘mijn routes’ verwarrend in de 

app. Het zou logischer zijn om hier één naam aan te houden. Het gaat hier vooral om dat er een aantal 

onderdelen verwarrend zijn voor de gebruiker. Zie ook Nielsen 10 heuristieken (bijlage 7) punt 2 ‘Relatie 

tussen website en bezoeker’.  

Samengevat zijn de volgende eisen voortgekomen uit de usability- en UX tests, opgesplitst in behoeftes 

voor de app en website: 

 

Website 

 Probleem melden/ foto insturen: Je kunt een locatie prikken op de kaart maar er wordt niet 
getoond welke locatie je daadwerkelijk geprikt hebt  

 Een mooie 404 pagina ontbreekt. Bij https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/thema wordt er 
een 404 server error getoond. 

 Als een route wordt uitgeprint, worden er onnodige elementen mee geprint zoals de copyright van 
openstreet map en linkjes naar social media - Het tonen van alleen de kaart en een beschrijving is 
voldoende 

 Bij de handleiding ontbreekt nog één stap: er staat niet dat je de route kan opslaan. Of dat je met 
behulp van de QR code de route in de app kunt toevoegen 
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 Bij een startpunten detail pagina staat de button “draai om”. Eenmaal daar op geklikt, kan men niet 
meer terug naar de vorige weergave 

 Kleurenroutes tonen op de kaart van de startpunten 

 Bij het beoordelen van een route wordt de gebruiker naar een nieuwe pagina geleid en kan men 
niet terug naar de route. 

 De lightbox is alleen te sluiten door middel van het kruisje rechtsboven, vooral op mobiel en tablet 
is dit vervelend. Beter zou zijn om de lightbox te sluiten als men op de achtergrond klikt  

 Consistentie van buttons verbeteren 

 Tekstsuggesties in zoekfunctie toevoegen 

 Foto bij “download de app” is erg verouderd  

 Partnerpagina minder prominent op de website plaatsen 

 Actieve buttons tonen en alt tekst toevoegen 

 Bereken je route bij de routeplanner: normaal en langste route knop toevoegen; 
 

App 

 Bruikaarheid buttons verbeteren 

 Download knop in de app is verwarrend omdat het twee functies heeft. Scan en startpunten apart 

plaatsen 

 De help als pop-up maken i.p.v. als aparte pagina 

 Routeplanner in de app toevoegen 

 Op de kaart een filteroptie toevoegen voor paden die je ook met de hond mag bewandelen 

 Toevoegen back in detail van de routes 

 Naam veranderen van eigen samengestelde route 

 In het routeovericht toevoegen "nieuw" bij routes nieuwer dan 2 dagen 

 Laten zien welke routes gelopen zijn en een filteroptie toevoegen 

 Consistentie van buttons verbeteren 

 Help alleen tonen in het menu 

 De routes kunnen delen binnen een groep van andere app gebruikers die ook de WNH app 
gebruiken 

 Bij klikken op foto in het netwerk deze vergroten 

 Na klikken "wilt u deze route echt downloaden" toevoegen 

 Tekstsuggesties in zoekfunctie toevoegen 

 De zoekopdrachten opslaan 
 

6.5 Opstellen eisen vanuit theorie  

 

Via deelvraag 1 is onderzoek gedaan naar veelgenoemde eisen van een gebruikersvriendelijke website in de 

literatuur.  

Wat is een gebruiksvriendelijke website? 

Het is belangrijk dat gebruikers niet na hoeven te denken bij het bezoeken van een website. Dit wordt 

bereikt door een goede en duidelijke navigatie zodat gebruikers op de website blijven en niet verdwalen, 
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beknopte inhoud zonder teveel rompslomp waar de gebruiker niets aan heeft, zo min mogelijk 

hindernissen en een logische indeling van de website. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker snel zijn weg vindt 

in een website. 

Gebruikers moeten de pagina’s snel kunnen begrijpen en de gewenste informatie eenvoudig kunnen 

vinden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de website goed werkt op diverse mobiele apparaten. 

Wat is een gebruiksvriendelijke app? 

Een gebruiksvriendelijke app is niet zo heel veel anders dan een gebruiksvriendelijke website. Het 

belangrijkste verschil is dat een app klein van formaat is. Hierdoor is het belangrijk om alleen de nodige 

informatie te laten zien, gebruikers van feedback voorzien, minimalistisch design, snel laden van de app en 

dit wordt onder andere bereikt door geen gebruik te maken van grote foto’s en gebruik maken van grote 

iconen omdat gebruikers vingers gebruiken op een touchscreen. Daarnaast heeft een app een aantal 

herkenbare elementen die ook veel in andere apps voorkomen zoals het hamburger menu, grote navigatie 

knoppen in de footer, uitschuifbaar menu, titel en zoekfunctie. Door deze elementen te gebruiken, zullen 

gebruikers sneller hun weg vinden in een app. 

Hoe wordt de gebruikerservaring positief vergroot van een website en app? 

Gebruikerservaring is de manier waarop bezoekers navigeren door de website en app. Het vergroten van 

de gebruikerservaring wordt bereikt door alle acties een duidelijke bestemming mee te geven. Hierbij 

wordt er rekening gehouden met alle mogelijke acties en stappen van de gebruiker en wordt de 

verwachtingen bij die acties en stappen begrepen. Een logische indeling van de content is gewenst zodat de 

gebruiker deze direct begrijpt. 

Hoe gebruiksvriendelijk zijn websites in combinatie met een app? 

Er is weinig literatuur beschikbaar om een duidelijk antwoord op deze vraag te kunnen formuleren. Er is wel 

genoeg literatuur beschikbaar over functies in de app, zoals de QR code scanner. De QR code, die zich in de 

app bevindt, maakt het mogelijk om de website met de app te laten communiceren. Sinds 2015 maken 

steeds meer bedrijven gebruik van de QR code zoals Facebook messenger, Twitter en DigID. De leercurve is 

laag en het is een eenvoudige stap naar de app.  

Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat tien van de twaalf respondenten de QR code gebruikten 

om routes in de app te downloaden. De literatuur laat zien dat de QR code scanner een simpele applicatie 

is en de empirie bevestigd dit.  

Hoe kan de gebruikerservaring en de gebruiksvriendelijkheid van de website in combinatie met de 

app verbeterd worden? 

De internationale standaard (ISO 9241-11) geeft richtlijnen voor usability en definieert (Bevan, 2008) deze 

als volgt: De gebruiksvriendelijkheid van je product wordt bepaald door bruikbaarheid, toegankelijkheid, 

effectiviteit, efficiëntie en beleving in het bereiken van vastgestelde doelen. 

Ook Jakob Nielsen (Nielsen, 2012, 4 januari) hanteert een soortgelijke definitie. Nielsen (Nielsen, 1995) 

heeft 10 heuristische principes opgesteld, gebaseerd op 249 eerder gevonden usability problemen. Dit zijn 
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veelgebruikte principes op het gebied van usibility. Hoewel Nielsen deze niet statistisch heeft gevalideerd, 

zijn in een ander onderzoek van Jill Gerhardt-Powal (Powals, 1996) soortgelijke heuristieken wel statistisch 

gevalideerd. Uit de literatuur blijkt daarmee dat gekeken moet worden naar de volgende aspecten: 

- Gebruikers niet na hoeven te denken om de gewenste informatie te vinden. 

- Om de ervaring en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren is het belangrijk om de verkregen 

kritieken, hindernissen en feedback van de gebruikers mee te nemen in een herontwerp. Hierbij is 

het belangrijk dat er goed in beeld wordt gebracht waar de meeste gebruikers tegen aan lopen op 

het gebied van vormgeving, laagdrempeligheid, duidelijkheid van bijvoorbeeld de routeplanner, 

navigatiestructuur en content. 

- Een goede functie om de website in combinatie met de app te verbeteren is het gebruik van de QR 

code. Het veldonderzoek bevestigd dit: De QR code wordt veel gebruikt en is een bekend begrip 

onder de doelgroep. De QR code staat op een opvallende locatie op de website en heeft duidelijke 

instructies. 

Beantwoording van de hoofdvraag 

 

De hoofdvraag van het hele onderzoek luidt: ‘Hoe kan het gebruik en begrip van de website 

Wandelnetwerk Noord-Holland in combinatie met de app verbeterd worden op het gebied van UX design 

en gebruiksvriendelijkheid?’  

De voorgaande hoofdstukken laten vanuit verschillende perspectieven (Theorie, Enquêtes onder 

gebruikers, Usability door professionals, veldonderzoek en een benchmark) een aantal verbeterpunten van 

de app en website zien. Uit de theorie blijkt dat een website en app niet te complex moeten zijn en dat 

complexiteit de gebruikerservaring negatief beïnvloed. Dit wordt bevestigd in de resultaten van de 

enquêtes en het veldonderzoek. Het commentaar over de positie van de QR code scanner is terug te leiden 

op de complexiteit van de applicatie. Ook worden vaak functies niet gevonden in de app, dit komt ook door 

de complexiteit. Ten eerst kan het gebruik en begrip van de app en website van het WNH dus vergroot 

worden door middel van versimpeling.  

Het verlagen van de complexiteit staat in relatie met het vergroten van een aantal van de heuristieken van 

Nielsen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op weg geholpen worden door het toevoegen van een duidelijker 

handleiding die aangeeft wat de functionaliteit zijn van de app (Help & Documentation heurisitiek). Dat 

gebruikers aangeven moeite te hebben met het vinden van de functionaliteiten levert ook direct bewijs van 

het belang van deze heuristieken voor gebruikerservaring. 

Uit het onderzoek komen verschillende mogelijke verbeteringen naar voren, echter moeten deze 

verbetering wel in relatie worden gebracht tot de kosten van implementatie hiervan. MARIS krijgt jaarlijks 

een budget voor het operationeel houden van de website, app en routedatabase. Binnen dit budget 

kunnen al een aantal aanpassingen worden verwerkt die relatief weinig tijd kosten en veel opbrengen. Het 

framework van Jesse James Garrett (2010) via de MoSCoW prioritering is gebruikt om van deze functionele 
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eisen en systeemeisen een goed onderbouwde implementatie te hebben. Ook wordt getoond welke 

heuristiek en welk categorie uit de Honingraat van Morville bij elk aspect past.  
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Website       

Must haves Onderzoek Heuristiek 
Morville 
Honingraat 

Probleem melden/ foto insturen: Je kunt een locatie 
prikken op de kaart maar er wordt niet getoond welke 
locatie je daadwerkelijk geprikt hebt  

Usability ERROR PREVENTION Usable 

Een mooie 404 pagina ontbreekt. Bij 
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/thema 
wordt er een 404 server error getoond.  

Usability RECOGNITION RATHER THEN RECALL  Findable 

Als een route wordt uitgeprint, worden er onnodige 
elementen mee geprint zoals de copyright van 
openstreet map en linkjes naar social media - Het 
tonen van alleen de kaart en een beschrijving is 
voldoende  

Usability AESTHETIC & MINIMALIST DESIGN  Useful 

Bij de handleiding ontbreekt nog één stap: er staat 
niet dat je de route kan opslaan. Of dat je met behulp 
van de QR code de route in de app kunt toevoegen  

Usability HELP & DOCUMENTATION  Credible 

Should haves       

Bij een startpunten detail pagina staat de button 
“draai om”. Eenmaal daar op geklikt, kan men niet 
meer terug naar de vorige weergave  

Usability USER CONTROL & FREEDOM Usable 

Kleurenroutes tonen op de kaart van de startpunten  Enquête 
 

Findable 

Bij het beoordelen van een route wordt de gebruiker 
naar een nieuwe pagina geleid en kan men niet terug 
naar de route. 

Usability 
 

Findable 

De lightbox is alleen te sluiten door middel van het 
kruisje rechtsboven, vooral op mobiel en tablet is dit 
vervelend. Beter zou zijn om de lightbox te sluiten als 
men op de achtergrond klikt  

Usability USER CONTROL & FREEDOM Usable 

Filter toevoegen aan startpunten tabblad, regio's en 
themaroutes, bijv. Kunnen filteren op routes voor 
honden, verharde paden etc. 

Enquête 
 

Findable 

Een route maken op basis van lengte en rondom je 
huidige locatie  

Enquête 
 

Useful 

Bij het plannen van de route willen gebruikers dat de 
afstand tussentijds al zichtbaar is  

Enquête 
 

Useful 

Tonen van meer horeca en 
overnachtingmogelijkheden in de routeplanner 

Enquête 
 

Useful 

Een route berekenen zonder de optie "kortste route" 
en "minste keuzepunten"  

Enquête 
 

Findable 

Als je de route eenmaal hebt aangemaakt, zou je als 
gebruiker de mogelijkheid willen hebben om deze te 
kunnen wijzigen  

Usability /  Enquête USER CONTROL & FREEDOM Useful 

Could haves       

Consistentie van buttons verbeteren Usability CONSISTENCY & STANDARDS  Desirable 

Would haves (en Won't haves)       
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Knooppuntennetwerk afschaffen Enquête 
 

Useful 

Tekstsuggesties in zoekfunctie toevoegen Usability RECOGNITION RATHER THEN RECALL Findable 

Foto bij “download de app” is erg verouderd  Usability AESTHETIC & MINIMALIST DESIGN  Credible 

Partnerpagina minder prominent op de website plaatsen Usability AESTHETIC & MINIMALIST DESIGN  Desirable 

Actieve buttons tonen en alt tekst toevoegen Usability 
HELP USERS RECOGNIZE, DIAGNOSE 
& RECOVER FROM ERRORS  

Accessible 

Tonen van paarden route opties  Enquête 
 

Useful 

Bereken je route bij de routeplanner: normaal en 
langste route knop toevoegen; 

Veldonderzoek 
 

Credible 
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App       

Must haves   Heuristiek   

Uitbreiden helpfunctie en toevoegen van 
verduidelijkingen in de app mbt functies  

Usability /  
Enquête / 
Veldonderzoek 

USER CONTROL & FREEDOM Credible 

Bruikaarheid buttons verbeteren Usability CONSISTENCY & STANDARDS Credible 

Download knop in de app is verwarrend omdat het twee 
functies heeft. Scan en startpunten apart plaatsen.; 

Veldonderzoek 
 

Usable 

Should haves       

De help als pop-up maken ipv als aparte pagina Usability 
HELP USERS RECOGNIZE, 
DIAGNOSE & RECOVER FROM 
ERRORS  

Usable 

Routeplanner in de app toevoegen 
Usability /  
Enquête / 
Veldonderzoek 

FLEXIBILITY & EFFICIENCY OF USE  Useful 

Op de kaart een filteroptie toevoegen voor paden  die je 
ook met de hond mag bewandelen 

Usability FLEXIBILITY & EFFICIENCY OF USE  Useful 

Zien welke horeca gelegenheden er zijn op de route  Enquête 
 

Useful 

In mijn routes kunnen sorteren  Enquête 
 

Useful 

Toevoegen back in detail van de routes Usability USER CONTROL & FREEDOM Findable 

Naam veranderen van eigen samengestelde route Veldonderzoek 
 

Useful 

In het routeovericht toevoegen "nieuw" bij routes 
nieuwer dan 2 dagen 

Usability FLEXIBILITY & EFFICIENCY OF USE  Usable 

Zien waar het startpunt is op de kaart voordat je deze 
download  

Enquête 
 

Desirable 

Laten zien welke routes gelopen zijn en een filteroptie 
toevoegen 

Usability FLEXIBILITY & EFFICIENCY OF USE  Useful 

Could haves       

Consistentie van buttons verbeteren Usability CONSISTENCY & STANDARDS  Credible 

Help alleen tonen in het menu Usability AESTHETIC & MINIMALIST DESIGN  Useful 

De nummers zien bij de startpunten  Enquête 
 

Findable 

De routes kunnen delen binnen een groep van andere app 
gebruikers die ook de WNH app gebruiken 

Veldonderzoek 
 

Useful 

Bij klikken op foto in het netwerk deze vergroten Veldonderzoek 
 

Useful 

Would haves (en Won't haves) 
 

    

Na klikken "wilt u deze route echt downloaden" 
toevoegen 

Usability ERROR PREVENTION Findable 

Tekstsuggesties in zoekfunctie toevoegen Usability 
RECOGNITION RATHER THEN 
RECALL  

Findable 

De zoekopdrachten opslaan Usability 
HELP USERS RECOGNIZE, 
DIAGNOSE & RECOVER FROM 
ERRORS  

Findable 

Voorkeur voor sorteren op datum of lengte laten blijven 
staan na navigeren naar een ander scherm  

Enquête 
 

Useful 
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Een voorbeeld: Een mogelijk versimpeling van de website zou bijvoorbeeld een login direct op de website 

zijn die synchroniseert met de app, maar gezien de huidige opzet is dit duur en lastig te implementeren. 

Het is daarom raadzamer de websitestructuur en opzet aan te passen. Dit is relatief gezien een kleinere 

ingreep en is realistisch om in een korter tijdbestek te implementeren lastig. 

 

De verwachting is dat als de bovenstaande punten worden gerealiseerd, de gebruikers van de website en 

app daar erg veel baat bij zouden hebben.  

 

Als er in het herontwerp van de website en app goed rekening gehouden wordt met de verkregen kritieken, 

hindernissen en feedback van de gebruikers en daar op een goede manier wordt ingespeeld, zal de 

kwaliteit van het herontwerp, de kwaliteit van het huidige ontwerp overtreffen. De herontwerpen zullen in 

het volgende hoofdstuk besproken worden. 
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Aanbevelingen - website 

 

De resultaten uit het onderzoek zijn uitgewerkt in nieuwe ontwerpen. Het is aan te raden om na 2 jaar een 

zelfde enquête onderzoek te verrichten om zo te kijken hoe de gebruikers de nieuwe functionaliteiten van 

de website en app beoordelen en of dat er nieuwe feedback punten uit de enquête komen waar wat mee 

gedaan moet worden. De website en app moeten daarnaast goed up to date gehouden worden met 

nieuwe routes en foto’s om zo de bezoekers terug te laten keren naar de website. In dit hoofdstuk wordt 

visueel getoond hoe de problemen kunnen worden opgelost. 

Website in zijn geheel 

Alle buttons en lettertypes zijn gelijk gemaakt om meer een eenheid te vormen. Daarnaast is er geprobeerd 

om meer rust te creëren door alleen hetgeen te laten zien wat belangrijk is voor de gebruiker. De 

navigatiestructuur is verbeterd door op elke pagina duidelijk een broodkruimel te laten zien zodat de 

gebruiker weet waar hij zich op dat moment bevindt. Dit bevordert de gebruiksvriendelijkheid en de 

gebruikerservaring. 

Homepage 

Om ervoor te zorgen dat de user interface (UI) minder druk en onoverzichtelijk is, is het volgende scherm 

ontwerp gemaakt voor de homepage. 

Het menu aan de linkerkant is verschoven naar de bovenkant zodat er meer ruimte ontstaan is om 

meerdere menu-items te plaatsen. Het delen van de pagina is weggehaald omdat deze optie al voorkomt 

bij alle route detail pagina’s.  
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Themaroutes 

Uit het enquête onderzoek is gebleken dat gebruikers graag willen zoeken op afstand en km. Daarom zijn er 

in dit scherm drie filter opties bijgekomen zodat de gebruiker meer de touwtjes in eigen handen heeft, wat 

de gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring bevordert. Daarnaast zijn er zoombuttons geplaatst op de 

kaart. Deze zoombuttons zullen op iedere Google maps kaart terugkomen op dezelfde plek zodat er meer 

eenheid ontstaat.  

Startpunten 
Bij het overzichtspagina van de startpunten is er een zoekveld bijgekomen. Gebruikers zouden het fijn 

vinden als ze konden zoeken in de regio’s. 
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Om een impressie te geven hoe een route detailpagina eruit komt te zien, is er een wireframe gemaakt van 

een startpunten detail pagina. Omdat het menu, logo en zoekfunctie nu boven staan, is er meer ruimte 

gecreëerd voor de content. Dit biedt meer rust en overzicht waardoor de gebruiker niet zo snel de weg 

kwijtraakt door alle informatie dat op hem afkomt. 



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
93 

 

Routeplanner 
Uit de voorgaande onderzoeken, is de routeplanner de belangrijkste pagina van de website waar wat aan 

gedaan moet worden. Gebruikers vinden bijvoorbeeld de kaart te klein, daarom is ervoor gekozen om het 

paneel rechts op de kaart een inklap functie mee te geven. De indeling van dat paneel is ook veranderd 

zodat er meer rust ontstaat en er meer ruimte over is gebleven om horeca en overnachtingsmogelijkheden 

te laten zien. Gebruikers zouden het fijn vinden om meer horeca en overnachtingsmogelijkheden te zien 
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langs de route die ze gekozen hebben. Ook vinden gebruikers het fijn om tussentijds, bij het maken van een 

route, de km afstanden te kunnen zien. Dit gebeurt al zodra men op ‘bereken route’ klikt, daarom zijn de 

km afstanden die tussen de punten staan, weergegeven onder ‘mijn route’. Op deze manier kan de 

gebruiker toch schatten hoelang de route ongeveer wordt. De km afstanden staan ook op de kaart maar 

zijn wellicht iets te klein voor de oudere doelgroep. 
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Daarnaast willen gebruikers uitgebreider kunnen zoeken door bijvoorbeeld een wandelroute te zoeken op 

afstand. De gebruiker selecteert een startpunt en hoeveel km ze vanaf dat startpunt willen wandelen. De 

routeplanner plant dan zelf een route in die overeenkomt met de wensen van de gebruiker. Hetzelfde geldt 

voor wandelroutes die dicht in de buurt zijn.  

 

De voorkeuren voor honden: ‘Vermijd trajecten met hondenverbod’, ‘Toon trajecten waar honden (deels) 

los mogen’ en ‘Toon trajecten waar honden verboden zijn’ zijn voor de gebruiker niet logisch. Er zijn 

namelijk uit de enquête veel reacties gekomen dat gebruikers meer duidelijkheid willen op welke route je 

met een hond mag wandelen. De optie’ Vermijd trajecten met hondenverbod’ is in het nieuwe ontwerp 

anders verwoord, namelijk: ik wil met mijn hond wandelen. Als deze optie aangevinkt staat, laat de 

routeplanner alleen routes zien die ook met de hond gewandeld mag worden. 
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Een aantal gebruikers zouden meer duidelijkheid willen hebben over hoe je een route moet maken en wat 

de verschillende markeringen betekenen. Ook de extra opties zoals het zoeken naar een route, de keuze uit 

kortste route en minste keuzepunten etc., moeten uitgelegd worden. Daarom zal de help op deze pagina 

ook aangepast moeten worden. 

Aanbevelingen – app 

App in zijn geheel 

Net als in de website, zijn alle buttons en lettertypes in de app gelijk gemaakt om meer een eenheid te 

vormen in de app. Daarnaast is er geprobeerd om meer rust te creëren in de app door alleen hetgeen te 

laten zien wat belangrijk is voor de gebruiker. Dit bevordert de gebruiksvriendelijkheid en de 

gebruikerservaring. 

Homepage 

Uit het veldonderzoek is er gebleken dat er een aantal gebruikers moeite hadden om de qr code te vinden 

in de app. Daarom is ervoor gekozen om deze prominent op de homepagina te plaatsen zodat dit direct 

zichtbaar is als de gebruiker de app opent. Daarnaast was het ook niet duidelijk dat de qr code en 
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routecode onder ‘download’ te vinden was, daarom zijn deze nu te vinden op de homepage en onder het 

kopje ‘meer’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk 

Uit het onderzoek is er gebleken dat er een grote vraag is naar een routeplanner in de app. In het nieuwe 

ontwerp is er een minimalistische routeplanner gemaakt zonder voorkeuren en uitgebreid zoeken. 

Gebruikers kunnen hierdoor wel een route maken in de app en hebben de mogelijkheid om op de website 

uitgebreide routes te maken. Deze pagina bevat dezelfde functies als de routeplanner alleen dan 

minimalistisch vormgegeven. Het heeft een help met informatie over hoe de gebruiker een route kan 
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maken in de app. Als de gebruiker op ‘route opslaan’ klikt, wordt de route opgeslagen onder ‘mijn routes’, 

onder het kopje ‘eigen’. 

      

 

Download 

Download pagina is niet zo heel veel veranderd. De startpunten nummers zijn toegevoegd en het is 

mogelijk om de startpunten te zien op de kaart.  
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Mijn routes - overzicht 

Op deze pagina zijn er een aantal dingen veranderd: 

- Prullenbakje en delen knop zijn weg. 

Dit komt omdat gebruikers moeite hadden om deze knoppen aan te tikken op het beeldscherm. Het delen 

icoon was ook bij een aantal gebruikers niet bekend wat deze betekende. 

Daarom is het delen knop verplaatst naar de route detal pagina. Om een route te verwijderen, swipe je een 

regel naar links en komt de ‘verwijder’ knop naar voren. Dit zal uitgelegd worden in de ‘help’ pagina. 

- Knopje ‘nieuw’ toegevoegd 

Als er een nieuwe route gedownload is in de app, of vanaf de website in de app gedownload is, wordt deze 

gekenmerkt door het icoon ‘nieuw’. Zo weet de gebruiker meteen welke route ze zojuist gedownload heeft.  

- icoon ‘schoen’ toegevoegd. 

Dit icoon houdt in dat een gebruiker deze route al gewandeld heeft. Dit icoon wordt uitgelegd in de help 

pagina van de app. 
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- Filteren tussen alles, eigen en download 

De gebruiker kan met deze opties een onderscheid maken tussen alle routes, eigen gemaakte routes (vanaf 

de website en in de app) en gedownloade routes (themaroutes en startpunten routes van website en uit 

app). 

Mijn routes - detail pagina 

Hier zijn ook een aantal dingen veranderd: 

- Filteren tussen route info, kaart en beoordelen 

Gebruikers hebben een grote wens om een route te navigeren in de app. Onder het kopje ‘kaart’ kunnen 

gebruikers de gedownloade route navigeren. 

- Probleem melden en delen 

Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat er een aantal gebruikers dachten bij ‘probleem melden’ 

aan een probleem van de app in plaats van een route. Daarom is het logischer om dit knopje bij elke route 

te plaatsen zodat de gebruiker meteen een melding kan maken als ze een probleem zien bij de route die ze 

op dat moment bewandelen. Het delen knop wordt ook bij elke route geplaatst, zonder icoon omdat deze 

voor veel gebruikers niet bekend is. 

- Parkeergelegenheid  

Gebruikers willen graag weten waar ze kunnen parkeren bij de route.  

- Horeca en overnachtingsmogelijkheden 

Gebruikers vinden het ook belangrijk om te weten of er horeca en/of overnachtingsmogelijkheden zijn 

langs de route die ze wandelen. 

- Navigeren naar de startpunt 

Gebruikers willen meteen kunnen navigeren naar het startpunt. 
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Meer 

Om meer ruimte te creëren, is het hamburger menu aan de linkerkant weggehaald en vervangen voor een 

knop ‘meer’. Dit was mogelijk omdat het knopje ‘probleem melden’ geplaatst is bij mijn routes. 
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Contactmoment RNH 

 

Woensdag 17 april 2019 zijn de resultaten van het onderzoek en aanbevelingen besproken met Jitske en 

Fred van het RNH. Ze zijn over een aantal punten erg te spreken en willen hier graag een offerte voor 

ontvangen. 

Dat zijn de volgende punten:: 

- Restyling app en website 

Functionaliteiten: 

- Een route maken in de app  

- Scan en startpunten apart plaatsen in de app 

- Een route kunnen wijzigen in de website 

- Login functie met gebruikers profiel app en website 

- Een route maken op basis van lengte en rondom je huidige locatie  
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 7 - REFLECTIE 

Er wordt in dit hoofdstuk een reflectie op het 

onderzoek beschreven. De reflectie bestaat uit een 

methodologische, proces en persoonlijke reflectie op 

het onderzoek. 
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7.1 Methodologische- en procesreflectie 

In dit onderzoek zijn er meerdere onderzoeksmethode gebruikt om de data te verzamelen. 

 

Deskresearch 

Aan de hand van de bronnen uit de literatuurlijst is de tekst over een gebruiksvriendelijke website en app tot stand 

gekomen. Ook het verbeteren van de gebruikerservaring is hierbij aan bod gekomen. 

Er zijn aardig wat bronnen te vinden over de gebruiksvriendelijkheid, gebruikerservaring en vormgeving van 

websites en apps maar toch is het best lastig om echt goed bruikbare bronnen te vinden en deze dan gepast te 

gebruiken in het onderzoek. Ten eerste zocht ik naar artikelen die wetenschappelijk goed onderbouwd waren, 

daarna noteerde ik de belangrijkste dingen uit dat artikel en voegde dat toe in mijn onderzoek. 

 

Soms vond ik het lastig om te bepalen welk gedeelte van de theorie een plekje kreeg in mijn verslag. Ik neigde 

hierbij teveel theorie te schrijven waardoor het onderzoek steeds groter werd. 

Een goede afbakening helpt hierbij. De volgende keer zal ik daarom van te voren goed het onderwerp afbakenen, 

waar het onderzoek begint en waar deze eindigt, zodat ik niet teveel zal afwijken en het onderzoek niet te groot 

wordt. 

Uit het usability onderzoek, dat ik samen uitvoerde met mijn collega, kwamen verassende resultaten naar voren. 

Dit was de eerste keer dat we een usability onderzoek deden en het beviel ons erg goed. We hebben geleerd waar 

we de volgende keer op moeten letten bij het maken van een ontwerp en wat belangrijk is waar een ontwerp aan 

dient te voldoen om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. 

 

Kwantitatief onderzoek 

De online enquête vond ik een erg leuk onderdeel van het onderzoek omdat hiermee het onderzoek vorm krijgt.  

Het samenstellen van een goede enquête was niet 1-2-3 gedaan omdat ik goed moest nadenken welke resultaten ik 

wilde zien. Dit moeten wel resultaten zijn waar je wat aan hebt in het onderzoek.  

Ik heb daarom eerst onderzocht of er bepaalde "standaard" vragenlijsten beschikbaar waren die veel worden 

gebruikt bij usability/user experience onderzoeken.  

Daar kwam uit dat er een aantal standaard vragenlijsten online beschikbaar zijn om een product te evalueren op 

usability of user experience. De USE Questionnaire is als basis gebruikt voor het onderzoek omdat deze het meest in 

de buurt komt van de vragen die gesteld zijn in de online enquête van WNH.  

 

De vervolg vragen in de enquête moeten logisch zijn voor de respondent. Uit de resultaten kwam naar voren dat de 

enquête toch niet helemaal logisch was ingedeeld.  

Hier kwam ik een paar dagen later achter door opmerkingen van respondenten. Ik heb daarom de enquête hier en 

daar wat aangepast. 

Dit had voorkomen kunnen worden door zelf een aantal keer de enquête in te vullen voordat ik deze online had 

gezet. 

Het kwalitatief onderzoek doe ik daarnaast wel liever dan een literatuur onderzoek omdat je met een enquête een 

effectieve kijk krijgt op hoe verschillende gebruikers de app en website gebruiken en of gebruikers  

de app gebruiken als gedacht werd tijdens de ontwikkeling. 
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Het analyseren van de resultaten ging goed, vooral omdat Google de mogelijkheid geeft om de enquête per 

respondent in te zien maar ook in zijn geheel.  

Zo is het snel in te zien hoe gebruikers individueel een vraag beantwoorden en hoe iedereen samen die vraag 

beantwoord. 

 

Kwalitatief onderzoek 

Het veldonderzoek vond ik ook een erg leuk onderdeel van mijn afstuderen omdat je hiermee snel 

resultaten krijgt over hoe gebruikers de website en app gebruikten. Ik vond het soms wel lastig om mijn 

bevindingen op te schrijven en tegelijkertijd te luisteren en mee te kijken met de gebruiker. Als de 

gebruiker te snel ging, vroeg ik daarna altijd even of de gebruiker het wilde herhalen. De volgende keer zal 

ik daarom gebruik maken van een camera zodat ik het gehele gesprek nog eens terug kan zien. Zo kan ik mij 

beter concentreren op de gebruiker en zie ik geen dingen over het hoofd. 

Naar mijn idee heeft het veldonderzoek niet echt een toegevoegde waarde gekregen voor het onderzoek. 

De meeste resultaten waren al naar voren gekomen bij de online enquête. Toch was het goed om deze 

gesprekken te voeren omdat je zo merkt dat er toch een aantal urgente aanpassingen nodig zijn om de 

gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van de app en website te verbeteren. Daarnaast zijn de 

gebruikers blij dat ze gehoord worden en dat er misschien wat met hun input gaat gebeuren. 

 

7.2 Persoonlijke reflectie 

 

Ik heb tijdens dit onderzoek veel geleerd. 

Tijdens de opleiding CMD heb ik grotendeels de onderzoeksvaardigheden en competenties eigen gemaakt 

en in de praktijk gebracht maar tijdens zo'n afstudeeronderzoek komt er nog veel meer bij kijken. Tijdens 

het onderzoek heb ik een aantal vaardigheden eigen gemaakt door de feedback van mijn begeleider. Ik heb 

geleerd om teksten concreter te verwoorden; waarom gebruik ik dit of dat.  

Daarnaast heb ik geleerd om het onderzoek in te richten en welke literatuur belangrijk is om te gebruiken. 

Vooral het laatste vond ik soms wel lastig. Welke literatuur is geschikt en welke niet. Het zoeken naar 

literatuur over hoe de gebruiksvriendelijkheid verbeterd kan worden van een website in combinatie met de 

app heeft veel tijd gekost omdat dit niet te vinden was. 

Het is voor het onderzoek erg jammer dat hier geen literatuur beschikbaar over is maar de literatuur over 

de QR code heeft mij inzicht gegeven hoe de verbinding tussen deze twee schakels wordt gebruikt door de 

gebruiker. Dit geeft toch een inzicht hoe gebruiksvriendelijk de samenwerking tussen de website en app is. 

Een uitgebreid literatuuronderzoek is niet iets wat ik met veel enthousiasme doe omdat ik moeite heb met 

het schrijven van vele teksten en hier iets zinnigs van te maken.  

Mijn denken is door dit onderzoek wel veranderd doordat ik nu bij andere opdrachten meer duidelijkheid 

zoek. Ik ben echter wel blij dat ik heb doorgezet en kan met genoegen terugkijken op het afstuderen. 
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De planning die ik in het plan van aanpak had gemaakt is wat aan de krappe kant omdat ik geen rekening 

had gehouden met onvoorziene zaken zoals een verhuizing. Bij een volgend onderzoek zou ik de planning 

wat ruimer nemen omdat ik nu geen rekening had gehouden met onvoorziene zaken zoals een verhuizing. 

Bij elkaar is het zo'n 2.5 maand uitloop. Van te voren heb ik het hele proces onderschat en wilde ik heel 

graag afstuderen voor mijn bevalling. Dit is helaas niet gelukt maar ik heb gelukkig een hele rustige dochter 

waardoor ik toch een maand na de bevalling de scriptie in zijn geheel kon inleveren.  

De online enquête, usability onderzoek, herontwerp website en app en veldonderzoek vond ik erg leuk om 

te doen. Vooral het usability onderzoek was een goed leermoment omdat ik hier nog niet veel ervaring in 

had. Ik heb veel geleerd van het usability onderzoek; waar moet een website en app aan voldoen om 

gebruiksvriendelijker te zijn voor de gebruiker. 

Het herontwerp van de website en app is iets wat ik graag doe maar daardoor is het wel verleidelijk om hier 

veel tijd aan te besteden. In overleg met mijn begeleider is afgesproken dat er voor de meeste pagina's een 

wireframe ontworpen zou worden en voor een paar pagina's een design variant. Dit hielp mij om tijd te 

besparen en gerichter te werk te gaan. 

Al met al kijk ik met veel plezier terug op dit onderzoek en ben ik erg tevreden over het resultaat. 

 

7.3 Reflecties per competentie 

HBO Competenties 

1. Inter- en multidisciplinair samenwerken 

Op mijn werk en tijdens dit onderzoeksverslag werk ik samen met verschillende disciplines. Ik werk in een 

team en maak gebruik van diversiteit. De werksfeer is erg goed en daarom verloopt de samenwerking erg 

prettig. Ik weet op dit gebied even geen verbeterpunt op te noemen. Er is op dit moment binnen Maris 

(nog) niet veel culturele diversiteit. Dit is misschien een punt waarbij ik in de toekomst nog aan kan werken. 

2. Initiëren, organiseren en regisseren 

Ik kan goed projectmatig werken maar heb nog weinig ervaring met leidinggeven. In de studie heb ik te 

maken gehad met mediarecht en daarbij weet ik de juridische consequenties van een aantal zaken op het 

gebied van design. Dit heb ik sindsdien altijd in mijn achterhoofd als ik bezig ben met een nieuw ontwerp. 

Het plannen van een project of opdracht kan beter. Ik kom vaak tijd te kort omdat ik geen rekening houdt 

met onvoorziene zaken. 

3. Manifesteren en presenteren 

Deze competentie is veelzijdig aan bod gekomen tijdens dit onderzoeksverslag. Ik kan goed luisteren, 

vragen stellen, netwerken, enthousiasmeren en rapporteren. Ik heb nog weleens wat moeite met 

onderhandelen. 

4. Ontwikkelen en reflecteren 

Deze competentie is tijdens de opleiding zeker sterk verbeterd en ontwikkeld. Ik reflecteer op het 
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ontwerpproces en de ontwerpkeuzes die ik maak. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen, 

neem het initiatief en werk resultaatgericht. Ik heb nog niet heel veel ervaring met het deelnemen aan 

workshops/seminars maar hier wil ik zeker wat mee gaan doen.  

Ik durf door dit onderzoeksverslag wel te stellen dat ik de 4 specifieke ict-competenties bezit (de B-

competenties). Hier volgt een korte uitwerking daarvan. 

 

Beroepsspecifieke competenties 

 

A. Onderzoeken en begrijpen 

Deze competentie is het meest aan bod gekomen tijdens dit afstudeerverslag. Onderzoek doen naar het 

probleem, kennis vergaren van het domein/sector, gegevens verzamelen over de wensen en behoeften van 

de gebruikers en deze gegevens analyseren. Al deze punten zijn aan bod gekomen tijdens die 

afstudeerverslag. Ik heb er veel van geleerd en ik ben erachter gekomen dat je een beter product kunt 

maken door van te voren eerst onderzoek te doen naar de gebruiker. Ik wil daarom het onderzoek doen 

meer gaan betrekken bij mijn werkzaamheden als webdesigner. Hierdoor ontwerp je meer vanuit de 

gebruiker en maak je meer kans dat de gebruiker ook werkelijk het product snapt. Die komt alleen maar ten 

goede bij beide partijen. 

Het onderzoek doen op zichzelf is niet mijn favoriete bezigheid omdat ik niet echt een schrijver ben maar 

als ik er eenmaal aan begonnen ben dan groeit mijn motivatie vanzelf. Ik merk wel dat als ik iets aan het 

onderzoeken ben, ik snel geneigd ben om andere aspecten van dat onderwerp ook te onderzoeken. 

Hierdoor kan het onderzoek al snel te uitgebreid worden waardoor er teveel afgeweken wordt van de 

vraagstelling. Ik ben hiervan bewust en zal daarom bij een volgend onderzoek mij beperken tot het hoofd 

onderwerp. 

B. Conceptualiseren 

Tijdens dit afstudeerverslag is deze competentie aan bod gekomen. Er zijn een aantal concepten ontwikkeld 

voor een nieuwe website en app. Deze concepten zijn voortgekomen vanuit de wensen van gebruikers. 

Deze competentie gebruik ik ook veel tijdens mijn werkzaamheden als webdesigner dus het is niet een hele 

nieuwe competentie voor mij. Doordat ik nu voorgaand een onderzoek heb gedaan naar de gebruiker, was 

het wel een leerzaam proces. Bij het handelen op verschillende abstractieniveaus heb ik weinig ervaring in. 

Bij een dergelijk volgend opdracht zal ik hierbij informatie inwinnen bij collega’s/anderen die hier meer 

ervaringen in hebben. 

C. Verbeelden en prototypes maken 

Tijdens dit afstudeerverslag zijn er geen prototypes ontwikkeld. Wel zijn er wireframes gemaakt voor de 

website. Ook deze competentie gebruik ik veel tijdens mijn werkzaamheden als webdesigner. Ik gebruik 

adobe experience design om prototypes te maken. Deze prototypes worden gemaakt om ervan te leren en 
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om keuzes te creëren. Dit kan veel tijd besparen. Het onderzoek doen waaraan een goede 

gebruiksvriendelijke website en app aan moet voldoen heb ik veel van geleerd. 

D. Evalueren 

Deze competentie is aan bod gekomen tijdens het usability onderzoek naar de huidige website en app. Dit 

was de eerste keer dat ik een website en app evalueer nadat deze al een tijdje online zijn. Het valt mij op 

dat er toch wat punten zijn die verbeterd kunnen worden. Hierdoor ben ik nieuwsgierig geworden naar de 

andere websites en apps. Deze zullen waarschijnlijk ook punten hebben die verbeterd kunnen worden. 

Deze comptentie ga ik zeker vaker inzetten. Dit kan alleen maar ten goede komen van mij en van de klant. 
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BEGRIPPENLIJST 

 

Begrip Definitie/ verklaring Bron 

Usability Gebruiksvriendelijkheid van 

communicatiemiddelen 

Nielsen, J. (2012, 4 januari). Usability 101: 
Introduction to Usability. Van 
https://www.nngroup.com/articles/usability-
101-introduction-to-usability/ 
 

UX User experience. 

Gebruikerservaring; Het 

creëren van een positieve 

beleving voor de gebruiker bij 

het gebruiken van een product 

of dienst.  

Norman, D., & Nielsen, J. (2013). The Definition 
of User Experience (UX). Van 
https://www.nngroup.com/articles/definition-
user-experience/ 

UI User interface. 

Gebruikersomgeving of 

gebruikersinterface. Uiterlijk 

van een softwarepakket dat de 

gebruiker op zijn beeldscherm te 

zien krijgt. 

Nielsen, J., & Molich, R. (1990, april). HEURISTIC 
EVALUATION OF USER INTERFACES. Van 
http://cs.ashoka.edu.in/cs102/papers/heuristic-
evaluation-of-user-interfaces-nielsen.pdf 

Heuristieken Algemene principes. Deze 

worden heuristieken genoemd 

omdat het algemene 

vuistregels zijn en geen 

specifieke richtlijnen voor 

gebruiksvriendelijkheid. 

Nielsen, J. (1995, 1 januari). 10 Usability 
Heuristics for User Interface Design. Van 
https://www.nngroup.com/articles/ten-
usability-heuristics/ 

App Applicatie. Een klein 

computerprogramma bestemd 

voor de smartphone of tablet 

 

Content Inhoud van een website of app  

Icoon Een kleine afbeelding  

Routeplanner Het berekenen van een korte of 

lange route 

https://www.wandel.nl/wandelroutes/bewegwi
jzering/wandelen-via-wandelknooppunten.htm 

IOS Mobiel besturingssysteem van 

Apple 

https://www.apple.com/ 

QR-Code Tweedimensionale 

streepjescode 

Imoderate, & CMB. (2012, 9 oktober). 9 things 
to know about consumer behavior and QR 
codes. Van https://www.cmbinfo.com/cmb-
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cms/wp-content/uploads/2012/01/Consumer-
Pulse-Template-QR-Codes-Final.pdf 

Detailpagina Informatie pagina. Dit is 

meestal het einddoel van de 

surfsessie 

 

Google Play store De website waarmee apps 

kunnen worden geïnstalleerd 

op mobiele telefoons die 

draaien op Android 

https://play.google.com/store 

Startpunten Verschillende locaties in de 

regio zijn officiële startpunten. 

Op deze punten kun je een 

informatiepaneel vinden met 

daarop meer informatie over 

de wandelroutes die vanaf dat 

punt starten en de afstanden 

van deze routes. 

https://www.wandel.nl/wandelroutes/bewegwi
jzering/wandelen-via-wandelknooppunten.htm 

Knooppunten/keuze

punten 

Een wandelknooppunt is een 

genummerde kruising of 

splitsing in een regionaal 

wandelnetwerk 

https://www.wandel.nl/wandelroutes/bewegwi
jzering/wandelen-via-wandelknooppunten.htm 

Bouncepercentage Geeft het percentage van de 
bezoeken aan die niet meer 
dan 1 pagina van de site 
bekeken hebben. 

https://support.google.com/analytics/answer/1
009409?hl=nl 

User centered design Het ontwerpproces waarin de 
wensen en behoeften van de 
eindgebruikers voorop staan. 

Lowdermilk, T. (2013, 1 juli). User Centered 
design. Van https://the-
eye.eu/public/Books/IT%20Various/user-
centered_design.pdf 
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Bijlage 7. 10 heuristieken van Nielsen 

 

1. Visibility of system status (zichtbaarheid van de status) 

Bezoekers willen vaak weten waarop zij moeten wachten. Laat de bezoeker weten hoelang hij moet 

wachten en waarop hij moet wachten. Bijvoorbeeld door een stappenplan te laten zien bij een bestelproces 

of een laad icon te tonen bij het laden. 

2. Match between system and the real world (relatie tussen website en bezoeker) 

Het is belangrijk dat er dezelfde taal wordt gesproken als de bezoeker. Bijvoorbeeld door het gebruiken van 

termen die de bezoeker kent en het gebruik van herkenbare iconen.  

3. User control and freedom (zekerheid en controle) 

De bezoeker van een website of app wilt altijd de touwtjes in eigen handen hebben. Bijvoorbeeld als een 

gebruiker een route vier keer in de app gedownload heeft, moet hij ook de mogelijkheid hebben om deze 

weer te verwijderen. 

4. Consistency and standards (consistentie en standaarden) 

Bezoekers van een app en website houden van consistentie. Websites en apps hebben een aantal 

standaard elementen die vrijwel altijd terugkomen zoals een logo links boven, een zoekveld, een menu 

boven in, een hamburger menu in een app en contact gegevens in de footer. 

5. Error prevention (voorkom fouten) 

Voorkom fouten in een website waardoor bezoekers vroegtijdig vertrekken of waardoor er een actie niet 

voltooid kan worden. Bijvoorbeeld geen verzend knop tonen bij een contact formulier. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat er hulp wordt aangeboden op de website en/of app, bijvoorbeeld als een gebruiker één keer 

een verkeerd wachtwoord heeft ingevuld, wordt er een melding getoond dat deze onjuist is. 

 

6. Recognition rather then recall (erken fouten, los ze op en informeer de gebruikers) 

Los fouten op in de website. Erken deze fouten en geef nooit de schuld aan de gebruiker. Maak 

bijvoorbeeld gebruik van een 404 pagina en redirect gebruikers naar een nieuwe link als de oude link het 

niet meer doet met een 301 omleiding link. 

 

7. Flexibility and efficiency of use (flexibiliteit en efficiency) 

Website en app bezoekers willen graag alles snel en eenvoudig doen. De website dient daarom goed 

afgestemd te worden op de bezoeker. Door bijvoorbeeld te registreren door middel van Facebook, de 

handleiding alleen te tonen bij het eerste bezoek en het aanbieden van gepersonaliseerde content. Dat 

laatste is een goed middel om de interesses van de bezoeker te analyseren. 

 

8. Aesthetic and minimalist design (vorm en minimalisme) 

Het is belangrijk dat de bezoeker snel en eenvoudig zijn taak kan uitvoeren op een website en app. Zorg 

ervoor dat de vormgeving minimalistisch is en alleen datgene toont wat belangrijk is voor de bezoeker. 
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Overbodige informatie zorgt vaak voor verwarring waardoor bezoekers eerder afhaken. 

 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

(help gebruikers herkennen, herstellen en diagnosticeren van fouten) 

Laat foutmeldingen zien met informatie wat er fout gaat en zorg voor een eenvoudige vluchtweg. Zorg er 

ook voor dat het duidelijk is als bijvoorbeeld er op een button of link is geklikt en geef aan waarom een 

gebruiker verplicht zijn e-mailadres dient in te vullen.  

 

10. Help and documentation (biedt een helpende hand) 

Een website dient al volledig duidelijk te zijn zonder hulp maar als het een complexe website is met veel 

informatie dan is het noodzakelijk dat er een handleiding, help of een chatfunctie aanwezig is die op elk 

gewenst moment opgevraagd kan worden. 

 

Bijlage 8. 10 heuristieken van Jill Gerhardt-Powal 

 

1. Automate unwanted workload (automatiseer ongewenste werklast) 

Elimineer mentale berekeningen, schattingen, vergelijkingen en onnodig denken, om cognitieve middelen 

voor vrij te maken taken op hoog niveau. 

 

2. Reduce uncertainty (het verminderen van onzekerheid) 

Geef gegevens op een manier weer die duidelijk en voor de hand liggend is 

 

3. Fuse data (gegevens fuseren) 

Breng gegevens op een lager niveau samen op een hoger niveau om cognitieve belasting te verminderen. 

 

4. Present new information with meaningful aids to interpretation  

(Presenteer nieuwe informatie met zinvolle hulpmiddelen voor interpretatie) 

Nieuwe informatie moet worden gepresenteerd binnen vertrouwde kaders (bijvoorbeeld schema's, 

metaforen, alledaagse termen), zodat informatie gemakkelijker te begrijpen is. 

 

5. Use names that are conceptually related to function 

(namen gebruiken die conceptueel gerelateerd zijn aan een functie) 

Weergavenamen en labels moeten contextafhankelijk zijn, wat het terugroepen en herkennen zal 

verbeteren. 

 

6. Group data in consistently, meaningful ways  

(gegevens groeperen op consistente en zinvolle manieren) 

In een scherm moeten gegevens logisch worden gegroepeerd; Hierdoor zal de zoektijd afnemen. 
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7.  Limit data driven tasks (het beperken van data-driven taken) 

Gebruik bijvoorbeeld kleur en afbeeldingen om tijdverspilling te verminderen 

 

8. Include in the displays only that information needed by the operator at a given time 

(alleen de informatie in de displays opnemen die op dat moment nodig zijn) 

Sluit externe informatie uit die niet relevant is voor de huidige taken zodat de gebruiker de aandacht kan 

vestigen op belangrijke dingen 

 

9. Provide multiple coding of data (zorg voor meerdere codering van gegevens) 

Het systeem moet gegevens in verschillende formaten en / of detailniveaus weergeven om flexibiliteit te 

bevorderen. 

 

10. Practice judicious redundancy (oefen en oordeel op overbodigheid) 

Om consistent te zijn, is het soms nodig om meer informatie op te nemen die op een bepaald moment 

nodig kan zijn. 

 

Bijlage 9. 13 Heuristieken voor apps 

 

1. Visibility of system status (zichtbaarheid van de systeemstatus) 

 Een link in de website zetten naar de app. 

 Link toevoegen in de app naar de website. 

 Splash screen niet te lang maken. 

 Locatievoorziening koppelen met routebeschrijving. 

 Voortgangsbalk voor downloadtijd. 

2. Match between system and the real world (match tussen systeem en de echte wereld) 

Niet teveel navigatie gebruiken. 

3. User control and freedom (gebruikerscontrole en vrijheid) 

 Onbedoelde activering (geen terug knop aanwezig) 

 Plaats navigatie op de homepage. 

4. Consistency and standards (consistentie en normen) 

 Zorg ervoor dat de app in alle schermen en orientaties werkt. 

 Navigatie horizontaal en verticaal moet consistent zijn in alle richtingen. 

 Locaties behouden. 

5. Error prevention (fout preventie) 
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 Aanraak gebieden groot genoeg maken – 1 cm. 

 Elementen niet te dicht bij elkaar plaatsen. 

 Ontwerp aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen. 

 Laat gebruikers geen software downloaden die niet geschikt is voor hun telefoon. 

 Javascript en flash werken op veel telefoons niet. Verstandig om dit niet te implementeren. 

6. Recognition rather than recall (erkenning in plaats van herinneren) 

 Gebruikers moeten zo snel mogelijk kunnen beginnen met hun taak. 

7. Flexibility and efficiency of use (flexibiliteit en efficiëntie van gebruik) 

 Lengte van het zoekvak moet minstens de grootte hebben van de gemiddelde zoekreeks. 

 Gebruik automatisch aanvullen en suggesties. 

 Gebruik niet meerdere zoekvakken met verschillende functies op dezelfde pagina. 

 Als de zoekresultaten geen resultaten oplevert, biedt dan enkele alternatieven aan. 

 Gebruik links met duidelijke informatie. 

8. Aesthetic and minimalist design (esthetisch en minimalistisch ontwerp) 

 Herkenbare pictogrammen gebruiken. 

 Vermijd het gebruik van animeerde carrousels maar als ze gebruikt moeten worden, laat gebruikers 

deze dan kunnen bedienen. 

 Gebruik geen afbeeldingen die groter zijn dan het scherm. De afbeelding moet zichtbaar zijn zonder 

te scrollen. 

 Voeg de optie toe om hogere kwaliteit afbeeldingen te tonen. 

 Bij het gebruiken van thumbnails, zorg ervoor dat de gebruiker weet wat de thumbnails inhouden. 

 Gebruik onderschriften voor afbeeldingen die deel uitmaken van een artikel 

 Biedt textuele beschrijvingen onder video’s. 

 Gebruik het volledige schermoppervlak om informatie efficiënt te plaatsen. 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

(help gebruikers bij het herkennen, diagnosticeren en herstellen van fouten) 

Om een invoerfout te signaleren, markeer de inputveld dat gewijzigd dient te worden. 

10. Help and documentation (hulp en documentatie) 

Focus op één enkele functie tegelijk. Presenteer alleen die functies die nodig zijn om aan de slag te gaan. 

 

11. Skills (vaardigheden) 

 

12. Pleasurable and respectful interaction with the user  

(Plezierige en respectvolle interactie met de gebruiker) 
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 Als er ingelogd moet worden, zorg ervoor dat er een optie is dat de gebruiker zijn wachtwoord kan 

zien. 

 Vraag een gebruiker niet om te registreren op een mobiel. Registratie overslaan moet de standaard 

optie zijn. 

 Minimaliseer het aantal klikken dat de gebruiker moet doorlopen om uiteindelijk bij zijn doel te 

komen. 

 Geschiedenis opslaan en gebruikers toestaan eerder getypte informatie te selecteren. 

13. Privacy  

 Voor apparaten met meerdere gebruikers, vermijd permanent aangemeld te zijn. 

 Als de applicatie betalingsgegevens opslaat, geef de gebruiker de optie om deze niet op te slaan. 

 

Bijlage 10. Heuristieken voor mobiele kaart applicaties 

 

1. Visibility of the contextual map functions and important locations.  

(zichtbaarheid van de contextuele kaartfuncties en belangrijke locaties) 

De kaart applicatie moet altijd communiceren met de gebruiker. De map functies moeten zichtbaar zijn en 

de map moet altijd zichtbaar zijn als de applicatie in gebruik is. 

2. Match between the system and the physical surroundings of the user.  

(Overeenstemming tussen het systeem en de fysieke omgeving van de gebruiker) 

De applicatie moet duidelijk tonen waar de gebruiker op dat moment is. Daarnaast moeten de iconen op de 

kaart duidelijk zichtbaar zijn. De kaart moet op een begrijpelijke manier overkomen met de fysieke 

omgeving van de gebruiker. De kaart moet actueel zijn. 

3. User control over map functions (gebruikerscontrole over kaartfuncties) 

Toestaan dat de gebruiker de controle overneemt bij onderbrekingen van de mobiel of app zoals bij een 

melding, bericht, gesprek, andere applicaties, enz. Multitasking toestaan. 

4. Consistency and standards. (consistentie en normen) 

Consistent in het gebruik van knoppen, kaartfuncties, interactie bewegingen, enz. Gebruik van duidelijke en 

algemeen bekende symbolen. 

5. Error prevention (fout preventie) 

Maak de map applicatie vrij van fouten. Voorkom dat de gebruiker verdwaald en zorg voor oplossingen als 

de fouten blijven ontstaan. 

6. Recognition rather than recall (erkenning in plaats van herinneren) 

Minimaliseer de geheugenbelasting van de gebruiker. Zorg ervoor dat de belangrijkste functies van de kaart 
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gemakkelijk toegankelijk zijn. Gebruik maken van korte menupaden voor de functies of houdt de 

hoofdfuncties altijd aanwezig. 

7. Flexibility, scalability and efficiency of use (flexibiliteit, schaalbaarheid en efficiëntie van gebruik) 

Biedt flexibele functies voor de kaart functies. Sta de gebruiker toe om locaties te bewaren voor gebruik en 

geef ondersteuning voor POI informatie. Biedt eenvoudig toegang tot aanvullende informatie (metadata, 

links en content van de gebruiker). Zorg ervoor dat de UI schaalbaar is voor verschillende schermgroottes 

van mobiel en tablet, 

8. Balanced and simplistic visual design. (Evenwichtig en simplistisch visueel ontwerp) 

Duidelijk contrast tussen visuele elementen, informatieve kleuren en een gebalanceerd layout. Visuele 

elementen moeten gebruikers begeleiden. Vermijd visuele rommel. 

9. Recognizing, diagnosing and recovering from errors  

(herkennen, diagnosticeren en herstellen van fouten) 

Fout berichten moeten in gewone taal weergegeven worden. Geef daarbij ook een oplossing voor. Duidelijk 

aangeven waarom de gezochte locatie niet gevonden kan worden. De eerste zoekopdrachten opslaan. 

10. Offering help (hulp aanbieden) 

Het verstrekken van hulp en documentatie. Snelle begeleiding gericht op de taak van de gebruiker en meer 

gedetailleerde documentatie van de zoekfuncties. Besteed aandacht aan de begrijpelijkheid van het 

document. 

 

Bijlage 11. Procedure literatuur onderzoek 

 

Wat is een gebruiksvriendelijke website en app? 

Op het internet zijn vele artikelen te vinden over wat een gebruiksvriendelijke app en website is. Veel van 

deze artikelen refereren naar het boek Don’t make me think van Steve Krug (S. Krug, 2013). Dit boek gaat in 

op de meest relevante zaken rondom Web Usability en legt alles uit wat je moet weten om aan de slag te 

gaan met web usability.  

Op het web wordt dit boek geprezen als de usability bible van de online professional. De auteur van dit 

boek, Steve Krug, is een zeer gerespecteerde usability adviseur die meer dan 20 jaar heeft gewerkt voor 

bedrijven als Apple, Netscape, AOL, BarnesandNoble.com, Excite @ Home en Circle.com.  

Dit boek gaat vooral over gebruiksvriendelijke websites. Daarom is dit boek gebruikt voor de vraag: wat is 

een gebruiksvriendelijke website? 

Om een antwoord te krijgen wat een gebruiksvriendelijke app is, is de onderzoeker door gaan zoeken op 

het internet. J Nielsen heeft een boek geschreven speciaal voor mobile usability (Nielsen, J & Budiu, R, 



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
123 

2012). In dit boek wordt er beschreven wat een gebruiksvriendelijke app is en wat daar allemaal bij komt 

kijken. 

Dit boek richt zich op bruikbaarheid voor mobiele apparaten, voornamelijk smartphones en tablets, en 

behandeld onderwerpen als het ontwikkelen van een mobiele strategie, ontwerpen voor kleine schermen, 

schrijven voor mobiel, vergelijkingen van bruikbaarheid en toekomstgericht kijken.  

Dit boek is gebaseerd op internationale studies, beoordelingen van experts en deelnemers variërend van 

studenten tot zakenmensen die websites gebruiken op verschillende mobiele apparaten. 

Hoe wordt de gebruikerservaring positief vergroot van een website en app? 

Ook op deze vraag zijn er vele artikelen op het internet te vinden hoe de gebruikerservaring (user 

experience) vergroot kan worden. Vele artikelen laten globaal een aantal stappen zien maar gaan er niet 

diep op in. Daarom is de onderzoeker naar boeken gaan zoeken. Het boek ‘The Elements of User 

Experience’ (Garrett, J 2010) beschrijft onder andere in vijf stappen hoe je tot een perfecte 

gebruikerservaring voor de gebruikers kunt komen.  

Dit geldt voor websites, apps en complexe software. User centered design, waar het boek over gaat, is een 

ontwerpproces waarin de wensen en behoeften van de eindgebruikers voorop staan. Jesse James Garrett is 

een user experience designer gevestigd in San Francisco, Californië en mede-oprichter van Adaptive Path 

strategie en design adviesbureau. Hij werkt sinds 1995 in de internetsector en wordt erkend als één van de 

belangrijkste bijdragers aan de groeiende discipline van de informatiearchitectuur.  

Hij werd voor het eerst populair in web design en ontwikkelaars gemeenschap met de publicatie van zijn 

formule getiteld The Elements of User Experience in het begin van 2000, die later verscheen als boek. In 

2010 verscheen hiervan de 2de druk waarbij ook de user experience beschreven is van apps. 

Hoe gebruiksvriendelijk zijn websites in combinatie met een app? 

 

Op deze vraag zijn weinig tot geen artikelen online te vinden. Ook in de bibliotheek zijn er geen boeken 

over dit onderwerp te vinden. Omdat er al naar een antwoord is gezocht over wat een gebruiksvriendelijke 

website en app is, resteert nu nog de vraag hoe gebruiksvriendelijk de combinatie hiervan is. 

 

De link tussen de website en app wordt gemaakt door een QR code scanner of het overnemen van een 

route code. QR code wordt in vele andere (populaire) apps gebruikt en daarom is er gezocht naar artikelen 

over de gebruiksvriendelijkheid van de QR code.  

Ook hierover zijn weinig artikelen beschikbaar omdat de QR Code een relatief nieuw concept is. De 

onderzoeker heeft uiteindelijk toch nog een mooi onderzoek gevonden (Imoderate & CMB, 2012). Samen 

met iModerate, vroeg CMB 1.228 respondenten om hun gedachten en gewoonten te delen over de QR 

Code.  
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Ook heeft de onderzoeker een onderzoek gevonden van Mendelson & C Romano Bergstrom (Mendelson & 

C Romano Bergstrom, 2013) over het gebruik van de QR Code scanner onder verschillende leeftijden. 

 

Bijlage 12. Andere wandel app aanbieders 

Route.nl 
 

Route.nl is een route platform van Nederland, 

Duitsland en België waarbij partijen en 

instellingen hun regio onder de aandacht kunnen 

brengen bij wandelaars en fietsers. Dit kunnen 

routes zijn maar ook bezienswaardigheden en 

verhalen over de regio. 

De website van route.nl voorziet gebruikers van 

duizenden soorten routes en interessante 

verhalen en tips voor een leuk dagje uit. Als de 

gebruiker een route als favoriet markeert dan 

vind de gebruiker deze ook terug in de app. De 

gebruiker dient wel een account te hebben.  

Daarnaast kunnen gebruikers ook zelf een route 

uitstippelen door middel van de routeplanner op 

de website. De route kan uitgeprint worden als 

PDF, gedownload worden als GPX bestand of 

opgeslagen worden in het account. Als het is 

opgeslagen kan de gebruiker de route aanpassen 

en de route bekijken in de app. Het is mogelijk 

om te centreren in je omgeving en daarbij geeft 

de website suggesties aan van verschillende 

themaroutes in de buurt. 

Op de route.nl app kunnen gebruikers ook alle 

routes downloaden en met de routenavigatie en 

gesproken begeleiding de route volgen. Het is 

niet mogelijk om zelf een route te maken in de 

app. Er wordt veel informatie gegeven over de 

route door middel van tekst en beelden. 

De app toont hoeveel calorieën je ongeveer 

verbrand bij het wandelen van een route en 

hoelang het ongeveer duurt om de hele route te 

bewandelen. 
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Klompenpaden 
Klompenpaden is een onderdeel van Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Op de website van het Klompenpad kan de 

gebruiker een route uitkiezen die van te voren is 

samengesteld. Het is niet mogelijk om zelf een 

route samen te stellen. De routes worden op een 

kaart getoond en in een overzicht waarbij de 

gebruiker kan sorteren op naam en lengte.  

Bij elke route wordt er beschreven welke 

bezienswaardigheden de wandelaars (kunnen) 

tegenkomen, uit hoeveel km de route bestaat en 

een aantal reacties van wandelaars. Daarnaast is 

het mogelijk om een kaartje van de route te 

downloaden en uit te printen.  

Wandelaars kunnen met de klompenpaden app 

routes zoeken op lijst en kaart, route volgen door 

middel van routenavigatie en informatie krijgen 

over de route door middel van tekst, video’s, 

audio en foto’s. 

  



De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
126 

Natuur Routes 
Natuur routes is een app van natuurmonumenten

De website van natuurmonumenten bevat vele 

wandel, fiets, paard en vaarroutes door heel 

Nederland. Het is niet mogelijk om zelf een route 

samen te stellen. De gebruiker kan een route 

selecteren en downloaden naar zijn mail adres of 

opslaan als PDF. De route kan niet vanuit de 

website gedownload worden in de app. De route 

wordt beschreven met tekst en foto’s van de 

route.  

In de app kunnen gebruikers kiezen voor een 

wandel, fiets of vaarroute. Het is mogelijk om zelf 

een plaats in te vullen of door middel van GPS 

routes laten zoeken binnen je omgeving. Door de 

optie “uitgebreid” zoeken, kan je de afstand en 

eigenschappen invullen zoals vogelroutes, horeca 

onderweg, rolstoelvriendelijk, gezinsroute, etc. 

Het is in de app niet mogelijk om zelf routes 

samen te stellen.  

De routes van de website worden allemaal in de 

app getoond door middel van een lijst of kaart 

weergave. De routes kunnen gedownload worden 

maar er zit geen navigatie functie in de app. Bij 

het starten van de route wordt er een kaart 

getoond met de gedownloade route. De 

gebruiker kan op de symbolen klikken voor extra 

informatie.  
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Wandelen123 
Wandelen123 is een samenwerking tussen stichting wandelnet en een aantal provincies en regio’s 

 

De app wandel123 biedt 10.000 kilometer aan 

wandeltrajecten over de wandelnetwerken in de  

provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en  

Noord-Holland. De routes die in Noord-Holland 

getoond worden zijn routes van het WNH. Zij 

werken namelijk samen. Naast de app is het ook 

mogelijk om op de website 

http://www.wandelen123.nl/ een route te maken 

in de routeplanner. Naast het maken van een 

eigen route beschikt de website over 

themaroutes en is het mogelijk om een melding 

te maken. 

De gebruiker kan in de website een route maken 

en deze importeren in de app door middel van 

een QR code maar de gebruiker kan ook in de app 

een route maken. De app biedt ook de 

mogelijkheid om de route te volgen via een 

ingebouwde navigatie. De website en app zien er 

beide minimalistisch uit en laten alleen zien wat 

er echt nodig is. Zowel de website als app bieden 

beide een verassende functie aan, namelijk de 

surprise me functie. Zodra de gebruiker deze 

functie aanzet en hij klikt op een knooppunt op 

de kaart, dan wordt er gevraagd hoeveel km de 

gebruiker wil wandelen vanaf dat punt. De 

computer laat dan een voorgestelde route zien 

van het gekozen aantal kilometer.  

 

 

 
  

http://www.wandelen123.nl/
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Wandelen in Overijssel 
Wandelen in Overijssel is onderdeel van Landschap Overijssel

Op de website is het mogelijk om een 

samengestelde route te zoeken op kaart en in lijst 

weergave. De gebruiker kan zoeken naar routes in 

zijn omgeving en zoeken op afstand. De 

geselecteerde route kan als GPX file en als PDF 

gedownload worden. De route wordt beschreven 

met veel informatie en beelden van de route. 

Daarnaast biedt de website activiteit routes aan 

waarbij meerdere gebruikers zich voor kunnen  

aanmelden. Hierbij kan je denken aan 

evenementen, excursies en cursussen. Het is op 

de website niet mogelijk om zelf een route samen 

te stellen. 

Landschap Overijssel beschikt over twee apps 

namelijk Wandelen in Overijssel en fietsen in 

Overijssel. Wandelen in Overijssel is gratis en te 

downloaden voor Android en IOS. De app 

beschikt over talloze routes, zowel op de kaart als 

in lijstweergave. De app biedt veel informatie in 

tekst en beeld over de geselecteerde route, het 

beschikt over een navigatie functie en de app kan 

offline werken. 

De app biedt een functie dat als de gebruiker 

langs een bezienswaardigheid wandelt, de app 

dan een signaal geeft en extra informatie biedt 

over deze bezienswaardigheid.  

 

De app biedt ook een functie aan dat je zelf 

gemaakte routes kan toevoegen in de app maar 

de routeplanner zelf kan ik niet vinden. 

Ook op de website van Landschap Overijssel is 

geen routeplanner te vinden.  
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Bijlage 13. Resultaten usability onderzoek 

 

Website en App 

VISIBILITY OF SYSTEM STATUS 

Website  

 Er wordt geen melding getoond als er na het zoeken, in de zoekfunctie links, niets gevonden wordt 

 
MATCH BETWEEN SYSTEM AND THE REAL WORLD 

Website 

 Routeplanner; Er wordt niet op de site uitgelegd wat de markeringen iconen betekenen, hetzelfde 
voor de start en keuzepunten. 

App 

 Stuur een foto: 
o Na klikken op “Foto toevoegen”, zou het de gebruiker helpen als er informatie bij staat als 

“Gebruik je camera of kies een foto uit je afbeeldingen” 

 De melding: “weet je zeker dat je deze route wilt verwijderen?” biedt twee opties, namelijk: cancel 
en ok. Ja of Nee is duidelijker 

 
USER CONTROL & FREEDOM 

Website 

 Als je de route eenmaal hebt aangemaakt, zou je als gebruiker de mogelijkheid willen hebben om 
deze te kunnen wijzigen 

 Bij een startpunten detail pagina staat de button “draai om”. Eenmaal daar op geklikt, kan men niet 
meer terug naar de vorige weergave 

 Bij een startpunt detail, als men een beoordeling wil schrijven dan wordt de gebruiker weggehaald 
uit de pagina 

 De lightbox is alleen te sluiten door middel van het kruisje rechtsboven, vooral op mobiel en tablet 
is dit vervelend. Beter zou zijn om de lightbox te sluiten als men op de achtergrond klikt 

 Als je vanaf een themaroute detail terug wilt gaan naar het overzicht, en je klikt op “ga terug naar 
alle themaroutes”, dan wordt de tekst van de startpunten getoond met de themaroute lijst eronder 

 Er wordt niet uitgelegd hoe de GPS functie werkt 
 
App 

 Eenmaal geklikt op een route in MIJN ROUTES, is het niet meteen duidelijk hoe je terug gaat naar 
het overzicht pagina 

 Het is niet duidelijk hoe men een route moet volgen via navigatie  
 Er is op geen enkele plaats beschreven hoe de offline functie werkt 
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CONSISTENCY & STANDARDS 

Website 

 Door de gehele site heen wijken de buttons af qua vorm, lettergrootte en kleur. De één heeft een 
witte, dikke rand, terwijl de andere een donkere, dunne rand heeft. Soms zijn de letters in 
kapitalen, maar veelal lowercase. Sommige buttons zijn oranje van kleur en anderen grijs of zwart. – 
Gebruiksvriendelijk is om alle buttons gelijk te maken qua kleur, lettertype en hoogte 

 De themaroutes map heeft geen zoom in en zoom out button op de kaart 

 Bij probleem melden en foto insturen worden geen zoom buttons op de kaart getoond 
 
App 

 Hamburger menu mist een sluit knop. 

 Netwerk: 
o De buttons van de lagen (aan/uit) zijn lichtblauw, terwijl de overige buttons oranje zijn 

 Download route: 
o De buttons zijn hier wit. Ook hier zou voor de consistentie de buttons oranje moeten zijn 

 Bij mijn routes – delen, wordt er een lightbox geopend met een mail button. Deze button past niet 
bij de andere buttons qua layout 

 Het prullenbakje en delen button staan te dicht op elkaar en is lastig met het tikken van de vingers 

 Bij een route detail zijn de kaart en route informatie buttons te smal en niet hetzelfde 

 Verzenden button bij beoordeling is niet hetzelfde als elders 
 
 
ERROR PREVENTION 

Website 

 Probleem melden/ foto insturen: 
o Wanneer je de code niet invult op het formulier, krijg je een Engelse melding op een 

Nederlandse site 
o Als je niet alle verplichte velden hebt ingevuld, krijg je een algemene foutmelding. Maar er 

staat niet specifiek bij welk veld verkeerd of niet is ingevuld 
o Je kunt een locatie prikken op de kaart maar er wordt niet getoond welke locatie je 

daadwerkelijk geprikt hebt 
o De button choose file staat in het Engels 

App 

 Algemeen: 
o Sluiten van vensters zoals kaartlagen en de help, vergt enige moeite 
o Offline gebruik: 
o Wanneer je de kaart verwijdert, blijft de melding staan: “Je gebruikt de offline kaart” en 

“Gebruik offline kaart” blijft aanstaan 

 Het is van te voren niet duidelijk dat je door het klikken van een startpunt de route toevoegt bij 
mijn routes 
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 Bij stuur een foto en probleem melden, word je locatie niet getoond 
 
 
RECOGNITION RATHER THEN RECALL 

Website 

 Een mooie 404 pagina ontbreekt. Bij https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/thema wordt er 
een 404 server error getoond. 

App 

 Het is wenselijk om een filter laten zien als je zoekt in een zoekveld naar bijvoorbeeld een 
plaatsnaam. De filter geeft suggesties van plaatsnamen die in de app voorkomen 

 De app geeft geen melding als je een startpunt zoekt bij download die niet in de app voorkomt 

 
 
FLEXIBILITY & EFFICIENCY OF USE 

App 

 Er wordt niet getoond of de gebruiker de route al bewandeld heeft 

 Het is niet direct te zien welke routes er nieuw zijn in “mijn routes” 
 
 

AESTHETIC & MINIMALIST DESIGN 

Website 

 Als een route wordt uitgeprint, worden er onnodige elementen mee geprint zoals de copyright van 
openstreet map en linkjes naar social media - Het tonen van alleen de kaart en een beschrijving is 
voldoende 

 Foto bij “download de app” is erg verouderd 

 De partners pagina is niet relevant voor de gebruiker en zou daarom beter zijn om dit menu item 
ergens anders te plaatsen. 

App 

 De help button hoeft niet op elke pagina getoond te worden 

 
HELP USERS RECOGNIZE, DIAGNOSE & RECOVER FROM ERRORS 

Website 

 Het vergrootglas button op de routeplanner is niet zichtbaar geklikt als men er op klikt 

 Als een gebruiker bij een startpunten detail pagina op een PDF klikt, dan verlaat hij de website 
App 

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/thema


 

De gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van Wandelnetwerk Noord-Holland.nl 
 

 Download route 

o Wanneer je een route hebt gedownload en doorklikt op de route, zie je niet meer waar je 
bent in de app 

 Foto 
o Bij “Locatie toevoegen” als je bijvoorbeeld Hoorn intikt en het venster sluit, zie je niet of 

Hoorn is geselecteerd. Dat gebeurt wel als je jouw huidige locatie gebruikt 
o Eenmaal geklikt op de help button, kan de gebruiker niet meer terug naar waar hij vandaan 

kwam 

HELP & DOCUMENTATION 

Website 

 Bij de handleiding ontbreekt nog één stap: er staat niet dat je de route kan opslaan. Of dat je 
met behulp van de QR code de route in de app kunt toevoegen 

 De help functie is niet up to date met de website. De button “bereken je route” staat niet meer 
op de pagina 

 De button “bekijk je route” is niet gelijk aan de help functie “bekijk uw route” 

 De buttons “kortste route” en “minste keuzepunten” hebben geen alt tekst en laten niet zien 
als deze actief is 

App 

 De help functie bevat niet alle informatie wat je met de app kunt doen 

 

Kaartapplicatie van de app 

 

VISIBILITY OF THE CONTEXTUAL MAP FUNCTIONS 

 Er zijn geen zoom functies zichtbaar op de kaart 

 De functies zijn aanwezig op de kaart, maar bij gebruik is het niet helder wat je ermee kan als je 
de help niet hebt gelezen 

 Bij de kaartlagen kun je lagen aan- en uitzetten, maar dat kun je pas zien als je ingezoomd bent 

 Bij het postcode/plaats invoerveld zou een tekst kunnen staan wat men ermee kan 

 
MATCH BETWEEN THE SYSTEM AND THE PHYSICAL SURROUNDINGS OF THE USER 

 De kaart laat door middel van een icoon zien waar de gebruiker zich bevindt. Dit icoon wordt 
alleen nergens gedefinieerd. 

 De huidige locatie waar je bevindt, is pas zichtbaar als je de locatie button aantikt 

 
CONSISTENCY AND STANDARDS 

 Je eigen locatie symbool is een niet bekend symbool 

 De iconen links op de kaart zeggen de gebruiker niet meteen iets 
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FLEXIBILITY & EFFICIENCY OF USE 

 De gebruiker kan niet vanuit de kaart applicatie een route samenstellen en opslaan 

 De gebruiker kan niet zien welke routes hij al gelopen heeft 

 
BALANCED AND SIMPLISTIC VISUAL DESIGN 

 Niet alles op de kaart heeft een duidelijk contrast  

 De foto iconen vallen weg op de route paden 

 De kaartlagen oranje maken in plaats van blauw omdat vrijwel alle buttons oranje zijn 

 
HELP USERS RECOGNIZE, DIAGNOSE & RECOVER FROM ERRORS 

 De zoekopdrachten worden niet opgeslagen 

 De zoekfunctie geeft geen suggestie voor een plaats als je op de zoekbutton klikt 

 Wanneer je een postcode invult die niet in het gebied ligt, krijg je de melding “Alert”. Beter zou 
zijn “Waarschuwing” 

HELP & DOCUMENTATION 

 Er is een help aanwezig, maar niet alle functies van de kaart worden uitgelegd zoals je eigen 
locatie op de kaart, gedetailleerde info over de iconen, dat je op de iconen kan klikken op de 
kaart,  Wat de groene lijnen betekenen op de kaart en wat er gebeurd als je bijvoorbeeld in het 
zoekveld klikt 

 

 

 

 

 

 

 

 


