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AERIUS (maart 2014 – juli 2015)  
Als rechterhand van de product owner binnen dit SCRUM-team was het mijn verantwoordelijkheid 

use cases uit te werken op basis van de vergunningverleningsprocessen. Ik vertaalde ingewikkelde 

processen naar requirements en ontwikkelde het functioneel ontwerp. Met verschillende 

gebruikersgroepen onder mijn hoede vervulde ik de brugfunctie van gebruikers naar het 

ontwikkelteam. Als usability specialist was ik verantwoordelijk voor de gebruiksvriendelijkheid van de 

AERIUS producten. Dit door middel van testen en herontwerpen als ook door te overleggen met 

zowel de product owner als de grafisch ontwerper. 

 

Voorbeeld van een prototype, ‘klikmodel’, in samenwerking met de grafisch ontwerper. Onderwerp 

in deze afbeelding zijn de verschillende opties rondom verkeersemissies en hoe dit met behulp van 

een toggle op te lossen.  
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Twee prototypes van nieuwe functionaliteiten. Op basis van deze grafische tekeningen gaven 

gebruikers aan of het ze helemaal goed leek, en na hun bevestiging bouwde het ontwikkelteam de 

functionaliteiten in de applicatie zelf.  
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Met de gebruikers van AERIUS Register zijn de prototypes bekeken en besproken. 

  

Gedurende een twee dagen durende sessie zijn met gebruikers scenario’s doorgewerkt als input voor 

de workflow in AERIUS Register. Ook zijn “nog niet opgeloste problemen” geïdentificeerd, veelal als 

gevolg van de nieuwe digitale werkwijze, en daarmee vaak oplosbaar dmv afspraken tussen de 

partijen. 

http://www.roosmedia.nl/
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Met de gebruikersgroep zijn de prototypes van AERIUS Register bekeken en besproken. In deze foto 

komen ontwikkelitems terug (715, 1000, etc) en de acties die mogelijk zijn via bepaalde knoppen in 

het scherm (Niets doen, Afwijzen). Voor mij gold: hands on op de werkvloer meeschrijven, en daarna 

de bevindingen snel uitwerken. 

 

Werkprocessen van gebruikers  moeten in veel gevallen eerst in kaart worden gebracht – met 

consensus van verschillende partijen (vergunningverlener, jurist, etc), daar helpen schema’s als 

bovenstaande voor. 

http://www.roosmedia.nl/
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Aan de hand van briefjes is met de gebruikers vastgesteld, welke informatie inzichtelijk moet worden 

gemaakt in een bepaald scherm in AERIUS Register. 
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RIVM Emissieregistratie (juni – augustus 2014) 
Voor emissieregistratie.nl heb ik een usability expert review (adviesrapportage) geschreven met 

daarbij herontwerpen voor de verbeterde pagina’s. 

 

 

Hierboven zie je de een deel van de Expert review. Hier heb ik gewerkt met het stoplichtmodel 

groen/ oranje/ rood, waarbij de rode en oranje blokken belangrijke knelpunten weergeven.  

http://www.roosmedia.nl/
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Eén van de vier nieuwe ontwerpen voor de Homepage, waarbij verschillende content terugkomt, 

welke via de website te raadplegen zijn. 

 

Fragment uit de expert review voor Emissieregistratie. 

http://www.roosmedia.nl/
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MetrixLab (december 2013) 
De voorbereiding (test scripts schrijven) van deze usability test heb ik met één van de vaste 

medewerkers van MetrixLab gedaan. Vervolgens hebben we afwisselend als observant en moderator 

13 gebruikers begeleidt bij het doorlopen van de scripts, met ondersteuning van schermopnames en 

eye-tracking apparatuur. Afsluitend heb ik de rapportage met onze bevindingen en aanbevelingen 

geschreven. 

 

Printscreen van het gebruikersonderzoek met eyetracking, met rechts de gebruikers en tester en 

links de rode lijnen van de eyetracking software (aan het begin van de test). 

 

Voorbeeld van test scenario voor de gebruikerstest van de Raad van de Rechtspraak; het werd de 

deelnemers gevraagd deze ‘taken’ uit te voeren. 
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Ecofys (september – oktober 2013)  
In gesprekken met gebruikers zijn de wensen en eisen voor de gewenste website opgesteld, zowel 

voor de user interface als voor de te gebruiken techniek. Op basis van deze informatie heb ik 

wireframe prototypes en het functioneel ontwerp opgesteld. De daarna ontwikkelde applicatie is 

vrijwel één op één als het ontwerp geworden. 

 

Mijn functioneel ontwerp voor nieuwe CATO2 website, waarbij de uitwerking van de Roadmap 

tijdelijk uitgesteld was. 

 

De homepage van de gerealiseerde CATO2 website, waarbij de Roadmap verder uitgewerkt is. 

http://www.roosmedia.nl/
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Easy Generator(oktober 2013) 
Voor de ontwikkeling van deze e-learning web-applicatie heb ik requirements verzameld. Deze heb ik 

gecommuniceerd met behulp van functioneel ontwerpen/ wireframe prototypes. Op basis van mijn 

functionele ontwerpen is een grafisch ontwerper met het geheel aan de slag gegaan, waarna de 

applicatie is gebouwd door het ontwikkelteam. 

 

Schermoverzicht stroomschema met de route die gebruikers door de applicatie kunnen gebruiken; 

de kleuren geven het volbrengen van verschillende taken weer.  

http://www.roosmedia.nl/
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Boven zie je een functioneel ontwerp, beneden zie je hetzelfde ontwerp met grafische vormgeving.  

 

http://www.roosmedia.nl/
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RoosMedia usability voorbeeld  
 

 

Voorbeeld van usability advies; de aangepaste versie is een heel stuk rustiger en duidelijker. 

 
Een deel uit de expert review voor Zorginnovatie. Consequent taalgebruik en goede zoekfuncties zijn 

ook een eis voor een gebruiksvriendelijke website. 
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