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Omdat ik graag een minor wilde doen die alleen in semester 1 gegeven werd, heb ik mijn studieprogramma
aangepast en wilde ik in februari 2021 starten met mijn stage. Ik wilde ruim op tijd een stage hebben zodat ik
alles goed kon regelen en direct kon starten in blok 3. Ik had al een tijdje vacaturemeldingen aanstaan, maar
ik besloot een oproep te doen op Linkedin (zie figuur 1). Al snel kreeg ik een reactie van Sjoerd Zaalberg van
Zelst die Nico van der Zaan (eigenaar Social Elephant) tagde. Via deze weg kwam ik met Nico in contact
en hebben we een gesprek gevoerd. Ik kreeg nog meer mogelijke bedrijven binnen, maar die waren meer
gericht op grafische vormgeving. Ik besloot voor Social Elephant te gaan omdat ik dan ook voor Sjoerd (UXdesigner) kon werken. Dit leek mij een mooie kans om het vak te leren kennen.
In het begin van de stage had ik moeite om mijn draai binnen het bedrijf te vinden, de opdrachten die ik
kreeg waren vooral gericht op website aanpassingen. Ik ging nog niet echt de diepte in. De eerste dagen dat
ik voor Sjoerd werkte, leerde ik al snel heel veel en ik vond het super interessant. Door gesprekken te voeren
met Vincent (stagebegeleider) ben ik wat meer de diepte gaan opzoeken in het bedrijf. Zo heb ik uiteindelijk
het hele designproces voor een groot project geleid.

Figuur 1: Linkedin oproep

1. INLEIDING

”

In dit verslag vertel ik van alles over mijn
werkzaamheden en behaalde leerdoelen,
veel leesplezier!
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Het bedrijf
Social Elephant is een allround bedrijf met diensten van online strategie tot coaching. Het is een organisatie
gericht op online marketing met daarbinnen de volgende “hoofd” diensten: online strategie, design,
development, content marketing, online adverteren en online marketing coaching.
Social Elephant is op dit moment bezig met het opzetten van het platform Relevance. Met Relevance is het
mogelijk om snel en goed een website op te zetten voor experts die bijvoorbeeld e-learnings en producten
aanbieden. Binnen het opzetten van Relevance heb ik veel werkzaamheden verricht.

Organisatievorm & structuur
Social Elephant heeft zo ongeveer 15 medewerkers in dienst. De medewerkers hebben allemaal
verschillende functies, van strategen tot designers. Een onderdeel van Social Elephant is Blue Mammoth,
hier zijn de developers werkzaam. Het totale team bestaat uit de eigenaar, projectleiders en werknemers.
Binnen de bedrijfsstructuur managet de projectleider de deadline en opleveringen. Het project bestaat
uit een aantal grote onderdelen, denk aan: design, development en marketing. Een medewerker is
verantwoordelijk voor een groot onderdeel en de projectleider dus voor de opleveringen en deadlines.

Begeleiders
Vincent Visser

Vincent Visser is momenteel een jaar werkzaam bij Social Elephant als projectleider. Hij heeft de
verantwoordelijkheid over alle website projecten.
Linkedin Vincentovisser

Sjoerd Zaalberg van Zelst

Sjoerd is een interim collega bij Social Elephant. Hij bezit de Master of Art in Gamedesign en runde vanaf
2005 een eigen all-round mediabureau, van design tot commercial met een focus op interaction design.
De afgelopen 7 jaar is Sjoerd zich aan het richten op Interaction Design en development voor onder andere
apps en andere digitale middelen. Sjoerd heeft mij begeleid op gebied van interaction & UI/UX-design.
Linkedin Zaalbergvanzelst

2. STAGEBEDRIJF
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Functieomschrijving
Mijn functie tijdens mijn stage was designer. Ik heb verschillende webdesigns en structuren ontwikkeld voor
klanten. Ook heb ik een grote bijdrage geleverd aan Relevance, ik was daar hoofdverantwoordelijk voor
design.

Werkzaamheden
Al mijn werkzaamheden heb ik gedurende mijn stage bijgehouden in een blog. De artikelen staan achter dit
wachtwoord: stagekim. Mijn werkzaamheden waren allemaal op het gebied van ontwerpen en structuren
uitdenken.

Relevance
Zoals ik eerder vertelde is Social Elephant bezig met het opzetten van Relevance. Met Relevance kunnen we
op een snelle en goede manier websites realiseren in Wordpress. De doelgroep is een expert die zijn kennis
wil delen via content. Denk aan: e-books, artikelen en e-learnings. Relevance wordt een tool waarmee dat
allemaal mogelijk is.
Relevance draait op het CMS Wordpress met onder andere de plugin Elementor. Elementor is een
Wordpress plugin waar je een website mee kan bouwen zonder de kennis van code. Je kunt namelijk
blokken selecteren en deze direct zichtbaar in je site zetten. Voor Relevance ontwerpen wij zelf deze blokken
en de developers realiseren de blokken vervolgens in Elementor. Uiteindelijk bieden we een template server
aan met al onze gedesignde en werkende blokken. Met deze blokken wordt de website in elkaar gezet.
Een blok is dus een sectie binnen de website, bijvoorbeeld zoals figuur 2. Voor Relevance heb ik veel
verschillende werkzaamheden verricht die te zien zijn in de volgende onderdelen.

Figuur 2: voorbeeld blok

1. Ontwerpen van webdesigns

In eerste instantie was het mijn taak om webdesigns te maken in een bestaand bestand. Dit was een Adobe
XD-bestand waar je de kleuren van de klant en het logo in aanpaste en zo de huisstijl creëerde (zie figuur 3).
Het webdesign dient enkel om de look en feel van de website van de klant te laten zien. De structuur en de
overige blokken worden later bepaald.

3. WERKZAAMHEDEN
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Figuur 3: relevance huisstijldocument

Figuur 6: popup

Aan het huisstijldocument heb ik wat aanpassingen gedaan om het te verbeteren en passender te maken bij
de klant (zie bijlage 2 p.24). Uiteindelijk heb ik voor veel klanten de huisstijl ontwikkeld (zie figuur 4).
Voor 1 klant heb ik de structuur van de website ook direct bepaald in het webdesign, dit webdesign (zie
figuur 5) is dus custom en niet alleen voor de look en feel. Het is voor een zangeres die haar album released.

Figuur 7: kleurendocument

Binnen dit ontwerp zit ook een interactie zoals een popup (zie
figuur 6) om een streamingdienst te selecteren. Het is nog
allemaal geheim natuurlijk, dus het ontwerp is geanonimiseerd.
Uiteindelijk lever ik het design op aan de developers in
samenwerking met het kleurendocument (zie figuur 7) zodat ze
de kleuren kunnen instellen per element. Het prototype van het
ontwerp is hier te bekijken.

Figuur 5: webdesign
Figuur 4: ontwikkelde huisstijlen
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”

Kim heeft gedurende haar stage laten zien over veel kennis te
beschikken. Ze kan zich snel aanpassen aan situaties en laat zich
niet snel van de wijs brengen in een dynamische organisatie.
Social Elephant is een organisatie waar veel veranderd in
korte tijd. Het is mooi om te zien dat Kim hier eenvoudig in
meebeweegt. Ze neemt veel verantwoordelijkheid en daarmee
leert ze snel en effectief, waar ze ook andere stagiaires mee
inspireert. Kim is een spontaan en leuke collega en past goed in
het werken in teams. Ik ben blij om Kim als collega te hebben en
hoop haar in de toekomst zeker nog tegen te komen.
- Max van Amerongen
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2. Uitdenken website structuren

In het stadium van Relevance tijdens het begin van mijn stage ontwikkelden we de volledige website
structuur in Writemaps. Per pagina gaf ik aan welk bloknummer er moest komen te staan, met welke
content. Ik heb een template gemaakt voor het maken van de structuur en deze gepresenteerd aan mijn
collega’s zodat iedereen het op deze manier kon gaan uitvoeren (zie figuur 8).
In figuur 9 zie je hoe de paginastructuur werd uitgedacht. Voor alle klanten waar ik webdesigns voor
gemaakt heb, heb ik ook de structuur van de hele website volledig uitgedacht.
Na het ontwikkelen van het design en structuur leverde ik het op bij de developers. Ik zorgde voor een
oplevermail waar alles in stond (zie figuur 10).

Door de structuren te bepalen, kwam ik erachter dat er nog blokken misten. Ook waren nog niet alle
gedesignde blokken te vinden in de online omgeving en andersom. Er was totaal geen overzicht. Daarom
ontwikkelde ik een spreadsheet waar we alle informatie in konden zien en bijhouden (zie bijlage 3.1
p.24). Ook heb ik de blooken verdeeld over nieuwe bestanden en heb ik de bloknummers aangepast (zie
bijlage 3.2 p.25).Toen een collega aan de slag ging met het designen van blokken, merkte ik dat hij de
tussenruimtes en paddings niet allemaal netjes meenam. Hierdoor kwam mijn inspiratie om een grid te
ontwikkelen voor Relevance blokken (zie bijlage 3.3 p.26).

4. Templates designen

Naast het designen van veel nieuwe blokken (zie bijlage 3.1 p.24), heb ik mij gestort op het ontwikkelen
van content verzameling pagina’s. Dit zijn pagina’s waar veel content samenkomt en waar de gebruiker
de mogelijkheid moet hebben om de content te filteren en te sorteren. Uiteindelijk heb ik deze pagina’s
gedesigned en opgeleverd bij development. Het is een vrij lang proces geweest met veel feedbackrondes.
We hebben zelfs tijdens dit proces de originele huisstijl van Relevance een aanpassing gegeven. Het
eindresultaat is te zien in figuren 11, 12 en 13 en het proces in de bijlage (4 p.28). Alle pagina’s zijn gemaakt
in Adobe XD en zijn dus een clickable prototype.

”

Figuur 8: oplevering development

Figuur 9: ingevulde structuur

3. Overzicht creëren en design leiden

Door de structuren te bepalen, kwam ik
erachter dat er nog blokken misten.

Figuur 10: oplevering development
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Figuur 11.1: Relevance kennisbank detail

Bekijk het prototype
Figuur 11: Relevance kennisbank overzicht

16

17

Figuur 12.1: Relevance gratis content gefilterd

Bekijk het prototype
Figuur 12: Relevance gratis content overzicht
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5. Relevance blokken designen

Tijdens het ontwikkelen van structuren en het realiseren van websites kwam ik erachter dat er nog blokken
misten of blokken verbeterd moesten worden. Zo heb ik verschillende blokken gedesigned, bijvoorbeeld een
tarieven blok (zie figuur 14). Later gingen we over op de nieuwe Relevance stijl en heb ik andere designers
aan het werk gezet om nieuwe blokken te designen en alle oude blokken om te zetten in de nieuwe stijl. Zo
heb ik ook met development een plan gemaakt hoe we overal de nieuwe stijl door gaan voeren.

Figuur 14: Tarievenblok Relevance

Via Relevance kan de klant e-learnings aanbieden, meestal is er eerst een gratis weggever en daarna gaat
de bezoeker over op een betaalde e-learning. Ik heb een pagina ontworpen voor de e-learnings. Hier moest
dan ook een blok voor gemaakt worden (zie figuur 15) en uiteindelijk heb ik deze later omgezet in de nieuwe
Relevance stijl (zie figuur 16). Ook heb ik de vervolgpagina’s van een e-learning gedesigned.

Figuur 15: E-learning oude stijl.
Figuur 13: Relevance zoekpagina

Bekijk het prototype
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Content
Onderdelen om te onderzoeken:
De ideale homepage, menu-structuur/
navigatie, footers, beeld op een website,
alle conversiemogelijkheden, de ideale
landingspage en de ideale blogpagina
Ik stelde per onderdeel deelvragen op.
Uiteindelijk is het binnen deze stage
gelukt om de eerste 3 onderdelen uit
te werken. Wat ik opgeleverd heb is
een artikel (zie bijlage 11 p.50) en een
template van de ideale homepage.

Figuur 16: E-learning nieuwe stijl.

6. Relevance workflow

Vrijwel elke Relevance website opdracht doorloopt hetzelfde proces; dit proces heb ik volledig
uitgeschreven. Alle stappen die ik zelf uitgevoerd heb, heb ik ook uitgeschreven en de overige content
uitbesteed aan collega’s. Een Relevance traject bevat de volgende onderdelen:
Stap 1. Briefing (designer)
Stap 2. Huisstijl ontwerpen (designer)
Stap 3. Structuur in Writemaps (designer of strateeg)
Stap 4. Webdesign en structuur presenteren aan de klant (designer)
Stap 5. Webdesign en structuur opleveren BM (designer)
Stap 6. Testwebsite opzetten (Developer)
Stap 7. Blokken in de pagina’s zetten (Designer)
Stap 8. Testwebsite opleveren (Designer / Projectmanager)
Stap 9. Content vullen (Developer) > 1 week
Stap 10. Design check website (designer)
Stap 11. Technische check website (Developer)
Stap 12. Google Analytics/Tag Manager/Search Console instellen (SEO/SEA Specialist)
Stap 13. Oplevering & livegang (Developer)
Stap 14. Google Tag manager en Search Console instellen (SEO/SEA Specialist)
Stap 15. Elementor training
Stap 16. Project is klaar

De ideale homepage
Het doel van een ideale homepage is
duidelijkheid bieden over de organisatie,
een samenvatting geven van de website,
de bezoeker aanzetten tot een actie
en het bewijs leveren van de expertise
van de organisatie. Ik onderzocht welke
onderdelen er allemaal belangrijk zijn op
de homepage (zie bijlage 11 p.50) en die
heb ik samengevoegd in een template
(zie figuur 17).
Design
Onderdelen om te onderzoeken:
Buttons, conversiemogelijkheden, forms,
menu, breadcrumbs, winkelmandje,
inloggen en de to top button.
Het leek mij een mooie kans om de
interface elementen van Relevance te
verbeteren aan de hand van onderzoek
naar de design principes. Helaas heb
ik hier de rest van deze stage geen tijd
voor gehad. Dit is wel een onderdeel dat
Social Elephant mee kan nemen in de
toekomst om Relevance te verbeteren.

Het is heel handig dat het nu helemaal is uitgeschreven. Zo kan een nieuwe designer lezen hoe hij/zij een
webdesign moet maken en zonder verdere uitleg aan de slag. Door de workflow heeft iedereen inzicht in het
proces.

7. Relevance onderzoek

Aan het begin van mijn stage had ik bedacht dat ik onderzoek wilde doen om te kijken op welke punten
Relevance verbeterd zou kunnen worden. Ik verdeelde mijn plan in 2 delen: Content en Design. Het doel
was om uiteindelijk een e-learning te maken waar ik alle onderdelen zou toelichten en daarnaast de interface
elementen zou verbeteren.
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Figuur 17: ideale homepage
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”

Kim blinkt uit in organisatie en overzicht. Ze trekt regelmatig
de kar in projecten en houdt ervan een vinger aan de pols
te houden qua voortgang. Ze heeft aangetoond in deze
bijzondere tijden toch communicatie helder en goed te
houden en koppelt vaak terug.
Waar Kim nog wat in verbeteren is het met overtuiging presenteren van haar ontwerpen. Ze blijft graag een
beetje in de schaduw wat betreft haar werk. Soms dekt ze zich zelfs in om maar veel varianten te maken. Terwijl
als je het haar 1 op 1 vraagt, ze toch veel heeft nagedacht over alles.

- Vincent Visser
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8. Relevance meetings

Elke twee weken hadden we met het Relevance team een meeting waar we alle stappen en taken
bespraken. Voor elk project werd er een actie en besluitenlijst gemaakt, hier heb ik ook een template in
spreadsheet voor ontwikkeld. De ABL (zie figuur 18) vullen we ook altijd in tijdens een Relevance meeting, zo
weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt en wanneer.

Figuur 19: ETOS zelfscankassa

Figuur 18: ABL Relevance

UX-design ZZID
Tijdens mijn stage werkte ik ook een aantal dagen voor Sjoerd (eigenaar van ZZID). Hij werkt als freelancer
voor een bedrijf dat kassa’s produceert en heeft daarnaast ook andere opdrachtgevers.

1. SCO designs

Sjoerd is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de interfaces van kassaschermen voor bekende winkels
in Nederland en buitenland (denk aan: Blokker, Xenos, Hema). SCO staat voor self-checkout.

Kwantum SCO
Een tweede SCO waar ik aan heb gewerkt en uiteindelijk zelf heb afgerond is die van Kwantum. Hier vertel ik
meer over bij mijn leerdoel 2 (p.40).
TheWorks SCO
Een volgende SCO waar ik aan heb gewerkt was die voor TheWorks. Hier heb ik eerst alle componenten
voor ontworpen (zie figuur 20). Het werken met componenten in Adobe XD werkt heel handig, als je een
component aanpast, wordt dit op alle schermen tegelijk doorgevoerd.

Etos SCO
In mijn eerste stageweek gingen we samen aan de slag voor de Etos SCO. Ik was aanwezig bij de eerste
meetings en daarna werkten we samen in een Adobe cloud document zodat we tegelijk aanpassingen
konden doen. Ik heb kleine onderdelen gedesigned en Sjoerd heeft het uiteindelijk allemaal bij elkaar gezet
en opgeleverd (zie bijlage 5 p.35). Het heeft mij echt verrast hoe veel verschillende elementen er in een SCO
zitten (zie figuur 19).
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Figuur 21: kaart in XD

Figuur 20: SCO componenten

Figuur 22: kaart in live

2. Parkplattegronden

Voor een website waar bezoekers huisjes kunnen huren zijn interactieve kaarten nodig. Voor een park in
Sauerland maakte ik zo’n kaart in Adobe XD (zie figuur 21), zodat deze uiteindelijk echt gerealiseerd kon
worden voor op de live website (zie figuur 22).
Ik heb tijdens mijn stage 3 van deze kaarten mogen ontwerpen (zie bijlage 6 p.40). Voor 2 was er een
bestaande kaart die ik moest minimaliseren en vervolgens voor elke kavel een vakje tekenen en het nummer
toevoegen.
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3. Platform

Sjoerd is bezig met het ontwikkelen van het platform “Scheiden zonder Schade”. Het is een website waar
bezoekers die willen scheiden, in een scheidingsproces zijn of na de scheiding kunnen vinden waar ze
allemaal aan moeten denken en welke hulp ze kunnen inschakelen. Ik heb meerdere keren geholpen met
dummy content toevoegen en ik was aanwezig bij een aantal UX-testen van het platform. Het prototype
werd getest bij ouders die in een scheiding liggen, het was heel interessant om dit bij te wonen.

29

Overige design werkzaamheden
Tijdens deze stage heb ik naast Relevance ook voor andere klanten design opdrachten gedaan voor Social
Elephant.

1. E-book covers

Op veel websites worden e-books verkocht en ik kreeg de taak om voor een klant de e-book covers te
designen. Het eindresultaat is te zien in figuur 23.

Figuur 21: kaart in XD

Figuur 24: Store design

Figuur 23: e-book covers

2. Store design

In een webshop worden producten verkocht; een product kan ook een e-learning of training zijn. Voor een
klant heb ik de afbeeldingen ontworpen voor in de store (zie figuur 24).
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”

Kim ik heb je ervaren als iemand met talent en een gevoel voor
design. Iemand die natuurlijk gezien bereid is om te leren en
altijd feedback omarmt. Een fijn persoon om te coachen omdat je
potentie hebt om te ontwikkelen. Dit is in mijn ogen iets unieks.
Iedereen wordt geboren met een beetje talent maar als je iedere week een stukje ontwikkeld groei je iedereen
eruit.Mijn tip is zorg dat je zoveel mogelijk feedback krijgt komende jaren en vertrouw erop dat je je eigen visie
gaat ontwikkelen.Verdiep je in het “technische”gedeelte van webdesign. waarom welke knop op welke plek.
Wat is logisch, hoe werken dingen. Te veel designers gaan juist hier de fout is. Iedereen kan een leuk ontwerp
maken. Maar klopt het ook!? is het te produceren, werkt het functioneel.Met name op dit stukje zou ik je willen
uitdagen om verder te ontwikkelen.

- Nico van der Zaan
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3. Amazon Brandshop

Voor een klant dat stopcontacten ontwikkelt en verkoopt in een Amazon shop was een banner nodig voor
die Amazon shop. Na meerdere keren contact met de klant is het eindresultaat te zien in figuur 25. Ook wilde
ze in de shop de producten tonen met color swatches. Hier heb ik de productimages voor ontworpen (zie
figuur 26).

Figuur 25: banner brandshop

Figuur 26: productfoto’s swatches

4. Tax Toggle

Een webshop wilde de mogelijkheid hebben om de gebruiker te laten kiezen om de prijzen exclusief
of inclusief BTW te zien. Dit in de vorm van een popup die naar voren komt nadat de gebruiker enkele
secondes op de website is geweest. Hier geeft de gebruiker ook meteen aan te behoren tot de “legal
drinking age”. Ik heb hiervoor een toggle bedacht waarmee te interacteren is in het menu en in de popup. De
toggle bestaat uit een on en off state (zie figuur 27).
Figuur 27: VAT design

5. Masterclass design

Nico (eigenaar Social Elephant) geeft een aantal masterclasses. Hiervoor ben ik gevraagd om de slides
te designen. Tijdens de masterclass worden eigen modellen van Social Elephant en bestaande modellen
weergegeven. Steeds heb ik alles omgezet in de huisstijl van Social Elephant en de nieuwe modellen
ontwikkeld. In figuur 28 is een impressie te zien van de slides.
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Figuur 28: impressie masterclass
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1. Evalueren/Begrijpen en kaderen
Voor het einde van mijn stage wil ik een project volledig zelf hebben afgerond.
Dit leerdoel heb ik opgesteld om een project volledig zelf te managen en uit te voeren. Halverwege mijn
stage kwam er een opdracht binnen bij Social Elephant voor het realiseren van een logo.

Vooraf had ik mijn aanpak als volgt opgesteld:
1. Opdracht intern bespreken
2. Contact met klant
3. Conceptualiseren en realiseren
4. Opleveren

Dit zijn ook de stappen geweest die ik heb uitgevoerd. Ik kreeg deze opdracht toegewezen en zocht contact
met de klant. De opdracht was een logo ontworpen voor een parfummerk, het moest luxe uitstralen.
Het logo moest een beeldmerk bevatten die ook los op de verpakkingen terecht kon komen. Ik maakte
voorstellen en leverde deze op aan de klant, vervolgens had ik weer contact voor feedback en ging ik weer
verder met ontwerpen (zie bijlage 7 p.41). Het eindresultaat van het logo is te zien op de mockup (zie figuur
29).

Figuur 29: Logo FGRNCE

Reflectie

4. LEERDOELEN

Ik vond het heel leuk dat ik de verantwoordelijkheid kreeg om een project volledig zelf te doen. Het was
dan ook wel meteen een vrij lastige klant, hij wist nog niet goed wat hij wilde en het concept veranderde
daardoor ook steeds. Ook was hij niet snel met reageren en is de duur van het project daardoor vrij lang
geweest. Ik vond het lastig dat het een project was wat maar steeds op mijn to do list bleef staan. Maar
uiteindelijk ben ik tevreden met het resultaat.
39

2. Conceptualiseren
Voor het einde van de stage wil ik een digitaal product ontwikkeld hebben
waar ik mij richt op de Interactie van de gebruiker.

Tijdens deze opdracht heb ik meerdere keren contact gehad met de klant om het design stuk te presenteren.
Uiteindelijk heb ik het logo (zie figuur 32), het webdesign (zie figuur 31) en de structuur ontwikkeld voor
Sample Weighting.

Voor dit leerdoel ben ik een de slag gegaan met de SCO van Kwantum. Alle SCO-opdrachten deed ik samen
met Sjoerd, maar die voor Kwantum heb ik volledig zelf gedesigned. Natuurlijk met feedback van Sjoerd en
voorbeelden van andere kassa’s. Ik begon met alle componenten designen en startte met de flow van het
scannen (zie bijlage 8 p.42 voor het proces). Uiteindelijk is het design van de SCO daadwerkelijk te vinden in
de nieuwe winkel van Kwantum (zie figuur 30).

Figuur 32: huisstijl logo

Reflectie

Ik wilde als leerdoel een huisstijl ontwikkelen omdat
ik het een belangrijk onderdeel vind binnen het
ontwikkelen van een product. Binnen CMD krijg je
meestal de huisstijl aangeleverd en daarom vond ik
het juist interessant om de huisstijl te ontwikkelen.
Mijn vooropgestelde aanpak in mijn stageplan
was: advies, inspiratie en aan de slag. Vooraf ben
ik niet op zoek gegaan naar advies maar heb ik
wel inspiratie gezocht op Pinterest van logo’s. De
vooropgestelde concrete acties waren: schetsen,
uitwerken en opleveren. In deze volgorde heb
ik dit project uiteindelijk ook gedaan. Ik heb het
leerdoel behaald, omdat ik een huisstijl vanaf 0
heb ontwikkeld en opgeleverd heb bij een tevreden
klant!

Reflectie

Bij deze opdracht ben ik er achter gekomen dat je
heel precies moet ontwerpen. Als je van scherm naar
scherm gaat mogen alleen de elementen veranderen
die anders zijn op dat scherm maar de rest moet
op exact dezelfde plek blijven staan. Alles moet op
de pixel nauwkeurig, hier had ik in het begin van
dit project nog wat moeite mee. Maar uiteindelijk
heb ik het ontwerp wel perfect kunnen opleveren. Ik
besprak de feedback van de klant steeds met Sjoerd
en voerde de aanpassingen door in het ontwerp en
daarna ook in de presentatie. Als ik dan dacht dat
het klaar was dan kwam er toch weer feedback,
dat vond ik lastig. Uiteindelijk kan ik hier wel steeds
beter mee omgaan omdat het je ontwerp alleen maar
beter maakt. En dan is het ook nog super tof als het
ontwerp daadwerkelijk in de nieuwe Kwantum winkels
te gebruiken is.

Figuur 30: Kwantum gerealiseerd

3. Verbeelden en maken
Voor het einde van de stage wil ik een huisstijl ontwikkeld hebben die
passend is bij de klant.
Een collega gaf de opdracht aan mij om een huisstijl pagina vanuit Relevance te creëren voor een nieuwe
klant. Deze klant had nog geen bestaande huisstijl. De klant is Sample Weighting. Sample Weighting levert
een tool waar datasets tegen elkaar afgewogen kunnen worden. In 3 stappen kan de data gewogen worden
(Upload, set targets and preferences & export). De tool is tijdsbesparend voor het wegen van data omdat
de tool het voor jou doet. Voor deze klant gaat een website ontwikkeld worden en daar is een huisstijl voor
nodig die ik ga ontwikkelen.

Figuur 31: huisstijl webdesign

De volgende stappen heb ik uitgevoerd (volledig uitgewerkt in bijlage 9 p.47):
1. Kleuren bepalen
2. Webdesign maken
3. Logo schetsen en ontwerpen
4. Presenteren
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4. Presenteren
Voor het einde van de stage wil ik een concept presenteren aan een klant.
Voor veel klanten was ik verantwoordelijk voor het webdesign en de structuur voor hun website. Ik
presenteerde dit altijd aan de klant met een online meeting. Ik deelde mijn scherm, nam het webdesign door
en besprak de volledige structuur.

Reflectie

Het presenteren aan de klant ging me eigenlijk altijd wel goed af. Ik was zeker over het ontwerp of de
structuur die ik ging presenteerde en heb geen meeting gehad waarvan de klant zei dat ze het helemaal niks
vonden. Als het aanpassingen waren, dan waren dat kleine. Ik ben dus erg tevreden over het behalen van dit
leerdoel.

5. Multidisciplinair samenwerken
Voor het einde van de stage wil ik leren hoe ik mijn ideeën binnen de
organisatie kan laten landen.
Dit leerdoel heb ik behaald door mijn ideeën over samenwerking met de organisatie te delen. Social Elephant
begint elke ochtend met een zogenoemde “scrum”. In mijn eerste weken van de stage konden we soms wel
een uur met de dagstart bezig zijn. Er waren discussies over projecten en alle kleine taken werden benoemd.
Ik vond dit eigenlijk geen positief begin van de dag, omdat je daarna pas echt kunt beginnen. Tijdens de
scrum is er gevraagd of we ideeën hadden om de samenwerking in het bedrijf te verbeteren. Ik heb mijn
kans gepakt en mijn ideeën gemaild (zie bijlage 10 p.49) en later gepresenteerd bij een weekafsluiting.
Hiermee heb ik dus mijn ideeën binnen de organisatie laten landen.
Naast dit leerdoel heb ik ook heel veel multidisciplinair samengewerkt met het team. Ik kreeg de opdracht
van een projectmanager, ging aan de slag met het design, maakte de structuur en besprak deze met een
strateeg, bracht alles samen en leverde het op bij development. Vervolgens bouwde development de
website, voegde iemand anders de content toe en controleerde ik weer de website. Zo heb ik met heel veel
verschillende disciplines samengewerkt.

Reflectie

Ik vond het interessant om mee te denken hoe we de samenwerking binnen de organisatie konden
verbeteren en bespreken met elkaar. Uiteindelijk is de scrum ook daadwerkelijk verbeterd.
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1. Hoe start een UX-designer met een opdracht?
Introductie

Ik ga meekijken hoe een beroepsbeoefenaar begint aan een opdracht. Wat voor proces gaat er vooraf
aan het daadwerkelijk ontwerpen. Komt er een debrief, worden er schetsen gemaakt, wireframes of
welke andere stappen worden er gedaan? Deze observatieopdracht helpt mij om mijn leerdoel van
conceptualiseren te voltooien.

Uitkomst

In de eerste week van mijn stage werkte ik direct samen met een UX-Designer. We gingen aan de slag met
de zelfscankassa schermen van de Etos.
Sjoerd begon met een meeting met de opdrachtgever en las de documentatie door. In de meeting werden
verschillende flows besproken en maakte Sjoerd aantekeningen en stelde vragen. Sjoerd was al bekend met
dit soort opdrachten dus hij kon al snel aan de slag.

Schetsen

In Adobe XD zette hij de functionaliteiten op een rij als een soort categorieën. De eerste schermen werden
geschetst (zie figuur 33). Sjoerd werkt met een laptop die ook meteen een tablet is en zo zijn de schetsen
meteen digitaal. Binnen dit document worden ook andere voorbeelden van bijv. Etos gezet als inspiratie (zie
figuur 34).

Figuur 33: schets

Figuur 33: schets

5. OBSERVATIE
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Figuur 36: production document

Figuur 34: digitale schets

Mappenstructuur en bestanden

Sjoerd werkt met een geordende
mappenstructuur voor elk project (zie figuur 35).
Er wordt eerst gewerkt in een “rommel” bestand
en vervolgens wordt het samengevat in het
“production” document (zie figuur 36).

Oplevering

Sjoerd maakt gebruik van Adobe XD voor het
ontwerpen. Vervolgens vat hij de ontwerpkeuzes
samen in het “delivery” document en maakt
daarna een presentatie die hij oplevert aan de
klant (zie figuur 37).

Figuur 35: mappenstructuur

Figuur 37: slides oplevering
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”

Ik heb Kim ervaren als een zeer fijne collega (en mens). We hebben
aan een aantal grote projecten (intensief) samengewerkt. Kim
heeft daarbij niet alleen mooie designs gemaakt, ze heeft ook veel
bijgedragen aan de organisatie van de projecten. Ik zou sowieso
zeggen dat Kim enorm goed georganiseerd is, bereid is om hard te
werken en goed om kan gaan met feedback.
. Als ik een verbeterpunt zou zijn: ik zou het Kim gunnen dat ze in de toekomst het meer aandurft om uit haar schulp
te kruipen - ik denk dat ze meer in haar mars heeft dan ze zelf denkt (of ze houd het in ieder geval goed verborgen).
Gelukkig blijft ze bij ons werken!

- Ivo Smit
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2. Wat voor klanten heeft de organisatie en hoe
komen ze aan deze klanten?

3. Hoe wordt een project gemanaged?

Deze observatieopdracht heb ik uitgevoerd om in te zien wat voor klanten je in het vakgebied tegenkomt. Ik
was erg benieuwd of Social Elephant een specifieke doelgroep heeft.

Beheer van contracten

Omdat ik interesse heb in projectmanagement was ik benieuwd hoe dat in zijn werk gaat bij Social Elephant.

De klanten van Social Elephant
Een groot deel van de klanten zijn MKB’ers, de midden/klein bedrijven. Een deel daarvan zijn vaste klanten,
het zijn bestaande klanten waar Social Elephant al een tijd opdrachten voor uitvoert. Uiteindelijk worden
deze klanten vaste partners en worden er maandelijks werkzaamheden voor deze klant uitgevoerd. Als we
dan kijken naar de specifieke klanten die Social Elephant heeft, dan zien we dat ze heel divers zijn. Het zijn
klanten van bijvoorbeeld een kledingwinkel tot aan een bedrijf dat elektrische kasten maakt voor boten. In
figuur 38 is een greep uit deze klanten te zien. Social Elephant heeft dus in principe geen vaste doelgroep
binnen het MKB.
Wel is Relevance opgezet voor de doelgroep experts. Social Elephant zet zich daarom de laatste tijd
specifieker in op experts die behoefte hebben aan een e-learning; het zijn experts die hun kennis willen
delen.

Klanten werven
De meeste klanten komen via via (mond tot mond) bij Social Elephant terecht. Maar daarnaast heeft Social
Elephant de dienst om klanten te adviseren op het gebied van Online Marketing en daar werkzaamheden
voor uit te voeren. Social Elephant gebruikt die kennis natuurlijk ook voor hun eigen website. Er wordt
gebruikt gemaakt van online advertenties als lead generatie, maar ook zijn alle pagina’s goed ingericht op
het gebied van SEO. Er zijn ook specifieke landingspagina’s op de website om klanten te werven via Google.

Een project heeft een tweedeling: ondersteuning en contractbeheer. Klanten die een abonnement hebben
bij Social Elephant vallen onder contractbeheer. Werkzaamheden onder contractbeheer zijn bijvoorbeeld
websites onderhouden en advertenties doen. Deze werkzaamheden gebeuren vaak tweemaandelijks
afhankelijk van het aantal uren. Vanuit sprint meetings met de klant worden acties uitgezet die de komende
maand uitgevoerd gaan worden. Als er een probleem is met bijvoorbeeld een website dan valt dit onder de
ondersteuning.

Werkzaamheden binnen een project
Als we een Relevance project erbij pakken dan bestaat het project uit de volgende fases: uitwerken van de
huisstijl, de huisstijl omzetten naar webdesign, het webdesign vertalen naar de website, de klant begeleiden
met de contentproductie, de plaatsing van de content en uiteindelijk de livegang en nazorg. De nazorg, ook
wel After Care genoemd bestaat uit onderhoud, ondersteuning en advertenties.

Wat doet een projectleider
Nieuwe projecten
Per project is er een projectleider aangewezen die managed op deadlines en opleveringen, ook wel de
deliverables genoemd. De projectleider maakt medewerkers verantwoordelijk voor onderdelen en niet persé
voor losse taken. Zo was ik vaak verantwoordelijk voor de structuur en het design stuk van de website;
de projectleider controleert dan mijn werkzaamheden. Ik krijg dus niet de taak dat ik het webdesign ga
maken, maar meteen de verantwoordelijkheid voor dat hele onderdeel. Ik zorg dus ook dat het op de juiste
wijze bij de developers terecht komt. En zo zijn er over het hele project verantwoordelijkheden verdeeld.
De projectleider controleert dus niet elke stap, maar is vooral de contactpersoon voor zowel de klant als
medewerkers en zorgt dat opleveringen goed gaan. Het hoofddoel van de projectleider is dus de controle op
de doorlooptijd en deadlines. Voordat een project begint maakt de projectleider het voorstel/offerte voor het
project.

Ondersteuning
Bij projecten die al opgeleverd zijn wordt er vaak nazorg
verleend. Er zijn vaste personen aangewezen voor deze
ondersteuningscontracten. Zo is er iemand voor advertenties
en website onderdelen. De website onderdelen worden dan
weer uitbesteed aan designers of developers, afhankelijk
van het probleem of de aanpassing. Er is een developer
eindverantwoordelijk voor alle ondersteuning, denk bijvoorbeeld aan
het uitvallen van de server.

Het verloop van een project
Eerder werd het verloop van een project bij Social Elephant
uitgevoerd in een Waterfall (zie figuur 39 (Segue Technologies,
2018)). Los van elkaar werden alle stappen voltooid en kwam er een
eindresultaat, het was een vaste volgorde van taken. De onderdelen
hadden eigenlijk geen invloed op elkaar. Volgens de waterfall
methode wacht je met de content tot de hele website af is. Hierdoor
kon het gebeuren dat de content van de website pas werd bepaald
na realisatie en dat het design met die content eigenlijk niet meer
klopte.

Figuur 38: klanten Social Elephant
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Figuur 39: waterfall
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Om dit te voorkomen is Social Elephant overgegaan op de Agile
methode (zie figuur 40 (Segue Technologies, 2018)). Met de Agile
methode lopen onderdelen meer synchroon en hebben ze invloed
op elkaar. Tijdens het ontwikkelen en toevoegen van de content,
wordt de structuur bijvoorbeeld steeds aangepast naar aanleiding
van die content. Ook houdt de designer in de gaten of het webdesign
nog wel goed is ten opzichte van de content. Door deze methode
houd je de klant ook meer betrokken bij het proces, het project is
flexibeler dan het eerst was. Het risico is wel dat klanten steeds
meer gaan vragen omdat ze het hele proces meekrijgen, het is aan
de projectleider om hier voor te waken en dus af te kaderen of iets
binnen de opdracht valt of niet.
In de Agile methode komt de verantwoordelijkheid voor bepaalde
onderdelen ook weer terug in plaats van de losse taken die
achter elkaar uitgevoerd worden. Als de designer klaar is met het
webdesign, blijft de designer tot aan het einde van het project
verantwoordelijk voor het design.

Figuur 40: agile
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Feedbackformulieren
Alle feedbackformulieren staan in de bijlage (13 p.57).
Bij de 0-meting kwam naar voren dat ik al goed presteer op het gebied van planning en samenwerken. Op
het gebied van ontwerpen was er nog veel groei te behalen met behulp van de werkzaamheden voor Sjoerd.
Niet alles was in 1 keer helemaal perfect en daar ik heb veel van geleerd: ik kijk nu nog kritischer naar mijn
eigen werk voordat ik iets oplever. Zo is ook te zien in de feedbackformulieren van de eindmeting dat ik nu
hoger scoor bij verbeelden en maken. Mijn uitdagingen vanuit de feedback zit hem in de overtuigingskracht
van eigen werk en het kritisch kijken naar eigen werk. Ik moet nog stappen zetten in waarom ik iets op die
manier maak en leren hoe ik mijn kennis bij dit onderdeel kan overbrengen op iemand anders.

6. FEEDBACK
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Reflectie
Tijdens deze stage heb ik mijzelf mogen ontwikkelen als designer en projectmanager. Ik ben het meest trots
op het opzetten van Relevance. Toen mijn stage begon, was er geen overzicht. Ik heb dit overzicht helemaal
gecreëerd en geïmplementeerd. In het begin zag ik dat onderdelen van Relevance niet goed waren, maar
was ik toch geneigd om mee te gaan in de flow hoe het al was en durfde er geen kritiek op te hebben. Dat is
zeker een ding dat ik heb geleerd; opkomen voor je eigen mening. Uiteindelijk ben ik steeds meer mijn eigen
mening en visie gaan geven en heb ik het project omgegooid, zo heb ik de stap gezet om de bloknummers
aan te passen en daar ben ik trots op. Ik ben trots hoe het project nu staat en steeds verder ontwikkeld
wordt met het team.
Mijn kwaliteiten liggen bij het managen en het overzicht krijgen en houden in een project. Ik pakte vaak het
hele design stuk op en zette alles klaar om het op te leveren bij de developers. Vervolgens controleerde ik de
onderdelen die de developers gemaakt hadden en gaf hier terugkoppeling op. Ook presenteerde ik steeds
mijn ideeën en ontwerpen aan de klant. Zo kon ik een meeting met een klant eigenlijk al vrij snel alleen doen.
Wat ik terugblikkend beter had willen aanpakken was mijn stageverslag. Het stond elke week weer op
mijn planning, maar ik kwam er niet aan toe om hier stappen in te maken. Ik had beter voor mijzelf moeten
opkomen om meer uren vrij te maken voor mijn verslag zodat ik niet in de laatste week daar nog zoveel aan
had moeten doen. Uiteindelijk ben ik wel trots op wat ik als verslag heb neergezet, maar het proces er naar
toe had beter gekund.

Beroepsperspectief

Door deze stage heb ik wel ervaren dat ik niet als designer binnen een bedrijf wil werken in vaste dienst.
Ik heb het afgelopen half jaar heel erg mijn vrijheden gemist als ondernemer. Het registreren van elk uurtje
vond ik in het begin heel lastig. Logisch natuurlijk dat je uren registreert dat je voor klanten werkt, maar elke
dag precies op 8:00 gewerkte uren uitkomen was niet mijn ding. Ik heb dus wel echt ontdekt dat ik liever als
freelancer voor een bedrijf werk of alleen maar voor mijn eigen klanten. Daarnaast ligt mijn ambitie ook nog
steeds in het onderwijs en dat deel is juist sterker geworden tijdens deze stage omdat ik heb gezien dat ik
andere mensen iets heb kunnen leren.

”
7. REFLECTIE

Mijn ultieme droom voor de toekomst is 3
vaste dagen werken in het onderwijs en de
rest van de week freelancen en eigen
projecten draaien!
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Figuur 39 en 40

Segue Technologies. (2018, 5 juli). Waterfall vs. Agile methodology [Illustratie]. Segue Technologies. https://
www.seguetech.com/waterfall-vs-agile-methodology/

8. BRONVERMELDING
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