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1. Stageplan

Figuur 1: stageplan voorpagina
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Figuur 2: stageplan inhoudopgave
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Figuur 3: stageplan algemeen
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Figuur 4: stageplan de organisatie

10

11

Figuur 5: stageplan begeleider
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Figuur 6: stageplan ik als CMD-er
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Figuur 7: stageplan leerdoelen
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Figuur 8: stageplan leerdoelen vervolg
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Figuur 9: stageplan observatie
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Figuur 10: bronnen
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2. Aanpassing huisstijl document
Er waren acht kleuren, gebaseerd op hoofdkleuren, e-learning en webshop. Maar niet elke klant heeft een
e-learning of webshop. Niet voor alle klanten waren al deze kleuren nodig en ik miste een kleur. Namelijk
een Call to Action kleur. Ik heb nieuwe palettes gemaakt gebaseerd op wat een klant nodig heeft en een Call
to Action kleur toegevoegd (zie figuur 11). Deze kleuren zijn nu ook gelinkt aan de juiste elementen en de
huisstijl pagina verandert direct naar de look en feel van de klant door de kleuren aan te passen. Ook ben ik
erachter gekomen dat het belangrijk is om sfeerbeelden toe te voegen die passend zijn bij de klant, zo komt
de look en feel nog sterker over.

Figuur 12: spreadsheet blokken generen

3.2 Bloknummers en bestanden
Bij aanvang van mijn stage hadden we 1 Adobe XD-bestand met alle gedesignde blokken er in. Maar
doordat er steeds blokken bijkwamen was het document vol en hiervoor heb ik een oplossing bedacht. Ik
ben alle blokken gaan verdelen over verschillende bestanden per categorie (zie figuur 13). Zo kunnen we nog
veel meer blokken genereren zonder problemen.
Elk blok heeft een bloknummer zodat we het blok makkelijk kunnen vinden in onze design bestanden maar
ook online. Het bloknummer vond ik erg lang en ik kon er niet mee werken. Ook door de blokken te verdelen
over de bestanden was het bloknummer niet meer relevant. Ik bedacht een nieuwe versie (zie figuur 14). Ik
vond het best een ding om deze wijziging over te brengen op mijn collega’s omdat ik wist hoe lang ze bezig
waren geweest met het ontwikkelen van een bloknummer voor ze er allemaal mee eens waren. Toch heb ik
dit idee doorgezet en was het team akkoord en zijn we uiteindelijk echt overgegaan op mijn versie.
In het sheet is nu ook het volledige overzicht van alle blokken te vinden en houden we bij welke blokken er
al gerealiseerd zijn en welke niet. Om de basis weer goed te zetten van Relevance moesten alle blokken
getest worden. Het kwam nu nog wel eens voor dat een website live ging en dat het blok toch niet klopte op
elk device, dit zou natuurlijk niet moeten kunnen omdat we werken met standaard blokken. Ik heb een sheet
gemaakt om het overzicht van het testen te behouden en een collega is alle blokken gaan doortesten.

Figuur 11: kleurenoverzichten

3. Relevance ordenen
3.1 Nieuwe blokken genereren
Ik begon met het opzetten van het spreadsheet omdat er geen
overzicht was in de blokken die gerealiseerd moesten worden.
Ik maakte een overzicht van alle losse stappen en dropdowns
en kleurencombinaties om het overzicht te behouden. Zo
staan alle namen al in het sheet en hoeft er alleen maar een
selectie gemaakt te worden. Ook worden de cellen automatisch
gekleurd als er iets is afgerond of juist nog aan begonnen moet
worden. Iedereen die aan Relevance werkt kan dit sheet gaan
gebruiken en zo is ons proces overzichtelijk (zie figuur 12).
Figuur 14: nieuw bloknummer

Figuur 13: blokken bestanden
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3.3 Grid en guide ontwerpen
Ik kwam tot de conclusie dat er een grid gemaakt moest worden zodat alle blokken in de toekomst perfect
gedesigned gaan worden. Ik zette een grid uit in Adobe XD en noteerde alle juiste paddings in marges.
Tijdens deze stage heb ik zoveel geleerd over Adobe XD dat ik dit meteen allemaal kon toepassen. Het
is namelijk mogelijk om een item automatisch padding te geven; als je de content verplaatst dan blijft de
padding altijd perfect.. Ideaal! Ook kun je elementen van positie veranderen door “stack” te gebruiken, ook
hier blijven alle ruimtes hetzelfde. Zie figuur 15 voor de design guide.

Figuur 15: guide Relevance
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4. Content verzamelings pagina’s
Een groot gedeelte van deze stage heb ik gewerkt een verzamelpagina’s van content. Dit is bijvoorbeeld een
kennisbank waar de bezoeker dingen kan leren, een gratis content pagina waar de bezoeker geïnspireerd
kan worden en een zoekpagina waar de bezoeker specifieke informatie kan vinden. De gratis content en
zoekpagina bestaan uit verschillende post types en hiervoor maakte ik een ontwerp. Eerder werkten we in
Relevance met witte blokken en schaduwen, hier begon mijn ontwerp dan ook mee. Maar door dit steeds te
verbeteren zijn we tot een nieuwe design stijl van Relevance gekomen en zijn de schaduwen verleden tijd.
We zijn volledig overgegaan op grijze blokken (geinspireerd door Apple.com) met icoontjes die enkel een
lijntje hebben in plaats van gevuld zijn voor cleaner effect.

Ik heb natuurlijk ook gekeken wat deze nieuwe stijl zal doen bij onze huidige blokken en daar werden we
allemaal erg enthousiast van. In figuur 17 zie je bovenaan de oude versie en onderaan de nieuwe versie.
Uiteindelijk heb ik 3 pagina’s gemaakt met content verzameling: zoekpagina, gratis content en kennisbank.
De pagina’s zijn uiteindelijk allemaal op hetzelfde moment gemaakt, dus de styling is steeds op alle
elementen uit de pagina’s aangepast.

We werken met Fontawesome en voor de nieuwe stijl was een PRO versie nodig. Ik heb uitgezocht hoe dit
werkt en wat voor licentie we nodig hebben. Dit heb ik vervolgens voorgesteld en dit wordt aangeschaft
zodat we de icoontjes kunnen gaan gebruiken. In figuur 16 is het design proces te zien van de nieuwe
Relevance stijl.

Figuur 17: proces design Relevance in blokken

Figuur 16: proces design Relevance
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4.1 Post types
Zoals gezegd bestaan de pagina’s uit verschillende post types. Voor elke soort content heb ik een ontwerp
gemaakt. Er is een proces geweest naar het eindresultaat (zie figuur 18). Uiteindelijk heb ik ook een
document gemaakt waar alle post types bij elkaar staan, zodat het duidelijk is wel post types er allemaal
gerealiseerd moeten worden (zie figuur 19).

Figuur 19: Post types resultaat

4.2 Zoekpagina
De zoekpagina was de eerste pagina waar ik mee begon. Hierin ontwikkelde ik de eerste post types.
Ik begon met een ontwerp waarin je met checkboxes een post type kon selecteren (zie figuur 20). Toen
kwamen we op het concept dat de gebruiker een soort stappenplan doorloopt. Dit komt omdat de
laadsnelheid van een zoekpagina heel lang is als de gebruiker nog geen bepaald post type selecteert en alle
content ingeladen wordt. Hieruit kwam het volgende ontwerp (zie figuur 21). Uiteindelijk is de zoekpagina
ook omgezet naar het nieuwe design en ben ik tot het eindresultaat gekomen (zie stageverslag p.20 figuur
13).
Figuur 18: Post types proces
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4.3 Gratis content
De gratis content pagina is een verzameling van content die gratis is voor de gebruiker. Het inspireert de
gebruiker. In de eerste versie van deze pagina werkte ik met heel veel verschillende filters (zie figuur 21),
maar in de loop van het project heb ik dit steeds subtieler gemaakt en overbodige filters weggehaald.
Nu staat er een clean design met filters. De gebruiker komt binnen op een overzichtspagina en kan dan
een categorie kiezen (zie stageverslag p.18 figuur 12), vervolgens komt de gebruiker op de pagina met de
content passend binnen die filters en kunnen de filters en de sortering aangepast worden (zie stageverslag
p.19 figuur 12.1).

Figuur 20: zoekpagina versie 1

Figuur 21: gratis content versie 1

Figuur 21: zoekpagina versie 2
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4.4 Kennisbank
De kennisbank is een pagina waar de gebruiker dingen kan leren. Op de Social Elephant website wordt het
bijvoorbeeld gebruikt om begrippen uit te leggen van de website. In figuur 22 zie je de eerste versie van de
overzichtspagina van de kennisbank. En in figuur 23 is de detailpagina van een item te zien.
Ik kreeg feedback dat het te veel was en ik ben aan de hand van de nieuwe Relevance styling aan de slag
gegaan om het subtieler en overzichtelijker te maken (zie stageverslag p.16/17 figuur 11/11.1).

Figuur 23: kennisbank detail versie 1

5. Etos SCO
5.1 Vouchers en spaarkaarten

Figuur 22: kennisbank overzicht versie 1

Als eerste heb ik de huisstijlgids van Etos doorgenomen en de juiste kleuren ingesteld in Adobe XD. De
eerste onderdelen waar we mee aan de slag gingen, waren de vouchers en de spaarkaarten. De vouchers
bevatten verschillende states. Zo kan een voucher niet te gebruiken zijn, wel inzetbaar zijn of reeds ingezet
zijn. Elke state moet visueel voor de gebruiker duidelijk zijn. De gebruiker krijgt ook een melding om de Etos
Extra pas te scannen om bij de spaarkaarten en vouchers te kunnen. In figuur 24 is het eerste deel van het
ontwerp te zien.
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Figuur 25: Etos SCO winkelmand

Figuur 24: Etos SCO vouchers en spaarkaarten

5.2 Winkelmand
Na het ontwerpen van de spaarkaarten en vouchers zijn we overgegaan op de interface van de winkelmand.
Op deze plek ziet de gebruiker alle gescande artikelen onder elkaar en kan de gebruiker interacties
uitvoeren. Voor zo’n winkelmand moet je goed nadenken over de weergave van artikelen: hoe geef je
de korting weer, wat heeft de gebruiker ingezet qua spaarkaarten of vouchers, wat heeft de gebruiker
beschikbaar aan vouchers, mag een gebruiker een bepaald product wel kopen, is er een speciale melding
nodig bij een product etc.. In figuur 25 zie je de basis van het Etos winkelmand scherm. Het scherm
verandert als de gebruiker de klantenkaart heeft gescand (zie figuur 26).

Figuur 26: Etos SCO winkelmand - kaart gescand
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5.3 Verkoop limiet
Een product kan een verkooplimiet hebben. De klant mag dan maar een maximaal aantal van een product
kopen. Hier moet een melding voor weergegeven worden (zie figuur 27 en 28).

Figuur 29: Etos SCO productmelding

Figuur 27: Etos SCO verkooplimiet

Figuur 28: Etos SCO verkooplimiet - medewerker onderweg

5.4 Product melding
De Etos verkoopt bijvoorbeeld medicijnen die wellicht uitleg nodig hebben of je kunt een gratis product
ontvangen. Dit zijn onderdelen waar de klant een melding van moet krijgen (zie figuur 29 en 30).
Figuur 30: Etos SCO productmelding - gratis product
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6. Plattegronden

7. Logo FRGRNCE

Voor een vakantiepark in Giethoorn heb ik de plattegrond gemaakt. In figuur 31 zie je de aangeleverde
plattegrond en in figuur 32 de gemaakte versie. De overlays van de kavels heb ik getekend en ik heb de
huisjesnummers toegevoegd. De MAP staat los van de overlays in een aparte map. Dit omdat uiteindelijk
alleen de overlays interactief worden. Een overlay bestaat uit de surface en een number (zie figuur 33). Het is
belangrijk om elke kavel precies zo in te delen omdat deze termen ook voorkomen in de code.

Binnen deze opdracht heb ik een proces doorlopen voor het maken van een logo. Na elke oplevering
belde ik weer met de klant om het te presenteren en vervolgens feedback te ontvangen en daarna deed ik
aanpassingen en verstuurde ik weer de nieuwe versies (zie figuur 34 en 35).

Een andere kaart heb ik gemaakt voor een park in Sauerland. Dit ging met dezelfde techniek als de eerdere
kaart (zie stageverslag p.29 figuur 21). Deze is live te zien via deze link.

Figuur 31: kaart aangeleverd

Figuur 34: Logo voorstellen

Figuur 33: instellingen kaart

Figuur 35: Logo voorstellen versie 2

Figuur 32: kaart resultaat
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8. Kwantum SCO
Toen ik de opdracht kreeg las ik de briefing door waar de keuzes in stonden voor deze kassa (zie figuur
36). Zo kon ik ook kijken welke elementen ik van eerder ontworpen kassa’s kon overnemen. Daarna
ging ik aan de slag met het maken van de styleguide waar alle elementen in zitten (zie figuur 37).

Figuur 36: Kwantum SCO keuzes

8.1 Flows
In de SCO van Kwantum zijn verschillende flows verwerkt: scan/betaal-flow (zie figuur 38), losse artikelen:
artikelen die vaak geen barcode hebben, cadeaukaart inzetten: blijft er wel of geen saldo over, cadeaukaart
kopen (zie figuur 39), artikel verwijderen, controle, productmelding, melding stoppen en hulp aanvragen.
Bekijk alle schermen

Figuur 37: Kwantum SCO componenten
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Figuur 38: Kwantum SCO scan/betaal-flow

Figuur 39: Kwantum SCO cadeaukaart kopen
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8.2 Presenteren
Alle schermen heb ik vervolgens toegevoegd een een Powerpoint presentatie met de interactie uitleg per
scherm (zie figuur 40). Dit wordt dan ook uiteindelijk opgeleverd.
Tussen de opleveringen door kwam er steeds feedback bijvoorbeeld via een e-mail (zie figuur 41). Ik
verwerkte de feedback weer in het design en leverde een nieuwe versie op.

9. Huisstijl ontwikkelen
9.1 Kleuren bepalen
Als eerste heb ik mij ingelezen in de klant, ik heb
de oude website bekeken voor informatie. Ik
kreeg ook een strategie presentatie doorgestuurd
en daar kwam een model in voor om te kijken
welke kleuren passend zijn (zie figuur 42).
In het model staat omschreven welke kleur er
past bij een eigenschap. Een voorbeeld:
Het merk Dove is een “caregiver”. Door de
identiteit die Dove heeft opgebouwd merkt de
klant affiniteit met Dove als hij of zij zich wil
verzorgen.
Sample Weighting zit in de richting van Sage
en Creator. Sage omdat het een slimme tool is
(wijsheid) en Creator omdat het een innovatie is
om mensen met data te helpen.

Figuur 42: colorwheel

De doelgroep van Sample Weighting is voor nu nog breed, het kunnen studenten zijn die enquêtes
hebben gedaan voor een afstudeeronderzoek, maar ook onderzoekers die tool te gebruiken of juist grote
organisaties die de tool veelvuldig willen gaan gebruiken.

Figuur 40: Kwantum SCO presentatie

De Sample Weighting website wordt gerealiseerd in Relevance. Ik pakte het huisstijldocument erbij en
voegde de Creator als hoofdkleur en Sage als steunkleur toe. Ik maakte van die twee kleuren meteen wat
colorswatches. Vanuit de hoofd- en steunkleur ben ik ook color swatches gaan maken voor een Call to
Action kleur. Hieruit kwamen de voorbeeld van colorswatches (zie figuur 43).

Figuur 41: Kwantum SCO feedback

Figuur 43: color swatches
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Het fijne aan de standaard huisstijl templates
van Relevance is dat je de kleuren meteen
in werking kunt zien. Ik zette de kleuren
uit combinatie 2 in het template. Ik heb de
kleuren doorgevoerd in het huisstijldocument
om te zien hoe het eruit zal gaan zien. Ik kwam
tot twee voorstellen (zie figuur 44). Uiteindelijk
ben ik doorgegaan met de combinatie van
blauw en roze.

9.2 Logo ontwerp
Schetsen
Na het bepalen van de kleuren ben ik aan
de slag gegaan met het ontwerpen van
een logo. Ik ben begonnen met schetsen
maken (zie figuur 45). Ik heb geprobeerd om
iconen te bedenken bij de kernpunten van
Sample Weighting om deze te gebruiken als
beeldmerk.

Figuur 47: logo oplevering

10. Samenwerkingsideeën
10.1 Teamoverleg
Het teamoverleg in de ochtend is naar mijn idee geen “scrum”, ik denk dat we ons hier meer in kunnen
verdiepen. Het lijkt me goed dat het team op de hoogte is van wat er gebeurt aan projecten buiten deze
persoon om, maar er worden ook veel inhoudelijke dingen besproken over projecten waar een deel van
het team niet bij betrokken is. De scrum zou ik eerder zien als een dagstart met het team, voor het delen
van korte en bondige informatie die relevant is voor het hele team. Het benoemen van “scrum” als titel
dekt de inhoud niet van deze meeting. Als we ons meer verdiepen in scrummen, dan kunnen we deze
methode gaan toepassen op projectgroepen.

Digitaal uitwerken
Na het schetsen heb ik verschillende logo
opzetjes digitaal uitgewerkt in Illustrator (zie
figuur 46). Ik heb een selectie gemaakt om
aan de klant te presenteren om te kijken welke
richting we op gaan (zie figuur 47).

Figuur 44: kleuren in webdesign

Verdiepen we ons niet in scrum dan zouden we per klant een meeting kunnen plannen waar de
medewerkers aanhaken die betrokken zijn bij het project. Dit kan dan in de vorm van een stand-up, waar
iedereen daadwerkelijk gaat staan (zo duurt een meeting vanzelf ook niet te lang). De projectleider leidt
de meeting en de planning van het project wordt doorgesproken. De meetings draaien dan ook echt om 1
project om het overzicht en focus te behouden. Zo kunnen ook eventuele problemen in de samenwerking
besproken worden.

De klant was erg tevreden met het logo 4A
omdat het zo simpel was, maar toch strak
en passend. Toch ben ik nog een klein
stapje verder gegaan om er nog een klein
beeldmerkje aan toe te voegen. De tool is erg
betrouwbaar en daarom heb ik nog een vinkje
toegevoegd (zie stageverslag p.41 figuur 32).

10.2 Vaste afspraken voor het archiveren en opleveren
Archiveren

Figuur 45: logo schetsen

Tijdens de meeting in de ochtend merk ik vaak dat collega’s niet weten waar ze bepaalde bestanden
kunnen vinden. Ik zie dan ook dat de algemene drive aardig leeg blijft en ik denk dat we hier juist heel
goed met z’n allen in kunnen werken. Wellicht kunnen we afspreken dat je aan het einde van de dag (of
in ieder geval een paar keer per week) je bestanden in de algemene drive zet, zodat iedereen bij jouw
bestanden kan.

Opleveren

Naar mijn idee is er geen vaste manier van opleveren. Ik weet zelf ook nooit zo goed bij wie ik bijvoorbeeld
iets moet opleveren en via welke weg. Is dat per mail, Discord of een meeting? Tijdens een projectmeeting
kan de manier van opleveren ook meteen doorgesproken worden. Zo kan er afgesproken worden dat de
projectleider bijvoorbeeld alle opleveringen ontvangt in de mail en deze verzamelt en meeneemt naar een
volgende projectmeeting om dit door te spreken.

Figuur 46: logo uitwerkingen
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11. Relevance onderzoek

Figuur 48: Relevance onderzoek pagina 1

Figuur 49: Relevance onderzoek pagina 2
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Figuur 50: Relevance onderzoek pagina 3

Figuur 51: Relevance onderzoek pagina 4
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Figuur 52: Relevance onderzoek pagina 5

Figuur 53: Relevance onderzoek pagina 6
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12. Verslag functioneringsgesprek

13. Feedbackformulieren
13.1.1 - 0-meting | Sjoerd
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13.1.2 - 0-meting | Vincent
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13.1.3 - 0-meting | Kim
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13.2.1 - eindmeting | Sjoerd
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13.2.2 - eindmeting | Vincent
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13.2.2 - eindmeting | Vincent
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13.2.3 - eindmeting | Kim
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