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H1:	  Introductie	  
	  
Het	  onderwerp	  van	  dit	  onderzoek	  is	  de	  brainstorm-‐website	  www.veelideeen.nl,	  die	  door	  
dhr.	  Pegge	  werd	  opgericht.	  Emiel	  Pegge	  is	  afstudeert	  Industrial	  Design	  student	  van	  de	  
Saxion	  Hogeschool	  Enschede.	  Zijn	  visie	  was	  een	  eigen	  crowdsourcing	  website	  voor	  
Nederland.	  Wel	  bestaan	  er	  al	  meerdere	  dat	  soort	  websites,	  maar	  zijn	  deze	  meestal	  van	  
Anglo-‐Amerikaans	  oorsprong.	  Veelideeen.nl	  richt	  zich	  alleen	  op	  de	  Nederlandse	  markt.	  
Vervolgens	  zal	  er	  meer	  worden	  uitgelegd	  over	  het	  begrip	  “crowdsourcing”	  en	  de	  website	  
Veelideeen.nl.	  
	  
Crowdsourcing	  en	  Veelideeen.nl	  
Veelideeen.nl	  is	  een	  crowdsourcing	  website,	  dat	  betekent	  in	  dit	  geval,	  dat	  bedrijven	  
vragen	  op	  de	  website	  kunnen	  plaatsen,	  waar	  mee	  ze	  zelf	  bezig	  zijn,	  maar	  die	  moeilijk	  of	  
niet	  door	  hun	  te	  beantwoorden	  zijn.	  Vervolgens	  kunnen	  gebruiker	  van	  Veelideeen.nl	  
deze	  vragen	  bekijken	  en	  (meestal	  korte)	  antwoorden	  daarop	  geven.	  Onder	  alle	  
antwoorden	  kan	  het	  bedrijf	  de	  voor	  hen	  beste	  antwoord	  uitkiezen.	  De	  persoon,	  die	  deze	  
antwoord	  heeft	  ingediend,	  krijgt	  een	  al	  tijdens	  het	  antwoorden	  bekende	  prijs	  daarvoor	  
(meestal	  tussen	  de	  50-‐100	  euro).	  
	   Veelideeen.nl,	  dat	  pas	  sinds	  2012	  bestaat,	  richt	  zich	  daarbij	  onder	  de	  “gewone	  
gebruiker”	  aan	  geen	  specifieke	  doelgroep.	  Volgens	  de	  oprichter	  dhr.	  Pegge	  zijn	  alle	  
mensen	  vanaf	  18	  als	  potentiele	  gebruikers	  van	  belang.	  Onder	  de	  bedrijven	  richt	  zich	  
Veelideeen.nl	  voornamelijk	  aan	  innovatieve	  organisaties,	  die	  geïnteresseerd	  aan	  de	  
meningen	  van	  hun	  potentiele	  klanten	  zijn	  of	  gewoon	  “extern”	  input	  verlangen.	  
	   Crowdsourcing	  wordt	  door	  Hammon	  en	  Hippner	  (2012)	  als	  volgt	  beschreven:	  
	  
“Crowdsourcing	  is	  een	  Engelstalig	  neologisme,	  gebruikt	  om	  een	  recente	  ontwikkeling	  aan	  
te	  duiden,	  waarin	  organisaties	  (overheid,	  bedrijven,	  instituten)	  of	  personen	  gebruikmaken	  
van	  een	  grote	  groep	  niet	  vooraf	  gespecificeerde	  individuen	  (professionals,	  vrijwilligers,	  
geïnteresseerden)	  voor	  consultancy,	  innovatie,	  beleidsvorming	  en	  onderzoek.”	  
	  
	   Crowdsourcing	  is	  dus	  een	  massafenomeen:	  organisaties,	  bedrijven,	  de	  overheid	  
of	  enkele	  personen	  kunnen	  gebruik	  maken	  van	  de	  “macht	  van	  de	  massa”	  (Borst,	  2010).	  
Maar	  omdat	  mensen	  niet	  per	  se	  zonder	  reden	  mee	  zouden	  doen	  of	  alleen	  uit	  verveling,	  
moet	  diegene	  die	  naar	  de	  “macht	  van	  de	  massa”	  vraagt,	  een	  stimuli	  geven	  om	  mee	  te	  
doen.	  Dat	  kan	  natuurlijk	  geld	  zijn	  (zoals	  in	  het	  geval	  van	  Veelideeen.nl),	  maar	  het	  kan	  
ook	  een	  vooruitzicht	  zijn,	  die	  de	  gebruiker	  krijgt	  als	  hij	  of	  zij	  meedoen:	  bijvoorbeeld	  een	  
goede	  doel	  of	  roem	  en	  eer.	  Soms	  kan	  het	  ook	  gewoon	  plezier	  zijn	  die	  mensen	  daarvan	  
overtuigt	  om	  mee	  te	  doen,	  zoals	  bij	  het	  Duitse	  project	  “Stromberg”:	  fans	  van	  de	  Duitse	  
televisieserie	  hebben	  niet	  alleen	  geld,	  maar	  ook	  ideeën	  ingestuurd	  om	  hun	  bijdrage	  aan	  
een	  toekomstige	  film	  te	  hebben,	  die	  in	  de	  bioscopen	  zal	  worden	  presenteert	  (Focus	  
GmbH,	  2013).	  

Op	  het	  moment	  is	  de	  website	  nog	  redelijk	  onbekend,	  ook	  omdat	  het	  nog	  niet	  de	  
definitieve	  website	  is,	  waarmee	  dhr.	  Pegge	  de	  website	  uiteindelijk	  wil	  launchen.	  Maar	  
laten	  zich	  nu	  al	  bijna	  alle	  functies	  van	  Veelideeen.nl	  gebruiken.	  Voor	  ons	  was	  het	  daarom	  
duidelijk	  dat	  formatieve	  evaluatie	  het	  best	  is	  geschikt	  om	  de	  website	  en	  hun	  functies	  te	  
toetsten	  om	  vervolgens	  een	  aanbeveling	  te	  kunnen	  geven	  wat	  dhr.	  Pegge	  kan	  doen	  om	  
de	  website	  te	  verbeteren.	  
	  
Formatieve	  evaluatie	  



Formatieve	  evaluatie	  betekend,	  dat	  het	  product,	  waarover	  het	  onderzoek	  gaat	  (hier:	  de	  
website)	  niet	  wordt	  verandert,	  maar	  dat	  het	  product	  tijdens	  het	  gebruik	  door	  potentiele	  
gebruikers	  wordt	  onderzocht	  (Debbie	  &	  Wierenga,	  2012).	  De	  resultaten	  uit	  dit	  
onderzoek	  kunnen	  gebruikt	  worden	  om	  de	  website	  vervolgens	  aan	  te	  passen	  en	  op	  
mogelijke	  slechte	  ervaringen	  tijdens	  het	  onderzoek	  te	  reageren.	  
	   In	  ons	  geval	  was	  het	  handig	  dat	  dhr.	  Pegge	  al	  ontwerpen	  van	  een	  toekomstige	  
versie	  van	  Veelideeen.nl	  heeft	  beraamd.	  Door	  middel	  van	  screenshots	  van	  deze	  versie	  
konden	  wij	  de	  respondenten	  de	  huidige	  versie	  en	  de	  conceptversie	  van	  de	  website	  laten	  
zien	  en	  deze	  in	  vergelijking	  met	  elkaar	  laten	  beoordelen.	  
	  
Intermediaire	  effecten	  
Wij	  hebben	  de	  opdracht	  gekregen	  om	  de	  website	  op	  hun	  intermediaire	  effecten	  qua	  
duidelijkheid	  en	  qua	  functionaliteit	  te	  onderzoeken.	  Intermediaire	  effecten	  zijn	  de	  
effecten	  die	  een	  medium	  op	  een	  gebruiker	  heeft.	  Deze	  kunnen	  bijvoorbeeld	  door	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  tekst	  worden	  beïnvloed	  of	  door	  het	  gebruikte	  design	  van	  een	  flyer	  of	  
website.	  Intermediaire	  effecten	  zijn	  dus	  tussen	  het	  medium	  en	  de	  gebruiker	  geplaatst:	  ze	  
bepalen	  hoe	  de	  inhoud	  van	  het	  medium	  de	  gebruiker	  bereikt.	  	  

Met	  “duidelijkheid”	  wordt	  de	  begrip	  van	  de	  gebruiker	  bedoelt,	  als	  deze	  met	  de	  
website	  gaan	  werken	  (wat	  kun	  je	  ermee?).	  Met	  “functionaliteit”	  wordt	  het	  uiterlijk	  en	  de	  
opzet	  van	  de	  website	  bedoelt	  (vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  gebruiker).	  Uiteindelijk	  is	  het	  
het	  doel	  om	  de	  volgende	  onderzoeksvraag	  te	  beantwoorden:	  
	  
Hoe	  beoordelen	  gebruikers	  de	  conceptversie	  van	  de	  website	  Veelideeen.nl	  in	  vergelijking	  
met	  de	  huidige	  website?	  
	  
En	  als	  deelvragen:	  
-‐	  Hoe	  wordt	  de	  website	  qua	  duidelijkheid	  beoordeelt?	  
-‐	  Hoe	  wordt	  de	  website	  qua	  functionaliteit	  beoordeelt?	  
	  
Deze	  deelvragen	  beelden	  tegelijk	  onze	  deelconstructen.	  Dat	  betekent,	  dat	  alle	  resultaten	  
uit	  het	  onderzoek	  in	  betrekking	  op	  duidelijkheid	  en	  functionaliteit	  van	  de	  website	  
onderzocht	  worden.	  De	  daaruit	  blijkende	  resultaten	  zullen	  helpen	  om	  de	  
onderzoeksvraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  en	  hopelijk	  aanbeveling	  te	  kunnen	  geven,	  
welke	  elementen	  van	  de	  website	  door	  de	  gebruikerservaringen	  op	  de	  website	  thuis	  
horen	  en	  welke	  waarschijnlijk	  beter	  niet.	  
	  
	  
H2:	  Methodenhoofdstuk	  
	  
In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  uitgelegd	  van	  welke	  methoden	  tijdens	  het	  onderzoek	  gebruikt	  
werd	  gemaakt	  en	  hoe	  deze	  eruit	  zagen.	  Verder	  wordt	  toegelicht	  welke	  doelgroepen	  bij	  
de	  dataverzameling	  betrokken	  werden	  en	  hoe	  de	  procedure	  van	  de	  verzameling	  eruit	  
zag.	  Ten	  slotte	  wordt	  weergegeven	  hoe	  de	  data	  werd	  geanalyseerd	  en	  met	  welke	  
middelen	  de	  betrouwbaarheid	  van	  het	  onderzoek	  werd	  getoetst.	  
	  
Twee	  doelgroepen,	  twee	  verschillende	  dataverzamelingen	  
Wij	  hebben	  ervoor	  gekozen	  om	  een	  mixed-‐method	  onderzoek	  te	  doen.	  Dat	  betekent,	  dat	  
wij	  verschillende	  methoden	  hebben	  gebruikt	  om	  data	  te	  verzamelen	  en	  deze	  data	  
vervolgens	  geanalyseerd	  hebben	  en	  de	  daaruit	  blijkende	  resultaten	  worden	  samengevat.	  



Wij	  hebben	  de	  dataverzameling	  in	  twee	  delen	  opgesplitst:	  een	  voor	  de	  doelgroep	  
“gewone	  gebruikers”	  (tien	  participanten)	  en	  een	  voor	  de	  doelgroep	  “bedrijven”	  (tien	  
participanten).	  Op	  deze	  manier	  konden	  wij	  verschillende	  methoden	  voor	  de	  
verschillende	  doelgroepen	  gebruiken,	  elke	  precies	  van	  toepassing	  op	  de	  groep.	  Ook	  de	  
taken,	  die	  door	  de	  participanten	  werden	  uitgevoerd	  waren	  verschillend	  om	  de	  best	  
passende	  dataverzameling	  te	  kunnen	  garanderen.	  

Omdat	  dit	  rapport	  alleen	  op	  de	  doelgroep	  “bedrijven”	  gefocusseerd	  is,	  ga	  ik	  
vervolgens	  exclusief	  de	  methoden,	  die	  bij	  deze	  doelgroep	  werden	  gebruikt,	  uitleggen.	  
Ook	  de	  resultaten	  zijn	  uitsluitend	  van	  betrekking	  op	  de	  doelgroep	  bedrijven.	  De	  
methoden	  en	  resultaten	  van	  de	  doelgroep	  “gewone	  gebruikers”	  zijn	  in	  een	  rapport	  door	  
Jonas	  Niedermüller”	  samengevat	  en	  kunnen	  apart	  worden	  bekeken.	  
	  
Werving	  van	  de	  respondenten	  
De	  respondenten	  voor	  de	  doelgroep	  “bedrijven”	  werden	  random	  geworven.	  Hun	  niveau	  
van	  opleiding,	  socio-‐economische	  status	  of	  leeftijd	  speelden	  geen	  rol.	  De	  enige	  
voorwaarde	  was	  dat	  de	  respondenten	  ouder	  dan	  18	  moeten	  zijn	  en	  in	  een	  bedrijf	  
werken,	  die	  van	  zichzelf	  zegt	  “innovatief”	  te	  zijn	  en	  dus	  als	  potentiele	  klant	  van	  
Veelideeen.nl	  ter	  beschikking	  staat.	  
	  
Onderzoeksmethoden	  
Voor	  de	  doelgroep	  “bedrijven”	  wordt	  voor	  een	  mix	  uit	  gevarieerde	  hard-‐op-‐denk	  en	  plus-‐
min	  methode	  gekozen,	  allebei	  met	  aansluitend	  interviews.	  
	  
Hard-‐op-‐denk	  methode	  

• De	  hard-‐op-‐denk	  methode	  is	  een	  “audiences	  understand,	  mentally	  process,	  and	  
respond	  to	  the	  materials	  we	  presente	  with	  a	  special	  interest	  in	  breakdowns	  in	  
this	  process”	  (Willis,	  2005).	  Verder	  zegt	  Willis,	  dat	  respondenten	  tijdens	  of	  na	  het	  
gebruik	  van	  de	  hard-‐op-‐denk	  methode	  gevraagd	  worden	  om	  hun	  gedachten	  te	  
verbaliseren	  terwijl	  ze	  een	  taak	  uitvoeren.	  De	  daaruit	  verkregen	  informatie	  biedt	  
de	  onderzoeker	  inzicht	  in	  de	  proces	  van	  taakvervulling.	  Het	  gaat	  daarbij	  volgens	  
Willis	  vooral	  om	  het	  opsporen	  van	  problemen,	  daarom	  worden	  voor	  deze	  
methode	  meestal	  complexere	  taken	  gebruikt	  om	  te	  kijken	  welke	  drempels	  de	  
proefpersonen	  tegen	  komen.	  Daarbij	  bleek	  dat	  vijf	  participanten	  al	  80	  %	  van	  alle	  
mogelijke	  drempels	  op	  kunnen	  sporen.	  Meer	  respondenten	  zorgen	  meestal	  maar	  
voor	  een	  procent	  meer	  (Kuusela	  &	  Paul,	  2000).	  

Voor	  dit	  onderzoek	  werd	  voor	  de	  hard-‐op-‐denk	  methode	  gekozen	  omdat	  
het	  een	  zelfstandig	  omgang	  met	  een	  subject	  mogelijk	  maakt.	  Het	  doel	  was	  het	  dat	  
de	  participanten	  zonder	  instructies	  de	  website	  leren	  kennen	  en	  achteraf	  zeggen	  
wat	  za	  daarvan	  vinden,	  incl.	  uitleg	  waar	  de	  website	  over	  gaat.	  Hier	  werd	  gebruik	  
gemaakt	  van	  de	  retrospectief	  hard-‐op-‐denk	  methode.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  
participanten	  niet	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taak	  hun	  gedachten	  hebben	  
verbaliseerd,	  maar	  na	  het	  uitvoeren	  (-‐>	  retrospectief).	  Bij	  de	  concurrente	  optie	  
worden	  de	  gedachten	  tijdens	  het	  uitvoeren	  geuit	  (Collins,	  2003).	  Voor	  dit	  
onderzoek	  werd	  voor	  retrospectief	  gekozen	  omdat	  het	  de	  bedoeling	  was	  dat	  de	  
participant	  zich	  alleen	  op	  de	  website	  kan	  concentreren,	  zonder	  tegelijk	  andere	  
taken	  uit	  te	  voeren.	  

	  
Plus-‐min	  methode	  

• Tijdens	  het	  gebruik	  van	  de	  plus-‐min	  methode	  bestuderen	  participanten	  een	  
bepaalde	  stimuli	  (boek,	  document,	  website,	  plaatje	  ezv.)	  (Baas,	  2013).	  Daarbij	  



plakken	  ze	  plussen	  en	  minnen	  op	  stellen	  die	  ze	  goed	  of	  slecht	  vinden.	  Daarmee	  
kunnen	  ze	  uitdrukken	  wat	  hun	  ervaring	  met	  het	  stimuli	  was.	  De	  plussen	  en	  
minnen	  kunnen	  op	  alles	  van	  betrekking	  zijn:	  woorden,	  zinnen,	  alinea’s,	  
hoofdstukken	  pagina’s	  illustraties	  of	  het	  uiterlijk.	  	  

Achteraf	  het	  bestuderen	  van	  de	  stimuli	  worden	  ze	  in	  een	  interview	  
gevraagd	  om	  uit	  te	  leggen	  hoezo	  ze	  de	  plussen	  en	  minnen	  juist	  op	  deze	  plekken	  
hebben	  gezet	  en	  wat	  volgens	  hun	  goed	  of	  slecht	  is	  (Baas,	  2013).	  

	  
Procedure	  
In	  het	  begin	  van	  elke	  onderzoekssessie	  kreeg	  de	  participant	  een	  formulier	  met	  een	  uitleg	  
van	  het	  onderzoek	  te	  lezen.	  Daarvan	  werd	  gebruik	  gemaakt	  om	  de	  invloed	  van	  de	  
onderzoeker	  op	  de	  participant	  zo	  min	  mogelijk	  te	  houden.	  Het	  formulier	  is	  in	  de	  bijlage	  
te	  vinden	  (Bijlage	  1).	  In	  het	  formulier	  werd	  uitgelegd	  welke	  methoden	  tijdens	  het	  
onderzoek	  worden	  gebruikt	  en	  hoe	  deze	  eruit	  zien,	  respectievelijk	  wat	  de	  participant	  
hoeft	  te	  doen.	  Vervolgens	  worden	  de	  twee	  gebruikte	  methoden	  “hard-‐op-‐denk”	  en	  plus-‐
min”	  met	  betrekking	  op	  het	  onderzoek	  uitgelegd.	  
	  
Hard-‐op-‐denk	  methode	  

• Bij	  de	  hard-‐op-‐dek	  methode	  worden	  de	  participanten	  gevraagd	  om	  een	  bepaalde	  
taak	  op	  de	  website	  uit	  te	  voeren.	  Gewoonlijk	  moeten	  de	  participanten	  tijdens	  het	  
uitvoeren	  van	  deze	  taak	  luid	  vertellen	  wat	  ze	  op	  het	  moment	  doen,	  dit	  wordt	  met	  
behulp	  van	  een	  voice	  recorder	  opgenomen.	  Voor	  dit	  onderzoek	  werd	  deze	  
methode	  voor	  de	  doelgroep	  bedrijven	  gevarieerd	  en	  de	  participanten	  gevraagd	  
om	  naar	  de	  website	  www.Veelideeen.nl	  (dus	  de	  huidige	  website)	  te	  gaan	  en	  
vervolgens	  te	  gaan	  kijken	  wat	  het	  doel	  van	  deze	  website	  is	  en	  of	  het	  een	  nut	  voor	  
het	  bedrijf	  zou	  kunnen	  werken	  waarvoor	  de	  respondenten	  werken	  (dus	  de	  
concurrente	  methode	  (Collins,	  2003)).	  Ze	  hadden	  er	  60	  seconden	  de	  tijd	  voor.	  Na	  
afloop	  van	  60	  seconden	  werd	  de	  website	  gesloten	  en	  de	  respondenten	  werden	  
gevraagd	  om	  de	  boven	  genoemde	  vragen	  te	  beantwoorden.	  Dit	  werd	  opgenomen	  
met	  behulp	  van	  een	  dicteerapparaat.	  

Op	  deze	  manier	  wilden	  wij	  kijken	  of	  het	  voor	  de	  participanten	  moeilijk	  
was	  om	  te	  begrijpen	  wat	  het	  doel	  van	  de	  website	  is,	  dus	  of	  60	  seconden	  lang	  
genoeg	  zijn	  om	  te	  begrijpen	  wat	  de	  bezoeker	  met	  de	  site	  kan	  doen.	  

	  
Plus-‐min	  methode	  

• Daarnaast	  hebben	  wij	  de	  participanten	  verzoekt	  om	  vier	  screenshots	  (door	  ons	  
gekozen)	  van	  de	  website	  te	  beoordelen.	  Wij	  hebben	  voor	  twee	  screenshots	  van	  
de	  startpagina	  en	  twee	  screenshots	  van	  een	  vraagstuk	  van	  de	  website	  gekozen,	  
waarvan	  elk	  een	  van	  de	  huidige	  website	  en	  een	  van	  de	  conceptwebsite	  was,	  die	  
dhr.	  Pegge	  al	  heeft	  ontworpen.	  Voor	  de	  beoordeling	  werd	  de	  plus-‐min	  methode	  
gebruikt,	  waarbij	  de	  respondenten	  een	  screenshot	  van	  een	  pagina	  van	  de	  website	  
op	  een	  computerscherm	  hebben	  gezien	  en	  vervolgens	  met	  de	  muis	  plusjes	  en	  
minnetjes	  op	  de	  website	  konden	  tekenen.	  Wij	  hebben	  daarbij	  geen	  richtlijnen	  wat	  
grootte	  of	  hoeveelheid	  teken	  betreft,	  de	  participanten	  konden	  zelf	  kiezen.	  Ten	  
eerste	  werd	  de	  startpagina	  van	  de	  huidige	  website	  gelaten	  zien,	  daarna	  het	  
vraagstuk	  van	  de	  huidige	  website,	  vervolgens	  werd	  verteld	  dat	  ze	  nu	  dezelfde	  
screenshots	  van	  een	  conceptversie	  van	  de	  website	  gelaten	  zien	  krijgen	  en	  ze	  deze	  
in	  vergelijking	  met	  de	  eerste	  twee	  screenshots	  vergelijkend	  zullen	  beoordelen.	  

	  
	  
	  



Afbeelding	  1:	  Startpagina	  huidige	  website	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
Afbeelding	  2:	  Vraagstuk	  huidige	  website	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Afbeelding	  3:	  Startpagina	  conceptwebsite	  

	  
	  
	  



	  
Afbeelding	  4:	  Vraagstuk	  conceptwebsite	  
	  

	  



Vervolgens	  werden	  ze	  gevraagd	  om	  voor	  elk	  plus	  en	  min	  apart	  uit	  te	  leggen	  hoezo	  
ze	  het	  hebben	  getekend.	  Ook	  dit	  werd	  opgenomen	  met	  een	  dicteerapparaat.	  

Op	  basis	  van	  de	  op	  deze	  manier	  verzamelde	  data	  hebben	  we	  dus	  een	  beoordeling	  
van	  de	  boven	  genoemde	  factoren	  door	  tien	  personen,	  die	  alle	  bij	  een	  bedrijf	  werken	  
(meestal	  leidinggevende	  functie)	  en	  dus	  potentiele	  klanten	  van	  Veelideeen.nl	  zijn.	  
	  
Data-‐analyse	  
Nadat	  alle	  data	  was	  verzameld,	  werden	  twee	  codeboeken	  opgesteld.	  Een	  codeboek	  is	  een	  
richtlijn	  voor	  het	  analyseren	  van	  verzamelde	  data	  –	  in	  dit	  geval	  de	  data	  uit	  de	  interviews	  
–	  die	  voor	  de	  evaluatie	  wordt	  opgesteld	  om	  niet	  meerdere	  pagina’s	  tekst	  van	  de	  
uitgeschreven	  interviews	  te	  moeten	  analyseren	  en	  standaards	  bij	  het	  analyseren	  vast	  te	  
zetten	  om	  resultaten	  met	  elkaar	  te	  kunnen	  vergelijken	  (Moreno,	  2011).	  Er	  werd	  gekozen	  
om	  vier	  codes	  voor	  het	  construct	  “duidelijkheid”	  (zie	  Tabel	  1)	  en	  twee	  codes	  voor	  het	  
construct	  “functionaliteit”	  (zie	  Tabel	  2)	  op	  te	  stellen.	  Verder	  werd	  voor	  het	  construct	  
“duidelijkheid”	  gebruik	  gemaakt	  van	  twee	  deelconstructen:	  “doel	  van	  de	  website”	  en	  
“nut	  voor	  eigen	  bedrijf”.	  Deze	  zijn	  door	  open	  coderen	  tot	  stand	  gekomen.	  Dat	  betekent,	  
dat	  van	  tevoren	  niet	  met	  uitgewerkte	  codes	  uit	  eerder	  onderzoek	  werd	  gewerkt,	  maar	  
tijdens	  het	  doorkijken	  van	  de	  interviews	  zelf	  codes	  hebben	  ontwikkeld,	  die	  alle	  
relevante	  uitspraken	  tijdens	  de	  interviews	  laten	  zien.	  Voor	  het	  construct	  
“functionaliteit”	  werd	  evenzo	  met	  open	  codering	  gewerkt.	  Hier	  kwamen	  negen	  
deelconstructen	  tot	  stand,	  waardoor	  alle	  relevante	  uitingen	  konden	  worden	  opgenomen	  
in	  het	  codeboek.	  De	  deelconstructen	  zijn	  in	  Tabel	  2	  te	  zien.	  	  
	  
Tabel	  1:	  Codeboek	  “duidelijkheid”	  

	  
Voor	  het	  opstellen	  van	  de	  codeboeken	  werd	  de	  hele	  data	  doorgekeken	  en	  de	  uitspraken	  
van	  de	  participanten	  aan	  de	  verschillende	  codes	  toegekend.	  Belangrijk	  tijdens	  het	  
toekennen	  is,	  dat	  het	  codeboek	  steeds	  kan	  veranderen:	  komt	  men	  tijdens	  het	  doorkijken	  
een	  relevante	  uitspraak	  tegen,	  die	  aan	  geen	  van	  de	  al	  opgestelde	  codes	  kan	  worden	  
toegewezen,	  moet	  het	  codeboek	  bewerkt	  en	  aangepast	  worden,	  zodat	  deze	  uitspraak	  
ook	  kan	  worden	  verwerkt	  (Naidu,	  Srinivasan,	  &	  Rao,	  2012).	  

Om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  codering	  te	  toetsen	  en	  subjectiviteit	  bij	  het	  
coderen	  door	  de	  codeur	  te	  voorkomen	  (Konga,	  Zhangb,	  Hub,	  &	  Jia,	  2011),	  hebben	  we	  
gebruik	  gemaakt	  van	  een	  tweede	  codeur.	  Jonas	  Niedermüller	  heeft	  daarvoor	  10%	  van	  
mijn	  data	  (bedrijven)	  onderzocht	  en	  op	  basis	  van	  mijn	  codeboek	  doorgekeken	  en	  de	  
data	  toegekend.	  Hij	  heeft	  hiervoor	  met	  participant	  1	  gewerkt.	  De	  resultaten	  (in	  
vergelijking	  met	  mijn	  codering)	  zijn	  evenzo	  in	  het	  codeboek	  in	  de	  bijlage	  te	  vinden.	  
	  
Tabel	  2:	  Codeboek	  “functionaliteit”	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Screenshot	   Categorie	   Code	   Aantal	   Procent	  
Huidige	  website	   Duidelijkheid	   1=doel	  begrepen	  

2=niet	  begrepen	  
a=nut	  voor	  eigen	  bedrijf	  
b=geen	  nut	  voor	  eigen	  bedrijf	  

Code	  1=	  
Code	  2=	  
Code	  a=	  
Code	  b=	  

	  



	  
	  
Kwalitatief	  onderzoek	  
De	  boven	  beschreven	  methoden	  zijn	  kwalitatief	  van	  aard.	  Dat	  betekent,	  dat	  de	  in	  
hoofdstuk	  3	  uitgelegde	  resultaten	  niet	  te	  generaliseren	  zijn,	  maar	  alleen	  van	  toepassing	  
op	  de	  tien	  participanten	  uit	  het	  onderzoek	  zijn.	  Weliswaar	  geven	  de	  resultaten	  wel	  een	  
inschatting	  weer	  van	  de	  tegenwoordige	  situatie	  (duidelijkheid,	  functionaliteit	  van	  de	  
website)	  en	  de	  data	  kunnen	  als	  aanbeveling	  dienen	  om	  de	  website	  op	  basis	  van	  hun	  
informatie	  aan	  te	  passen.	  	  
	  
	  
H3:	  Resultaten	  
	  
Ten	  eerste	  werd	  een	  codeboek	  opgesteld,	  waarop	  de	  analyse	  gebaseerd	  is.	  Met	  behulp	  
van	  het	  codeboek	  kan	  de	  data	  uit	  de	  interviews	  duidelijker	  worden	  weergegeven.	  Voor	  
het	  opstellen	  van	  het	  codeboek	  werd	  gebruik	  gemaakt	  van	  “open	  coderen”.	  Dat	  wil	  
zeggen,	  dat	  het	  codeboek	  niet	  voor	  de	  analyse	  volledig	  werd	  opgesteld,	  maar	  tijdens	  het	  
doorkijken	  van	  de	  data	  (Naidu,	  Srinivasan,	  &	  Rao,	  2012).	  Daardoor	  kan	  het	  doorgaans	  
worden	  aangepast	  en	  verbeterd,	  zodat	  alle	  relevante	  uitingen	  van	  het	  codeboek	  worden	  
“waargenomen”.	  Daarnaast	  werd	  een	  overzicht	  over	  voorbeeldige	  uitingen	  van	  
respondenten	  met	  betrekking	  op	  alle	  codes	  –	  uitgaand	  van	  alleen	  negatieve	  of	  positieve	  
beoordeling	  van	  de	  uitingen	  (door	  codeur	  1	  gedaan)	  –	  aangemaakt,	  om	  te	  laten	  zien	  hoe	  
de	  participanten	  de	  website	  “met	  woorden	  “	  hebben	  beoordeelt.	  
	  

Screenshot	   Categorie	   Code	   Aantal	   Procent	  
Beoordeling	  logo,	  
inlogopzet	  en	  menu	  
	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Conceptwebsite	   Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  
“Aflopende	  
vraagstukken”	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Conceptwebsite	   Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  “Hoe	  
werkt	  het”	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Conceptwebsite	   Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  “Reacties	  
van	  
winnaars”/”Quote	  
van	  winnaar”	  

Allebei	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  “Volg	  
ons”	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Conceptwebsite	   Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  opzet	  
vraagstuk	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Conceptwebsite	   Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  “Actief	  
op	  veelideeen.nl”	  

Alleen	  
Conceptwebsite	  

0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  
“Winnaars	  van...”	  

Allebei	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  

Beoordeling	  
statistieken	  

Allebei	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=	  
Code	  1=	  

	  



Codeboek:	  duidelijkheid	  en	  functionaliteit	  
	  
Tabel	  3:	  Codeboek	  “duidelijkheid”	  met	  resultaten	  

	  
Het	  codeboek	  “duidelijkheid”	  laat	  zien	  hoe	  vaak	  de	  participanten	  het	  doel	  van	  de	  
website	  wel	  of	  niet	  hebben	  begrepen	  (code	  1	  respectievelijk	  2)	  en	  of	  ze	  denken	  dat	  de	  
website	  wel	  of	  geen	  nut	  voor	  hun	  bedrijf	  zou	  kunnen	  hebben	  (code	  3	  respectievelijk	  4).	  
Zoals	  in	  het	  “methoden”-‐hoofdstuk	  werd	  uitgelegd	  werd	  hier	  de	  retrospectieve	  hard-‐op-‐
denk	  methode	  gebruikt,	  waarbij	  de	  participanten	  60	  seconden	  de	  tijd	  hadden	  om	  de	  
website	  te	  bekijken	  en	  te	  gebruiken	  en	  achteraf	  op	  de	  twee	  vragen	  (doel	  en	  nut)	  
moesten	  antwoorden.	  
	  
Tabel	  3:	  Codeboek	  “functionaliteit”	  met	  resultaten	  
	  
	  
Het	  bleek	  dat	  negen	  van	  de	  tien	  respondenten	  –	  dus	  90	  %	  -‐	  het	  doel	  van	  de	  website,	  
zowel	  voor	  gewone	  gebruikers,	  als	  ook	  voor	  bedrijven,	  erkenden	  en	  zeven	  van	  de	  tien	  

participanten	  in	  de	  website	  een	  nut	  voor	  hun	  eigen	  bedrijf	  zien	  (70	  %).	  De	  rest	  van	  de	  
participanten	  die	  geen	  nut	  voor	  hun	  bedrijf	  zien,	  schatte	  de	  website	  als	  niet	  serieus	  
genoeg	  in.	  Volgens	  hun	  was	  het	  niet	  direct	  duidelijk	  dat	  de	  website	  geschikt	  is	  om	  

Screenshot	   Categorie	   Code	   Aantal	   Procent	  
Huidige	  website	   Duidelijkheid	   1=doel	  begrepen	  

2=niet	  begrepen	  
a=nut	  voor	  eigen	  bedrijf	  
b=geen	  nut	  voor	  eigen	  bedrijf	  

Code	  1=9	  
Code	  2=1	  
Code	  a=7	  
Code	  b=3	  

90,0	  %	  
10,0	  %	  
70,0	  %	  
30,0	  %	  

Screenshot	   Categorie	   Code	   Aantal	   Procent	  
Beoordeling	  logo,	  
inlogopzet	  en	  menu	  
	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=11	  
Code	  1=4	  

73,3	  %	  
26,6	  %	  

Conceptwebsite	   Code	  0=6	  
Code	  1=11	  

35,3	  %	  
64,7	  %	  

Beoordeling	  
“Aflopende	  
vraagstukken”	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=8	  
Code	  1=4	  

66,6	  %	  
33,3	  %	  

Conceptwebsite	   Code	  0=8	  
Code	  1=2	  

80,0	  %	  
20,0	  %	  

Beoordeling	  “Hoe	  
werkt	  het”	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=3	  
Code	  1=2	  

60,0	  %	  
40,0	  %	  

Conceptwebsite	   Code	  0=1	  
Code	  1=0	  

100,0	  %	  
0,0	  %	  

Beoordeling	  “Reacties	  
van	  
winnaars”/”Quote	  
van	  winnaar”	  

Allebei	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=2	  
Code	  1=9	  

18,2	  %	  
81,8	  %	  

Beoordeling	  “Volg	  
ons”	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=3	  
Code	  1=5	  

40,0	  %	  
60,0	  %	  

Conceptwebsite	   Code	  0=1	  
Code	  1=0	  

100,0	  %	  
0,0	  %	  

Beoordeling	  opzet	  
vraagstuk	  

Huidige	  website	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=10	  
Code	  1=11	  

47,6	  %	  
52,4	  %	  

Conceptwebsite	   Code	  0=11	  
Code	  1=7	  

61,1	  %	  
38,9	  %	  

Beoordeling	  “Actief	  
op	  veelideeen.nl”	  

Alleen	  
Conceptwebsite	  

0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=3	  
Code	  1=7	  

30,0	  %	  
70,0	  %	  

Beoordeling	  
“Winnaars	  van...”	  

Allebei	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=4	  
Code	  1=5	  

80,0	  %	  
20,0	  %	  

Beoordeling	  
statistieken	  

Allebei	   0=positief	  
1=negatief	  

Code	  0=4	  
Code	  1=3	  

57,1	  %	  
42,9	  %	  



(moeilijke)	  problemen	  van	  een	  bedrijf	  op	  te	  kunnen	  lossen	  (Participant	  6:	  “Je	  kan	  wat	  
vinden	  als	  goed	  idee	  maar	  het	  ziet	  er	  niet	  uit	  alsof	  het	  een	  nut	  zou	  kunnen	  hebben,	  dat	  
kon	  ik	  er	  niet	  uithalen”).	  
	  
Het	  codeboek	  “functionaliteit”	  houd	  zich	  met	  positieve	  of	  negatieve	  uitingen	  van	  de	  
participanten	  bezigt.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  de	  resultaten	  van	  de	  plus-‐min	  methode,	  die	  in	  
categorieën	  “negatief”	  (code	  0)	  en	  “positief”	  (code	  1)	  werden	  ingedeeld.	  De	  
participanten	  moesten	  daarvoor	  de	  huidige	  en	  de	  conceptwebsite,	  telkens	  met	  
startpagina	  en	  vraagstuk-‐pagina,	  beoordelen	  (zie	  “methoden”-‐hoofdstuk).	  

Vervolgens	  zullen	  de	  resultaten,	  die	  de	  analyse	  van	  het	  codeboek	  ter	  gevolg	  heeft	  
gehad,	  beschrijven.	  Dit	  wordt	  gedaan	  door	  voor	  elk	  code	  een	  of	  meerdere	  citaten	  van	  
participanten	  te	  noemen,	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  de	  houding	  van	  de	  deelnemers	  van	  het	  
onderzoek	  tegenover	  het	  code/deel	  van	  de	  website	  was.	  
	  
Constructen	  
Vervolgens	  gaan	  we	  elk	  construct	  apart	  kort	  bespreken	  en	  zullen	  treffende	  quotes	  van	  
de	  respondenten	  noemen	  om	  de	  positieve	  en	  negatieve	  ervaringen	  met	  de	  inhouden	  van	  
de	  website	  uit	  te	  leggen.	  
	  
Duidelijkheid	  

• Participant	  6:	  “Ik	  denk	  dat	  de	  website	  bedoelt	  is	  om	  ideeën	  op	  te	  doen	  en	  als	  je	  
een	  aantal	  vragen	  beantwoord	  dan	  kan	  je...ik	  vind	  het	  wel	  een	  beetje	  vaag,	  hoe	  ik	  
het	  precies	  moet	  uitleggen.	  Het	  is	  mij	  gewoon	  niet	  goed	  duidelijk	  wat	  ik	  precies,	  
wat	  ik	  ermee	  als	  bedrijf	  kan	  met	  de	  website	  veelideeen.nl.	  Je	  kan	  wat	  vinden	  als	  
goed	  idee	  maar	  het	  ziet	  er	  niet	  uit	  alsof	  het	  een	  nut	  zou	  kunnen	  hebben,	  dat	  kon	  
ik	  er	  niet	  uithalen.”	  

• Participant	  3:	  “Ik	  denk	  dat	  de	  website	  een	  website	  is,	  waar	  ideeën	  kunnen	  
worden	  uitgewerkt,	  dus	  een	  brainstorm-‐website.	  Dus	  mensen	  kunnen	  een	  
vraagstuk	  indienen	  en	  daarop	  kunnen	  ander	  mensen	  hun	  ideeën	  geven.	  Het	  is	  
puur	  dus	  een	  denk-‐denk	  verhaal.	  

De	  website	  is	  denk	  ik	  nuttig	  voor	  mijn	  bedrijf	  voor	  een	  aantal	  langlopende	  
vraagstukken	  waar	  we	  echt	  een	  focusgroep	  voor	  nodig	  hebben,	  kunnen	  we	  dat	  
hiermee	  opvangen,	  door	  gewoon	  verschillende	  mensen	  daarover	  laten	  na	  te	  
denken	  en	  ideeën	  laten	  geven	  en	  op	  die	  manier	  direct	  zien,	  wat	  de	  mensen	  hier	  
zouden	  over	  denken.”	  

	  
Bij	  het	  construct	  “duidelijkheid”	  bleek	  dat	  de	  meeste	  participanten	  het	  doel	  van	  de	  
website	  (zowel	  voor	  gewone	  gebruikers,	  als	  ook	  voor	  bedrijven)	  binnen	  de	  60	  seconden	  
konden	  begrijpen.	  Alleen	  een	  van	  de	  tien	  participanten	  (10	  %)	  wist	  niet	  wat	  het	  nut	  van	  
de	  website	  is.	  De	  rest	  kon	  het	  doel	  uitleggen	  maar	  drie	  van	  de	  tien	  participanten	  was	  
ervan	  niet	  overtuigt	  dat	  de	  website	  een	  nut	  voor	  hun	  bedrijf	  zou	  kunnen	  hebben.	  Als	  
redenen	  hiervoor	  werden	  onder	  ander	  de	  niet	  serieuze	  opbouw	  van	  de	  website	  
genoemd.	  
	  
Functionaliteit	  
	  
Tabel	  5:	  voorbeeldantwoorden	  voor	  construct	  “functionaliteit”	  



	  
De	  functionaliteit	  van	  de	  huidige	  en	  de	  conceptwebsite	  werd	  heel	  verschillend	  
beoordeelt.	  Wel	  waren	  er	  overeenkomsten	  onder	  de	  participanten	  te	  vinden,	  maar	  
verschillende	  onderdelen	  van	  allebei	  de	  websites	  werden	  heel	  verschillend	  beoordeelt.	  
Vervolgens	  worden	  deze	  verschillen	  daarom	  duidelijk	  uitgelegd	  om	  te	  laten	  zien	  welke	  
onderdelen	  van	  de	  huidige	  en	  de	  conceptwebsite	  goed	  of	  slecht	  werden	  gekeurd.	  
Hiervoor	  wordt	  gebruikt	  gemaakt	  van	  de	  negen	  constructen,	  die	  tijdens	  het	  open	  
coderen	  tot	  stand	  zijn	  gekomen	  (zie	  Hoofdstuk	  “Methode”:	  Codeboek).	  
	  
	  
	  
Construct	  1:	  Beoordeling	  logo,	  inlogopzet	  en	  menu	  
Huidige	  website:	  

Het	  bleek	  dat	  de	  participanten	  het	  gedeelte	  boven	  op	  de	  pagina	  over	  het	  
algemeen	  goed	  hebben	  gekeurd	  (73	  %	  positieve	  uitingen).	  Sommige	  vonden	  het	  
logo	  en	  de	  lettertypen	  (vooral	  het	  glas-‐affect)	  lelijk	  (zie	  participant	  5),	  maar	  voor	  
de	  rest	  was	  het	  volgens	  hun	  best	  goed	  gedaan.	  Ook	  de	  optie	  om	  zich	  met	  
Facebook	  in	  te	  kunnen	  loggen	  werd	  over	  het	  algemeen	  goedgekeurd:	  participant	  
9:	  “Bij	  het	  ‘Login	  with	  Facebook’...iedereen	  heeft	  tegenwoordig	  wel	  Facebook	  en	  
ik	  denk	  dat	  veel	  meer	  mensen	  daarmee	  geen	  moeite	  hebben	  om	  in	  te	  loggen,	  
want	  het	  toch	  makkelijk	  is”.	  



Conceptwebsite:	  
Wat	  de	  conceptwebsite	  betreft,	  was	  de	  beoordeling	  van	  logo,	  inlogopzet	  en	  menu	  
slechter	  dan	  bij	  de	  huidige	  website	  (65	  %	  negatieve	  uitingen).	  Verder	  gingen	  de	  
meningen	  over	  de	  inlogoptie	  “Twitter”	  en	  de	  gele	  rondjes	  in	  het	  menu	  uit	  elkaar:	  
“Naast	  Facebook	  is	  ook	  Twitter	  een	  van	  de	  belangrijke	  social	  media	  en	  je	  ziet	  dat	  
Twitter	  er	  ook	  bij	  is	  gezet	  bij	  het	  inloggen,	  dus	  ze	  hebben	  wel	  de	  belangrijkheid	  
gezien	  van	  Twitter	  dat	  naast	  Facebook	  ook	  Twitter	  belangrijk	  is”	  (Participant	  7),	  
maar	  aan	  de	  andere	  kant	  werd	  meerder	  keren	  gezegd	  dat	  Twitter	  overbodig	  is	  
want	  er	  is	  waarschijnlijk	  niemand	  die	  wel	  Twitter,	  maar	  geen	  Facebook	  heeft.	  
Dus	  is	  volgens	  hun	  de	  Twitter-‐optie	  overbodig.	  

Met	  betrekking	  op	  het	  menu	  zei	  participant	  3:	  “...bolletjes	  achter	  de	  menu	  
items:	  ik	  vind	  ze	  lelijk	  en	  ze	  hebben	  geen	  zin	  en	  zorgen	  alleen	  maar	  ervoor	  dat	  het	  
menu	  breder	  wordt”.	  Hij	  is	  niet	  de	  enige	  die	  van	  deze	  mening	  overtuigt	  is.	  Maar	  
noemden	  sommige	  participanten	  ook	  de	  voordelen	  van	  het	  nieuwe	  menu:	  meer	  
opties	  die	  het	  makkelijker	  maken	  om	  ergens	  naar	  toe	  te	  komen.	  

	  
	  
Construct	  2:	  Beoordeling	  “Aflopende	  vraagstukken”	  
Huidige	  website:	  

Dit	  gedeelte	  werd	  over	  het	  algemeen	  als	  heel	  positief	  beoordeelt:	  “Heel	  kort	  en	  
duidelijk	  te	  zien”	  (Participant	  2).	  Alleen	  wat	  kritiek	  kwam	  met	  betrekking	  op	  de	  
aflopende	  tijd	  (uren,	  minuten	  of	  welke	  eenheid)	  op.	  

	  
Conceptwebsite:	  

Hier	  noemden	  de	  participanten	  vooral	  het	  nieuwe	  “antwoord“-‐kader	  om	  direct	  
op	  de	  startpagina	  te	  kunnen	  reageren	  op	  een	  vraag:	  “Ik	  vind	  het	  goed	  dat	  je	  
meteen	  de	  antwoord	  versturen	  kunt	  en	  dan	  niet	  nog	  eerst	  ergens	  nog	  op	  moet	  
klikken”	  (Participant	  2).	  Wel	  kwamen	  tegelijk	  ook	  vragen	  op:	  Participant	  3	  
bijvoorbeeld	  denkt	  dat	  het	  antwoord-‐hokje	  te	  klein	  is	  om	  een	  volledige	  antwoord	  
in	  te	  kunnen	  typen.	  

	  
	  
Construct	  3:	  Beoordeling	  “Hoe	  werkt	  het”	  
Huidige	  website:	  

Dit	  gedeelte	  van	  de	  pagina	  werd	  goedgekeurd:	  “Overzichtelijk	  en	  duidelijk”	  
(Participant	  2),	  maar	  wilden	  de	  participanten	  het	  meer	  centraal	  in	  beeld	  hebben	  
om	  de	  website	  begrijpelijker	  te	  maken:	  “Meer	  centraal	  zetten”	  (Participant	  7).	  

	  
Conceptwebsite:	  

Omdat	  er	  geen	  groot	  verschil	  in	  de	  opzet	  van	  dit	  gedeelte	  zowel	  op	  de	  huidige	  als	  
ook	  op	  de	  conceptwebsite	  is,	  waren	  hier	  geen	  verschillende	  beoordelingen	  vast	  te	  
zetten.	  Alleen	  participant	  2	  heeft	  nog	  toegevoegd	  dat	  het	  nu	  beter	  eruit	  ziet	  met	  
een	  spatie	  tussen	  de	  zinnen.	  Dit	  zou	  overzichtelijker	  zijn.	  

	  
	  
Construct	  4:	  Beoordeling	  “Reacties	  van	  winnaars”/”Quote	  van	  winnaar”	  
Allebei:	  

Voor	  dit	  gedeelte	  hadden	  de	  participanten	  over	  het	  algemeen	  dezelfde	  mening:	  
”Ik	  kan	  het	  niet	  serieus	  nemen	  want	  theoretisch	  kan	  het	  ook	  van	  de	  website	  zelf	  
zijn”	  (Participant	  4).	  Ze	  konden	  niet	  geloven	  dat	  de	  uitingen	  van	  “echte”	  



gebruikers	  zijn	  en	  vonden	  het	  dus	  niet	  serieus	  te	  nemen.	  Meerdere	  participanten	  
hebben	  toegevoegd	  dat	  men	  dit	  gedeelte	  weg	  zou	  kunnen	  laten	  want	  het	  heeft	  
volgens	  hun	  geen	  toegevoegde	  waarde.	  

	  
	  
Construct	  5:	  Beoordeling	  “Volg	  ons”	  
Huidige	  website:	  

“Veel	  te	  groot”	  is	  de	  mening	  over	  dit	  gedeelte	  van	  participant	  5.	  Meederen	  vonden	  
het	  een	  beetje	  overbodig	  omdat	  er	  meerdere	  keren	  op	  naar	  toe	  werd	  gewezen	  
(beneden	  op	  de	  pagina	  ook	  nog	  een	  keer).	  Wel	  zeiden	  sommige	  dat	  ze	  het	  goed	  
vinden	  dat	  een	  dergelijk	  innovatief	  bedrijf	  ook	  gebruik	  maakt	  van	  dat	  soort	  
innovatieve	  media.	  

	  
Conceptwebsite:	  

Hier	  werd	  meerder	  keren	  de	  mening	  geuit	  dat	  het	  te	  ver	  boven	  op	  de	  pagina	  
staat.	  Omdat	  bij	  de	  inlogopties	  oo	  gebruik	  kan	  worden	  gemaakt	  van	  Twitter	  en	  
Facebook	  is	  het	  volgens	  hun	  nu	  een	  beetje	  druk	  met	  al	  de	  logootjes	  en	  buttons	  
(Participant	  4).	  

	  
	  
Construct	  6:	  Beoordeling	  opzet	  vraagstuk	  
Huidige	  website:	  

Participant	  9	  vat	  de	  pagina	  in	  een	  zin	  samen:	  “Het	  (is)	  eigenlijk	  een	  goede	  
voorbeeld	  van	  een	  vraag	  die	  je	  kunt	  uploaden,	  plus	  er	  staat	  nog	  bij	  hoeveel	  tijd	  je	  
nog	  hebt	  om	  te	  antwoorden...wat	  ik	  wel	  duidelijk	  vind”.	  Niet	  iedereen	  was	  het	  
mee	  eens	  met	  participant	  9.	  Vaker	  werd	  gezegd	  dat	  er	  te	  veel	  witte	  ruimte	  op	  de	  
pagina	  is:	  “De	  vraag	  staat	  ergens	  onderaan	  de	  pagina,	  in	  ieder	  geval	  de	  
beschrijving	  van	  de	  vraag,	  zit	  half	  onderaan	  de	  pagina	  met	  witruimte	  daartussen.”	  
en	  “De	  afbeelding	  lijkt	  echt	  lelijk	  erin	  geplakt	  en	  is	  verder	  er	  niets	  mee	  gedaan”	  
(Participant	  3)	  

	  
Conceptwebsite:	  

Het	  vraagstuk	  van	  de	  conceptwebsite	  vonden	  veel	  participanten	  verwarrend:	  de	  
optie	  om	  op	  de	  het	  best	  geformuleerde	  vraag	  te	  stemmen	  was	  voor	  hun	  niet	  
duidelijk	  genoeg	  uitgelegd	  en	  de	  tekst	  van	  het	  verhaal	  op	  de	  pagina	  was	  veel	  te	  
lang	  (Participant	  3).	  Verder	  was	  er	  nog	  steeds	  te	  veel	  witte	  ruimte	  op	  de	  pagina.	  
Maar	  vooral	  de	  optie	  met	  het	  stemmen	  was	  voor	  veel	  deelnemers	  van	  het	  
onderzoek	  niet	  duidelijk:	  ze	  konden	  geen	  zin	  erin	  zien	  om	  dergelijke	  acties	  te	  
doen:	  hoezo	  zou	  een	  bedrijf	  niet	  zelf	  een	  vraag	  kunnen	  verzinnen?	  Anders	  zou	  
misschien	  een	  andere	  vraag	  worden	  beantwoord	  dan	  van	  het	  bedrijf	  bedoelt	  
(Participant	  5).	  

	  
	  
Construct	  7:	  Beoordeling	  “Actief	  op	  veelideeen.nl”	  
Conceptwebsite:	  

Voor	  het	  gedeelte	  “Actief	  op	  veelideeen.nl”	  was	  de	  algemene	  consensus	  “Eigenlijk	  
is	  het	  niet	  zo	  heel	  erg	  nodig	  vind	  ik	  als	  je	  hier	  mee	  wilt	  doen“	  (Participant	  10).	  
Sommigen	  vonden	  het	  wel	  goed	  maar	  konden	  niet	  zeggen	  of	  het	  van	  toegevoegde	  
waarde	  is.	  In	  het	  algemeen	  laat	  zich	  dus	  zeggen	  dat	  de	  participanten	  dit	  gedeelte	  
soms	  goed,	  soms	  slecht	  keurden,	  maar	  niemand	  zei	  dat	  het	  nuttig	  is	  om	  te	  



gebruiken.	  
	  
	  

Construct	  8:	  Beoordeling	  “Winnaars	  van...”	  
Allebei:	  

“Vind	  ik	  wel	  goed,	  omdat	  (...)	  het	  werkt	  ook	  een	  beetje	  als	  motivatie	  vind	  ik”	  zei	  
participant	  10.	  Verder	  was	  de	  consensus	  onder	  der	  participanten	  dat	  het	  een	  leuk	  
onderdeel	  is	  voor	  competitie	  onder	  de	  gewone	  gebruikers,	  maar	  dat	  “Winnaar	  
van	  het	  jaar”	  echter	  een	  te	  lang	  tijdstip	  is	  om	  te	  meten	  wie	  de	  beste	  user	  is	  
(bijvoorbeeld	  Participant	  5).	  Wel	  is	  te	  zeggen	  dat	  sommigen	  dit	  onderdeel	  als	  niet	  
serieus	  genoeg	  zien	  om	  met	  bedrijven	  te	  werken	  omdat	  volgens	  hun	  een	  
competitie	  onder	  de	  gebruikers	  niet	  ertoe	  zou	  leiden	  dat	  de	  kwaliteit	  maar	  de	  
kwantiteit	  van	  de	  antwoorden	  toeneemt	  (bijvoorbeeld	  Participant	  7).	  

	  
	  
Construct	  9:	  Beoordeling	  statistieken	  
Allebei:	  

De	  statistieken	  werden	  door	  de	  meeste	  participanten	  niet	  beoordeelt.	  Dat	  kan	  
onder	  ander	  als	  reden	  hebben	  dat	  ze	  het	  onderdeel	  van	  de	  website	  niet	  heel	  
interessant	  vinden	  of	  niet	  hebben	  gezien.	  Onder	  ander	  heeft	  participant	  4	  het	  
gedeelte	  wel	  beoordeelt:	  “Vind	  ik	  handig	  dat	  jij	  een	  overzicht	  hebt	  hoeveel	  
vraagstukken	  en	  online	  zijn,	  hoeveel	  prijsgeld	  er	  in	  totaal	  is	  en	  et	  cetera”.	  De	  
teneur	  wat	  dit	  gedeelte	  betreft	  gaat	  dus	  in	  een	  positieve	  richting.	  

	  
Nadat	  alle	  resultaten	  ter	  sprake	  kwamen,	  zal	  vervolgens	  in	  de	  “Conclusie”	  samen	  
worden	  gevat	  wat	  volgens	  de	  onderzoeker	  als	  relevante	  conclusies	  naar	  voren	  zijn	  
gekomen.	  Dit	  zal	  met	  betrekking	  op	  het	  doel	  van	  de	  website	  (meer	  gewone	  gebruikers	  
en	  bedrijven	  aantrekken)	  gebeuren	  en	  zowel	  de	  onderzoeksvraag,	  als	  ook	  de	  twee	  
deelvragen	  (“duidelijkheid”,	  “functionaliteit”)	  betrekken.	  
	  
	  
H4:	  Conclusie	  
	  
In	  het	  hoofdstuk	  “Resultaten”	  kwamen	  al	  veel	  interessante	  informatie	  over	  de	  
uitkomsten	  van	  het	  onderzoek	  naar	  voren.	  Uit	  de	  samenvattingen	  van	  de	  verschillende	  
constructen	  laten	  zich	  al	  meerdere	  belangrijke	  informatie	  uithalen.	  In	  dit	  hoofdstuk	  gaat	  
het	  minder	  over	  alle	  verzamelde	  resultaten,	  maar	  meer	  om	  het	  grote	  geheel:	  wat	  zijn	  
echter	  de	  conclusies	  uit	  de	  hele	  verzamelde	  data	  en	  hoe	  kunnen	  deze	  informaties	  met	  
betrekking	  op	  de	  onderzoeksvraag	  “Hoe	  beoordelen	  gebruikers	  de	  conceptversie	  van	  de	  
website	  Veelideeen.nl	  in	  vergelijking	  met	  de	  huidige	  website?”	  en	  de	  deelvragen	  “Hoe	  
wordt	  de	  website	  qua	  duidelijkheid	  beoordeelt?”,	  “Hoe	  wordt	  de	  website	  qua	  functionaliteit	  
beoordeelt?”	  worden	  verwerkt.	  
	   Het	  doel	  van	  de	  website	  Veelideeen.nl	  is	  zo	  veel	  mogelijk	  gewone	  gebruikers	  en	  
zo	  veel	  mogelijk	  geïnteresseerde	  bedrijven	  aan	  te	  trekken.	  Daarvoor	  is	  echter	  een	  
duidelijke	  en	  functionele	  website	  nodig.	  Deze	  twee	  aspecten	  werden	  is	  dit	  onderzoek	  
behandelt.	  Hiervoor	  werd	  gebruik	  gemaakt	  van	  twee	  doelgroepen:	  een	  doelgroep	  met	  
de	  gewone	  gebruikers	  en	  een	  doelgroep	  met	  de	  bedrijven	  als	  potentiele	  klanten.	  In	  dit	  
onderzoeksrapport	  worden	  alleen	  de	  data	  uit	  het	  onderzoek	  met	  de	  bedrijven	  
behandelt.	  De	  andere	  doelgroep	  werd	  door	  Jonas	  Niedermüller	  verwerkt,	  in	  zijn	  
onderzoeksrapport	  zijn	  daarom	  de	  resultaten	  voor	  deze	  doelgroep	  te	  vinden.	  



	   Omdat	  dit	  onderzoek	  vooral	  was	  gericht	  op	  de	  verschillen	  tussen	  de	  huidige	  en	  
de	  conceptwebsite	  van	  Veelideeen.nl,	  zullen	  ook	  de	  conclusies	  op	  de	  verschillen	  zijn	  
gericht.	  Dit	  zal	  de	  opdrachtgeven	  drh.	  Pegge	  hopelijk	  een	  aanbeveling	  kunnen	  geven	  om	  
de	  conceptwebsite	  op	  een	  optimale	  wijze	  aan	  te	  passen	  en	  uiteindelijk	  te	  launchen.	  
	  
Duidelijkheid	  
Qua	  duidelijkheid	  kwam	  naar	  voren	  dat	  de	  participanten	  het	  doel	  (zowel	  voor	  bedrijven	  
als	  ook	  voor	  gewone	  gebruikers)	  en	  het	  nut	  van	  de	  website	  binnen	  60	  seconden	  konden	  
concluderen.	  Hier	  laat	  zich	  dus	  zeggen	  dat	  de	  huidige	  website	  duidelijk	  genoeg	  is	  en	  
meteen	  helder	  is	  waarover	  het	  gaat.	  Wat	  dit	  betreft	  hoeft	  de	  conceptwebsite	  dus	  niet	  
worden	  verandert.	  
	  
Functionaliteit	  
Het	  construct	  “functionaliteit”	  was	  qua	  omvang	  duidelijk	  groter	  dan	  het	  construct	  
“duidelijkheid”.	  De	  plus-‐min	  methode	  leverde	  meerdere	  interessante	  uitingen	  en	  
meningen	  over	  zowel	  de	  huidige	  als	  ook	  de	  conceptwebsite	  op.	  Soms	  vonden	  
participanten	  onderdelen	  van	  de	  huidige	  website	  beter,	  soms	  vernieuwingen	  van	  de	  
conceptwebsite.	  Zoals	  in	  het	  “Resultaten”-‐hoofdstuk	  per	  deelconstruct	  te	  zien	  is,	  gingen	  
de	  meningen	  van	  de	  participanten	  soms	  ook	  ver	  uit	  elkaar.	  
	   In	  totaal	  laat	  zich	  zeggen	  dat	  participanten	  het	  logo	  meestal	  mooi	  vonden	  en	  ook	  
de	  inlogoptie	  met	  Facebook	  goedkeurden.	  Verder	  was	  de	  inlogoptie	  van	  de	  
conceptwebsite	  met	  Twitter	  volgens	  een	  groot	  deel	  van	  de	  participanten	  overbodig.	  
	   Het	  kader	  “Hoe	  werkt	  het?”	  kan	  volgens	  meerder	  participanten	  meer	  centraal	  
orden	  gezet,	  alhoewel	  het	  al	  een	  verbetering	  is	  dat	  het	  op	  de	  conceptwebsite	  met	  spaties	  
tussen	  de	  zinnen	  si	  weergegeven.	  Maar	  vooral	  op	  de	  startpagina	  kan	  het	  meer	  centraal	  
staan	  omdat	  het	  voor	  duidelijkheid	  zorgt	  als	  iemand	  de	  eerste	  keer	  de	  website	  bezoekt.	  
	   Het	  nieuwe	  onderdeel	  van	  de	  conceptwebsite	  met	  “Actief	  op	  Veelideeen.nl”	  werd	  
door	  de	  meeste	  participanten	  als	  leuk	  waargenomen,	  maar	  wel	  was	  het	  voor	  hun	  niet	  
duidelijk	  hoezo	  men	  daar	  mee	  zou	  doen.	  Sociale	  netwerken,	  zoals	  Facebook,	  bestaan	  al	  
en	  een	  intern	  sociaal	  netwerk	  op	  Veelideeen.nl	  is	  volgens	  hun	  niet	  nodig.	  Het	  is	  volgens	  
een	  grote	  hoeveelheid	  participanten	  dus	  een	  overbodige	  vernieuwing.	  
	   Het	  opbouw	  van	  de	  website	  met	  het	  vraagstuk	  van	  de	  conceptwebsite	  werd	  door	  
bijna	  alle	  participanten	  niet	  of	  pas	  na	  langere	  tijd	  juist	  begrepen.	  Ze	  wisten	  niet	  hoezo	  ze	  
op	  een	  “best	  geformuleerde	  vraag”	  zouden	  stemmen	  en	  wat	  het	  nut	  ervan	  is.	  
Waarschijnlijk	  is	  dit	  gedeelte	  van	  de	  conceptwebsite	  te	  verwarrend	  voor	  mogelijke	  
nieuwe	  gebruikers.	  Het	  lijkt	  te	  moeilijk	  te	  zijn	  om	  te	  begrijpen	  –	  ten	  minste	  voor	  mensen	  
die	  voor	  de	  eerste	  keer	  de	  website	  tegen	  komen.	  
	   Onderdelen	  zoals	  “Winnaar	  van	  de...”	  werden	  wel	  goedgekeurd.	  Volgens	  de	  
participanten	  is	  dit	  een	  goed	  onderdeel	  van	  de	  conceptwebsite	  die	  ertoe	  kan	  leiden	  dat	  
de	  motivatie	  van	  gebruiker	  verhoogt	  wordt	  om	  meer	  vragen	  te	  beantwoorden.	  Wel	  moet	  
er	  goed	  naar	  worden	  gekeken	  hoe	  bedrijven	  erover	  denken,	  want	  in	  dit	  onderzoek	  werd	  
al	  aangetoond	  dat	  een	  competitie	  onder	  de	  gewone	  gebruikers	  tot	  een	  groot	  hoeveelheid	  
antwoorden	  kan	  leiden,	  maar	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  deze	  antwoorden	  niet	  erg	  hoog	  zijn.	  
Door	  een	  heel	  grote	  hoeveelheid	  antwoorden	  wordt	  het	  voor	  de	  bedrijven	  misschien	  
moeilijker	  de	  antwoorden	  te	  analyseren	  omdat	  ze	  meer	  moeite	  en	  kosten	  in	  moeten	  
zetten.	  
	  
Verder	  onderzoek	  
Het	  competitie-‐gedeelte	  van	  de	  conceptwebsite	  werd	  wel	  vaak	  goed	  beoordeelt	  door	  de	  
participanten.	  Toch	  kwamen	  er	  ook	  negatieve	  uitingen	  ter	  sprake,	  zoals	  de	  vraag	  naar	  



het	  effect	  van	  de	  competitie	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  antwoorden.	  Hier	  zal	  dus	  nader	  
worden	  gekeken	  hoe	  bedrijven	  met	  een	  groot	  hoeveelheid	  antwoorden	  omgaan	  en	  
vooral	  welk	  effect	  de	  competitie	  op	  de	  gewone	  gebruikers	  heeft:	  zullen	  ze	  inderdaad	  
meer	  antwoorden	  insturen?	  Verder	  is	  het	  aan	  te	  bevelen	  om	  de	  meningen	  van	  bedrijven	  
tegenover	  het	  competitie-‐gedeelte	  nader	  te	  onderzoeken:	  dit	  zou	  toe	  kunnen	  lichten	  of	  
bedrijven	  een	  competitie	  onder	  de	  gebruikers	  als	  voor-‐	  of	  nadeel	  zien.	  De	  resultaten	  uit	  
dir	  toekomstig	  onderzoek	  zouden	  als	  basis	  kunnen	  worden	  gebruikt	  of	  het	  competitie-‐
gedeelte	  inderdaad	  zou	  kunnen	  worden	  gebruikt	  of	  niet.	  Want	  als	  het	  voor	  veel	  
antwoorden	  maar	  voor	  minder	  (of	  niet	  meer)	  bedrijven	  als	  klanten	  zorgt,	  is	  het	  zeker	  
niet	  van	  toegevoegde	  waarde	  voor	  de	  website.	  
	  
Reflectie	  onderzoeksopzet	  
Gezien	  de	  afloop	  van	  het	  onderzoek	  en	  de	  resultaten	  die	  er	  tot	  stand	  kwamen	  laat	  zich	  
zeggen	  dat	  er	  weinig	  mis	  ging	  tijdens	  het	  onderzoek.	  De	  participanten	  werden	  door	  de	  
korte	  introductie	  (Uitleg	  en	  verklaring,	  zie	  bijlage)	  over	  het	  onderzoek	  en	  de	  gebruikte	  
methoden	  toegelicht.	  De	  hard-‐op-‐denk	  methode	  voor	  het	  construct	  “duidelijkheid”	  had	  
misschien	  wat	  uitgebreider	  gekund,	  de	  resultaten	  met	  betrekking	  op	  de	  duidelijkheid	  
waren	  erg	  beknopt.	  Het	  was	  van	  tevoren	  wel	  de	  bedoeling	  dat	  de	  participanten	  meer	  
methoden	  met	  betrekking	  op	  “functionaliteit”	  dan	  op	  “duidelijkheid”	  doen,	  maar	  zou	  de	  
volgende	  keer	  meer	  naar	  de	  “duidelijkheid”	  van	  de	  website	  worden	  gekeken.	  De	  
retrospectief	  hard-‐op-‐denk	  methode	  was	  wel	  van	  toepassing	  voor	  de	  duidelijkheid	  van	  
de	  website,	  maar	  toch	  had	  ze	  wat	  uitgebreider	  gekund.	  
	   Verder	  waren	  sommige	  deelconstructen	  in	  het	  codeboek	  zowel	  op	  de	  huidige,	  als	  
ook	  op	  de	  conceptwebsite	  te	  vinden	  (bijvoorbeeld	  “Statistieken”).	  Maar	  de	  
beoordelingen	  met	  de	  plus-‐min	  methode	  werden	  niet	  apart	  behandelt	  maar	  voor	  allebei	  
de	  websites	  samengevat.	  Dat	  heeft	  onder	  ander	  daarmee	  te	  maken	  dat	  het	  gedeelte	  
“Statistieken”	  op	  de	  conceptwebsite	  niet	  werd	  verandert,	  maar	  wel	  kan	  het	  dat	  de	  
participanten	  hier	  ander	  op	  reageerden	  want	  het	  was	  op	  een	  ander	  pagina.	  Toekomstig	  
zou	  hier	  misschien	  duidelijker	  onderscheid	  moeten	  worden	  gemaakt.	  
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Onderzoek	  veelideeen.nl	  
	  
Harstikke	  bedankt	  voor	  het	  willen	  meedoen	  aan	  het	  onderzoek.	  
	  
Het	  onderzoek	  bestaat	  uit	  twee	  delen:	  in	  het	  eerste	  deel	  wordt	  u	  gevraagd	  om	  een	  
website	  te	  bekijken	  en	  daarna	  in	  een	  kort	  interview	  te	  evalueren,	  wat	  het	  doel	  van	  de	  
website	  is	  en	  of	  uw	  bedrijf	  daar	  nut	  van	  zouden	  kunnen	  hebben	  of	  niet;	  in	  het	  tweede	  
deel	  krijgt	  u	  screenshots	  van	  de	  huidige	  website	  en	  van	  een	  voorstel	  van	  een	  
toekomstige	  versie	  van	  de	  website	  gelaten	  zien.	  Wij	  vragen	  u	  om	  de	  verschillende	  
onderdelen	  van	  de	  website	  te	  beoordelen	  en	  vervolgens	  in	  een	  kort	  interview	  uit	  te	  
leggen	  hoezo	  u	  iets	  goed	  of	  slecht	  keurt.	  
	  

1. Wij	  verzoeken	  u	  om	  de	  website	  www.veelideeen.nl	  in	  de	  browser	  te	  openen.	  Ga	  
alstublieft	  vervolgens	  kijken	  wat	  het	  doel	  van	  de	  website	  is	  en	  welke	  
verschillende	  functies	  er	  zijn.	  U	  heeft	  er	  60	  seconden	  de	  tijd	  voor.	  

a. Vervolgens	  vragen	  wij	  u	  om	  kort	  uit	  te	  leggen	  wat	  u	  uit	  de	  website	  uit	  
kond	  halen	  en	  of	  uw	  er	  een	  nut	  voor	  uw	  bedrijf	  ziet	  om	  de	  functies	  van	  de	  
website	  te	  gebruiken.	  Het	  evaluatiegesprek	  wordt	  –	  zoals	  al	  uitgelegd	  –	  via	  
voicerecorder	  opgenomen.	  

2. Bekijk	  alstublieft	  goed	  de	  verschillende	  screenshots	  van	  de	  website.	  U	  krijgt	  twee	  
screenshots	  van	  de	  huidige	  website	  en	  twee	  screenshots	  van	  een	  conceptversie	  
van	  de	  toekomstige	  website	  te	  zien,	  maar	  u	  mocht	  niet	  op	  al	  eerder	  gelaten	  
ziende	  screenshots	  terug	  kijken.	  
Teken	  alstublieft	  een	  plus	  naast	  onderdelen	  van	  de	  website	  die	  u	  goedkeurt	  en	  
een	  min	  naast	  onderdelen	  die	  u	  niet	  goedkeurt.	  

a. Houd	  daarbij	  alstublieft	  in	  de	  gaten	  dat	  wij	  u	  achteraf	  vragen,	  hoezo	  u	  iets	  
goed	  of	  slecht	  keurt.	  Het	  evaluatiegesprek	  wordt	  –	  zoals	  al	  uitgelegd	  –	  via	  
voicerecorder	  opgenomen.	  



Veelideeen.nl	  –	  Uitgeschreven	  interviews	  met	  participanten	  
	  
Van	  elk	  participant	  werden	  twee	  evaluaties	  gevraagd:	  een	  over	  het	  60-‐seconden	  indruk	  
van	  de	  website,	  dus	  hoe	  deze	  werkt,	  wat	  het	  doel	  daarvan	  is	  en	  of	  deze	  website	  met	  hun	  
functies	  een	  nut	  voor	  zijn/haar	  bedrijf	  zou	  kunnen	  zijn	  (Evaluatie	  1);	  en	  een	  evaluatie	  
over	  de	  plus-‐min	  methode	  van	  de	  huidige	  website	  en	  van	  de	  conceptwebsite,	  waarbij	  
voor	  allebei	  een	  screenshot	  van	  de	  startpagina	  en	  een	  screenshot	  van	  de	  pagina,	  waarop	  
het	  vraagstuk	  verschijnt,	  werd	  gebruikt	  (Evaluatie	  2).	  
	  
Participant	  1	  
Evaluatie	  1:	  
Nou,	  volgens	  mij	  is	  het	  een	  website,	  die	  vooral	  focust	  op	  probleem	  oplossen	  met	  gebruik	  
van	  crowdsourcing,	  brainstorming	  en	  dat	  soort	  dingen.	  
Ik	  denk	  dat	  de	  website	  voor	  het	  bedrijf,	  waar	  ik	  bij	  werk,	  wel	  waarde	  voor	  heeft.	  Zo’n	  
idee	  hadden	  ze	  ook	  bij	  Create	  Tomorrow	  bij	  de	  Universiteit	  Twente.	  Deze	  wordt	  
namelijk	  gebruikt	  door	  FC	  Twente.	  Ja,	  ik	  weet	  niet	  hoe	  vaak	  ze	  dit	  doen,	  maar	  ik	  zou	  
zeggen	  dat	  ook	  dit	  website	  gebruikt	  zou	  kunnen	  worden.	  
En	  ja,	  voor	  de	  rest:	  voor	  studenten	  lijkt	  het	  wel	  leuk,	  kun	  je	  geld	  mee	  verdienen	  en	  dat	  is	  
nooit	  verkeerd.	  Dus	  win-‐win.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Ja	  ik	  denk	  wel,	  het	  is	  wel	  duidelijk.	  Staat	  hoeveel	  je	  op	  de	  website	  verdient	  –	  spreekt	  
eigenlijk	  al	  redelijk	  voor	  zich.	  Menu	  is	  overzichtelijk,	  je	  kunt	  leuke	  dingen	  bijhouden,	  
zoals	  aantal	  vraagstukken	  en	  de	  daarmee	  verbonden	  prijs	  en	  dat	  soort	  dingen.	  En	  ja,	  je	  
ziet	  meerderen	  aflopende	  vragen,	  je	  ziet	  de	  meest	  kortst	  aflopende	  denk	  ik.	  Dat	  is	  wel	  
interessant,	  dan	  weet	  je	  welke	  er	  binnenkort	  afloopt.	  
En	  het	  logo	  ziet	  er	  leukt	  uit,	  ik	  weet	  alleen	  niet	  of	  het	  het	  best	  mogelijke	  is,	  maar...het	  is	  
wel	  duidelijk.	  Misschien	  dat	  de	  stift	  een	  beetje	  overkill	  is.	  Er	  zijn	  wel	  heel	  veel	  dingen	  
waar	  een	  beetje	  klodder	  is.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
Nu	  voornamelijk	  heb	  ik	  bij	  de	  aflopende	  tijd	  twee	  minnen	  gezet,	  als	  ze	  loopt	  kun	  je	  het	  
wel	  zien,	  maar	  ik	  zou	  niet	  weten	  wat	  ervan	  uren	  en	  welke	  tijd	  daarmee	  bedoelt	  wordt.	  
En	  deze	  kan	  eigenlijk	  ook	  weg:	  “Hoe	  werkt	  het”.	  Ik	  denk	  dat	  het	  het	  best	  op	  de	  main-‐,	  de	  
hoofdpagina,	  de	  index	  goed	  zit,	  daar	  zie	  je	  algemeen	  informatie.	  Maar	  als	  je	  hierna	  op	  
klikt	  dat	  weet	  je	  toch	  waar	  je	  na	  op	  zoek	  bent,	  naar	  meer	  details	  en	  dat	  is	  dan	  niet	  meer	  
belangrijk.	  Dan	  heb	  je	  meer	  ruimte	  voor	  wat	  wel	  belangrijk	  is.	  
(Het	  min	  bij	  de	  quote):	  ...heb	  ik	  vooral	  getekend	  omdat	  er	  een	  spelfout	  inzit.	  En	  ik	  zou	  
zeggen	  dat	  je	  de	  drie	  blokjes	  rechts	  weg	  moet	  halen...niet	  per	  se...ze	  zijn	  niet	  per	  se	  te	  
gebruiken.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
(Meerdere	  minnetjes	  boven	  bij	  overzicht	  en	  bij	  het	  menu	  van	  de	  website):	  ...mh,	  ja,	  het	  
wordt	  een	  beetje	  vol,	  vooral	  de	  extra	  bolletjes	  en	  stiften.	  En	  ,	  ja,	  kan	  een	  beetje	  
verwarrend	  zijn	  met	  het	  extra	  knopje	  van	  Facebook,	  vooral	  omdat	  daaronder	  staat	  “Volg	  
ons	  op	  Facebook”,	  is	  een	  beetje	  te	  veel	  van	  het	  goede.	  De	  rest	  is	  op	  zich	  wel	  duidelijk.	  
Ja,	  het	  “Actief	  op	  veelideeen.nl	  krijgt	  een	  beetje	  een	  social	  network	  uiterlijk.	  Ja	  misschien	  
zouden	  da	  sommigen	  wel	  naar	  zoeken,	  en	  ik	  vond	  dit	  zelf	  niet	  zo	  interessant.	  



Misschien	  wel	  leuk	  om	  zo’n	  all-‐time	  teller	  of	  zoiets	  te	  hebben,	  kun	  je	  gewoon	  definitief	  
zien	  wie	  er	  het	  best	  is.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
(Min	  bij	  “Hoe	  werkt	  het?”):	  Ja,	  zoals	  bij	  de	  vraagstuk	  bij	  de	  andere	  website:	  ik	  neem	  aan	  
dat	  dit	  op	  de	  hoofdpagina	  hoort	  en	  daar	  relevant	  is,	  want	  dan	  kijken	  ze	  zo	  meteen	  
daarna.	  
En	  eh,	  bij	  het	  stemmen	  op	  de	  best	  geformuleerde	  vragen	  weet	  ik	  eerlijk	  gezegd	  niet	  wat	  
ik	  daar	  moet	  doen.	  Van	  wie	  zijn	  ze	  bedacht	  zeg	  maar,	  van	  de	  mensen	  die	  de	  website	  
bekeken	  of	  van	  de	  website	  zelf.	  Ik	  weet	  niet	  of	  dat	  van	  toegevoegde	  waarde	  is...	  
	  
	  
Participant	  2	  
Evaluatie	  1:	  
Ik	  vond	  de	  website	  op	  zich	  eigenlijk	  echt	  een	  goed	  idee,	  en	  ik	  denk	  dat,	  nou,	  bijvoorbeeld	  
als	  dat,	  als	  ik	  over	  mijn	  bedrijf	  iets	  wil	  weten,	  bijvoorbeeld	  hoe	  goed	  iets	  aankomt	  of	  dit	  
en	  dat,	  dat	  ik	  dan	  daar	  voor	  kan	  vragen	  omdat,	  ja	  daar	  een	  vragenlijst	  van	  op	  te	  sturen	  
en	  dan	  er	  mensen,	  ja,	  echt	  vragen	  voor	  kunnen	  beantwoorden...weet	  niet,	  ik	  snap	  het	  
niet	  echt...of	  dat	  ik	  daar	  zelf	  me	  kan	  aanmelden	  en	  vragen	  kan	  beantwoorden...	  
	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Ik	  heb	  ten	  eerste	  hier	  op	  de	  rechte	  kant	  een	  plus	  gezet	  onder	  “hoe	  werkt	  het”,	  omdat	  ik	  
het	  goed	  vind,	  dat	  er	  uitgelegd	  wordt	  wat	  het	  überhaupt	  is,	  een	  beetje,	  en	  hoe	  het	  werkt;	  
op	  zich	  ook	  echt	  overzichtelijk	  en	  duidelijk.	  
Dan	  vind	  ik	  de	  twee	  post-‐its	  ook	  goed,	  daar	  heb	  ik	  ook	  een	  plus	  gezet,	  omdat	  daar	  
verschillende	  vragen	  worden	  gezien	  en	  die	  zijn	  heel	  kort	  en	  duidelijk	  te	  zien	  en	  
daaronder	  staat	  zo’n	  prijs	  is	  en	  jouw	  antwoordtijd	  ezv.	  
Minder	  goed	  vind	  ik	  dat	  witte	  plek	  oké.	  Ik	  vind	  eigenlijk	  dat	  eerst;	  ik	  zou	  het	  “hoe	  werkt	  
het”	  meer	  centraal	  zetten,	  want	  als	  je	  de	  eerste	  keer	  naar	  de	  website	  gaat	  snap	  je	  het	  
misschien	  niet	  meteen.	  Dus	  dat	  vind	  ik	  dan	  iets	  minder...	  
Dan,	  ja	  “volg	  ons”	  heb	  ik	  ook	  een	  plus	  gezet	  omdat	  ik	  het	  goed	  vind	  dat	  ze	  ook	  met	  
sociale	  media	  werken.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
Ja,	  ik	  heb	  hier	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  vraag	  de	  en	  prijs	  omdat	  ik	  ja;	  het	  is	  wel	  duidelijk	  en	  
goed	  om	  te	  zien.	  Misschien	  kan	  de	  vraag	  iets	  groter,	  dus	  ik	  vind	  goed	  dat	  daar	  maar	  in	  
eerste	  instantie	  meteen	  te	  zien	  is	  om	  hoeveel	  geld	  het	  gaat.	  
Dan	  heb	  ik	  ook	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  antwoordtijd	  omdat	  er	  echt	  zo’n	  countdown	  is	  en	  is	  
groot	  en	  duidelijk.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet,	  weet	  niet,	  ziet	  zo’n	  beetje...de	  opbouw	  is	  niet	  zo	  goed	  want	  de	  tekst	  
beneden	  die	  zie	  je	  echt	  niet	  eerst,	  die	  kan	  misschien	  iets	  verder	  naar	  boven	  of	  zo,	  want	  
da	  is	  zo’n	  witte	  plek	  en	  daar	  staat	  alles	  door	  elkaar.	  Je	  weet	  echt	  niet	  waar	  je	  zo	  meteen	  
moest	  heen	  kijken.	  En...dan	  vind	  ik,	  dan	  heb	  ik	  een	  plus	  op	  het	  foto	  gezet	  omdat	  ik	  goed	  
vind	  dat	  daar	  een	  foto	  bij	  komt	  bij	  de	  tekst,	  dus	  dat	  je	  ook	  zo’n	  beetje	  een	  idee	  krijgt	  
waarover	  het	  überhaupt	  gaat.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  



Rechts	  heb	  ik	  een	  plus	  gezet,	  weer	  bij	  “hoe	  werkt	  het”	  omdat	  ik	  het	  nog	  steeds	  goed	  vind.	  
En	  ik	  vind	  nog	  goed	  dat	  er	  –	  weet	  niet	  -‐	  een	  spatie	  tussen	  is,	  dus	  dat	  het	  nog	  iets	  meer	  
overzichtelijk.	  
Dan	  heb	  ik	  boven	  een	  min	  gezet,	  in	  de	  navigatielijst,	  omdat,	  ik	  vind	  dat	  het	  een	  
beetje...ja...er	  staat	  nu	  zo	  veel	  en	  dat	  is	  echt	  onoverzichtelijk	  vind	  ik.	  
Dan	  heb	  ik	  hier,	  bij	  de	  aflopende	  vraagstukken	  weer	  een	  plus	  gezet	  omdat	  het	  nu,	  ja,	  wel	  
overzichtelijk	  is.	  Je	  ziet	  de	  verschillende	  vragen,	  dat	  vind	  ik	  leuk,	  dat	  ze	  op	  zo	  post-‐its	  
zijn.	  En	  dat	  daar	  dan	  ook	  de	  prijs	  staat	  en	  de	  antwoordtijd.	  
En	  dan	  heb	  ik	  daar	  nog,	  bij	  “antwoord”,	  een	  plus	  gezet	  omdat	  ik	  vind	  het	  goed	  dat	  je	  
meteen	  de	  antwoord	  versturen	  kunt	  en	  dan	  niet	  nog	  eerst	  ergens	  nog	  op	  moet	  klikken,	  
dus	  dat	  je	  echt	  misschien	  kunt	  intypen	  als	  je	  het	  weet.	  
Dan	  vind	  ik	  ook	  nog	  goed:	  “actief	  op	  veelideeen.nl”.	  Dat	  je	  dan	  kunt	  zien	  wat	  voor	  
mensen	  zijn,	  hoeveel	  punten	  die	  hebben	  en	  ook	  met	  foto’s.	  Is	  wel	  leuk,	  dan	  zie	  je	  ook	  wie	  
er	  alles	  meedoet.	  
Dan	  vind	  ik	  ook	  goed,	  heb	  ik	  een	  plus	  gezet	  bij,	  ja,	  de	  “winnaar	  van	  de	  maand”.	  Heb	  je	  
weer	  zo’n	  top-‐lijst,	  dat	  is	  wel	  leuk	  om	  te	  zien	  hoeveel	  –	  als	  je	  misschien	  daar	  ook	  veel	  
punten	  wilt	  hebben	  –	  hoeveel	  punten	  je	  überhaupt	  nodig	  hebt	  en	  hoe	  je	  in	  relatie	  staat	  
met	  andere	  mensen	  om	  naar	  boven	  te	  komen.	  En	  ja,	  precies	  hetzelfde	  bij	  “winnaar	  van	  
het	  jaar”,	  daar	  heb	  ik	  ook	  een	  plus.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Oké,	  ik	  heb	  hier	  ook	  weer	  een	  plus	  op	  de	  foto	  gezet	  omdat	  ik	  vind,	  is	  een	  goed	  foto	  en	  het	  
past	  ook	  echt	  bij	  de	  tekst.	  Vooral	  met,	  ja,	  kunst	  of	  synthetische	  materialen	  en	  zo.	  Dus	  dat,	  
vind	  ik	  komt	  er	  goed	  over.	  En	  ja,	  dan	  vind	  ik	  het	  goed	  dat	  er	  nu	  zoiets	  is	  met;	  dat	  je	  nu	  op	  
een	  vraag	  kunt	  stemmen,	  dus	  dat	  je	  niet	  zelf	  een	  antwoord	  moet	  intypen.	  Dus	  dat	  je	  hier	  
naar	  verschillende;	  ja,	  dat	  je	  hier	  bij	  de	  tekst	  op	  een	  verschillende	  vraag	  voor	  kunt	  
stemmen	  en	  dat	  er	  best	  veel	  vragen	  zijn	  en	  dat...zijn	  overzichtelijk	  geschreven	  en	  met	  de	  
stembutton	  daarnaast...dat	  vind	  ik	  goed.	  
	  
	  
Participant	  3	  
Evaluatie	  1:	  
Ik	  denk	  dat	  de	  website	  een	  website	  is,	  waar	  ideeën	  kunnen	  worden	  uitgewerkt,	  dus	  een	  
brainstorm-‐website.	  Dus	  mensen	  kunnen	  een	  vraagstuk	  indienen	  en	  daarop	  kunnen	  
ander	  mensen	  hun	  ideeën	  geven.	  Het	  is	  puur	  dus	  een	  denk-‐denk	  verhaal.	  
De	  website	  is	  denk	  ik	  nuttig	  voor	  mijn	  bedrijf	  voor	  een	  aantal	  langlopende	  vraagstukken	  
waar	  we	  echt	  een	  focusgroep	  voor	  nodig	  hebben,	  kunnen	  we	  dat	  hiermee	  opvangen,	  
door	  gewoon	  verschillende	  mensen	  daarover	  laten	  na	  te	  denken	  en	  ideeën	  laten	  geven	  
en	  op	  die	  manier	  direct	  zien,	  wat	  de	  mensen	  hier	  zouden	  over	  denken.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  het	  vak	  voor	  gebruiksnaam	  en	  wachtwoord	  omdat	  het	  op	  zich	  
verstop	  staat,	  het	  is	  niet	  op	  het	  plaats	  waar	  je	  het	  eerste	  kijkt,	  terwijl	  het	  toch	  een	  
redelijk	  essentieel	  iets	  is	  van	  de	  website,	  want	  mensen	  ertoe	  kunnen	  inloggen	  om	  verder	  
te	  kunnen	  werken.	  
Ik	  heb	  een	  plus	  gezet	  bij	  het	  menu:	  het	  is	  gewoon	  een	  simpel	  menu,	  niet	  zo	  veel	  opties,	  
lekker	  makkelijk.	  
Ik	  heb	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  zoekbalk:	  de	  zoekbalk	  staat	  goed	  in	  beeld,	  is	  vrij	  een	  
essentieel	  onderdeel	  van	  de	  website,	  wat	  vaak	  wordt	  vergeten.	  



Ik	  heb	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  afgelopen	  vragen,	  ik	  vind	  het	  leuk	  dat	  een	  aantal	  vragen	  in	  
beeld	  staan,	  met	  de	  prijs	  die	  erbij	  staat.	  
Ik	  heb	  echt	  een	  min	  gezet	  bij	  het	  button	  voor	  “meer	  vraagstukken”,	  omdat	  het	  niet	  
duidelijk	  is,	  of	  het	  een	  link	  is:	  het	  staat	  niet	  genoeg	  van	  de	  andere	  tekst	  af;	  streepje	  
daaronder	  of	  iets	  in	  die	  krant	  laat	  beter	  zien	  dat	  het	  iets	  is	  waar	  mensen	  op	  kunnen	  
klikken.	  Daardoor	  trekt	  het	  veel	  minder	  aandacht.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  het	  “Volg	  ons”:	  het	  staat	  redelijk	  centraal	  in	  beeld,	  het	  zijn	  drie	  
logotjes,	  terwijl	  je	  boven	  ook	  allerlei	  hebt	  staan	  van	  “Log	  in	  with	  Facebook”,	  onderaan	  
staat	  nog	  een	  keer	  “volg	  ons	  op	  Twitter,	  Linked	  In	  en	  Facebook”	  en	  weet	  ik	  wat.	  Ik	  vind	  
niet	  dat	  dat	  op	  de	  mainpagina	  thuis	  hoort.	  Zet	  het	  maar	  naad	  de	  contactpagina	  of	  zo.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  reacties	  van	  de	  winnaars,	  vooral	  hoe	  ze	  weergegeven	  staan.	  
Het	  is	  gewoon	  klein	  tekst,	  mensen	  zien	  het,	  zien	  dat	  er	  een	  aantal	  reacties	  zijn,	  lezen	  het	  
misschien	  in	  een	  keer	  half.	  Voor	  de	  rest	  zal	  het	  weinig	  interesse	  trekken.	  
En	  ik	  heb	  helemaal	  onderaan	  op	  de	  pagina	  een	  min	  gezet,	  omdat,	  ja,	  heel	  netjes	  dat	  er	  
heel	  veel	  links	  staan,	  maar	  mensen	  doen	  er	  toch	  niets	  mee.	  Je	  kunt	  ze	  net	  zo	  goed	  
weglaten	  en	  het	  ziet	  er	  alleen	  maar	  lelijk	  uit	  op	  een	  zo’n	  manier.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  beschrijving	  van	  de	  vraag	  en	  antwoord.	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  
precies	  het	  verschil	  tussen	  het	  eind	  van	  de	  antwoord	  en	  waar	  de	  vraag	  eigenlijk	  begint.	  	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  het	  uiterlijk	  van	  de	  post	  it:	  ik	  het	  nog	  nooit	  een	  post	  it	  gezien	  die	  
er	  zo	  uitziet.	  De	  schaduw	  klopt	  niet,	  waar	  die	  post	  it	  moet	  zijn	  als	  die	  hangt	  aan	  een	  
muur.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  vele	  witruimte:	  de	  vraag	  staat	  ergens	  onderaan	  de	  pagina,	  in	  
ieder	  geval	  de	  beschrijving	  van	  de	  vraag,	  zit	  half	  onderaan	  de	  pagina	  met	  witruimte	  
daartussen.	  
En	  ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  afbeelding,	  want	  de	  afbeelding	  lijkt	  echt	  lelijk	  erin	  geplakt	  
en	  is	  verder	  er	  niets	  mee	  gedaan.	  Wat	  er	  dan	  lelijk	  eruit	  ziet.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  het	  registreren	  en	  wachtwoord	  vergeten.	  Dat	  zijn	  leuke	  
woorden	  die	  er	  staan	  maar	  het	  is	  niet	  duidelijk	  dat	  het	  om	  linkjes	  gaat,	  waar	  mensen	  op	  
kunnen	  klikken.	  Vooral	  omdat	  er	  heel	  mooie	  een	  schaduw	  achter	  zit	  en	  van	  alles.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  inloggen-‐knop,	  omdat	  die	  lelijk	  en	  simpel	  is	  in	  vergelijking	  
met	  andere	  knoppen	  op	  de	  site.	  Dus	  het	  vak	  voor	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  zijn	  
heel	  groot,	  wat	  gewoon	  ook	  niet	  mooie	  is.	  Ik	  zou	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  onder	  
elkaar	  zetten,	  het	  is	  vooral	  ook	  niet	  mooie	  om	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  naast	  
elkaar	  te	  hebben.	  
Ik	  heb	  een	  plus	  staan	  aan	  de	  zijkant	  van	  de	  website	  omdat	  deze	  website	  breder	  is	  dan	  de	  
vorige,	  wat	  ik	  persoonlijk	  beter	  vind.	  Ik	  hoef	  geen	  website	  die	  maar	  een	  minimum	  op	  de	  
beeldscherm	  gebruikt.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  bolletjes	  achter	  de	  menu	  items:	  ik	  vind	  ze	  lelijk	  en	  ze	  hebben	  
geen	  zin	  en	  zorgen	  alleen	  maar	  ervoor	  dat	  het	  menu	  breder	  wordt.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  min	  gezet	  voor	  de	  Facebook,	  Twitter	  en	  Linked	  In	  knop	  in	  het	  menu.	  Ik	  
vind	  persoonlijk	  niet	  dat	  deze	  hier	  thuis	  horen.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  min	  gezet	  in	  dat	  menu	  omdat	  ik	  de	  zoekbalk	  mis,	  deze	  is	  helemaal	  op	  de	  
pagina	  weg,	  terwijl	  ik	  deze	  persoonlijk	  als	  een	  heel	  belangrijke	  functie	  vind	  op	  een	  site	  
en	  ook	  in	  het	  menu	  zie	  ik	  nergens	  iets	  voor	  zoeken.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  de	  post-‐its	  voor	  “meer	  informatie”:	  ik	  vind	  het	  niet	  duidelijk	  dat	  
je	  daarop	  kan	  klikken.	  



Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  het	  antwoordhokje,	  omdat	  ik	  het	  antwoordhokje	  te	  klein	  vind.	  
Het	  is	  niet	  duidelijk	  dat	  je	  daar	  een	  heel	  verhaal	  kan	  schrijven,	  en	  als	  het	  wel	  kan	  dan	  
zou	  je	  er	  twee	  woorden	  in	  kunnen	  typen	  en	  dat	  zou	  je	  verder	  gaan.	  Wel	  vind	  ik	  het	  goed	  
dat	  het	  antwoordhokje	  daar	  staat,	  daarmee	  heb	  ik	  ook	  een	  plusje	  daarbij	  staan:	  het	  geeft	  
de	  mens	  direct	  het	  idee	  dat	  ze	  daarop	  kunnen	  antwoorden	  en	  dat	  ze	  kunnen	  
participeren	  op	  de	  site.	  Ik	  vraag	  me	  alleen	  af	  hoe	  dat	  gaat	  werken	  als	  ze	  dan	  iets	  invullen	  
en	  dan	  op	  versturen	  klikken,	  of	  ze	  dan	  eerst	  nog	  moeten	  inloggen	  of	  hoe	  dat	  gaat.	  
Ik	  heb	  wel	  een	  plus	  bij	  “klik	  hier	  voor	  meer	  vraagstukken”:	  door	  de	  puntjes	  daarachter	  
zitten	  wordt	  het	  een	  stuk	  duidelijker	  dat	  het	  om	  een	  link	  gaat	  of	  dat	  mensen	  daar	  
kunnen	  klikken.	  Misschien	  dat	  dat	  bij	  “meer	  informatie”	  ook	  kan	  worden	  gedaan:	  drie	  
puntjes	  daarachter	  om	  het	  duidelijker	  te	  maken.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  bij	  “Winnaar	  van	  de	  maand,	  	  nog	  x	  aantal	  dagen”.	  “X	  aantal	  dagen”	  
vind	  ik	  op	  zich	  overbodig.	  Je	  kan	  ook	  gewoon	  tellen.	  Dat	  het	  de	  laatste	  maand	  was	  hoef	  je	  
niet	  per	  se	  te	  schrijven.	  Ook	  heb	  ik	  een	  min	  staan	  bij	  de	  waarde	  achter	  de	  namen,	  het	  is	  
niet	  duidelijk	  wat	  het	  is.	  Is	  het	  euro’s,	  is	  het	  het	  aantal	  vraagstukken	  waar	  antwoord	  op	  
werd	  gegeven.	  Deze	  twee	  punten	  zijn	  ook	  bij	  het	  hokje	  daaronder.	  
Ik	  heb	  een	  min	  gezet	  voor	  de	  personen,	  die	  actief	  zijn	  op	  veelideeen.nl.	  Het	  is	  heel	  leuk,	  
sociale	  netwerksites,	  maar	  ik	  hoef	  niet	  te	  weten	  wie	  allemaal	  actief	  zijn	  op	  deze	  site,	  in	  
ieder	  geval	  niet	  als	  ik	  op	  de	  homepagina	  kom.	  Een	  paar	  namen	  zou	  misschien	  kunnen	  
maar	  ik	  hoef	  echt	  geen	  foto’s	  van	  hun	  te	  zien,	  vooral	  omdat	  aan	  de	  rechte	  kant	  van	  de	  
beeldscherm	  ook	  nog	  een	  keer	  de	  winnaars	  staan.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  min	  daar	  gezet	  omdat	  het	  gewoon	  leeg	  ruimte	  is	  en	  het	  niet	  duidelijk	  is	  
dat...of	  nee,	  ik	  heb	  een	  min	  gezet	  omdat	  daar	  “meer”	  staat,	  terwijl	  onderaan	  ook	  nog	  een	  
paginalink	  staat.	  Of	  het	  ene	  of	  het	  ander,	  maar	  niet	  allebei.	  Of	  zet	  de	  knop	  meer	  bij	  de	  
paginanummering.	  Paginanummering	  vind	  ik	  wel	  beter	  dan	  ten	  opzichte	  bij	  de	  vorige	  
site	  waar	  klein	  bolletjes	  waren	  maar	  hier	  kun	  je	  ten	  minste	  op	  klikken.	  
En...dat	  is	  het	  voor	  deze	  pagina.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Ik	  heb	  weer	  een	  min	  staan	  bij	  de	  afbeelding	  omdat	  deze	  nog	  steeds	  gewoon	  heel	  lelijk	  in	  
is	  geplakt,	  dus	  ergens	  aan	  de	  onderkant	  van	  het	  venster	  staat,	  wat	  ik	  niet	  mooi	  vind.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  min	  staan	  bij	  de	  tekst,	  too	  long,	  did	  not	  read.	  Het	  is	  gewoon	  veel	  te	  lang.	  
Dit	  kan	  natuurlijk	  de	  gebruiker	  zelf	  invoeren,	  maar	  ik	  zou	  persoonlijk	  dan	  zorgen	  dat	  ik	  
kan	  uitschrijven	  of	  wat	  dan,	  dat	  er	  ook	  een	  samenvatting	  staat	  en	  dan	  wat	  uitgebreider.	  
Ik	  heb	  een	  min	  staan	  bij	  de	  stemknop	  omdat	  er	  nog	  een	  of	  ander	  tekentje	  daarbij	  staat	  
en	  eentje	  daarin	  en	  het	  niet	  precies	  inhoud	  en...ja...de	  stemknop	  ook	  al	  zichtbaar	  is	  
terwijl	  ik	  nog	  niet	  ben	  ingelogd,	  dus	  ook	  hier	  vraag	  ik	  me	  af	  hoe	  dit	  gaat	  werken.	  
Daarnaast	  heb	  ik	  ook	  een	  min	  staan	  bij	  de	  opsommingstekens	  voor	  de	  lijst.	  Ik	  zou	  
persoonlijk	  de	  stemknop	  gewoon	  voor	  de	  antwoord	  zetten,	  zodat	  je	  niet	  eerst	  iedere	  
keer	  helemaal	  naar	  rechts	  hoeft	  te	  kijken	  om	  te	  zien	  welke	  stemknop	  naar	  welk	  
antwoord	  gaat.	  Bij	  de	  eerste	  twee	  en	  de	  laatste	  twee	  is	  het	  niet	  zo	  moeilijk	  te	  zien	  maar	  
als	  je	  ergens	  half	  in	  de	  lijst	  bent	  is	  het	  best	  lastig	  als	  er	  een	  aantal	  kort	  antwoorden	  er	  
zijn,	  dus	  te	  zien	  welk	  knop	  bij	  welk	  antwoord	  hoort.	  Dus	  zet	  die	  maar	  daarvoor.	  
Dan	  heb	  ik	  een	  plus	  staan	  bij	  de	  aantal	  antwoorden.	  Ik	  vind	  het	  leuk	  dat	  mensen	  direct	  
op	  kunnen	  zien	  of	  mensen	  zijn	  ingelogd.	  En...dat	  is	  het	  voor	  deze	  pagina.	  	  
	  
	  
Participant	  4:	  
Evaluatie	  1:	  



Nou,	  de	  website	  is	  voor	  mensen	  of	  bedrijven,	  die	  een...nee,	  voor...voor	  bedrijven,	  die	  
problemen	  hebben	  of	  bepaalde...vragen,	  vraagstukken	  en	  het	  doel	  van	  deze	  website	  is	  
dat	  random	  mensen	  deze	  vragen	  kunnen	  beantwoorden	  en	  het	  bedrijf	  daarmee	  kunnen	  
helpen.	  Dat	  is	  aan	  de	  ene	  kant	  goed	  voor	  het	  bedrijf	  omdat	  ze	  hulp	  krijgen	  en	  aan	  de	  
andere	  kant	  is	  het	  goed	  voor	  die	  mensen,	  die	  eraan	  meedoen	  want	  zij	  kunnen	  geld	  
krijgen.	  
Ik	  vind	  het	  wel	  handig	  voor	  mijn	  bedrijf	  want	  wij	  hebben	  ook	  soms	  bepaalde	  vragen,	  
vraagstukken	  en	  wij	  hebben	  hulp	  nodig	  en	  niemand	  van	  het	  team	  van	  het	  werk	  weet	  iets	  
daarover	  en	  dan	  duurt	  het	  heel	  lang	  tot	  dat	  we	  een	  antwoord	  krijgen	  of	  dat	  het	  gelukt	  is	  
het	  probleem	  op	  te	  lossen	  en	  met	  deze	  website	  zouden	  we	  sommige	  problemen	  sneller	  
kunnen	  oplossen.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
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Boven	  rechts	  het	  min	  staat	  voor	  het	  Facebook-‐ding,	  want	  ik	  vind	  het	  niet	  leuk	  dat	  
tegenwoordig	  alles	  met	  Facebook	  connected	  is.	  
Links	  boven	  het	  plus,	  ne	  dat	  vind	  ik	  heel	  overzichtelijk,	  gewoon	  de	  pagina,	  je	  weet	  direct	  
waar	  je	  naartoe	  bent	  gekomen	  et	  cetera.	  Dus	  dat	  is	  overzichtelijk.	  
Het	  plus	  onder	  het	  min	  rechts	  is...ja...als	  je	  je	  afvraagt	  hoe	  het	  werk	  dan	  weet	  je	  daar	  ook	  
direct	  overzichtelijk	  hoe	  het	  werkt,	  wat	  je	  moet	  doen.	  
Daaronder	  weer	  een	  min	  omdat...ja,	  er	  staat	  weer	  Facebook,	  Twitter	  et	  cetera.	  Ik	  vind	  
dat	  het	  tegenwoordig	  te	  veel	  connected	  is	  met	  Facebook	  en	  Twitter.	  
“Reacties	  van	  winnaars”:	  ik	  kan	  het	  niet	  serieus	  nemen	  want	  theoretisch	  kan	  het	  ook	  van	  
de	  website	  zelf	  zijn,	  dat	  ze	  daarmee	  mensen	  willen	  krijgen	  en	  het	  lijkt	  me	  niet	  heel	  
serieus,	  ook	  als	  ik	  daar	  een	  naam	  lees:	  Michiel0405,	  dat	  klinkt	  niet	  heel	  serieus.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
Ja,	  boven	  is	  het	  weer	  allemaal	  hetzelfde,	  dus	  heb	  ik	  daar	  niks,	  geen	  plus	  en	  geen	  min	  
ingedaan.	  
Ja,	  ik	  vind	  het	  heel	  overzichtelijk	  –	  bij	  het	  plus	  boven	  in	  de	  midden	  –	  want	  je	  weet	  wat	  
het	  prijsgeld	  is,	  je	  weet	  hoeveel	  antwoorden	  er	  zijn	  en	  ja,	  je	  ziet	  overzichtelijk	  de	  vraag.	  
Daaronder	  het	  plus:	  vind	  ik	  op	  zich	  wel	  handig	  om	  daar	  een	  foto	  bij	  te	  zetten,	  dan	  wordt	  
het	  direct	  wat	  aantrekkelijker	  en	  dan	  lijkt	  het	  niet	  zo	  saai.	  
Helemaal	  beneden	  het	  plus:	  vind	  ik	  ook	  handig,	  je	  hebt	  klantenservice,	  je	  hebt	  meer	  bij	  
de	  bedrijven,	  hoe	  het	  werkt.	  Gewoon	  effe	  een	  klein	  overzicht	  hoe	  het	  werkt.	  
Weer	  het	  min	  rechts	  beneden	  bij	  “Volg	  ons”.	  
Ja,	  de	  antwoordtijd	  heb	  ik	  ook	  een	  min	  want	  er	  staat	  nergens	  hoezo	  je	  überhaupt	  een	  
bepaalde	  antwoordtijd	  hebt.	  Wat	  gebeurd	  als	  de	  antwoordtijd	  voorbij	  is?	  Heb	  je	  dan	  
geen	  tijd	  meer	  om	  te	  antwoorden	  of	  wordt	  de	  vraag	  verwijderd	  of	  wordt	  dan	  contact	  
met	  jou	  opgenomen?	  Je	  weet	  gewoon	  niet	  wat	  erna	  gebeurd.	  	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
Boven	  weer,	  is	  helemaal	  boven	  rechts	  staat	  het	  nu	  nog	  groter	  met	  Facebook,	  dus	  dat	  is	  
weer	  niet	  leuk.	  
In	  het	  midden	  het	  dikke	  plus:	  het	  is	  gewoon	  heel	  overzichtelijk	  weer	  en	  er	  staat	  ook	  nog	  
veel	  meer	  bij,	  bijvoorbeeld	  de	  beste	  vraag	  kiezen	  of	  ideeën	  bedenken	  en	  weer	  hoe	  het	  
werkt	  et	  cetera.	  
Daaronder	  rechts	  het	  plus:	  vind	  ik	  handig	  dat	  jij	  een	  overzicht	  hebt	  hoeveel	  
vraagstukken	  online	  zijn,	  hoeveel	  prijsgeld	  er	  in	  totaal	  is	  en	  et	  cetera.	  



Ja,	  daaronder	  nog	  twee	  keer	  een	  plus:	  vind	  ik	  ook	  handig	  als	  er	  echt	  mensen	  zijn	  die	  daar	  
heel	  actief	  meedoen,	  dat	  die	  ook	  effe	  zien	  “Oké,	  ik	  ben	  echt	  de	  beste	  van	  deze	  maand	  et	  
cetera.	  Dan	  krijgen	  de	  mensen	  ook	  nog	  effe	  iets	  terug.	  Dan	  zie	  je	  ook	  als	  je	  zelf	  meedoet,	  
of	  een	  bedrijf	  ziet	  welke	  mensen	  ook	  serieuze	  antwoorden	  geven.	  Als	  je	  een	  antwoord	  
bekijkt	  van	  iemand	  die	  op	  de	  eerste	  plaats	  of	  zo	  is,	  of	  de	  winnaar	  van	  de	  maand,	  dan	  is	  
die	  serieuzer	  te	  nemen	  dan	  iemand	  die	  op	  de	  600.	  plaats	  is.	  
Beneden	  een	  min	  bij	  “Actief	  op	  veelideeen.nl”:	  dat	  vind	  ik	  niet	  leuk,	  dat	  iedereen	  daar	  
kan	  zien,	  wie	  welke	  persoon	  is.	  Ik	  zou	  het	  niet	  leuk	  vinden	  als	  iedereen	  kan	  zien	  dat	  ik	  
op	  deze	  website	  meedoe	  en	  een	  foto	  van	  mij	  daarbij,	  dat	  vind	  ik	  gewoon	  effe	  een	  beetje	  
te	  veel.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Boven	  hetzelfde	  met	  Twitter	  en	  Facebook,	  dat	  hoef	  ik	  niet	  nog	  een	  keer	  te	  herhalen.	  
Het	  voetbalschonen,	  dat	  vind	  ik	  heel	  handig	  want	  je	  hebt	  er	  ook	  direct	  effe	  een	  tekst	  bij	  
et	  cetera	  en	  nog	  een	  foto,	  dat	  maakt	  het	  ook	  overzichtelijker.	  
Met	  die	  blokjes	  aan	  de	  rechter	  kant,	  met	  de	  vraagstukken	  weer	  hetzelfde.	  
En	  ja,	  de	  winnaars	  van	  de	  maand	  en	  van	  de	  256	  dagen.	  
En	  wat	  ik	  ook	  nog	  	  goed	  vind:	  links	  beneden:	  stem	  op	  het	  best	  geformuleerde	  vraag,	  dat	  
je	  daar	  ook	  kan	  stemmen	  en	  je	  vraag	  beter	  kan	  stellen	  dat	  ook	  de	  mensen,	  die	  er	  
potentieel	  antwoord	  op	  kunnen	  geven,	  dat	  die	  direct	  weten	  wat	  je	  eigenlijk	  wilt	  weten.	  
	  
	  
Participant	  5:	  
Evaluatie	  1:	  
De	  website	  is	  eigenlijk	  een	  soort	  van	  vragenplatvorm	  waar	  mensen	  vragen	  op	  kunnen	  
stellen	  en	  iedereen	  op	  kan	  reageren	  en	  daarmee	  geld	  kan	  verdienen.	  
Ik	  denk	  dat	  het	  op	  zich	  wel	  een	  soort	  van	  vervanging	  is	  van	  ideeënbus	  van	  vroeger	  
alleen	  dat	  er	  misschien	  wel	  wat	  er	  ook	  nog	  in	  der	  daad	  een	  prijsgeld	  bij	  is,	  waardoor	  
mensen	  meer	  gemotiveerd	  zijn	  om	  iets	  in	  te	  vullen.	  Ja,	  dat	  is	  bij	  ideeenbus	  als	  er	  geld	  
daarbij	  zit	  natuurlijk	  ook.	  
Op	  zich,	  zeg	  maar,	  best	  wel	  slim	  idee,	  maar...ik	  weet	  niet.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
(Min	  boven:)	  Lelijk	  logo,	  lelijke	  veelideeen	  lettertypen	  met	  van	  dat	  glas,	  houd	  ik	  niet	  zo	  
van.	  
Wat	  rechts	  boven	  zit	  vind	  ik	  goed	  zeg	  maar,	  maar	  ik	  vind	  het	  te	  prominent	  aanwezig,	  de	  
inloggegevens.	  
Ik	  vind	  wel	  goed	  dat	  je	  rechts	  boven	  kan	  zoeken,	  dat	  is	  logisch.	  En	  ook	  goed	  dat	  daar	  
staat	  klantenservice,	  ook	  goed	  dat	  dat	  prominent	  in	  beeld	  is.	  
Dat	  je	  met	  aflopende	  vragen	  op	  de	  website	  begint:	  op	  zich	  prima,	  vind	  ik	  wel	  goed.	  Het	  is	  
wel	  een	  beetje	  onduidelijk,	  maar...dat	  maakt	  natuurlijk	  niet	  zo	  veel	  uit.	  
Reacties	  van	  winnaars:	  op	  zich	  op	  de	  voorpagina	  is	  goed,	  ik	  vind	  het	  alleen	  veel	  te	  groot.	  
En	  ik	  vind	  ook	  zeg	  maar	  bijvoorbeeld	  Facebook,	  Twitter	  en	  Linked	  In,	  dat	  je	  die	  daarbij	  
gaat	  zitten	  ook	  goed,	  alleen	  ook	  veel	  te	  groot.	  
En	  voor	  de	  rest,	  hieronder	  de	  footer	  vind	  ik	  altijd	  goed.	  En	  als	  je	  daar	  zeg	  maar,	  “ons”	  
kan	  volgen,	  in	  het	  klein.	  Vind	  ik	  ook	  prima.	  
En	  de	  kleur:	  ik	  vind	  grijs	  niet	  zo	  mooi.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  



Hmm,	  naja.	  Het	  bovenste	  blijft	  hetzelfde,	  nu	  is	  het	  wat	  er	  zit	  goed.	  Kleur,	  naja,	  prima.	  
Ik	  vind	  goed	  dat	  het	  aangeeft	  dat	  er	  al	  een	  aantal	  antwoorden	  zijn	  geweest.	  Ik	  vind	  het	  
alleen	  jammer	  dat	  de	  vraag	  nog	  steeds	  in	  een	  heel	  klein	  geel	  blokje	  staat,	  dat	  dat	  niet	  wat	  
groter	  is	  dan	  de	  rest.	  
Ik	  vind	  het	  ook	  goed	  aangegeven	  dat	  de	  tijd,	  hoeveel,	  hoelang	  je	  nog	  tijd	  hebt	  om	  te	  
reageren.	  
Naja,	  een	  klein	  introstukje,	  het	  plaatje	  daarbij	  is	  wel	  grappig.	  
Wat	  had	  ik	  nog,	  ohja:	  dat	  je	  misschien	  geen	  reacties	  ziet	  van	  andere	  mensen.	  Aan	  de	  ene	  
kant	  goed,	  aan	  de	  andere	  kant	  misschien	  niet	  goed.	  Dat	  is	  tuurlijk	  iets	  waar	  je	  over	  gaat	  
nadenken	  want	  als	  er	  reacties	  staan	  dan	  kun	  je	  in	  ieder	  geval	  denken	  “oké,	  wat	  ik	  heb	  
verzonnen	  staat	  er	  al	  tussen,	  dan	  hoef	  ik	  niet	  meer	  te	  reageren”,	  maar	  aan	  de	  andere	  
kant	  zeg	  maar,	  misschien	  brengt	  dit	  juist	  dan	  een	  reactie.	  
“Volg	  ons”	  kan	  prima,	  maar	  dat	  is	  te	  groot.	  
“Quote	  van	  een	  winnaar”,	  ook	  leuk,	  misschien	  ook	  te	  groot.	  Naja,	  dat	  is	  niet	  zo	  erg.	  Het	  is	  
wel	  fijn	  dat	  je	  een	  beetje	  feedback	  krijgt	  van	  dat	  soort	  winnaars,	  als	  ze	  wel	  in	  der	  daad	  
ook	  winnaars	  zijn.	  
En	  ja,	  footer	  en	  “volg	  ons”	  also.	  (zoals	  al	  eerder	  genoemd)	  
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Beter	  dan	  de	  vorige.	  Dat	  je	  meteen	  antwoord	  kan	  geven,	  dat	  heb	  ik	  trouwens	  niet	  
aangegeven.	  Maar	  op	  zich	  wel	  leuk.	  Dus	  als	  je	  meteen	  binnen	  sprengt	  dan	  “duuuf”,	  kan.	  
Dat	  je	  de	  buttons	  voor	  social	  media,	  dat	  die	  iets	  beter	  geïntegreerd	  zijn.	  
Het	  menu	  is	  volgens	  mij	  ook	  iets	  langer,	  heb	  ik	  verder	  niets	  bijgezet,	  maar	  dat	  vind	  ik	  
verder	  geen	  voor-‐	  of	  nadeel.	  
	  Dat	  je,	  volgens	  mij	  kon	  je	  niet	  inloggen	  bij	  Twitter	  bij	  de	  vorige,	  nu	  wel.	  Vind	  ik	  goed.	  
Effe	  kijken,	  aja:	  “Actief	  op	  veelideeën”	  is,	  vind	  ik	  best	  wel	  prima,	  maar	  misschien	  dan	  niet	  
zo	  veel	  mensen,	  ziet	  beter	  uit.	  
Ik	  vind	  ook	  leuk	  dat	  je	  meteen	  kan	  zien	  hoeveel	  vraagstukken	  online	  zijn,	  hoeveel	  
prijsgeld	  in	  totaal	  is,	  hoeveel	  was	  uitgekeerd,	  dat	  je	  een	  beetje	  een	  feeling	  krijgt,	  oké	  wat	  
kunnen	  we	  hiermee	  doen.	  
Voor	  de	  rest	  “Winnaars	  van	  de	  maand”	  vind	  ik	  wel	  leuk	  en	  “Winnaars	  van	  het	  jaar”	  dat	  
vind	  ik	  echt	  veel	  te	  langdurig,	  dus	  dat	  hoeft	  voor	  mij	  niet.	  Maar	  het	  is	  wel	  grappig.	  
Ja,	  voor	  de	  rest,	  de	  footer	  vind	  ik	  mooi.	  
Ja,	  ik	  zou	  zelf	  het	  misschien	  niet	  zo,	  in	  zo’n	  mapje,	  post	  it	  doen.	  Ik	  zou	  het	  misschien	  niet	  
op	  een	  post	  it	  doen.	  
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Wat	  is	  dit?	  Wat	  is	  dit?	  Is	  dit	  ook	  zeg	  maar	  zo’n	  pagina...	  (onderzoeker:	  Het	  is	  de	  pagina,	  
waar	  je	  naartoe	  komt	  als	  je	  op	  het	  vraagstuk	  klikt	  voor	  de	  best	  geformuleerde	  vraag.)	  
Ik	  zie	  nergens	  een	  vraagteken,	  dus	  waar	  is	  de	  vraag?	  Maar	  voor	  de	  rest	  vind	  ik	  dit	  in	  
ieder	  geval	  beter.	  Zeg	  maar	  een	  soort	  van,	  oké,	  kopje	  misschien	  zou	  daar	  dan	  de	  vraag	  in	  
staan	  en	  dat	  je	  daarna	  zeg	  maar,	  dat	  zou	  je	  dan	  doen.	  En	  dat	  je	  daarna	  zeg	  maar	  van	  oké,	  
een	  soort	  van	  introductie	  plus	  vraag.	  
Dan	  heb	  je	  hier	  ook	  nog	  een	  soort	  van	  interactie.	  Oké	  dat	  zijn	  de	  antwoorden	  tot	  nu	  
toe...oh	  ne,	  dat	  zijn	  vragen.	  Ah	  mijn	  fout,	  laat	  maar.	  Effe	  kijken.	  Aaa,	  aah	  op	  die	  fiets,	  ah	  
nou	  zie	  ik	  het,	  sorry.	  Dit	  zijn	  allemaal	  vragen,	  ok	  oké.	  Dus	  dit	  is	  een	  soort	  van	  iets,	  daar	  
gaan	  we	  vragen	  bij	  verzinnen.	  Oké,	  de	  best	  geformuleerde	  vraag,	  heb	  ik	  niet	  eens	  
gelezen.	  Ja,	  dit	  vind	  ik	  een	  beetje,	  dit	  vind	  ik	  raar	  op	  zich,	  omdat	  het...je	  hebt	  dan	  een	  
soort	  van	  concept	  en	  dat	  moet	  iemand	  anders	  moet	  dan	  een	  vraag	  erbij	  formulieren.	  
Maar	  wie	  doet	  dat	  dan,	  moeten	  wij	  dat	  doen?	  Want	  meestal	  heb	  je	  een	  vraag	  en	  daar	  wil	  



je	  antwoord	  bij.	  En	  nou	  heb	  je	  iets	  en	  dan	  moet	  je	  een	  vraag	  bij	  verzinnen.	  Ja	  weet	  niet,	  
dat	  is	  een	  beetje	  omgedraaide	  wereld.	  Maar	  aan	  de	  andere	  kant...ja	  ik	  weet	  niet,	  ik	  denk	  
als	  je	  zeg	  maar	  een	  idee	  hebt	  van	  oké:	  hoe	  moet	  iets	  met	  een	  voetbalschoen?	  Dat	  je	  dan	  
wel	  zelf	  een	  vraag	  tussen	  zet	  want	  anders	  krijg	  je	  te	  veel	  scheve	  antwoorden.	  En	  ik	  denk	  
ook	  niet	  dat	  zeg	  maar	  het	  mening	  is	  om	  dat	  social	  te	  doen.	  
Verder	  vind	  ik	  wel,	  zeg	  maar,	  dit	  is,	  wat	  ik	  had	  aangegeven	  bij	  de	  vorige	  keer	  
(onderzoeker:	  De	  “Winnaars	  van	  de	  maand”?)	  Ja	  in	  der	  daad	  en	  winnaars	  van	  het	  jaar	  en	  
het	  prijsgeld.	  
	  
Participant	  6:	  
Evaluatie	  1:	  
Ik	  denk	  dat	  de	  website	  bedoelt	  is	  om	  ideeën	  op	  te	  doen	  en	  als	  je	  een	  aantal	  vragen	  
beantwoord	  dan	  kan	  je...ik	  vind	  het	  wel	  een	  beetje	  vaag,	  hoe	  ik	  het	  precies	  moet	  
uitleggen.	  Het	  is	  mij	  gewoon	  niet	  goed	  duidelijk	  wat	  ik	  precies,	  wat	  ik	  ermee	  als	  bedrijf	  
kan	  met	  de	  website	  veelideeen.nl.	  Je	  kan	  wat	  vinden	  als	  goed	  idee	  maar	  het	  ziet	  er	  niet	  
uit	  alsof	  het	  een	  nut	  zou	  kunnen	  hebben,	  dat	  kon	  ik	  er	  niet	  uithalen.	  
Ja,	  je	  kon	  je	  registreren	  en	  je	  kon	  sowieso	  iets	  winnen	  maar	  ik	  weet	  niet	  hoe	  ik	  het	  
verder	  kan	  uitleggen.	  
(Onderzoeker:	  Maar	  je	  hebt	  geen	  idee	  wat	  het	  nut	  van	  de	  website	  zou	  kunnen	  zijn?)	  Nee,	  
nee	  dat	  was	  mij	  niet	  duidelijk.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Het	  is	  de	  startpagina,	  ik	  heb	  een	  plusje	  gezet	  bij	  de	  aflopende	  vragen	  omdat	  ik	  het	  wel	  
mooi	  vind	  dat	  je	  de	  vragen	  ziet	  van	  “Hoe	  ziet	  de	  infrastructuur	  eruit?”	  en	  bijvoorbeeld	  
vragen,	  die	  je	  kan	  beantwoorden	  op	  de	  website,	  vind	  ik	  ook	  duidelijk.	  
Ik	  vind	  het	  niet	  zo	  heel	  relevant	  dat	  er	  vier	  vraagstukken	  online	  staan.	  (Onderzoeker:	  
Dus	  het	  min	  aan	  de	  rechter	  kant?)	  Ja.	  
Dus	  aan	  de	  rechte	  kant	  bij	  vier	  vraagstukken	  en	  dicht	  daarbij	  de	  “Reacties	  van	  
winnaars”:	  Vind	  ik	  niet	  zo	  heel	  professioneel	  dat	  die	  reacties	  daar	  komen	  te	  staan	  en	  het	  
heeft	  voor	  mij	  verder	  geen	  toegevoegde	  waarde,	  het	  hoeft	  voor	  mij,	  voor	  mij	  hoeft	  het	  
daar	  niet	  te	  staan.	  (Onderzoeker:	  Hoezo	  vind	  je	  dat	  zo	  negatief?)	  Omdat	  “Leuke	  website,	  
heb	  veel	  ideeën	  aangeleverd,	  waarvan	  1	  idee	  het	  beste	  was!”	  en	  “Aanmelden	  duurde	  nog	  
geen	  minuut”	  zo	  genaamd	  dus	  heel	  positief,	  da	  kan	  je	  beter	  nog	  was	  meer	  vraagstukken	  
neerzetten,	  die	  beantwoord	  kunnen	  worden.	  (Onderzoeker:	  Dus	  je	  vind	  het	  overbodig?)	  
Ja	  ik	  vind	  het	  overbodig.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
Daar	  heb	  ik	  een	  plusje	  gezet	  bij	  het	  notitietje	  met	  “Hoe	  ziet	  de	  parasol	  van	  de	  toekomst	  
eruit?”	  omdat	  meteen	  duidelijk	  waar	  het	  stuk	  tekst	  over	  gaat,	  over	  de	  parasol	  van	  de	  
toekomst.	  
En	  daar	  heb	  ik	  een	  minnetje	  daaronder	  gezet	  bij	  de	  uitleg	  van	  het	  parasol	  van	  de	  
toekomst,	  omdat	  ik	  het	  zelf	  heel	  vaag	  vind,	  wat	  is	  het	  parasol	  van	  de	  toekomst	  en	  dat	  is	  
ook	  niet	  echt	  een...vind	  ik	  gewoon	  heel...ik	  vind	  het	  een	  heel	  vage	  beschrijving,	  ik	  zou	  
niet	  precies	  weten	  wat	  je	  daarop	  moet	  antwoorden.	  Ik	  vind	  het	  niet	  duidelijk	  genoeg.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
Ik	  heb	  een	  minnietje	  bij	  het	  bovenste	  navigatiebalk	  gezet,	  omdat	  ik	  vind	  dat	  er	  nu	  heel	  
veel	  kopjes	  staan,	  ik	  vind	  het	  een	  beetje	  druk	  geworden	  bovenin,	  ik	  vind	  het	  niet	  meer	  
duidelijk	  waar	  moet	  ik	  nou	  naar	  toe.	  



Ik	  heb	  weer	  een	  plusje	  bij	  de	  briefjes	  bij	  de	  notities	  met	  de	  vragen...vraagstukken,	  het	  is	  
meteen	  duidelijk	  waar	  kan	  ik	  nu	  antwoord	  op	  geven,	  daar	  weten	  de	  mensen	  meteen	  
waar	  ze	  naar	  toe	  moeten	  als	  ze	  een	  idee	  willen	  aanleveren.	  
Dan	  heb	  ik	  een	  minnetje	  bij	  de	  mensen	  die	  actief	  zijn	  op	  veelideeen.nl	  omdat	  ik	  het,	  net	  
zoals	  ik	  het	  bij	  de	  eerste	  screenshot	  overbodig	  vind,	  dat	  dat	  daar	  staat	  en	  het	  is	  totaal	  
niet	  nodig.	  Want	  het	  interesseert	  me	  echt	  niet	  wie	  er	  verder	  actief	  is.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Ja,	  ik	  heb	  een	  plusje	  rechts	  bij	  45	  vraagstukken	  online	  dat	  daar	  staat,	  het	  aantal	  
prijzengeld	  in	  totaal	  uitgekeerd	  en	  100.000	  euro	  lijkt	  heel	  veel,	  dus	  krijg	  je	  het	  gevoel	  
dat	  je	  veel	  geld	  daarmee	  kan	  verdienen,	  wat	  misschien	  niet	  zo	  is,	  maar	  dat	  vind	  ik	  wel	  
slim	  gedaan.	  
En	  dan	  heb	  ik	  een	  minnetje	  bij	  “Stem	  op	  de	  best	  geformuleerde	  vraag”	  omdat	  er...hoe	  
kan	  je	  nu	  de	  beste	  voetbalschoen	  omschrijven	  en	  hoe	  dat	  eruit	  moet	  zien	  vind	  ik	  
allemaal	  niet	  zo	  leuke	  vragen	  en...ja	  de	  voetbalschoenen,	  ik	  vind	  het	  een	  beetje	  vaag	  
concept.	  Want	  over	  voetbalschoenen	  kunnen	  mensen	  met	  die	  ideeën	  niks	  over	  zeggen	  
maar	  de	  ontwikkelaars	  denk	  ik	  die	  de	  schoenen	  maken	  dus...	  
	  
	  
Participant	  7:	  
Evaluatie	  1:	  
Nou,	  wat	  ik	  met	  de	  website	  zou	  kunnen,	  wat	  de	  functies	  zijn	  van	  de	  website	  is,	  je	  plaatst	  
op	  de	  website	  zelf,	  kun	  je	  een	  product	  plaatsen	  waar	  mensen	  hun	  idee	  over	  kunnen	  
vertellen	  of	  kunnen	  plaatsen	  en	  het	  idee	  achter	  de	  site	  is	  dat	  de	  mensen	  reageren	  op	  
jouw	  idee	  zodat	  je	  brainstormingsessies	  kunt	  doen,	  dat	  ideeën	  naar	  voren,	  dat	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  product,	  dat	  er	  misschien	  promoten...produceren	  verhoogd	  wordt.	  
Nou,	  of	  het	  voor	  mijn	  bedrijf	  van	  belang	  is	  of	  dat	  ik	  er	  met	  de	  site	  zou	  kunnen:	  ik	  denk	  
het	  wel,	  want	  ik	  werk	  in	  een	  bedrijf	  dat	  heel	  erg	  innovatief	  is,	  dat	  houd	  van	  leuke	  ideeën,	  
van	  zulke	  spontane	  ideeën	  en	  door	  deze	  site	  mijn	  product	  te	  gaan	  plaatsen	  zouden	  we	  
van	  veel	  mensen	  reacties	  kunnen	  krijgen	  wat	  ze	  ervan	  zouden	  vinden	  en	  wat	  ze	  zelf	  leuk	  
vinden	  en	  wat	  ze	  zelf	  zouden	  willen	  toevoegen	  aan	  het	  product,	  waardoor	  de	  kwaliteit	  
van	  het	  product	  misschien	  beter	  kan	  worden	  in	  de	  toekomst.	  Dat	  hoop	  ik	  dus	  te	  bereiken	  
door	  het	  plaatsen	  van	  producten	  op	  deze	  website,	  dus	  ik	  denk	  dat	  het	  voor	  mijn	  bedrijf	  
van	  waarde	  zou	  kunnen	  zijn.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Ja	  ik	  heb	  de	  plus-‐min	  methode	  moeten	  uitvoeren	  op	  deze	  website	  van	  veelideeen.nl,	  ik	  
heb	  een	  aantal	  plusjes	  en	  een	  min	  gezet.	  
Ik	  ben	  begonnen	  bij	  links	  boven,	  ja	  ik	  denk	  dat	  het	  het	  logo	  is,	  je	  ziet	  een	  lampje,	  je	  ziet	  
een	  pen,	  daar	  heb	  ik	  een	  plusje	  bij	  gezet.	  Ik	  vind	  het	  belangrijk	  voor	  een	  website	  dat	  ze	  
voor	  een	  bedrijf	  een	  logo	  hebben.	  Dat	  logo	  moet	  ook	  herkenbaar	  zijn,	  moet	  aanspreken.	  
Ik	  vind	  het	  wel	  een	  vrolijk,	  een	  innovatief	  logo,	  dat	  wel	  de	  aandacht	  trekt	  van	  de	  kijker	  
denk	  ik	  doe.	  Sowieso	  de	  lezer/gebruiker	  van	  de	  website	  zou	  snelst	  bovenaan	  een	  
website	  gaan	  kijken	  want	  daar	  zijn	  meestal	  de	  belangrijkste	  informatie	  en	  ik	  vind	  het	  
ook	  belangrijk	  dat	  er	  een	  goed	  logo	  zit,	  die	  herkenbaar	  is.	  
Daarna	  heb	  ik	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  naam	  van	  de	  website	  veelideeen.nl:	  ik	  vind	  het	  een	  
leuk,	  mooie...ja,	  wat	  is	  het	  eigenlijk...niet	  echt	  een	  logo,	  het	  is	  meer	  een	  herkenbaar	  iets	  
op	  de	  site.	  Ik	  vind	  het	  gewoon	  goed	  want	  het	  idee	  achter	  de	  site	  is	  dat	  je	  
brainstormsessie	  doet	  op	  de	  site	  waarmee	  mensen	  kunnen	  reageren,	  dus	  het	  zijn	  ideeën	  



van	  mensen	  die	  aangedragen	  worden.	  En	  met	  veelideeen.nl,	  “idee”	  is	  in	  het	  oranje	  
geschreven.	  Dat	  legt	  meer	  de	  nadruk	  op	  “idee”,	  waar	  mensen	  kunnen	  zeggen	  “Oh,	  ik	  
moet	  ideeën	  plaatsen,	  laat	  dat	  een	  gaan	  doen”.	  Ik	  vind	  het	  goed	  dat	  het	  midden	  op	  de	  
website	  bovenaan	  staat.	  Zoals	  ik	  al	  zei:	  veel	  mensen	  die	  kijken	  het	  eerste	  boven	  aan	  een	  
website	  en	  “ideeën”	  denk	  ik	  “Oh,	  lekkers	  ideeën	  gaan	  plaatsen,	  lekkers	  –	  weet	  ik	  veel	  -‐	  	  
iemand	  heeft	  wat	  daarop	  gezet,	  laat	  ik	  een	  reactie	  daarachter	  plaatsen,	  wat	  ik	  zou	  doen	  
met	  die	  bepaalde	  product.	  
Naaste	  deze	  twee	  plusjes	  heb	  ik	  ook	  een	  plus	  gezet	  bij	  rechtsboven	  bij	  het	  
gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  en	  het	  inloggen	  daarvan.	  Zoals	  ik	  al	  zei:	  de	  mensen	  
kijken	  voornamelijk	  boven	  aan	  de	  website	  en	  het	  is	  belangrijk	  voor	  een	  bedrijf	  dat	  de	  
mensen	  kunnen	  inloggen,	  dat	  ze	  kunnen	  reageren,	  dus	  moet	  het	  ook	  duidelijk	  zijn	  voor	  
de	  mensen.	  En	  ik	  vind	  als	  het	  rechts...in	  ieder	  geval	  überhaupt	  boven	  in	  plaatst	  vind	  ik	  
het	  goed.	  
Daaronder	  staat	  ook	  “Login	  with	  Facebook”	  en	  tegenwoordig	  is	  alles	  gekoppeld	  aan	  
Facebook,	  aan	  Twitter,	  noem	  ik	  het	  maar	  op.	  Dus	  ik	  vind	  het	  ook	  belangrijk	  dat	  social	  
media	  er	  boven	  in	  is,	  dat	  je	  daarmee	  kunt	  inloggen	  en	  ze	  reacties	  kunnen	  plaatsen.	  Dus	  
het	  is	  duidelijk	  en...mensen	  weten	  goed	  wat	  ze	  moeten	  doen.	  
Daarnaast	  heb	  ik	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  aflopende	  vragen.	  Daar	  zie	  je	  de	  vraag	  staan,	  
bijvoorbeeld	  “Hoe	  ziet	  de	  parasol	  van	  de	  toekomst	  eruit?”	  Ja,	  het	  is	  een	  soort	  briefje,	  een	  
notebriefje,	  het	  is	  wel	  mooi	  en	  trekt	  een	  beetje	  de	  aandacht	  van	  de	  vraag.	  En	  daarnaast	  is	  
het	  een	  aflopende	  vraag,	  dus	  het	  duurt	  niet	  lang	  voordat	  mensen	  daarop	  kunnen	  
reageren.	  Dus	  het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  bedrijven	  ook	  snel	  weer	  ideeën	  krijgen	  en	  door	  
het	  op	  de	  homepagina	  te	  zetten	  en	  in	  het	  midden	  van	  de	  scherm	  trek	  je	  wel	  de	  aandacht	  
van	  de	  mensen	  naar	  de	  vraag	  dat	  de	  mensen	  op	  reageren,	  dat	  de	  bedrijven	  ook	  
daadwerkelijk	  de	  reacties	  krijgen.	  Dat	  vind	  ik	  wel	  een	  belangrijk	  punt.	  
Ik	  heb	  nog	  rechts	  bij	  de	  “Volg	  ons”	  en	  dan	  zie	  je	  de	  social	  media	  heb	  ik	  een	  plus	  gezet.	  
Zoals	  ik	  dat	  net	  al	  zei	  is	  het	  tegenwoordig	  wordt	  alles	  met	  social	  media	  gedaan	  en	  hier	  is	  
dan	  Facebook,	  zie	  je	  Twitter	  en	  Linked	  In.	  Linked	  In	  is	  trouwens	  een	  heel	  belangrijk	  
netwerk	  hiervoor.	  Het	  is	  voor	  je	  bedrijf,	  voor	  je	  carrière,	  reacties	  plaatsen,	  mensen	  
kunnen	  op	  reageren.	  En	  het	  is	  ook	  een	  site	  voor	  ideeën,	  voor	  innovatieve	  ideeën,	  
bedrijven	  die	  daarop	  kunnen	  reageren.	  Wat	  dat	  betreft	  vind	  ik	  het	  goed	  dat	  ze	  Linked	  In	  
gebruikt	  hebben.	  En	  ja,	  zoals	  ik	  al	  zei,	  Facebook	  en	  Twitter	  wordt	  al	  tegenwoordig	  
allemaal	  dingen	  over	  geplaatst,	  recensies	  kunnen	  op	  geven,	  noem	  maar	  op.	  Dus	  ik	  vind	  
het	  belangrijk	  dat	  ze	  deze	  logos	  zo	  nadrukkelijk	  op	  de	  voorpagina	  presenteren.	  
Ik	  heb	  een	  minnetje	  gezet,	  en	  dat	  is	  bij	  de	  “Reacties	  van	  de	  Winnaars”:	  Ik	  vind	  het...het	  is	  
goed	  dat	  reacties	  van	  de	  winnaars	  er	  neerzetten,	  wat	  ze	  denken,	  wat	  mensen	  kunnen	  
verwachten	  maar	  ik	  vind	  het	  niet	  heel	  erg	  aantrek	  om	  het	  te	  lezen.	  Maar	  doe	  je	  een	  leuke	  
foto	  erbij	  zetten,	  maar	  kun	  je	  een	  leuke	  tekst	  doen,	  een	  leuke	  quote,	  maar	  ik	  vind	  het	  een	  
beetje	  te	  saai.	  Mijn	  aandacht	  werd	  er	  niet	  echt	  van	  getrokken	  om	  het	  daadwerkelijk	  te	  
lezen.	  Terwijl	  het	  wel	  leuk	  kan	  zijn	  als	  je	  zo’n	  reacties	  plaatst	  wat	  je	  nou,	  wat	  je	  waarde	  
daarvan	  kan	  zijn	  na	  de	  tijd.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
(Onderzoeker:	  Daar	  heb	  je	  een	  plus	  gezet	  bij	  het	  plaatje,	  bij	  het	  foto...)	  Ja,	  de	  rest	  heb	  ik	  
net	  al	  gedaan,	  dus	  dat	  hoef	  ik	  niet	  te	  doen	  want	  het	  dezelfde	  site	  is.	  Ik	  heb	  wel	  een	  plusje	  
bij	  het	  plaatje	  omdat	  ik	  het	  wel	  belangrijk,	  interessant	  en	  leuk	  vind	  om	  er	  ook	  iets	  
visueels	  daarbij	  te	  hebben.	  Ik	  bedoel,	  het	  is	  alleen	  tekst	  lezen	  is	  natuurlijk	  saai,	  daar	  
wordt	  je	  alleen	  maar	  gek	  van	  alleen	  maar	  tekst	  lezen.	  En	  iets	  visueels	  daarbij	  hoopt	  ook	  
de	  sfeer	  erop,	  zoals	  nu.	  De	  vraag	  “Hoe	  ziet	  de	  parasol	  van	  de	  toekomst	  eruit?”:	  dan	  denk	  
je	  “parasol”,	  denk	  je	  aan	  zon	  en	  op	  het	  plaatje	  zie	  je	  de	  parasol,	  je	  ziet	  de	  zon,	  ziet	  ook	  



nog	  strand,	  wat	  ook	  daarbij	  hoort.	  Dus	  ik	  vind	  het	  combineert	  goed	  met	  wat	  er	  staat	  en	  
trekt	  de	  aandacht	  en	  maakt	  het	  ook	  leuk	  om	  te	  bekijken	  deze	  pagina.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
Ik	  heb	  hier	  ook	  weer	  een	  aantal	  plusjes	  neergezet,	  zoals	  net	  over	  gezegd	  is	  dit	  een	  
toekomstige	  idee	  van	  een	  toekomstige	  website,	  die	  gemaakt	  moet	  worden.	  En	  ik	  heb	  het	  
eerst,	  allereerst	  weer	  een	  plus	  gezet	  bij	  het	  logo,	  zoals	  ik	  straks	  al	  aanhoud	  bij	  de	  vorige	  
keer,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  een	  website	  een	  logo	  heeft	  die	  aanspreekt	  en	  die	  ook	  duidelijk	  
is	  en	  want	  het	  een	  toekomstige	  website	  is	  en	  dit	  logo	  weer	  wordt	  gebruikt	  op	  dezelfde	  
plaats,	  creëer	  je	  weer	  een	  soort	  van	  herkenbaarheid	  naar	  je	  klanten	  toe,	  naar	  je	  
bedrijven	  toe.	  Dus	  ik	  vind	  het	  wel	  een	  goed	  punt.	  
Hetzelfde	  geldt	  voor	  “veelideeen.nl”,	  waar	  ik	  weer	  een	  plusje	  bij	  heb	  gezet.	  Het	  is	  
eigenlijk	  hetzelfde	  verhaal	  als	  bij	  het	  logo,	  het	  is	  weer	  hetzelfde	  idee,	  creëert	  weer	  de	  
herkenbaarheid.	  Je	  legt	  de	  nadruk	  weer	  op	  ideeën,	  waardoor	  de	  mensen	  sneller,	  hopelijk	  
sneller	  ideeën	  zullen	  plaatsen	  voor	  de	  bedrijven.	  
Ik	  heb	  weer	  een	  plusje	  gezet	  bij	  het	  inloggen,	  bij	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord.	  Dit	  is	  
weer	  hetzelfde,	  mensen	  moeten	  door	  een	  site	  komen,	  het	  moet	  duidelijk	  zijn	  wat	  ze	  
waar	  moeten	  invullen,	  het	  doel	  voor	  de	  bedrijven	  dat	  ze	  reacties	  gaan	  krijgen.	  Wat	  ik	  
helemaal	  goed	  hieraan	  vind	  is,	  ik	  heb	  het	  straks	  aangegeven,	  naast	  Facebook	  is	  ook	  
Twitter	  een	  van	  de	  belangrijke	  social	  medie	  en	  je	  ziet	  da	  Twitter	  er	  ook	  bij	  is	  gezet	  bij	  
het	  inloggen,	  dus	  ze	  hebben	  wel	  de	  belangrijkheid	  gezien	  van	  Twitter	  dat	  naast	  
Facebook	  ook	  Twitter	  belangrijk	  is	  en	  ook	  met	  Twitter	  kunt	  inloggen	  en	  al	  die	  gegevens	  
kunt	  invoeren,	  dus	  dat	  vind	  ik	  een	  goed	  initiatief	  van	  de	  toekomstige	  site.	  
Ik	  heb	  een	  plusje	  gezet	  daaronder	  bij	  de	  drie	  logos,	  want	  vorige	  keer	  stonden	  die	  
halverwege	  de	  site,	  het	  kan	  zijn	  dat	  mensen	  dat	  uit	  het	  hoofd	  zien,	  in	  ieder	  geval	  later	  
zien	  dan	  dat	  ze	  het	  boven	  zien.	  Dat	  mensen	  dus	  boven,	  als	  eerste	  kijken	  op	  de	  
webpagina,	  dan	  zien	  ze	  ook	  gelijk	  die	  social	  media.	  Dus	  ik	  vind	  het	  goed	  en	  zoals	  ik	  al	  zei	  
Linked	  In	  is	  een	  belangrijk	  netwerk	  tegenwoordig	  voor	  dit	  soort...voor	  bedrijven,	  voor	  
organisaties,	  voor	  contacten	  opdoen.	  
Ik	  heb	  een	  plusje	  gezet	  bij...ja...de	  keuzemenustijl	  waar	  je	  op	  moet	  klikken	  als	  je	  ergens	  
naar	  toe	  wilt	  op	  de	  site.	  Bij	  de	  vorige	  vond	  ik	  dit...vond	  ik	  het	  prima...oké...oké,	  dus	  niet	  
goed.	  Maar	  ik	  vind	  het,	  hier	  vind	  ik	  het	  goed	  omdat	  je	  het	  gebruik	  gaat	  maken	  van	  gele	  
rondje,	  ik	  weet	  niet	  wat	  het	  precies	  is,	  misschien	  dat	  het	  met	  een	  lampje	  te	  maken	  heeft,	  
wat	  ook	  van	  het	  logo	  is,	  is	  ook	  weer	  die	  herkenbaarheid	  creëert	  en	  het	  maakt	  ook	  iets	  
leuks	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  verschillende	  punten	  waar	  je	  op	  kunt	  klikken	  om	  op	  de	  
website	  te	  gaan.	  Dat	  vind	  ik	  belangrijk	  want	  je	  moet	  wel	  leuk	  blijven	  voor	  de	  gebruikers.	  
Ik	  heb	  weer	  een	  plusje	  gezet	  bij	  de	  aflopende	  vraagstukken,	  zoals	  ik	  al	  zei	  bij	  de	  vorige	  
keer	  is	  het	  belangrijk	  voor	  de	  bedrijven	  dat	  ze	  ook	  daadwerkelijk	  reacties	  krijgen	  op	  de	  
brainstormsessies	  die	  ze	  creëren.	  En	  door	  deze	  midden	  in	  de	  pagina	  te	  zetten	  met	  weer	  
de	  drie	  gele	  hokjes	  trek	  je	  de	  aandacht	  er	  wel	  naar	  toe.	  Dat	  dus	  ook	  voor	  de	  bedrijven,	  
die	  de	  reacties	  krijgen	  want	  de	  bedrijven	  het	  wel	  ook	  fijn	  vinden	  als	  ze	  hier	  iets	  
oppassen	  en	  ook	  reacties	  krijgen	  om	  een	  product	  te	  verbeteren	  of	  om	  een	  nieuw	  
innovatief	  product	  te	  creëren.	  Wat	  dat	  betreft	  vind	  ik	  het	  prima	  dat	  ze	  het	  midden	  op	  de	  
pagina	  doen	  met	  die	  aantrekkelijkheid	  van	  die	  drie	  gele	  blokjes.	  
Dan	  heb	  ik	  als	  laatste	  nog	  een	  plusje	  gezet	  bij...ja	  ik	  wat	  is	  het?...wie	  allemaal	  actief	  zijn,	  
dus	  de	  gebruikers	  van	  de	  site.	  Ik	  vind	  het,	  als	  iemand	  naar	  de	  site	  wilt	  gaan	  heb	  je	  
meestal	  zoiets	  van	  “ja,	  wat	  moet	  ik	  ermee,	  wat	  kan	  daarmee?”.	  Nou,	  als	  je	  hier	  dus	  kijkt	  
bij	  “Actief	  op	  veelideeen”,	  je	  ziet	  daar	  allemaal	  gebruikers	  die	  lid	  zijn	  van	  de	  site,	  ziet	  er	  
plaatjes	  bij,	  dus	  wie	  hun	  zijn,	  hun	  profielfoto,	  waardoor	  je	  een	  inschatting	  krijgt	  van	  “oh,	  
wie	  zit	  er	  nu	  eigenlijk	  op	  deze	  website?”.	  Dus	  ik	  vind	  het	  wel	  goed,	  goed	  om	  dat	  te	  laten	  



zien.	  Daardoor	  creer	  je	  een	  soort	  van	  herkenbaarheid	  van...je	  kan	  jezelf	  er	  gaan	  plaatsen,	  
vind	  ik	  wel	  mooi	  en...het	  hele	  verhaal,	  laat	  het	  mij	  zeggen,	  is	  eigenlijk	  wat	  ik	  van	  deze	  site	  
vind,	  van	  deze	  homepagina.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Zoals	  ik	  bij	  de	  vorige	  ook	  al	  heb	  aangegeven,	  het	  gaat	  om	  dat	  onderwerp	  hier,	  ik	  vind	  het	  
belangrijk	  dat	  er	  ook	  een	  plaatje	  bijzit.	  Het	  creëert	  iets	  visueels	  erbij,	  je	  trekt	  de	  
aandacht,	  je	  weet	  gelijk	  waar	  het	  over	  gaat,	  dat	  is	  ook	  belangrijk.	  Stukje	  tekst	  ernaast,	  
die	  legt	  wel	  een	  beetje	  uit	  wat	  het	  precies	  is.	  Dus	  ik	  vind	  het	  belangrijk	  datje	  iets	  visueels	  
hebt	  waar	  je	  naar	  kunt	  kijken,	  wat	  ook	  je	  aandacht	  daadwerkelijk	  trekt	  van	  de	  site.	  
Dan	  heb	  ik	  hier	  nog	  een	  plusje	  gezet	  bij	  het	  stemmen:	  “Stem	  op	  de	  best	  geformuleerde	  
vraag”.	  Ik	  vind	  wel	  een	  leuk	  initiatief	  omdat	  je	  dus	  de	  mensen	  al	  een	  soort	  van	  aanzet	  
geef	  waar	  ze	  op	  moeten	  stemmen	  en	  al	  die	  blokjes	  van	  “Stem”	  creëert	  toch	  ook	  een	  soort	  
van...ja...de	  aandacht	  gaat	  er	  wel	  naar	  uit	  om	  ook	  daadwerkelijk	  te	  stemmen.	  
En	  ik	  vind	  het	  wel	  goed	  om	  dit	  zo...op	  de	  site	  zijn	  ook	  allemaal	  van	  die	  kaders,	  dat	  vind	  ik	  
ook	  trouwens	  goed.	  En	  ja,	  je	  trekt	  je	  aandacht	  wel,	  je	  hebt	  het	  idee	  dat	  je	  ergens	  op	  kunt	  
stemmen,	  dat	  het	  ook	  leuk	  is	  om	  te	  stemmen.	  Dat	  is	  eigenlijk	  mijn	  evaluatie,	  mijn	  kijk	  op	  
de	  hele	  site.	  
	  
	  
Participant	  8:	  
Evaluatie	  1:	  
Nou,	  het	  concept	  van	  de	  website	  is	  dat	  ze	  laten	  gewoon	  vraagstukken	  posten	  en	  dan	  uit	  
de	  crowd	  reacties	  krijgen	  en	  daar	  een	  bedoeling	  aan	  te	  binden.	  
Ik	  denk	  wel	  dat	  dat	  een	  goed	  concept	  zou	  zijn,	  aangezien	  je	  zo	  centraal	  informatie	  kan	  
bereiken	  voor	  bedrijven.	  Ik	  denk	  wel	  dat	  mijn	  bedrijf	  ook	  op	  zich	  iets	  daaraan	  zou	  
hebben,	  alleen	  doen	  wij	  veel	  van	  de	  evaluatie	  intern	  en	  ik	  denk	  dat	  je	  hier	  misschien	  niet	  
voldoende,	  niet	  alle	  flexibiliteit	  hebt	  als	  je	  eigen	  onder	  zoek,	  wat	  wij	  doen,	  doet.	  
Ook	  lijkt	  me	  wel	  jammer	  dat	  je	  hier	  een	  vaste	  prijs	  betaald,	  maakt	  niks	  uit	  of	  je	  goede	  
uitkomsten	  krijgt	  of	  niet.	  Dus	  daar	  zit	  niet	  echt	  een	  garantie	  aan,	  aan	  deze	  vaste	  prijs.	  
Ik	  denk	  dat	  je	  problemen	  gaat	  krijgen	  met	  de	  tijd:	  de	  tijd	  kan	  heel	  makkelijk	  te	  groot	  zijn	  
of	  te	  klein	  en	  ook	  als	  je	  te	  veel	  reacties	  krijgt	  weet	  ik	  niet	  of	  de	  lay-‐out	  van	  de	  website	  
geschikt	  is	  om	  veel	  vraagstukken	  tegelijk	  te	  kunnen	  behandelen.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Ik	  start	  met	  de	  plus	  recht	  boven,	  die	  met	  “Login	  with	  Facebook”.	  Denk	  dat	  het	  zeker	  een	  
goed	  web	  element	  is	  omdat	  het	  de	  accessibility	  echt	  flink	  verhoogt,	  dat	  je	  niet	  hoeft	  te	  
registreren	  of	  zo.	  
Het	  bovenste	  plus	  links	  boven:	  ik	  vind	  het	  wel	  een	  goede	  banner,	  het	  staalt	  toch	  wel	  
enigszins	  imago	  uit	  en	  ziet	  er	  wel	  eens	  professioneel	  uit.	  
Dan	  de	  plus	  bij	  de	  aflopende	  vragen:	  dat	  is	  goed,	  geeft	  je	  een	  snelle	  overzicht,	  vooral	  ook	  
voor	  accessibility.	  En	  ook	  de	  count	  daarbij	  is	  op	  zich	  wel	  aardig	  omdat	  het	  gewoon...het	  
is	  gewoon	  een	  duidelijk	  element,	  dat	  je	  wel	  gewoon	  informatie	  geeft.	  Het	  is	  niet	  
overdadig	  of	  zo.	  De	  aflopende	  vragen	  geven	  gewoon	  voldoende	  informatie	  in	  dit	  kleine	  
gebied.	  
En	  dan	  een	  min	  bij	  “Totaal	  prijzengeld”	  en	  “Vraagstukken”:	  ik	  vind	  niet	  dat	  het	  
professionaliteit	  uitstraalt.	  Voor	  een	  klein	  bedrijf	  zou	  je	  het	  kunnen	  aantreffen	  maar	  niet	  
bij	  grote	  bedrijven.	  En	  als	  je	  het	  weg	  zou	  laten,	  denk	  ik	  dat	  het	  zeker	  beter	  zou	  zijn	  
omdat	  je	  meer	  professionaliteit	  uitstraalt.	  Zoiets	  hoeft	  niemand	  te	  weten	  en	  het	  zou	  



eigenlijk	  alleen	  maar	  statistiek	  geven	  waar	  niemand	  eigenlijk	  iets	  aan	  heeft	  als	  je	  echt	  
groot	  wilt	  worden.	  Het	  zou	  meer	  iets	  zijn	  voor	  investors,	  ten	  minste	  hoeft	  het	  niet	  op	  de	  
voorpagina	  te	  zijn	  of	  zo.	  
De	  reacties	  van	  de	  winnaars,	  wat	  onderaan	  staat	  bij	  aflopende	  vragen,	  dat	  is	  
gewoon....heb	  ik	  ook	  een	  min	  neergezet,	  dat	  is	  niet	  duidelijk	  hier.	  Daar	  zou	  ik	  dan	  
misschien	  in	  plaats	  van,	  zou	  ik	  zo’n	  klein	  dingetje	  aan	  de	  zijkant	  plakken	  wat	  kleine	  of	  
fragmenten	  geeft	  van	  de	  reacties,	  maar	  misschien	  ook	  wel	  gewoon...hier	  werd	  ook	  wel	  
ingeknipt...neem	  ik	  aan	  en	  daar	  zou	  je	  ook	  gaan	  kunnen	  knippen,	  dat	  je	  ze	  buiten	  kunt	  
plakken	  en	  dan	  veel	  dunner	  gezet	  of	  fragmenten	  uit	  de	  data.	  Ja,	  dat	  was	  dit.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
De	  antwoordtijd	  met	  de	  tijdsdruk	  vind	  ik	  zeker	  goed.	  
De	  quote	  van	  de	  winnaar	  hier	  is	  een	  beetje	  overdadig,	  omdat	  die	  op	  de	  hoofdpagina	  zat.	  
Ik	  hoef	  hem	  niet	  overal	  te	  zien.	  Het	  is	  een	  beetje	  te	  veel.	  
Ik	  vind	  het	  ook	  jammer,	  de	  lay-‐out	  van	  dat	  vraagstuk:	  gewoon	  leeg,	  het	  lijkt	  alsof	  het	  
gewoon,	  het	  ziet	  er	  niet	  gewoon,	  het	  ziet	  gewoon	  niet	  mooi	  uit.	  
En	  ook	  het	  dubbele:	  ik	  zie	  de	  vraag,	  het	  vraagstuk	  zie	  ik	  drie	  keer.	  Dat	  is	  echt	  gewoon	  
niet	  nodig,	  zou	  misschien	  beter	  kunnen.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
De	  plus	  bovenaan:	  het	  nieuwe	  menu	  lijkt	  me	  zeker	  beter.	  Dat	  geef	  je	  gewoon	  toegang	  tot	  
heel	  veel	  heel	  snel,	  wat	  beter	  lijkt	  dan	  zoeken.	  Gewoon	  hier	  bovenaan	  staan	  allemaal	  
dingen	  die	  je	  vaker	  gebruikt,	  dus	  die	  zijn	  er	  goed	  gepositioneerd.	  
En	  de	  min	  rechtsboven,	  “Login	  with	  Twitter”,	  vind	  ik	  persoonlijk	  niet	  nodig.	  Ik	  denk	  dat	  
daar	  niemand	  zou	  zijn	  die	  geen	  Facebook	  heeft,	  maar	  wel	  Twitter.	  En	  nu	  schept	  het	  	  
meer	  een	  beetje	  wanorde	  omdat	  je	  nu	  drie	  inlog-‐knoppen	  hebt.	  En	  dat	  ziet	  gewoon	  een	  
beetje	  chaotisch	  uit	  dan.	  
De	  plus	  bij	  “Aflopende	  vraagstukken”:	  met	  het	  snelle	  antwoord	  is	  zeker	  een	  plus	  omdat	  
je	  nog	  sneller,	  als	  je	  ideeën	  binnen	  schiet	  dan	  begin	  je	  gewoon	  met	  typen	  en	  dan	  moet	  je	  
je	  later	  inloggen	  maar	  dat	  geeft	  zeker	  impuls	  omdat	  je	  direct	  start	  met	  typen	  en	  niet	  
eerst	  gaat	  inloggen	  of	  zo,	  dat	  is	  wel	  een	  plus.	  
Het	  hele	  sociale	  gedeelde	  met	  “Winnaar	  van	  de	  maand”,	  en	  “Actief...”,	  dat	  vind	  ik	  ook	  
weer	  niet	  heel	  professionaliteit	  uitstralend	  voor	  een	  groot	  bedrijf.	  Ik	  denk	  niet	  zo	  zeer	  
dat	  het	  de	  gebruiker	  zal	  schaden	  als	  wel	  meer	  de	  relatie	  met	  de	  bedrijven	  die	  je	  wilt	  
hebben	  omdat...ja...het	  zier	  er	  gewoon	  voor	  hunzelf	  niet	  zo	  goed	  uit.	  En	  ook	  de	  
competitie,	  die	  zou	  eigenlijk	  niet	  nodig	  zijn	  voor	  de	  concept	  want	  als	  je	  je	  juist	  richt	  op	  
kwaliteit	  en	  niet	  op	  kwantiteit.	  Dus,	  je	  hebt	  wel	  een	  beloning	  per	  persoon,	  voor	  de	  
winnaar,	  daar	  heb	  je	  in	  ieder	  geval	  de	  bedoeling	  de	  meest	  actieve	  persoon,	  want	  de	  beste	  
persoon	  kan	  ook	  heel	  goed	  de	  meest	  actief	  persoon	  zijn,	  krijgt	  sowieso	  de	  bonus	  voor	  
zichzelf.	  Dus,	  alleen	  want	  meer	  gaan	  scheppen	  is	  echt	  geen	  goed	  recept	  voor	  een	  bedrijf.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Ik	  start	  met	  de	  plus	  bovenaan.	  Dit	  is	  gewoon	  echt	  beter	  gevuld.	  Dit	  is	  een	  beetje	  te	  veel	  
tekst	  naar	  mijn	  zin,	  maar	  het	  geeft	  een	  betere	  indruk	  dan	  de	  vorige	  tekst	  met	  heel	  veel	  
wit	  waar	  de	  dingen	  gewoon	  niet	  leken	  te	  passen.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  plus	  gezet	  bij	  de	  multiple	  choice	  vragen.	  Ik	  denk	  wel	  dat	  het	  zeker	  een	  
goed	  idee	  is	  voor	  een	  later	  stadium	  of	  een	  heel	  vroeg	  stadium	  van	  de	  vragenlijst	  omdat	  
multiple	  choice	  gewoon	  ook	  nog	  een	  keer	  de	  toegang	  verbetert,	  wat	  bij	  crowdsourcing	  
denk	  ik	  echter	  heel	  belangrijk	  is,	  dat	  zo	  makkelijk	  mogelijk	  toegang	  kunnen	  krijgen.	  



En	  de	  min	  rechts	  onderaan,	  dat	  heb	  ik	  net	  al	  uitgelegd,	  dat	  competitie	  lijkt	  me	  gewoon	  
niet	  goed	  voor	  een	  bedrijf.	  
	  
	  
Participant	  9:	  
Evaluatie	  1:	  
De	  website	  is	  een	  website,	  waar	  je	  vragen	  kunt...waar	  je,	  als	  een	  bedrijf	  vragen	  heeft,	  die	  
naar	  de	  website	  toesturen	  en	  een	  bedrag	  voor	  geven,	  voor	  een	  goed	  antwoord	  of	  het	  
beste	  antwoord.	  En	  dan	  kun	  je,	  zelf	  kun	  je	  vragen	  insturen	  of	  als	  je	  ideeën	  hebt,	  ideeën	  
insturen	  en	  zo	  een	  goed	  antwoord	  vinden	  voor	  een	  vraag	  en	  dat	  kan	  je	  doen	  door	  middel	  
van	  je,	  bijvoorbeeld	  jouw	  Facebook-‐account.	  
(Onderzoeker:	  En	  zou	  het	  een	  nut	  voor	  jouw	  bedrijf	  kunnen	  hebben?)	  Ik	  denk	  dat	  als	  
een	  bedrijf	  feedback	  wilt	  hebben,	  maar	  zijn	  ze	  niet	  zo	  innovatief,	  als	  ze	  bij	  een	  bepaald	  
probleem	  zitten	  en	  ze	  komen	  zelf	  niet	  uit,	  dat	  ze	  bijvoorbeeld	  hier	  gebruik	  van	  kunnen	  
maken	  omdat	  het	  redelijk	  goedkoop	  is	  in	  vergelijking	  met	  een	  consultant	  inhuren	  of	  wat	  
dan	  ook.	  Dus	  ik	  denk	  wel	  dat	  het	  handig	  is.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Oké,	  ik	  heb	  een	  plusje	  bij	  het	  “Login	  with	  Facebook”	  omdat	  iedereen	  heeft	  tegenwoordig	  
wel	  Facebook	  en	  ik	  denk	  dat	  veel	  meer	  mensen	  daarmee	  geen	  moeite	  hebben	  om	  in	  te	  
loggen,	  want	  het	  toch	  makkelijk	  is.	  
Ik	  vind	  de	  balk,	  waar	  “Home”,	  “Vraagstuk”,	  “Hoe	  werkt	  het”	  en	  “Bedrijf”	  bijstaat,	  vind	  ik	  
goed,	  want	  bedrijven	  direct	  kunnen	  vinden	  van	  “Oké,	  daar	  staat	  mijn	  info”.	  Dus	  dat	  is	  
duidelijk.	  
Een	  minnetje	  bij	  de	  “Reacties	  van	  winnaars”,	  want	  dat	  is	  niet	  interessant	  voor	  een	  
bedrijf.	  
En	  een	  plus	  met	  “Uw	  vraagstuk	  online”	  onderin,	  omdat	  daar	  direct	  staat	  hoe	  je	  contact	  
met	  ze	  kunt	  opnemen.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
Ik	  heb	  hier	  een	  plusje	  bij	  “Hoe	  ziet	  de	  parasol	  van	  de	  toekomst	  eruit”	  omdat	  het	  eigenlijk	  
een	  goede	  voorbeeld	  van	  een	  vraag	  die	  je	  kunt	  uploaden,	  plus	  er	  staat	  nog	  bij	  hoeveel	  
tijd	  je	  nog	  hebt	  om	  te	  antwoorden...wat	  ik	  wel	  duidelijk	  vind.	  
Nou,	  net	  als	  bij	  de	  andere	  staat	  er	  een	  plusje	  bij	  de	  “Login	  with	  Facebook”.	  
En	  er	  staat	  een	  plusje	  bij	  “Je	  moet	  inloggen”,	  om	  reacties	  te	  kunnen	  geven	  omdat	  het	  
voor	  een	  bedrijf	  dan	  handig	  is	  om	  te	  zien	  wie	  het	  antwoord	  heeft	  verzonnen	  voor	  
verdere	  vragen.	  
Ik	  heb	  een	  min	  bij	  de	  “Quote	  van	  onze	  winnaars”	  omdat	  ik	  dat	  niet	  interessant	  vind	  voor	  
een	  bedrijf...en	  dat	  is	  het.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
Nou,	  plusje	  bij	  de	  balk,	  bij	  de	  homebalk.	  (Onderzoeker:	  Bij	  het	  menu...)	  Bij	  het	  menu,	  ja,	  
sorry.	  Daar	  staat	  nog	  steeds	  “Bedrijf”,	  maar	  staat	  ook	  gewoon	  andere	  vragen	  duidelijker	  
uitgelegd.	  
Plusje	  bij	  de	  “Aflopende	  vraagstukken”	  omdat	  je	  nog	  ziet	  wat	  je	  hebt	  en	  hoeveel	  tijd	  je	  
daarvoor	  hebt	  en	  hoeveel	  je	  daarvoor	  kunt	  verdienen.	  
Nou,	  min	  bij	  de	  “Winnaars	  van	  de	  maand”	  en	  “Winnaars	  van	  het	  jaar”	  en	  min	  bij	  “Actief	  
op	  veelideeen”	  omdat	  ik	  dat	  allemaal	  niet	  interessant	  vind	  voor	  een	  bedrijf.	  Misschien	  



interessant	  als	  je	  zelf	  hieraan	  wilt	  meedoen	  en	  vragen	  beantwoorden	  maar	  fijn	  is	  het	  
niet.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Weer	  plusje	  bij	  de	  menubalk,	  plusje	  bij	  het	  “Login	  with	  Twitter”.	  Mocht	  een	  bedrijf	  
Twitter	  hebben,	  kunnen	  ze	  zich	  daar...want	  dan	  kunnen	  bedrijven	  daar	  ook	  een	  beetje	  
mee	  reclame	  maken.	  
Nou,	  plusje	  bij	  voetbalschoenen	  omdat	  dat	  een	  goed	  voorbeeld	  is	  voor	  een	  bedrijf.	  
Misschien	  wat	  ze	  onder	  ander	  op	  de	  website	  zouden	  kunnen	  posten.	  
En	  een	  min	  bij	  de	  “Winnaars	  van	  de	  maand”,	  “Winnaars	  van	  het	  jaar”	  omdat	  dat	  niks	  te	  
maken	  heeft	  voor	  een	  bedrijf.	  
	  
	  
Participant	  10:	  
Evaluatie	  1:	  
Ik	  denk	  dat	  de	  website	  gaat	  over...of	  dat	  ze	  geschikt	  is	  voor	  bedrijven,	  die	  antwoorden	  
willen	  hebben	  op	  belangrijke	  vragen	  voor	  hen.	  En	  dat	  ze	  die	  vragen	  kunnen	  stellen	  nadat	  
ze	  aangemeld	  zijn	  en	  dat	  dus	  heel	  veel	  mensen	  naar	  de	  vraag	  gaan	  kijken	  ne	  kijken	  of	  ze	  
de	  vraag	  kunnen	  beantwoorden.	  En	  dat	  is	  volgens	  mij	  nuttig	  voor	  het	  bedrijf	  omdat	  dan	  
heel	  veel	  mensen	  daarna	  kijken	  en	  als	  heel	  veel	  mensen	  daarna	  kijken	  heb	  je	  meer	  in	  
zicht	  in	  de	  vraag	  zelf	  en	  kun	  je	  misschien	  terecht	  bij	  het	  goede	  antwoord.	  
	  
Evaluatie	  2:	  
Huidige	  website	  –	  startpagina	  
Het	  eerste	  plus	  links	  boven	  heb	  ik	  gezet	  omdat	  ik	  het	  logo	  heel	  goed	  vind	  en	  ook	  het	  
verschil	  tussen	  de	  kleuren	  bij	  “Veelideeen”,	  dus	  “veel”	  in	  zwart,	  “ideeën”	  in	  oranje.	  Vind	  
ik	  heel	  goed	  omdat	  je	  dan	  meteen	  weet	  waarover	  het	  gaat.	  
Bij	  de	  eerste	  min,	  dus	  naast	  de	  twee	  vragen,	  die	  heb	  ik	  gezet	  omdat	  ik	  de	  vragen	  een	  
beetje	  vaag	  vind.	  Ik	  vind	  niet	  dat	  het	  echt	  vragen	  zijn	  die...of	  war	  je	  echt	  weet	  waarover	  
het	  gaat	  en	  zijn	  echt	  algemene	  vragen	  en	  ik	  zou	  niet	  echt	  weten	  wat	  ik	  hiermee	  moet.	  
Het	  plus	  daaronder	  vind	  ik	  goed	  omdat	  je	  meteen	  weet	  wat	  de	  prijzen	  zijn,	  welke	  tijd	  je	  
ongeveer	  nodig	  hebt	  om	  een	  echte	  goede	  vraag	  te	  krijgen,	  dus	  daar	  staat	  altijd	  de	  
antwoordtijd	  daarbij.	  
En	  het	  plus	  rechts	  bij	  “4	  vraagstukken	  online”	  heb	  ik	  gezet	  omdat	  je	  hier	  een	  overzicht	  
hebt.	  
En	  het	  min	  heb	  ik	  gezet	  omdat	  er	  maar	  vier	  vraagstukken	  online	  zijn	  en	  dat	  lijkt	  een	  
beetje	  weinig.	  
“Reacties	  van	  winnaars”	  heb	  ik	  goed	  beoordeelt	  omdat...nou,	  natuurlijk	  zegt	  iedereen	  dat	  
het	  leuk	  is	  de	  mensen,	  dat	  het	  bijna	  goed	  is	  eigenlijk.	  
En	  het	  min	  bij	  “Uw	  vraagstuk	  online”	  heb	  ik	  gezet	  omdat...ik	  vind	  het	  een	  beetje...je	  ziet	  
het	  niet	  zo	  heel	  goed,	  het	  staat	  gewoon	  maar	  rechtsonder	  en	  daar	  kijk	  je	  niet	  zo	  heel	  veel	  
naar.	  Dus	  dat	  had	  ik	  wat	  opvallender	  gemaakt	  denk	  ik.	  
	  
Huidige	  website	  –	  vraagstuk	  
In	  de	  midden	  heb	  ik	  dus	  bij	  de	  vraag	  en	  bij	  het	  plaatje	  heb	  ik	  een	  min	  gezet	  omdat...nou,	  
het	  is	  gewoon	  niet	  zo	  heel	  veel	  tekst	  en	  het	  is	  een	  heel	  rare	  vraag	  om	  als	  voorbeeld	  te	  
nemen	  vind	  ik	  want	  het	  gaat	  maar	  om	  een	  parasol	  en	  daar	  weten	  de	  meeste	  bedrijven	  
niet	  wat	  ze	  met	  de	  site	  kunnen	  eigenlijk.	  
Bij	  “Hoe	  werkt	  het?”	  heb	  ik	  een	  plus	  gezet	  omdat,	  nou,	  je	  een	  algemeen	  overzicht	  te	  
weten	  komt	  wat	  je	  eigenlijk	  moet	  doen	  als	  je	  mee	  wilt	  doen	  aan	  de	  website.	  



“Quote	  van	  onze	  winnaars”	  vond	  ik	  ook	  goed	  omdat	  het	  natuurlijk	  heel	  positief	  was	  van	  
die	  persoon.	  
En	  “Volg	  ons”	  heb	  ik	  ook	  positief	  beoordeelt	  omdat...nou,	  voor	  de	  meeste	  bedrijven	  is	  het	  
op	  dit	  moment	  best	  wel	  belangrijk	  om	  ook	  via	  de	  social	  networks	  te	  werk	  te	  gaan.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  startpagina	  
De	  eerste	  deel,	  dus	  logo	  en	  zo	  vind	  ik	  ook	  weer	  goed.	  Je	  hebt	  iets	  meer	  mogelijkheden,	  
dus	  dat	  vind	  ik	  ook	  wel	  goed.	  Maar	  ik	  vond	  het	  niet	  echt	  uitstaand	  tegenover	  de	  andere,	  
dus	  daarom	  heb	  ik	  ook	  geen	  plus	  gezet.	  Ik	  vind	  het	  wel	  iets	  beter.	  
Bij	  “Aflopende	  vraagstukken”	  vond	  ik	  de	  vragen	  ook	  weer	  beetje...niet	  zo	  echt	  
belangrijke	  vragen	  eigenlijk.	  Dus,	  daar	  had	  ik	  wel	  iets	  serieuzere	  vragen	  gewild.	  
En	  daaronder,	  dus	  de	  overzicht	  over	  prijs	  en	  antwoordtijd	  vind	  ik	  heel	  goed.	  Ook	  dat	  je	  
je	  antwoord	  meteen	  kan	  versturen.	  
Bij	  “Vraagstukken	  online”	  heb	  ik	  deze	  keer	  alleen	  een	  plus	  gezet	  omdat	  daar	  heel	  veer	  
vragen	  online	  zijn	  en	  er	  staat	  natuurlijk	  ook	  heel	  veel	  geld	  en	  dat	  is	  volgens	  mij	  
aantrekkelijker	  voor	  mensen,	  die	  mee	  willen	  doen.	  
“Actief	  op	  veelideeen”	  vond	  ik	  op	  zich	  goed,	  dus	  ik	  heb	  er	  een	  plus	  gezet...omdat	  je	  
meteen	  de	  punten	  ziet	  en...ja,	  je	  ziet	  ook	  de	  statussen,	  zeg	  maar,	  van	  die	  mensen,	  dus	  
amateur	  of	  professioneel	  of	  zo.	  
Een	  min	  heb	  ik	  gezet	  omdat	  je...nou,	  eigenlijk	  is	  het	  niet	  zo	  heel	  erg	  nodig	  vind	  ik	  als	  je	  
hier	  mee	  wilt	  doen.	  Het	  is	  wel	  een	  overzicht	  en	  misschien	  een	  motivatie	  maar	  op	  zich	  is	  
het	  niet	  zo	  heel	  erg	  nodig.	  
En	  ik	  heb	  er	  nog	  een	  plus,	  hier	  bij	  “Winnaar	  van	  de	  maand”	  en	  “Winnaar	  van	  het	  jaar”:	  
vind	  ik	  wel	  goed,	  omdat	  het...nou,	  het	  werkt	  ook	  een	  beetje	  als	  motivatie	  vind	  ik.	  
	  
Conceptwebsite	  –	  vraagstuk	  
Ik	  vond	  de	  overzicht	  van	  de	  voetbalschoenen	  vond	  ik	  positief.	  Je	  hebt	  een	  beetje	  
ervaring	  met	  het	  onderwerp	  denk	  ik	  als	  je	  dat	  leest.	  Dus	  je	  kan	  jezelf	  een	  beetje	  inlezen	  
daarin.	  
Daaronder:	  “Stem	  op	  de	  best	  geformuleerde	  vraag”	  vind	  ik	  ook	  goed	  omdat	  je	  nou	  
meteen	  een	  overzicht	  hebt	  van	  allemaal	  verschillende	  vragen	  en	  er	  zijn	  nog	  meer	  
mensen	  bij	  betrokken,	  dus	  die	  mensen	  daar	  kunnen	  stemmen.	  
En	  dat	  is	  alles	  een	  beetje	  hetzelfde...aan	  de	  kant...en	  dit	  beneden	  heb	  ik	  ook	  positief	  
beoordeeld	  (Onderzoeker:	  Bij	  klantenservice	  en	  al	  de	  informatielinks?)	  Ja,	  vraagstukken,	  
hoe	  werkt	  het	  blabla,	  heb	  ik	  ook	  positief	  beoordeeld	  omdat	  je	  hier	  nog	  een	  klein	  
overzicht	  hebt	  en...zeg	  maar,	  als	  je	  echt	  naar	  een	  ding	  wil	  gaan	  of	  echt	  iets	  wil	  weten	  over	  
contactformulier	  kun	  je	  hier	  beneden	  terecht	  en	  hoeft	  niet	  de	  hele	  pagina	  eerst	  te	  
scannen.	  
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1/2	   	  
Ja	  

Ja	   1:	  
“Menu	  
is	  
overzic
htelijk”,	  
“Misschi
en	  dat	  
de	  stift	  
een	  
beetje	  
overkill	  
is.	  Er	  
zijn	  wel	  
heel	  
veel	  
dingen	  
waar	  
een	  
beetje	  
klodder	  
is.”	  
2:	  “Het	  
wordt	  
een	  
beetje	  
vol”,	  
“Kan	  
een	  
beetje	  
verwarr
end	  zijn	  
met	  het	  
extra	  
knopje	  
van	  
Faceboo

1:	  “	  
Menu	  is	  
overzic
htelijk”,	  
“Het	  
logo	  ziet	  
er	  leukt	  
uit”,	  
“Misschi
en	  dat	  
de	  stift	  
een	  
beetje	  
overkill	  
is.	  Er	  
zijn	  wel	  
heel	  
veel	  
dingen	  
waar	  
een	  
beetje	  
klodder	  
is.”	  
2:	  “Het	  
wordt	  
een	  
beetje	  
vol,	  
vooral	  
de	  extra	  
bolletjes	  
en	  
stiften	  
(...)	  kan	  
een	  

1:	  
“Dat	  is	  
wel	  
intere
ssant,	  
dan	  
weet	  
je	  
welke	  
er	  
binne
nkort	  
afloop
t.”,	  “Ik	  
zou	  
niet	  
weten	  
wat	  
ervan	  
uren	  
en	  
welke	  
tijd	  
daarm
ee	  
bedoe
lt	  
wordt.
”	  

1:	  “Je	  
kunt	  
leuke	  
dingen	  
bijhoud
en,	  
zoals	  
aantal	  
vraagst
ukken	  
en	  de	  
daarme
e	  
verbon
den	  
prijs	  en	  
dat	  
soort	  
dingen
”,	  “Je	  
ziet	  
meerde
ren	  
aflopen
de	  
vragen,	  
je	  ziet	  
de	  
meest	  
kortst	  
aflopen
de	  
denk	  
ik”	  

	  
1:	  
“Deze	  
kan	  
eigenlij
k	  ook	  
weg.	  Ik	  
denk	  
dat	  het	  
het	  
best	  op	  
de	  
main-‐,	  
de	  
hoofdp
agina,	  
de	  
index	  
goed	  
zit,	  
daar	  
zie	  je	  
algeme
en	  
inform
atie”	  

1:	  “En	  
deze	  
kan	  
eigenlij
k	  ook	  
weg	  
(...)	  	  Ik	  
denk	  
dat	  het	  
het	  
best	  op	  
de	  
main-‐,	  
de	  
hoofdp
agina,	  
de	  
index	  
goed	  
zit,	  
daar	  
zie	  je	  
algeme
en	  
inform
atie”	  

	  
“Ik	  
zou	  
zegge
n	  dat	  
je	  de	  
drie	  
blokje
s	  
rechts	  
weg	  
moet	  
halen.
”,	  “Ze	  
zijn	  
niet	  
per	  se	  
te	  
gebrui
ken.”	  

	  
“En	  ik	  
zou	  
zegge
n	  dat	  
je	  de	  
drie	  
blokje
s	  
rechts	  
weg	  
moet	  
halen..
.niet	  
per	  
se...ze	  
zijn	  
niet	  
per	  se	  
te	  
gebrui
ken”,	  
“En	  ik	  
zou	  
zegge
n	  dat	  
je	  de	  
drie	  
blokje
s	  
rechts	  
weg	  
moet	  
halen..
.niet	  
per	  

1:	  “Ik	  
zou	  
zegge
n	  dat	  
je	  de	  
drie	  
blokje
s	  
rechts	  
weg	  
moet	  
halen.
”,	  “Ze	  
zijn	  
niet	  
per	  se	  
te	  
gebrui
ken.”	  

1:	  “En	  
ik	  zou	  
zegge
n	  dat	  
je	  de	  
drie	  
blokje
s	  
rechts	  
weg	  
moet	  
halen.
..niet	  
per	  
se...ze	  
zijn	  
niet	  
per	  se	  
te	  
gebru
iken”	  

2:	  
“...w
eet	  
ik	  
eerli
jk	  
geze
gd	  
niet	  
wat	  
ik	  
daa
r	  
moe
t	  
doe
n.	  
Van	  
wie	  
zijn	  
ze	  
bed
acht	  
zeg	  
maa
r”	  

2:	  
“(Ik)	  
wee
t	  (...)	  
eerli
jk	  
geze
gd	  
niet	  
wat	  
ik	  
daar	  
moe
t	  
doe
n.”,	  
“.	  
Van	  
wie	  
zijn	  
ze	  
bed
acht	  
zeg	  
maa
r,	  
van	  
de	  
men
sen	  
die	  
de	  
web
site	  
beke
ken	  

	  
“Ik	  
vond	  
dit	  zelf	  
niet	  zo	  
intere
ssant”	  

“En	  ik	  
vond	  
dit	  zelf	  
niet	  zo	  
intere
ssant”	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	  



k”	   beetje	  
verwarr
end	  zijn	  
met	  het	  
extra	  
knopje	  
van	  
Faceboo
k”	  

se...ze	  
zijn	  
niet	  
per	  se	  
te	  
gebrui
ken”	  

of	  
van	  
de	  
web
site	  
zelf.
”	  
	  

2	   1/2	   Ja	   2:	  “navigatielijst...	  er	  
staat	  nu	  zo	  veel	  en	  
dat	  is	  echt	  
onoverzichtelijk”	  

1:	  “Heel	  kort	  en	  
duidelijk	  te	  zien”,	  
“Minder	  goed	  
vind	  ik	  dat	  witte	  
plek”	  
2:	  “...het	  nu,	  ja,	  
wel	  
overzichtelijk	  is”,	  
“Bij	  
‘antwoord’...ik	  
vind	  het	  goed	  dat	  
je	  meteen	  de	  
antwoord	  
versturen	  kunt	  
en	  dan	  niet	  nog	  
eerst	  ergens	  nog	  
op	  moet	  klikken”	  

1:	  “Overzichtelijk	  
en	  duidelijk”,	  
“Meer	  centraal	  
zetten”	  
2:	  “Ik	  vind	  nog	  
goed	  dat	  er	  een	  
spatie	  tussen	  is”	  

-‐	   1:	  “...ik	  het	  goed	  
vind	  dat	  ze	  ook	  
met	  sociale	  
media	  werken”	  

1:	  
“Misschien	  
kan	  de	  
vraag	  iets	  
groter”,	  
“Daar	  staat	  
alles	  door	  
elkaar	  “,	  
“Goed	  dat	  
daar	  maar	  
in	  eerste	  
instantie	  
meteen	  te	  
zien	  is	  om	  
hoeveel	  geld	  
het	  gaat”,	  
Countdown:	  
“Groot	  en	  
duidelijk”,	  
“...ik	  goed	  
vind	  dat	  
daar	  een	  
foto	  bij	  
komt”	  
2:	  “...is	  een	  
goed	  foto	  en	  
het	  past	  ook	  
echt	  bij	  de	  
tekst”,	  “Vind	  
ik	  het	  goed...	  
dat	  je	  nu	  op	  
een	  vraag	  
kunt	  
stemmen,	  
dus	  dat	  je	  
niet	  zelf	  een	  
antwoord	  
moet	  
intypen”	  

“Is	  wel	  leuk,	  dan	  
zie	  je	  ook	  wie	  er	  
alles	  meedoet.”	  

“Dat	  is	  wel	  
leuk	  om	  te	  
zien	  
hoeveel...p
unten	  je	  
überhaupt	  
nodig	  hebt	  
en	  hoe	  je	  in	  
relatie	  
staat	  met	  
andere	  
mensen	  
om	  naar	  
boven	  te	  
komen”	  

-‐	  



3	   1/2	   Ja	   1:	  “Gebruiksnaam	  
en	  wachtwoord...op	  
zich	  verstop	  staat,	  
het	  is	  niet	  op	  het	  
plaats	  waar	  je	  het	  
eerste	  kijkt”,	  “Het	  is	  
gewoon	  een	  simpel	  
menu,	  niet	  zo	  veel	  
opties,	  lekker	  
makkelijk”,	  “De	  
zoekbalk	  staat	  goed	  
in	  beeld”	  
2:	  “Registreren	  en	  
wachtwoord	  
vergeten...het	  is	  niet	  
duidelijk	  dat	  het	  om	  
linkjes	  gaat”,	  “Ik	  zou	  
gebruikersnaam	  en	  
wachtwoord	  onder	  
elkaar	  zetten”,	  
“...bolletjes	  achter	  
de	  menu	  items:	  ik	  
vind	  ze	  lelijk	  en	  ze	  
hebben	  geen	  zin	  en	  
zorgen	  alleen	  maar	  
ervoor	  dat	  het	  
menu	  breder	  
wordt”,	  “...ik	  de	  
zoekbalk	  mis”	  

1:	  “Ik	  vind	  het	  
leuk	  dat	  een	  
aantal	  vragen	  in	  
beeld	  staan,	  met	  
de	  prijs	  die	  erbij	  
staat”,	  “’meer	  
vraagstukken’...	  
niet	  duidelijk	  is,	  
of	  het	  een	  link	  is”	  
2:	  “...ik	  het	  
antwoordhokje	  
te	  klein	  vind”	  

-‐	   “Het	  is	  gewoon	  
klein	  tekst,	  
mensen	  zien	  
het,	  zien	  dat	  er	  
een	  aantal	  
reacties	  zijn,	  
lezen	  het	  
misschien	  in	  
een	  keer	  half.	  
Voor	  de	  rest	  zal	  
het	  weinig	  
interesse	  
trekken.	  
“	  

1:	  “Ik	  vind	  niet	  
dat	  dat	  op	  de	  
mainpagina	  
thuis	  hoort”	  

1:	  “Het	  is	  
niet	  
duidelijk	  
precies	  het	  
verschil	  
tussen	  het	  
eind	  van	  de	  
antwoord	  
en	  waar	  de	  
vraag	  
eigenlijk	  
begint”,	  “Ik	  
het	  nog	  
nooit	  een	  
post	  it	  
gezien	  die	  
er	  zo	  
uitziet”,	  “De	  
vraag	  staat	  
ergens	  
onderaan	  de	  
pagina,	  in	  
ieder	  geval	  
de	  
beschrijving	  
van	  de	  
vraag,	  zit	  
half	  
onderaan	  de	  
pagina	  met	  
witruimte	  
daartussen.”
,	  “De	  
afbeelding	  
lijkt	  echt	  
lelijk	  erin	  
geplakt	  en	  
is	  verder	  er	  
niets	  mee	  
gedaan”	  
2:	  “...de	  
afbeelding	  
omdat	  deze	  
nog	  steeds	  
gewoon	  
heel	  lelijk	  in	  
is	  geplakt”,	  
“De	  tekst,	  

“Ik	  hoef	  niet	  te	  
weten	  wie	  
allemaal	  actief	  
zijn	  op	  deze	  site,	  
in	  ieder	  geval	  
niet	  als	  ik	  op	  de	  
homepagina	  
kom.”,	  “Ik	  heb	  
een	  min	  gezet	  
omdat	  daar	  
‘meer’	  staat,	  
terwijl	  onderaan	  
ook	  nog	  een	  
paginalink	  staat.	  
Of	  het	  ene	  of	  het	  
ander,	  maar	  niet	  
allebei”	  

“’X	  aantal	  
dagen’	  
vind	  ik	  op	  
zich	  
overbodig”
,	  “...de	  
waarde	  
achter	  de	  
namen,	  het	  
is	  niet	  
duidelijk	  
wat	  het	  is”	  

-‐	  



too	  long,	  did	  
not	  read.	  
Het	  is	  
gewoon	  veel	  
te	  lang”,	  “Ik	  
zou	  
persoonlijk	  
de	  
stemknop	  
gewoon	  
voor	  de	  
antwoord	  
zetten,	  
zodat	  je	  niet	  
eerst	  iedere	  
keer	  
helemaal	  
naar	  rechts	  
hoeft	  te	  
kijken	  om	  te	  
zien	  welke	  
stemknop	  
naar	  welk	  
antwoord	  
gaat”	  

4	   1/2	   Ja	   1:	  “Ik	  vind	  het	  niet	  
leuk	  dat	  
tegenwoordig	  alles	  
met	  Facebook	  
connected	  is”,	  “Je	  
weet	  direct	  waar	  je	  
naartoe	  bent	  
gekomen”	  
2:	  “Boven	  rechts	  
staat	  het	  nu	  nog	  
groter	  met	  
Facebook,	  dus	  dat	  is	  
weer	  niet	  leuk”	  

-‐	   1:	  “...dan	  weet	  je	  
daar	  ook	  direct	  
overzichtelijk	  hoe	  
het	  werkt,	  wat	  je	  
moet	  doen”	  

”Ik	  kan	  het	  niet	  
serieus	  nemen	  
want	  
theoretisch	  kan	  
het	  ook	  van	  de	  
website	  zelf	  
zijn”	  

1:	  “Ik	  vind	  dat	  
het	  
tegenwoordig	  
te	  veel	  
connected	  is	  
met	  Facebook	  
en	  Twitter”	  

1:	  “Ik	  vind	  
het	  heel	  
overzichtelij
k...	  want	  je	  
weet	  wat	  
het	  prijsgeld	  
is,	  je	  weet	  
hoeveel	  
antwoorden	  
er	  zijn”,	  
“...antwoord
tijd	  heb	  ik	  
ook	  een	  min	  
want	  er	  
staat	  
nergens	  
hoezo	  je	  
überhaupt	  
een	  
bepaalde	  
antwoordtij
d	  hebt”	  
2:	  “Dat	  vind	  

“Vind	  ik	  niet	  
leuk,	  dat	  
iedereen	  daar	  
kan	  zien,	  wie	  
welke	  persoon	  
is”	  

“Vind	  ik	  
ook	  handig	  
als	  er	  echt	  
mensen	  
zijn	  die	  
daar	  heel	  
actief	  
meedoen...
een	  bedrijf	  
ziet	  welke	  
mensen	  
ook	  
serieuze	  
antwoorde
n	  geven”	  

“Vind	  ik	  
handig	  dat	  
jij	  een	  
overzicht	  
hebt	  
hoeveel	  
vraagstukk
en	  online	  
zijn,	  
hoeveel	  
prijsgeld	  er	  
in	  totaal	  is	  
en	  et	  
cetera”	  



ik	  heel	  
handig	  want	  
je	  hebt	  er	  
ook	  direct	  
effe	  een	  
tekst	  bij	  et	  
cetera	  en	  
nog	  een	  
foto,	  dat	  
maakt	  het	  
ook	  
overzichtelij
ker”,	  “En	  
wat	  ik	  ook	  
nog	  	  goed	  
vind:	  stem	  
op	  het	  best	  
geformuleer
de	  vraag,	  
dat	  je	  daar	  
ook	  kan	  
stemmen	  en	  
je	  vraag	  
beter	  kan	  
stellen”	  

5	   1/2	   -‐	   1:	  “Lelijk	  logo,	  
lelijke	  veelideeen	  
lettertypen	  met	  van	  
dat	  glas,	  houd	  ik	  
niet	  zo	  van.	  
Wat	  rechts	  boven	  
zit	  vind	  ik	  goed	  zeg	  
maar,	  maar	  ik	  vind	  
het	  te	  prominent	  
aanwezig,	  de	  
inloggegevens”,	  “Ik	  
vind	  wel	  goed	  dat	  je	  
rechts	  boven	  kan	  
zoeken,	  dat	  is	  
logisch.	  En	  ook	  goed	  
dat	  daar	  staat	  
klantenservice,	  ook	  
goed	  dat	  dat	  
prominent	  in	  beeld	  
is”	  
2:	  “Volgens	  mij	  kon	  
je	  niet	  inloggen	  bij	  
Twitter	  bij	  de	  

1:	  “Op	  zich	  
prima,	  vind	  ik	  
wel	  goed.	  Het	  is	  
wel	  een	  beetje	  
onduidelijk,	  
maar...”	  
2:	  “Beter	  dan	  de	  
vorige”	  

-‐	   “Op	  zich	  op	  de	  
voorpagina	  is	  
goed,	  ik	  vind	  
het	  alleen	  veel	  
te	  groot”	  

1:	  “Veel	  te	  
groot”	  

1:	  “Ik	  vind	  
goed	  dat	  het	  
aangeeft	  dat	  
er	  al	  een	  
aantal	  
antwoorden	  
zijn	  
geweest.	  Ik	  
vind	  het	  
alleen	  
jammer	  dat	  
de	  vraag	  
nog	  steeds	  
in	  een	  heel	  
klein	  geel	  
blokje	  
staat”,	  “Dat	  
je	  misschien	  
geen	  
reacties	  ziet	  
van	  andere	  
mensen:	  
aan	  de	  ene	  

“Vind	  ik	  best	  wel	  
prima,	  maar	  
misschien	  dan	  
niet	  zo	  veel	  
mensen,	  ziet	  
beter	  uit.”	  

“’Winnaars	  
van	  de	  
maand’	  
vind	  ik	  wel	  
leuk	  en	  
‘Winnaars	  
van	  het	  
jaar’	  dat	  
vind	  ik	  
echt	  veel	  te	  
langdurig”	  

“Ik	  vind	  
ook	  leuk	  
dat	  je	  
meteen	  
kan	  zien	  
hoeveel	  
vraagstukk
en	  online	  
zijn...dat	  je	  
een	  beetje	  
een	  feeling	  
krijgt,	  oké	  
wat	  
kunnen	  we	  
hiermee	  
doen”	  



vorige,	  nu	  wel.	  Vind	  
ik	  goed”	  

kant	  goed,	  
aan	  de	  
andere	  kant	  
misschien	  
niet	  goed”	  
2:	  “Wat	  is	  
dit?	  ...Ik	  zie	  
nergens	  een	  
vraagteken,	  
dus	  waar	  is	  
de	  vraag?	  
Maar	  voor	  
de	  rest	  vind	  
ik	  dit	  in	  
ieder	  geval	  
beter”,	  “Je	  
hebt	  dan	  
een	  soort	  
van	  concept	  
en	  dat	  moet	  
iemand	  
anders	  moet	  
dan	  een	  
vraag	  erbij	  
formulieren.	  
Maar	  wie	  
doet	  dat	  
dan,	  moeten	  
wij	  dat	  
doen?”	  

6	   -‐/-‐	   Nee	   “Ik	  vind	  dat	  er	  nu	  
heel	  veel	  kopjes	  
staan,	  ik	  vind	  het	  
een	  beetje	  druk	  
geworden	  bovenin,	  
ik	  vind	  het	  niet	  
meer	  duidelijk	  waar	  
moet	  ik	  nou	  naar	  
toe.”	  

1:	  “...omdat	  ik	  het	  
wel	  mooi	  vind	  
dat	  je	  de	  vragen	  
ziet...	  die	  je	  kan	  
beantwoordop	  
de	  website,	  vind	  
ik	  ook	  duidelijk”	  
2:	  “het	  is	  meteen	  
duidelijk	  waar	  
kan	  ik	  nu	  
antwoord	  op	  
geven”	  

-‐	   “Vind	  ik	  niet	  zo	  
heel	  
professioneel	  
dat	  die	  reacties	  
daar	  komen	  te	  
staan	  en	  het	  
heeft	  voor	  mij	  
verder	  geen	  
toegevoegde	  
waarde”	  

-‐	   1:	  
“Notitietje...
meteen	  
duidelijk	  
waar	  het	  
stuk	  tekst	  
over	  gaat”	  
2:	  “Ik	  vind	  
het	  een	  
beetje	  vaag	  
concept.	  
Want	  over	  
voetbalscho
enen	  
kunnen	  
mensen	  met	  
die	  ideeën	  
niks	  over	  

-‐	   “Overbodig
...dat	  dat	  
daar	  staat	  
en	  het	  is	  
totaal	  niet	  
nodig.	  
Want	  het	  
interesseer
t	  me	  echt	  
niet	  wie	  er	  
verder	  
actief	  is.	  
“	  

“Ik	  vind	  
het	  niet	  zo	  
heel	  
relevant	  
dat	  er	  vier	  
vraagstukk
en	  online	  
staan”,	  
“Lijkt	  heel	  
veel,	  dus	  
krijg	  je	  het	  
gevoel	  dat	  
je	  veel	  geld	  
daarmee	  
kan	  
verdienen,	  
wat	  
misschien	  



zeggen	  
maar	  de	  
ontwikkelaa
rs	  denk	  ik	  
die	  de	  
schoenen	  
maken	  dus”	  

niet	  zo	  is,	  
maar	  dat	  
vind	  ik	  wel	  
slim	  
gedaan“	  

7	   1/2	   Ja	   1:	  “Ik	  vind	  het	  wel	  
een	  vrolijk,	  een	  
innovatief	  logo”,	  “	  Ik	  
vind	  het	  wel	  een	  
vrolijk,	  een	  
innovatief	  logo”,	  “	  ik	  
vind	  het	  ook	  
belangrijk	  dat	  social	  
media	  er	  boven	  in	  
is,	  dat	  je	  daarmee	  
kunt	  inloggen”	  
2:	  “Naast	  Facebook	  
is	  ook	  Twitter	  een	  
van	  de	  belangrijke	  
social	  medie	  en	  je	  
ziet	  da	  Twitter	  er	  
ook	  bij	  is	  gezet	  bij	  
het	  inloggen,	  dus	  ze	  
hebben	  wel	  de	  
belangrijkheid	  
gezien	  van	  Twitter	  
dat	  naast	  Facebook	  
ook	  Twitter	  
belangrijk	  is”,	  
“Keuzemenustijl...	  
hier	  vind	  ik	  het	  
goed	  omdat	  je	  het	  
gebruik	  gaat	  maken	  
van	  gele	  rondjes”	  

1:	  “...een	  
notebriefje,	  het	  is	  
wel	  mooi	  en	  
trekt	  een	  beetje	  
de	  aandacht	  van	  
de	  vraag”	  
2:	  “Door	  deze	  
midden	  in	  de	  
pagina	  te	  zetten	  
met	  weer	  de	  drie	  
gele	  hokjes	  trek	  
je	  de	  aandacht	  er	  
wel	  naar	  
toe...met	  die	  
aantrekkelijkhei
d	  van	  die	  drie	  
gele	  blokjes”	  

-‐	   “Ik	  vind	  het	  een	  
beetje	  te	  saai.	  
Mijn	  aandacht	  
werd	  er	  niet	  
echt	  van	  
getrokken	  om	  
het	  
daadwerkelijk	  
te	  lezen.”	  

1:	  
“Tegenwoordig	  
wordt	  alles	  met	  
social	  media	  
gedaan	  en	  hier	  
is	  dan	  
Facebook,	  zie	  je	  
Twitter	  en	  
Linked	  In.	  
Linked	  In	  is	  
trouwens	  een	  
heel	  belangrijk	  
netwerk	  
hiervoor”	  
2:	  “Vorige	  keer	  
stonden	  die	  
halverwege	  de	  
site,	  het	  kan	  
zijn	  dat	  mensen	  
dat	  uit	  het	  
hoofd	  zien,	  in	  
ieder	  geval	  
later	  zien	  dan	  
dat	  ze	  het	  
boven	  zien.”	  

1:	  “...het	  
plaatje	  
omdat	  ik	  
het	  wel	  
belangrijk,	  
interessant	  
en	  leuk	  vind	  
om	  er	  ook	  
iets	  visueels	  
daarbij	  te	  
hebben”	  
2:	  “Ik	  vind	  
het	  
belangrijk	  
dat	  er	  ook	  
een	  plaatje	  
bijzit...je	  
trekt	  de	  
aandacht”,	  
“Bij	  het	  
stemmen...i
k	  vind	  wel	  
een	  leuk	  
initiatief	  
omdat	  je	  
dus	  de	  
mensen	  al	  
een	  soort	  
van	  aanzet	  
geef”	  

“Ik	  vind	  het	  wel	  
goed,	  goed	  om	  
dat	  te	  laten	  zien.	  
Daardoor	  creer	  
je	  een	  soort	  van	  
herkenbaarheid	  
van...je	  kan	  jezelf	  
er	  gaan	  plaatsen,	  
vind	  ik	  wel	  
mooi”	  

-‐	   -‐	  

8	   1/2	   Ja	   1:	  “’Login	  with	  
Facebook’:	  Denk	  dat	  
het	  zeker	  een	  goed	  
web	  element	  is	  
omdat	  het	  de	  
accessibility	  echt	  
flink	  verhoogt	  
2:	  “Het	  nieuwe	  
menu	  lijkt	  me	  zeker	  
beter.	  Dat	  geef	  je	  
gewoon	  toegang	  tot	  

1:	  “Dat	  is	  goed,	  
geeft	  je	  een	  
snelle	  overzicht,	  
vooral	  ook	  voor	  
accessibility.	  En	  
ook	  de	  count	  
daarbij	  is	  op	  zich	  
wel	  aardig	  omdat	  
het	  gewoon	  een	  
duidelijk	  element	  
(is)”	  

-‐	   “Dat	  is	  niet	  
duidelijk	  hier.	  
Daar	  zou	  ik	  dan	  
misschien	  in	  
plaats	  van,	  zou	  
ik	  zo’n	  klein	  
dingetje	  aan	  de	  
zijkant	  plakken	  
wat	  kleine	  of	  
fragmenten	  
geeft	  van	  de	  

-‐	   1:	  “De	  
antwoordtij
d	  met	  de	  
tijdsdruk	  
vind	  ik	  
zeker	  goed”,	  
“Ik	  vind	  het	  
ook	  jammer,	  
de	  lay-‐out	  
van	  dat	  
vraagstuk:	  

“Dat	  vind	  ik	  ook	  
weer	  niet	  heel	  
professionaliteit	  
uitstralend	  voor	  
een	  groot	  
bedrijf”,	  “Ook	  de	  
competitie,	  die	  
zou	  eigenlijk	  
niet	  nodig	  zijn	  
voor	  de	  concept	  
want	  als	  je	  je	  

-‐	   “Ik	  vind	  
niet	  dat	  het	  
profession
aliteit	  
uitstraalt.	  
Voor	  een	  
klein	  
bedrijf	  zou	  
je	  het	  
kunnen	  
aantreffen	  



heel	  veel	  heel	  snel,	  
wat	  beter	  lijkt	  dan	  
zoeken”,	  “’Login	  
with	  Twitter’	  vind	  
ik	  persoonlijk	  niet	  
nodig.	  Ik	  denk	  dat	  
daar	  niemand	  zou	  
zijn	  die	  geen	  
Facebook	  heeft,	  
maar	  wel	  Twitter”,	  
“Nu	  schept	  het	  	  
meer	  een	  beetje	  
wanorde	  omdat	  je	  
nu	  drie	  inlog-‐
knoppen	  hebt.	  En	  
dat	  ziet	  gewoon	  een	  
beetje	  chaotisch	  uit”	  

2:	  “Met	  het	  snelle	  
antwoord	  is	  
zeker	  een	  plus”	  

reacties”	   gewoon	  
leeg,	  het	  
lijkt	  alsof	  
het	  gewoon,	  
het	  ziet	  er	  
niet	  
gewoon,	  het	  
ziet	  gewoon	  
niet	  mooi	  
uit”,	  “En	  ook	  
het	  dubbele:	  
ik	  zie	  de	  
vraag,	  het	  
vraagstuk	  
zie	  ik	  drie	  
keer.	  Dat	  is	  
echt	  
gewoon	  niet	  
nodig”	  
2:	  “Dit	  is	  
gewoon	  
echt	  beter	  
gevuld.	  Dit	  
is	  een	  beetje	  
te	  veel	  tekst	  
naar	  mijn	  
zin,	  maar	  
het	  geeft	  
een	  betere	  
indruk	  dan	  
de	  vorige	  
tekst	  met	  
heel	  veel	  
wit	  waar	  de	  
dingen	  
gewoon	  niet	  
leken	  te	  
passen.”,	  
“Bij	  de	  
multiple	  
choice	  
vragen:	  ik	  
denk	  wel	  
dat	  het	  
zeker	  een	  
goed	  idee	  is	  
voor	  een	  
later	  

juist	  richt	  op	  
kwaliteit	  en	  niet	  
op	  kwantiteit”	  

maar	  niet	  
bij	  grote	  
bedrijven”	  



stadium	  of	  
een	  heel	  
vroeg	  
stadium	  van	  
de	  
vragenlijst	  
omdat	  
multiple	  
choice	  
gewoon	  ook	  
nog	  een	  
keer	  de	  
toegang	  
verbetert,	  
wat	  bij	  
crowdsourc
ing	  denk	  ik	  
echter	  heel	  
belangrijk	  
is”	  
	  

9	   1/2	   Ja	   1:	  “Bij	  het	  ‘Login	  
with	  Facebook’...	  
iedereen	  heeft	  
tegenwoordig	  wel	  
Facebook	  en	  ik	  
denk	  dat	  veel	  meer	  
mensen	  daarmee	  
geen	  moeite	  hebben	  
om	  in	  te	  loggen,	  
want	  het	  toch	  
makkelijk	  is”,	  “	  Ik	  
vind	  de	  balk...goed”,	  
“En	  een	  plus	  met	  
‘Uw	  vraagstuk	  
online’	  onderin,	  
omdat	  daar	  direct	  
staat	  hoe	  je	  contact	  
met	  ze	  kunt	  
opnemen”	  
2:	  “Plusje	  bij	  de	  
homebalk.	  Daar	  
staat	  nog	  steeds	  
‘Bedrijf’,	  maar	  staat	  
ook	  gewoon	  andere	  
vragen	  duidelijker	  
uitgelegd.”	  

2:	  “Je	  nog	  ziet	  
wat	  je	  hebt	  en	  
hoeveel	  tijd	  je	  
daarvoor	  hebt	  en	  
hoeveel	  je	  
daarvoor	  kunt	  
verdienen”	  

-‐	   “Dat	  is	  niet	  
interessant	  
voor	  een	  
bedrijf”	  

-‐	   1:	  “Het	  (is)	  
eigenlijk	  
een	  goede	  
voorbeeld	  
van	  een	  
vraag	  die	  je	  
kunt	  
uploaden,	  
plus	  er	  staat	  
nog	  bij	  
hoeveel	  tijd	  
je	  nog	  hebt	  
om	  te	  
antwoorden
...wat	  ik	  wel	  
duidelijk	  
vind”	  
2:	  “Plusje	  bij	  
voetbalscho
enen	  omdat	  
dat	  een	  
goed	  
voorbeeld	  is	  
voor	  een	  
bedrijf”	  

-‐	   “Ik	  (vind)	  
dat	  
allemaal	  
niet	  
interessant	  
(..)	  voor	  
een	  bedrijf.	  
Misschien	  
interessant	  
als	  je	  zelf	  
hieraan	  
wilt	  
meedoen	  
en	  vragen	  
beantwoor
den	  maar	  
fijn	  is	  het	  
niet.”	  

-‐	  

10	   1/2	   -‐	   1:	  “”Ik	  vind	  het	  logo	   1:	  “Ik	  (vind)	  de	   1:	  “Een	  algemeen	   “Heb	  ik	  goed	   “Heb	  ik	  ook	   1:	  “Het	  is	   1:	  “Eigenlijk	  is	   “Vind	  ik	   “(Hier	  heb)	  



heel	  goed	  (...)	  en	  
ook	  het	  verschil	  
tussen	  de	  kleuren	  
bij	  ‘Veelideeen’”	  
2:	  “Je	  hebt	  iets	  meer	  
mogelijkheden,	  dus	  
dat	  vind	  ik	  ook	  wel	  
goed”	  

vragen	  een	  
beetje	  vaag...en	  ik	  
zou	  niet	  echt	  
weten	  wat	  ik	  
hiermee	  moet”,	  
“Ik	  (vind)	  goed	  
(dat)	  je	  meteen	  
weet	  wat	  de	  
prijzen	  zijn,	  
welke	  tijd	  je	  
ongeveer	  nodig	  
hebt	  om	  een	  
echte	  goede	  
vraag	  te	  krijgen”	  
2:	  “Ik	  (vond)	  de	  
vragen	  ook	  weer	  
beetje...niet	  zo	  
echt	  belangrijke	  
vragen	  eigenlijk.	  
Dus,	  daar	  had	  ik	  
wel	  iets	  
serieuzere	  
vragen	  gewild	  ”,	  
“De	  overzicht	  
over	  prijs	  en	  
antwoordtijd	  
vind	  ik	  heel	  goed.	  
Ook	  dat	  je	  je	  
antwoord	  
meteen	  kan	  
versturen.”	  
	  

overzicht	  (...)	  wat	  
je	  eigenlijk	  moet	  
doen	  als	  je	  mee	  
wilt	  doen	  aan	  de	  
website”	  

beoordeelt	  
omdat...nou,	  
natuurlijk	  zegt	  
iedereen	  dat	  
het	  leuk	  is	  de	  
mensen,	  dat	  het	  
bijna	  goed	  is	  
eigenlijk”	  

positief	  
beoordeelt	  (...)	  
voor	  de	  meeste	  
bedrijven	  is	  het	  
op	  dit	  moment	  
best	  wel	  
belangrijk	  om	  
ook	  via	  de	  
social	  networks	  
te	  werk	  te	  
gaan”	  

gewoon	  niet	  
zo	  heel	  veel	  
tekst	  en	  het	  
is	  een	  heel	  
rare	  vraag	  
om	  als	  
voorbeeld	  
te	  nemen	  
vind	  ik	  want	  
het	  gaat	  
maar	  om	  
een	  parasol	  
en	  daar	  
weten	  de	  
meeste	  
bedrijven	  
niet	  wat	  ze	  
met	  de	  site	  
kunnen	  
eigenlijk”	  
2:	  “Ik	  vond	  
de	  overzicht	  
van	  de	  
voetbalscho
enen	  vond	  
ik	  positief.	  
Je	  hebt	  een	  
beetje	  
ervaring	  
met	  het	  
onderwerp	  
denk	  ik	  als	  
je	  dat	  leest”,	  
“’Stem	  op	  de	  
best	  
geformuleer
de	  vraag’	  
vind	  ik	  ook	  
goed	  omdat	  
je	  nou	  
meteen	  een	  
overzicht	  
hebt	  van	  
allemaal	  
verschillend
e	  vragen	  en	  
er	  zijn	  nog	  
meer	  

het	  niet	  zo	  heel	  
erg	  nodig	  vind	  ik	  
als	  je	  hier	  mee	  
wilt	  doen.	  Het	  is	  
wel	  een	  
overzicht	  en	  
misschien	  een	  
motivatie	  maar	  
op	  zich	  is	  het	  
niet	  zo	  heel	  erg	  
nodig.”	  
	  

wel	  goed,	  
omdat	  (...)	  
het	  werkt	  
ook	  een	  
beetje	  als	  
motivatie	  
vind	  ik”	  

je	  een	  
overzich”,	  
“Maar	  vier	  
vraagstukk
en	  online	  
(...)	  en	  dat	  
lijkt	  een	  
beetje	  
weinig.”	  



*Gebruikers	  beantwoorden	  vragen	  om	  geld	  daarmee	  te	  verdienen,	  bedrijven	  stellen	  vragen	  om	  nieuwe	  meningen	  en	  ideeën	  uit	  de	  “crowd”	  te	  verkrijgen	  of	  om	  moeilijke	  vragen	  op	  te	  kunnen	  lossen.	  

mensen	  bij	  
betrokken,	  
dus	  die	  
mensen	  
daar	  
kunnen	  
stemmen.”	  
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