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1.	  Samenvatting	  
	  
In dit rapport wordt het onderzoek uitgelegd dat de twee communicatie specialisten J. Niedermüller en 
L. Steiniger tussen februari en juni 2013 voor het internet bedrijf www.veelideeen.nl hebben 
uitgevoerd. Het onderzoek was een formatieve evaluatie van de website veelideeen.nl met het doel 
naar een nieuwe deels geautomatiseerde website te komen. Ten eerste worden in de inleiding enig 
uitleg gegeven van crowdsourcing en ideas competitions, de principes waarop veelideeen.nl baseert. 
Hierop volgen achtergronden van de organisatie en de aanleiding waarom de eigenaar van 
veelideeen.nl wou dat zijn website wordt onderzocht. Hierbij horen ook de doelen en doelgroepen van 
de organisatie. Al deze gedeeltes voeren de inleiding naar de uiteindelijke vraagstelling voor dit 
onderzoek. Daarbij wordt de hoofdvraag en deelvragen gepresenteerd en belangrijke constructen 
uiteengezet.  

De onderzoekers Niedermüller en Steiniger hebben gebruik gemaakt van dezelfde 
onderzoeksvraag om het onderzoek aan te gaan, hebben dan echter voor twee verschillende 
benaderingen gekozen om het onderzoek uit te voeren. In het eind van het onderzoek werden dan de 
resultaten van de twee verschillende onderzoeken die Niedermüller en Steiniger hebben uitgevoerd 
samengevoegd om een totaalbeeld van de website te kunnenschetsen. Binnen dit rapport wordt met 
name het onderzoek beschreven dat Niedermüller heeft uitgevoerd. 
 Op basis van de inleiding volgt een beschrijving van de twee methoden die gebruikt werden 
om het onderzoek van Niedermüller uit te voeren. Elk van de twee methoden wordt op zich besproken 
en beredeneert waarom zojuist deze methoden geschikt waren om naar relevante inzichten te komen 
met betrekking tot de onderzoeksvragen. Verder wordt beschreven welke respondenten voor dit 
onderzoek werden gebruikt. Hier ligt ook de hoofdonderscheid tussen het onderzoek van Niedermüller 
en Steiniger omdat ze twee verschillende doelgroepen voor hun onderzoek hebben gekozen. Zoals 
boven beschreven wordt het onderzoek van Niedermüller beschreven. Na het beschrijven van de 
respondenten volgt een gedetailleerde descriptie van de onderzoeksprocedure waarna het onderzoek 
werd uitgevoerd en een explicatie van de meetinstrumenten die werden gebruikt om de 
onderzoeksdata te evalueren.  
 Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek presenteert. Deze resultaten worden 
ingedeeld naar deelvraag voorgesteld. Ten eerste worden dus resultaten met betrekking tot de eerste 
deelvraag en ten tweede resultaten met betrekking tot de tweede deelvraag behandelt. Op grond van 
deze resultaten kunnen in het volgende hoofdstuk overzichtelijk conclusies worden presenteert een 
concrete aanbevelingen worden gemaakt die behulpzaam zullen zijn bij het ontwikkelen van de 
nieuwe website. Hierbij wordt niet alleen met de conclusies van Niedermüller’s onderzoek rekening 
gehouden maar ok met de conclusies van Steiniger’s onderzoek. Zo kan een onderbouwt overal 
oordeel over de website worden gegeven. In het laatste hoofdstuk worden nog beperkingen en sterke 
punten van het onderzoek bediscuteerd en de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen aan de 
theorieën uit de inleiding gelinked.  
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2.	  Inleiding	  
 

2.1	  Crowdsourcing	  
 
Zoals Surowiecki in zijn Bestseller “The wisdom of crowds” beschreef, zijn grote groepen mensen 
beter in het oplossen van problemen, het bedenken van innovaties, het maken van beslissingen en 
het voorzien van de toekomst dan een kleine maar hooggekwalificeerde elite van mensen (Ebner, 
Leimeister, & Krcmar, 2009). Al in de jaren vijftig tot zeventig kwamen er onder de naam Human 
Resources theorieën op, die ervan uitgingen dat een organisatie van de cognitieve inbrengst van hun 
medewerkers kan profiteren (Miller, 2012). Met de opkomst van het internet is de mogelijkheid de 
wisdom of the crowd te gebruiken enorm gegroeid. Tegenwoordig is het niet meer nodig om bij 
problemen experts op te zoeken die jou bij het oplossen van jouw problem helpen omdat er eigenlijk 
voor elke vraag een antwoord op het internet te vinden is. Vragen over ziekten, liefde, werk, studie, 
reizen, sporten etc. kun je tegenwoordig in online forums plaatsen en binnen enkele minuten een 
veeltal antwoorden verwachten.  

En niet alleen individu’s maken gebruik van de wisdom of crowds, ook organisaties hebben 
allang dit wisdom ontdekt. In 2006 verzonnen Jeff Howe en Mark Robinson de term crowdsourcing om 
dit fenomeen te beschrijven (Brabham, 2008). Ze defineren crowdsourcing als: 

 
Simply defined, crowdsourcing represents the act of a company or institution taking a function 
once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) 
network of people in the form of an open call. This can take the form of peer-production (when 
the job is performed collaboratively), but is also often undertaken by sole individuals. The 
crucial prerequisite is the use of the open call format and the large network of potential 
laborers. (Howe, 2006) 

 
Websites zoals www.innocentive.com geven organisaties de mogelijkheid om hun wetenschappelijke 
problemen online te plaatsen en door een community van meer dan 80.000 gebruikers te laten 
oplossen. De gebruiker die de beste oplossing van het probleem verzint, wordt door middel van een 
geld prijs beloont (Brabham, 2008).  Hierbij gaat het om een zogenoemde ideas competition, waarbij 
organisaties hun problemen door een online community laten oplossen, de beste ideeën bepalen en 
de uitvinder van deze ideeën, doorgaans, met geld belonen (Ebner et al., 2009). 

2.2	  Veelideeën.nl	  	  
 
Op internationaal niveau bestaan op idea competitions gebaseerde crowdsourcing websites dus al, 
maar de afgestudeerde Industrial Design student Emiel Pegge van de Saxion Hogeschool Enschede 
viel op, dat er op Nederlands niveau nog behoefte aan crowdsourcing websites met betrekking tot 
ideas competition bestaat en richtte in april 2012 het bedrijf www.veelideeen.nl op. Zes maanden 
nadat hij de organisatie heeft opgericht, ging in oktober 2012 ook de bijhorende website online.  

Sinds dien kunnen bedrijven die een vraag hebben op een willekeurig gebied, deze vraag op 
de website www.veelideeen.nl plaatsen en door willekeurige mensen laten beantwoorden. Deze 
mensen hebben verschillende achtergronden, ervaringen en kennis en vormen daardoor een 
heterogene gemeenschap die soms verrassende oplossingen bedenkt. Pegge benadrukte, dat door 
zijn website out of the box thinking wordt gestimuleerd omdat de gebruikers van zijn website soms 
oplossingen verzinnen, die de bedrijven nooit zelfs hadden kunnen bedenken. Het bedrijf kiest dan uit 
alle antwoorden het beste idee en beloont de diegene, die dit idee heeft bedacht, met een geldprijs.  

Op dit moment mogen bedrijven vaak vraagstukken nog gratis op de website plaatsen, omdat 
Pegge zo klanten aan wil trekken, maar op lange termijn moeten bedrijven niet alleen een aandeel 
van de beloning betalen, maar ook een bedrag aan veelideeën.nl om een vraag te mogen plaatsen. 
Het gebruiken van de website voor mensen, die alleen maar vragen willen beantwoorden is en blijft 
gratis. De enige drempel die op dit moment voor deze gebruikers bestaat is de registratie, waarbij ze 
naam en e-mail moeten aangeven om aan het crowdsourcen te participeren.  

Hierdoor worden de twee hoofddoelgroepen van de website duidelijk: bedrijven en gebruikers, 
waarbij gebruikers mensen zijn die voor vragen van bedrijven oplossingen bedenken. Zoals Ebner et 
al. (2009) onderzochten hebben bedrijven bij crowdsourcing het doel innovatieve ideeën en inzichten 
door de gebruikers te verkrijgen en de gebruikers hebben tot doel een beloning voor hun idee te 
verkrijgen. Dit uitgangspunt gebruikt ook Pegge voor zijn website. Daarbij specialiseert hij zich niet op 
bepaalde bedrijven of gebruikers maar wil deze doelgroepen zo breed als mogelijk houden om het 
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potentieel van de website te vergroten.  
Tegenwoordig trekt de website www.veelideeen.nl ongeveer 15 bezoekers per dag en er zijn 

gemiddeld ongeveer vier tot zes vragen te beantwoorden. Een reden hiervoor is, dat de website pas 
sinds net zes maanden bestaat en derhalve nog niet helemaal bekend is, maar Pegge hoopt, dat de 
bekendheid van zijn website binnen de volgende jaren drastisch gaat stijgen. Om dit proces te 
ondersteunen wil hij de huidige website vertalen naar een nieuwe en deels geautomatiseerde website. 
Voordat hij een nieuwe website ontwerpt, heeft hij een tweetal communicatiewetenschappen 
studenten van de Universiteit Twente ingeschakeld om een formatieve evaluatie op de huidige 
website uit te voeren en ook het concept van de nieuwe website te onderzoeken. Formatieve evaluatie 
is “de beoordeling van de voorlopige of concept-oplossingen van een probleem met het door door 
bijstelling tot een optimale oplossing te komen” (Schellens, Klaassen, & Vries, 2006). Het 
onderzoeksrapport voor deze formatieve evaluatie zal op de volgende pagina’s worden 
gepresenteerd. 
 Op dit moment twijfelt Pegge nog aan de functionaliteit van de huidige website: hoe moeilijk is 
het voor bedrijven een vraagstuk te plaatsen en voor gebruikers een vraagstuk te beantwoorden? 
Begrijpen bezoekers van veelideeën.nl onmiddellijk wat het doel van de website is? Zijn de teksten op 
de website goed leesbaar? Op vragen zoals deze zou Pegge graag een antwoord hebben, omdat hij 
denkt dat door het verhogen van de functionaliteit van de website, ook meer bezoekers kunnen 
worden aangetrokken en aangetrokken bezoekers langdurig bij de website kunnen worden gehouden. 
 Het onderzoeken van de huidige website kan dus voor interessante inzichten zorgen. Verder 
heeft Pegge al een nieuw concept voor veelideeën.nl bedacht, dat op Roth’s Fantastic Four 
Motivations of Co-creation baseert (Parvanta, Roth, & Keller, 2013 ). Deze Fantastic Four Motivations 
of Co-creation zijn: Fun, Fulfillment, Fame, Fortune. Als een crowdsourcing website aan deze Four Fs 
voldoet, stijgt de waarschijnlijkheid dat mensen langdurig aan de website gaan participeren (Parvanta 
et al., 2013).  

Fun wil Pegge door middel van een nieuw systeem creëren, waarbij gebruikers van de 
website voor het beantwoorden en het verzinnen van vragen punten kunnen krijgen en daardoor een 
speelkarakter door de competitie tussen de gebruikers ontstaat. Bedrijven plaatsen dan alleen maar 
nog probleem-verhalen op de website. De gebruikers verzinnen vervolgens vragen die goed bij dit 
verhaal passen en stemmen dan zelfs ook voor de meest relevante vraag. Als een passende 
hoofdvraag vaststaat verzinnen gebruikers antwoorden op deze vraag. Het bedrijf kiest dan een Top 5 
ideeën en de gebruikers gaan dan op hun beurt weer voor de meest passende idee uit deze Top 5 
stemmen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het succesvolle Relevance Evaluation principe, waar 
gebruikers de relevantie van factoren bepalen (Alonso, Rose, & Stewart, 2008); in dit geval de 
relevantie van een vraag of een antwoord voor een bepaald probleem. 

Fulfillment wil Pegge door middel van succesverhalen creëren. Zo kunnen bedrijven dan 
follow-up verhalen op de website plaatsen, hoe de idee van een gebruiker hun bedrijf heeft geholpen. 
Daardoor krijgen gebruikers het gevoel dat hun contributie echt iemand kan helpen en ook wordt 
gewaardeerd. Fame kunnen gebruikers ook door het nieuwe puntensysteem en de succesverhalen 
behalen. Als ze heel hoog op de ranglijst staan en hun namen in succesverhalen verschijnen behalen 
gebruikers een soort Fame binnen de veelideeën-community. En de factor Fortune wordt door het 
uitgeven van geld-beloningen voor goede ideeën en het hoog scoren op ranglijsten bereikt. 
 

2.3	  Vraagstelling	  
	  
Het hoofddoel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe bezoekers van veelideeën.nl de website 
ervaren. De inzichten, die door dit onderzoek kunnen worden opgedaan, kunnen cruciaal zijn voor het 
ontwerpen van een nieuwe website. Maar ook het nieuwe concept zal binnen dit onderzoek al 
aandacht krijgen en met de huidige website worden vergeleken om naar een verbeterde deels 
geautomatiseerde website te komen, die functioneel is en veel bezoekers trekt en vervolgens ook 
bijhoud. Om deze formatieve evaluatie uit te voeren zullen we binnen dit onderzoek antwoorden op de 
volgende hoofdvraag en deelvragen opsporen: 
 
Hoe beoordelen gebruikers de conceptversie van de website veelideeen.nl in vergelijking met 
de huidige website? 
 

1. Hoe beoordelen gebruikers de functionaliteit van de huidige website?  
2. Hoe beoordelen gebruikers de functionaliteit van de conceptversie van veelideeen.nl in 

vergelijking met de huidige website? 
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De eerste deelvraag richt zich exclusief op het intermediair effect functionaliteit van de huidige 
website. Het construct functionaliteit bevat hierbij drie deelconstructen die aan de functionaliteit van de 
website contribueren. Tot functionaliteit hoort ten eerste de werking van de website. Hierbij gaat het 
echt om praktische dingen zoals inloggen, het schrijven of versturen van antwoorden etc. Werken 
deze functies allemaal of zijn er nog problemen? Verder hoort tot de functionaliteit ook de duidelijkheid 
en overzichtelijkheid van de website. Als nieuwe bezoekers naar de website komen bijvoorbeeld, hoe 
snel begrijpen ze waarover de website gaat, en hoe snel en soepel kunnen ze door de website 
navigeren? En ten slotte hoort bij functionaliteit nog het design en uiterlijk van de website. Ook als het 
ten eerste erop lijkt dat deze constructen niet veel met functionaliteit te doen hebben, kan het design 
en uiterlijk van een website de bezoeker daarbij helpen de website te gebruiken of juist belemmeren. 
Stel dat de kleurgebruik van de website daarvoor zorgt dat tekststukken niet goed te lezen zijn, dan 
zou voor een lager functionaliteit zorgen. Het design en uiterlijk maakt dus ook deel uit van de 
functionaliteit van de site.  
 De tweede deelvraag richt zich niet meer exclusief op de huidige website maar betrekt ook 
nog de conceptversie van veelideeen.nl. Ook bij deze deelvraag gaat het om functionaliteit, maar hier 
echt om een vergelijking tussen de conceptversie en de huidige website. Hierbij wordt dus onderzocht 
in hoeverre de functionaliteit verschilt tussen deze twee versies. Zo kunnen we niet alleen de huidige 
website evalueren maar ook al inzichten verkrijgen over het nieuwe concept en daardoor fouten bij het 
ontwerpen van de nieuwe website voorkomen en sterkten extra benadrukken. 
Beide deelvragen zijn op de thesis baseert dat een goede functionaliteit een rechtstreeks invloed op 
het succes van de website heeft omdat mensen tevredener zijn als een website makkelijk te gebruiken 
is (Holzinger, 2005). Op welke manier de functionaliteit van de huidige- en de conceptwebsite werd 
onderzocht, wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.  
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3.	  Methode	  
 
Zoals de hoofdvraag en deelvragen aanduiden wordt binnen dit onderzoek bijzondere aandacht aan 
de huidige website besteden en deze vervolgens ook vergeleken met de conceptwebsite. Voor het 
beantwoorden van de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag werd gebruik gemaakt van de 
volgende twee onderzoeksmethoden: hardopdenk methode en plus-min methode. De hardopdenk 
methode was met name geschikt voor de eerste deelvraag omdat op het moment van onderzoek nog 
geen nieuwe website bestond waarop deze methode kon worden toegepast. Deze methode werd dus 
uitsluitend voor de huidige website gebruikt. De plus-min methode was geschikt voor het vergelijken 
van de huidige website en de nieuwe conceptwebsite omdat er voor de conceptwebsite al screenshots 
bestonden die konden worden gebruikt om de plus-min methode toe te passen. Het volgen nu korte 
beschrijvingen van de methoden en vervolgens uitgebreide redeneringen waarom zojuist deze 
methoden voor de deelvragen werden gekozen.  

3.1	  Hardopdenk	  Methode	  
 
Bij de hardopdenk methode, de waarschijnlijk meest gebruikte methode in usability onderzoek (Boren 
& Ramey, 2000),  worden respondenten gevraagd om een bepaalde taak uit te voeren en hun 
gedachten, die ze tijdens het uitvoeren van het onderzoek hadden, te verwoorden (Carry, Frick, & 
Hansen, 1997). Hierbij bestaat de keuze tussen retrospectief- en synchroon hardopdenkonderzoek. 
Bij retrospectief hardopdenkonderzoek voert de respondent de taak eerst uit en beschrijft erna met 
hulp van video- en/of audio-opnames wat hij heeft gedacht tijdens het uitvoeren. Bij synchroon 
hardopdenkonderzoek denkt de respondent tijdens het uitvoeren van de taak hard op. In dit 
onderzoek werd gebruik gemaakt van de synchroon hardopdenkconditie omdat onderzoek toont, dat 
de resultaten van retrospectief hardopdenkonderzoek breder en ongericht zijn (Haak, Jong, & 
Schellens, 2003), we bij deelvraag 1 echter op zoek zijn naar strikt taak gerelateerde resultaten. Deze 
zijn te verkrijgen door de synchrone conditie.  

Volgens Holzinger (2005) zijn de voordelen van deze methode, dat men erachter komt 
waarom gebruikers bepaalde stappen maken, te onderzoeken of gebruiker een systeem zo gebruiken 
als van de ontwerper verwacht, te weten te komen welke positieve punten een systeem bevat en met 
name problemen vroegtijdig op te sporen. En ook Waes (2000) is door zijn onderzoek tot de conclusie 
gekomen dat deze methode geschikt is om te onderzoeken hoe makkelijk of moeilijk het voor 
gebruikers is om een bepaalde taak op een website uit te voeren. Door deze taakgerichtheid werd ook 
verwacht dat deze methode met name inzichten over het deelconstruct werking oplevert en minder 
over design/uiterlijk en overzichtelijkheid/duidelijkheid. Nielsen voegt daaraan toe, dat deze methode 
de waardevolste methode is om de functionaliteit van een website te onderzoeken (Carry et. al, 1997). 
Ook geldt deze methode als minder tijdrovend en minder duur (Haak, Jong, & Schellens, 2007). 
Bovendien is de data-rijkdom van deze methode zo groot dat er maar een kleine sample van 
respondenten nodig is. Onderzoek laat zien dat maar vijf proefpersonen 80% van de usability 
problemen op een website kunnen opsporen (Benbunan-Fich, 2001). Deze wetenschappelijke 
bevindingen bewijzen dat deze methode geschikt was voor ons onderzoek. 

3.2	  Plus-‐min	  Methode	   	  
 
Naast de hardopdenk methode werd voor met name het beantwoorden van de tweede deelvraag 
gebruik gemaakt van de plus-min methode. Als boven beschreven, levert de hardopdenk methode 
strikt taak gerelateerde resultaten op. De plus-min methode is echter ongericht en zorgt voor het 
opsporen van onbedoelde en onverwachte resultaten; dus een grote diversiteit aan problemen kan 
worden opgespoord (Jong & Schellens, 1996). Dat was bij uitstek handig voor de tweede deelvraag, 
waar de nieuwe conceptwebsite werd onderzocht, omdat bij de conceptwebsite nog geen eerdere 
ervaringen werden gemaakt waarop een hardopdenk methode zou kunnen worden gebaseerd.  
 Volgens Jong & Schellens (1996) ziet de plus-min methode als volgt eruit: Ze is opgesplitst in 
twee gedeeltes. In het eerste gedeelte kunnen respondenten plussen en minnen op het 
onderzoeksobject, in dit geval de website, plaatsen om positieve (plussen) of negatieve (minnen) 
waarderingen voor bepaalde gedeeltes van de website te tonen. Als onderzoeksobjecten waarop de 
plussen en minnen worden geplaatst dienen twee screenshots van de huidige website en twee 
screenshots van de nieuwe concept versie. Hierbij kiest de respondent zelf de redenen voor het 
plaatsen van de plussen en minnen, hij bepaalt zelf de gedeeltes waarop hij de plussen en minnen 
plaatst en wordt daarbij nog niet gevraagd om zijn keuzes de motiveren. Om de motivatie voor elk plus 
en min te achterhalen, volgt hierna een kort gesprek tussen onderzoeker en respondent.  
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Volgens onderzoek van Sienot (1997) is deze methode nog eerder geschikt voor het opsporen 
van problemen op een website dan de hardopdenk methode. Het plaatsen van plussen en minnen 
stimuleert de respondent dan ook om in het gesprek suggesties te geven hoe men de ontdekte 
problemen zou kunnen oplossen (Sienot, 1997). Voor beide methoden zijn er dus onderzoeken 
gedaan die suggereren dat deze methoden voor het onderzoeken van de functionaliteit van een 
website adequaat zijn. Bovendien werd aangetoond dat de plus-min methode ook onverwachte 
resultaten kan opleveren. We verwachten dus hierbij meer resultaten met betrekking tot de 
deelconstructen design/uiterlijk en overzichtelijkheid/duidelijkheid van de website en niet alleen maar 
werking en daarmee een verhoging van de waardering en effectiviteit van de website (Jong & 
Schellens, 1998).   

3.3	  Subjecten	  
 
Belangrijk is echter niet alleen de gebruikte methoden en de onderzoeks- en deelvragen maar ook de 
respondent zelf. Op de respondent werd bij het ontwerpen van het onderzoek ook gelet en ervoor 
gekozen dat elk van de twee onderzoekers een andere doelgroep onderzoekt. Jonas Niedermüller 
onderzochte respondenten tussen de 18 t/m 40 en Lukas Steiniger onderzochte medewerkers van 
bedrijven die vraagstukken op de website willen plaatsen. 50% van de respondenten waren dus 
potentiële gebruiker en 50% potentiële bedrijven. Deze twee groepen spiegelen de twee hoofdfuncties 
van de website: vragen plaatsen en vragen beantwoorden.  
 El
k van de onderzoekers heeft tien respondenten geworven. Zo kwam de studie tot totaal 20 
respondenten. Zoals boven genoemd zijn gemiddeld vijf respondenten al genoeg om door de 
Hardopdenk methode 80% van de problemen op een website op te sporen. Met hulp van 20 
respondenten kon men ervan uitgaan dat alle hoofdproblemen van de website opgespoord kunnen 
worden. Anders dan de indelingen tussen gebruikers en bedrijven was er geen beperking met 
betrekking tot de doelgroep, bijvoorbeeld opleiding, sociaal economisch status, geslacht etc., omdat 
volgens de eigenaar van de website iedereen in de doelgroep voor zijn website zit. Een overzicht van 
de tien respondenten staat in tabel 1. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is uiteindelijk 26 en 
daarmee is de doelgroep iets jonger verwacht omdat twintigers meer gedekt zijn dan dertigers. 
	  

Respondent Leeftijd 
Respondent 1 24 
Respondent 2 26 
Respondent 3 21 
Respondent 4 21 
Respondent 5 19 
Respondent 6 29 
Respondent 7 34 
Respondent 8  36 
Respondent 9  30 
Respondent 10 20 
Tabel	  1.	  Respondenten 

3.4	  Procedure	  
	  
Om binnen een onderzoek tot betrouwbare en valide resultaten te komen is het belangrijk om een 
vaste onderzoeksprocedure vast te leggen voor elk onderzoeker. Dit onderzoeksprocedure zag als 
volgt eruit: 
 

1. Begroeting: De respondent wordt door de onderzoeker ontvangen en gevraagd plaats te 
nemen voor een computer waarop hij vervolgens het onderzoek kan uitvoeren.  

2. Introductie: De onderzoeker overhandigt een document aan de respondent, die een kort 
introductie over het onderzoek geeft en om een handtekening van de respondent vraagt. Bij 
dit introductie worden nog geen inhouden van het volgende onderzoek gegeven maar alleen 
dat vervolgens een onderzoek plaatsvindt dat ongeveer 20 minuten zal duren en uit twee 
gedeeltes bestaat. Verder wordt verklaard dat er audio opnames worden gemaakt maar het 
hele onderzoek compleet anoniem is. Als de respondent akkoord gaat zal hij zijn leeftijd op 
het document aangeven en alles met een handtekening bevestigen. 
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3. Hardopdenk methode: Na de introductie volgt de hardopdenk methode. Deze zal ook met 
behulp van een document (Bijlage A) en niet door de onderzoeker worden uitgelegd. Zo wordt 
gewaarborgd dat elke respondent precies dezelfde uitleg krijgt. In het document staat ten 
eerste een korte inleiding over het bedrijf www.veelideeen.nl. Hierna volgt een drietal 
opdrachten dat door de respondent moet worden uitgevoerd waarbij de respondent de hele 
tijd hardop moet denken. De eerste opdracht is naar de website te gaan en vraagstukken op 
te zoeken die bedrijven hebben geplaatst. De tweede opdracht is op een vraagstuk een 
antwoord op de website te plaatsen en de deerde taak is het contactformulier op te zoeken 
waarmee men de klantenservice kan bereiken. Door deze drie taken worden ook de 
hoofdfuncties van de website gedekt: het opzoeken en beantwoorden van vraagstukken en 
als er iets mis zou gaan bij het gebruiken van de website of als er vragen ontstaan, het 
contacteren van de klantenservice. Verder staan in het document inloggegevens die de 
respondent, als nodig, kan gebruiker bij het uitvoeren van de taken. Na het uitvoeren van de 
hardopdenk methode wordt de audio opname gestopt. 

4. Plus-min methode: Nu volgt de plus-min methode. Voor deze methode krijgt de respondent 
weer een document waarin de aanleiding voor het onderzoek staat. In het document staat dat 
hij vier screenshots zal krijgen voorgelegd: een screenshot van de ‘Home’ pagina van de 
huidige website, een screenshot van de ‘Home’ pagina van de conceptwebsite; en een 
screenshot van de ‘Vraagstukken’ pagina van de huidige website en een screenshot van de 
‘Vraagstukken’ pagina van de conceptwebsite (screenshots in Bijlage B). Ten eerste wordt de 
respondent gevraagd om de plus-min methode op de screenshots van de huidige website uit 
te voeren en erna op de screenshots van de conceptwebsite. Hierdoor kan een vergelijking 
worden gemaakt tussen huidige- en concept-website. Alle plussen en minnen worden 
vervolgens in een kort evaluatiegesprek met de onderzoeker besproken. Dit gesprek wordt 
weer via voice-recorder opgenomen.  

5. Afsluiter: Alle delen van het onderzoek zijn nu uitgevoerd. De onderzoeker kan nu de 
onderzoeksmaterialen inzamelen. Nu heeft de respondent nog de kans retrospectieve vragen 
over het onderzoek te stellen. Als er geen vragen meer zijn of alle vragen zijn beantwoord, 
wordt de respondent bedankt en afscheid genomen.  

3.5	  Meetinstrument	  
 
Voor het meten van de uitkomsten van zowel de hardopdenk methode als ook de plus-min methode 
zal werd gebruik gemaakt van codeboeken op grond van de audio-opnames en in het geval van de 
plus-min methode ook de screenshots. Om beter met de audio-opnames te kunnen werken, werden 
van elk opname protocollen gemaakt, dus woord voor woord notulen van de audio-opnames.  Zo zijn 
er uiteindelijk twee protocollen per respondent: een voor de hardopdenk methode en een voor de 
plus-min methode; totaal dus 20 protocollen.  
 Voor het samenstellen van de codeboeken werden de protocollen eerst meermalen gelezen 
om een goede algehele indruk van de resultaten te krijgen. Dan werd begonnen met het coderen van 
de uitkomsten van de hardopdenk methode. De eerste versie van het hardopdenk codeboek bestaat 
uit drie boeken; een boek per taak die de respondent moest uitvoeren. Per taak werden alle 
uitspraken van de respondenten in hoofdcategorieën ingedeeld. Bijvoorbeeld maakte Respondent 2 
bij taak 1 de uitspraak: “Overzichtelijke Website.” Dit citaat werd in de hoofdcategorie 
‘Overzichtelijkheid’ ingedeeld. Zo ontstond de eerste versie van het codeboek met de 
hoofdcategorieën links en de passende citaten rechts.    
 Dit codeboek gaf al een overzicht van de resultaten, maar was echter nog niet echt 
kwantificeerbaar. Om deze kwantificeerbaarheid te bereiken werd een tweede versie van het 
codeboek gemaakt, dat weer naar de drie door de respondenten uitgevoerde taken werd ingedeeld. 
Verder was er een indeling naar hoofdcategorie, subcategorie, code, aantal. Een voorbeeld hiervoor is 
tabel 2 waar alle uitspraken over de werking van gedeeltes zoals ‘Inloggen’ door de codes ‘0’, ‘1’, ‘2’ of 
‘3’ konden worden gekwantificeerd.  
 
Taak Hoofdcategorie Subcategorie Code Aantal 
2 Werking Inloggen 0 = Heel hoog 

1 = Hoog 
2 = Laag 
3 = Heel laag 

1 = 1 keer 
2 = 1 keer 

  Antwoord 
schrijven 

0 = Heel hoog 
1 = Hoog 
2 = Laag 

1 = 1 keer 
2 = 1 keer 
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3 = Heel laag 
Tabel 2. Codeboek hardopdenk methode, Versie 2, ‚Werking’ 

Om het codeboek nog iets overzichtelijker te maken werd er nog een derde versie aangemaakt 
zonder subcategorieën (tabel 3, bijlage C). Alle resultaten die dus bijvoorbeeld bij de hoofdcategorie 
‘Werking’’ hoorden werden daarvoor opgeteld. Uiteindelijk waren er dus drie versies van codeboeken 
voor de hardopdenk methode die alle verschillen in overzichtelijkheid en gedetailleerdheid. De eerste 
versies waren dus gedetailleerder maar ook onoverzichtelijker, de latere versies waren overzichtelijker 
maar minder gedetailleerd. Alle codeboeken hebben dus een eigen waarde en zullen alle gebruikt 
werden om de resultaten te presenteren en later conclusies en aanbevelingen te geven.   
 

Taak Hoofdcategorie Code Aantal 
2 Werking 0 = Heel hoog 

1 = Hoog 
2 = Laag 
3 = Heel laag 

1 = 2 keer 
2 = 4 keer 
3 = 2 keer 

Tabel 3. Codeboek hardopdenk methode, Versie 3, ‚Werking’ 

 
Bij de plus-min methode werd ook ten eerste een eerste versie van het codeboek aangemaakt. Bij 
deze eerste codeboeken werd ingedeeld naar ‘Gedeelte van de website’ en of een plus of een min 
werd geplaatst met het passende citaat. Bij de tweede versie van het codeboek werd alle data 
samengevat in de gedeeltes: Screenshot, Hoofdcategorie, Subcategorie, Code en Aantal.  

Om beter vergelijkingen tussen de huidige website en de conceptwebsite te maken was de 
tweede versie echter niet geschikt omdat sommige beoordeelde gedeeltes, bijvoorbeeld het Logo, bij 
de huidige website en de conceptwebsite niet zijn verandert. Als een respondent bij de huidige 
website een plus over het logo heeft geplaatst, betekent dat ook dat hij het logo van de 
conceptwebsite als positief waardeert, zelfs als hij daar geen plus meer heeft geplaatst omdat het logo 
nog steeds hetzelfde is. Om hier interpretatiefouten voor te komen werd nog een derde versie van het 
codeboek aangemaakt waar alle gedeeltes die bij beide websites gelijk zijn werden uitgehaald en de 
overige gedeeltes werden samengevat tot hoofdcategorieën (Bijlage D). Op grond van dit codeboek 
was, zoals in tabel 5 te zien, en overzichtelijke vergelijking van de huidige website en de 
conceptwebsite mogelijk. Door de combinatie van de drie versies van codeboeken is dus niet alleen 
maar de kwantitatieve vergelijking van de twee websites maar ook het kwalitatieve beredeneren van 
de verschillen en gemeenzaamheden mogelijk. 
Screenshot Hoofdcategorie Code Aantal 
1.Huidige Website,  
Home Screen 
 

Overzichtelijkheid/ 
Duidelijkheid 

0 = Negatief   indruk 
1 = Positief indruk 

0 = 1 keer 
1 = 5 keer 
 
16,6% Minnen 
83,7% Plussen 

2. Conceptwebsite, 
Home Screen 

Overzichtelijkheid/ 
Duidelijkheid 

0 = Negatief   indruk 
1 = Positief indruk 

0 = 5 keer 
1 = 5 keer 
 
50% Minnen 
50% Plussen 

Tabel 5. Codeboek plus-min methode, Versie 3, ,Overzichtelijkheid/Duidelijkheid’ 

De manier van coding gebruikt voor het aanmaken van de codeboeken heet open coding. Daarbij 
wordt de data opgesplitst in verschillende betekenis-eenheden (Goulding, 1999). Hierbij worden ten 
eerste individuele uitspraken gecategoriseerd. Daarna worden deze in overzichtelijke clusters 
ingedeeld, die gebaseerd zijn op gelijksoortige uitspraken, om een gestructureerd overzicht van het 
data set te verkrijgen (Brown, Stevenson, Troiano, & Schneider, 2002). Daardoor wordt de data 
toegankelijker gemaakt en het verkrijgen van resultaten makkelijker. 	  
 Om de betrouwbaarheid van de codeboeken voor de twee methoden te toetsen werd nog de 
Cohen’s Kappa (k) voor versie 3 van de codeboek berekent. Cohen’s Kappa toetst de interrater 
betrouwbaarheid van een codeboek (Stemler, 2001). Hier wordt dus gekeken of twee verschillende 
onderzoekers met hetzelfde codeboek ook naar dezelfde resultaten komen. Als de twee onderzoekers 
naar verschillende resultaten komen blijkt iets aan het codeboek mis te gaan.  

Elk protocol van elk respondent in zijn geheel door beide codeurs te laten coderen was echter 
te omvangrijk voor dit onderzoek. Derhalve werden aan de twee codeurs in totaal 75 citaten (35 
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citaten van de hardopdenk methode, 40 citaten van de plus-min methode) voorgelegd en dan gekeken 
waar de twee codeurs deze citaten in het codeboek indelen om Cohen’s Kappa te berekenen. 
Cohen’s Kappa voor het codeboek van de hardopdenk methode ligt bij 0.781 (tabel 6) en voor het 
codeboek van de plus-min methode bij 0.761 (tabel 7). Beide codeboeken blijken dus redelijk sterk 
betrouwbaar te zijn omdat een codeboek al vanaf k = 0.6 voldoende betrouwbaar wordt genoemd 
(Stemler, 2001). 
 
 Codeur 2      
Codeur 1 Overzichtelijkheid/ 

Duidelijkheid 
Design/ 
Uiterlijk 

Designfouten Werking Kleurgeving Totaal 

Overzichtelijkheid/ 
Duidelijkheid 

20 
 

  3  23 

Design/ 
Uiterlijk 

 1    1 

Designfouten   1   1 
Werking 1   8  9 
Kleurgeving     1 1 
Totaal 21 1 1 11 1 35 
k = (31 – 16,7148) / (35 – 16,7148) = 0, 7812 
Tabel 6. Cohen’s Kappa, Codeboek hardopdenk methode 

 
 Codeur 2    
Codeur 1 Design/Esthetiek Overzichtelijkheid/ 

Duidelijkheid 
Werking Totaal 

Design/Esthetiek 5   5 
Overzichtelijkheid/ 
Duidelijkheid 

3 12 3 18 

Werking   17 17 
Totaal 8 12 20 40 
k = (34 – 14,9) / (40 – 14,9) = 0,761  
Tabel 7. Cohen’s Kappa, Codeboek plus-min methode 
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4.	  Resultaten	  

4.1	  Eerste	  Deelvraag	  	  
 
De eerste deelvraag was gericht op de huidige website en hoe gebruikers de functionaliteit van de 
website beoordelen. Hierbij was voor de opdrachtgever met name belangrijk hoe het beantwoorden 
van de door bedrijven geplaatste vraagstukken wordt beoordeeld. Om hier achter te komen werd de 
hardopdenk methode gebruikt. De eerste taak voor de respondent bij de hardopdenk methode was 
naar de website te gaan en de vraagstukken die bedrijven hebben geplaatst op te zoeken.  

Hier bleek dat de vraagstukken heel toegankelijk waren voor de gebruikers. Daarmee wordt 
bedoeld dat de gebruikers de vraagstukken snel hebben gevonden, dat de website de vraagstukken 
overzichtelijk presenteert en dat er genoeg informatie aanwezig is. Negentig procent van de 
respondenten die over de toegankelijkheid van de vraagstukken een uitspraak hebben gedaan, 
vonden de toegankelijkheid of ‘hoog’ (60%) of ‘heel hoog’ (30%). Alleen maar respondent 1 deed de 
volgende uitspraak over een onduidelijkheid: „Ik zie nu dat onder de vraagstuk staat nog ‘meer 
informatie’ dat heb ik in het begin niet gezien.” Volgens respondent 1, zou de vermelding ‘meer 
informatie’ onder het vraagstuk in het Post-it nog iets groter en duidelijker kunnen (plaat 1). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qua design is respondent 9 een fout op de ‘Vraagstukken’ pagina opgevallen. Hem viel op dat de 
‘Quote van onze winnaars’ niet “niet helemaal goed uitgelined is op de website.” (plaatje 2). Zoals  
plaat 2 te zien is, is het kader van ‘Quote van onze winnaars’ over het kader van ‘Volg ons’ geplaatst.  

 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Plaat 1. Meer informatie 

Plaat 2. Quote van onze winnaars 
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Bij de tweede taak moesten de respondenten inloggen en op een van de vraagstukken een antwoord 
op de website plaatsen. Het proces van inloggen, antwoord schrijven en antwoord versturen werd 
grotendeels als niet functioneel beoordeeld (50% = laag, 25% = heel laag, 25% = hoog). Voor 
respondent 2 was het niet zo snel duidelijk dat je moet inloggen om een antwoord te kunnen plaatsen. 
Respondent 1 vindt het tekstveld op de Home pagina te klein om een antwoord te schrijven. En 
respondenten 1, 4, 8 & 9 waren na het versturen van de antwoord niet zeker of de website hun 
antwoorden heeft geregistreerd. Respondent 9 maakte hierover de volgende uitspraak: “Nou. Dat is 
wel lastig. Ik kan niet zien dat ik heb gereageerd of wat mijn antwoord was. Dat is wel vervelend. Dat 
moet je aanpassen.”  
 Hoewel de functionaliteit als laag werd beschreven, vinden de respondenten dat de 
toegankelijkheid van informatie hoog (85%) of heel hoog (15%) is: relevante informatie kon snel 
werden opgezocht en in principe was het voor de respondenten duidelijk wat je moet doen om een 
antwoord te kunnen sturen: “Het is op zich wel een duidelijke website”, Respondent 2; “Nu plaats ik 
een antwoord. Makkelijk!”, Respondent 4; “Hier rechts staat ook overzichtelijk hoe het werkt (…) Nu is 
het vet overzichtelijk”, Respondent 6. 
 Bij de derde taak moesten de respondenten de klantenservice van de website opzoeken en 
mogelijkheden vinden om de klantenservice te contacteren. 66% van de respondenten die een 
uitspraak over de toegankelijkheid van de klantenservice deed, vond deze toegankelijkheid hoog. 
Respectievelijk 17% vonden de toegankelijkheid klantenservice heel hoog of laag. De respondent die 
de toegankelijkheid van de klantenservice als laag heeft gewaardeerd, kon de klantenservice op zich 
snel opzoeken maar had moeite een contactformulier of e-mail adres te vinden.   

4.2	  Tweede	  Deelvraag	  
	  
Bij de tweede deelvraag ging het om het vergelijken van de functionaliteit van de huidige website met 
de conceptwebsite. Hierbij werd gebruik gemaakt van de plus-min methode en screenshots van de 
websites. 

4.2.1	  Vergelijking	  tussen	  huidige	  en	  concept	  ‚Home’	  pagina	  
	  
Bij de hoofdcategorie Design/Esthetiek hebben zowel de huidige als de concept Home pagina 
respectievelijk drie minnen en één plus gekregen. Ter herinnering, hierbij worden alleen maar plussen 
en minnen opgeteld die op gedeeltes werden geplaatst die zijn verandert. Bij de huidige website werd 
de navigatie bar twee keer als te saai beschreven maar een keer als mooi. Verder wordt het blok van 
‘Reacties van de winnaars’ een keer als te groot beschreven. Bij de conceptwebsite worden de ‘coins’ 
op de navigatie bar een keer en de lettertype van de tekst op de navigatie bar een keer als niet mooi 
beschreven. Verder wordt het blok van ‘Actief op veelideeen.nl’ een keer als te groot beschreven. 
 Qua Overzichtelijkheid/Duidelijkheid krijgt de huidige website vijf plussen en één min. De 
conceptwebsite krijgt ook vijf plussen maar ook vijf minnen. Deze minnen komen vooral omdat de 
navigatie bar op de conceptwebsite drie keer als te onoverzichtelijk, te druk en te vol wordt 
beschreven. De vorige navigatie bar wordt in het algemeen als overzichtelijker en duidelijker 
beschreven.  
 De Functionaliteit van de conceptwebsite (15 plussen & 3 minnen) wordt echter als positiever 
beschreven dan de Functionaliteit van de huidige website (7 plussen & 2 minnen). Dat komt vooral 
door de gedeeltes ‘Winnaar van de maand’, ‘Winnaar van het jaar’ en ‘Actief op veelideeen.nl’. Deze 
gedeeltes hebben volgens de respondenten toegevoegde waarde. Met name het veranderen van 
‘Reacties van de winnaars’ op de huidige website naar ‘Actief op veelideeen.nl’ op de conceptwebsite 
wordt als positief beschreven.  
 Verder wordt door Respondent 1 & 9 opgemerkt dat het misschien niet zo handig is om al op 
de homepagina een klein antwoordvlakte beneden de Post-its te geven. Hierdoor zouden 
verwarringen kunnen ontstaan omdat mensen dan direct antwoord zouden kunnen geven zonder 
eerst op het vraagstuk te klikken om meer informatie te krijgen. Ook wordt gezegd dat deze kleine 
antwoordvlakten sowieso te klein zijn om goed antwoord te geven omdat er maar twee woorden op 
eens leesbaar zijn. De functionaliteit van de kleine antwoordvlakten is dus op de ene kant te laag 
omdat ze gebruikers daarvan zouden kunnen terughouden om eerst naar meer informatie over een 
vraagstuk te zoeken voordat men een antwoord geeft en op de andere kant omdat de vlakte sowieso 
gewoon te klein is om zijn heel antwoord te kunnen lezen.  
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4.2.2	  Vergelijking	  tussen	  huidige	  en	  concept	  ‚Vraagstukken’	  pagina	  
	  
Qua Overzichtelijkheid/Duidelijkheid wordt de huidige website als positiever beschreven (11 plussen & 
3 minnen) als de conceptwebsite (9 plussen & 4 minnen). Dat komt vooral doordat het gedeelte ‘Stem 
op de best geformuleerde vraag’ niet wordt begrepen door de respondenten (4 minnen). Respondent 
7 zegt erover: “Ja ik snap niet helemaal wat daar de bedoeling is. Want het bedrijf huurt veelideeen.nl 
in en die heeft waarschijnlijk zelf een vraag en hoe zo moet het publiek dan de vraag bepalen? Want 
het bedrijf weet toch zelf waar ze aan toe zijn.”. Verder zegt Respondent 9: “Ja dat snapte ik niet 
helemaal. Want ik dacht dat de vraagstukken beantwoord moest worden en nou krijg ik in eens van 
‘wat is de best geformuleerde vraag’. Moet ik nou een vraag verzinnen? Okay, dat snap ik niet 
helemaal.” 

Dit gedeelte werd dus onduidelijk beschreven. De indelingen en functies van de huidige 
website met vraag, antwoordtijd, prijsgeld etc. worden als overzichtelijker en duidelijker gewaardeerd. 
Wat bij de conceptwebsite wel als overzichtelijker wordt beschreven is de indeling van tekst en beeld.  

Qua Functionaliteit krijgt de huidige website 5 plussen en 2 minnen en de conceptwebsite 9 
plussen en 8 minnen. Bij de huidige website werden dan vooral gedeeltes zoals antwoordtijd, prijsgeld 
en aantal antwoorden als handig beschreven (telkens één plus) . Als onhandig wordt beschreven dat 
nog steeds gebruik gemaakt wordt van een Post-it om het vraagstuk in te plaatsen. De Post-it vond 
respondent 9 op de ‘Home’ pagina nog handig maar vindt dat het op de ‘Vraagstukken’ pagina niet 
meer nodig is. 

Op de concept pagina worden verschillende gedeeltes als functioneel beschreven: Twitter-
Login (2 plussen), een link naar social media in de navigatie bar (1 plus), de indeling van plaatje en 
informatie (3 plussen) en het blok waarbinnen staat hoe veel vraagstukken online zijn, hoe veel 
antwoorden al werden geplaatst etc. (2 plussen). Het gedeelte ‘Stem op de best geformuleerde vraag’ 
krijgt hierbij echter 4 minnen en maar 2 plussen. Naast dat dit gedeelte als onduidelijk wordt 
beschreven vinden de respondenten het ook niet functioneel. Respondenten bekritiseren dit gedeelte 
vooral omdat ze denken dat bedrijven zelf een vraag hebben op die ze antwoord willen. Volgens hen 
zou het nu kunnen gebeuren dat een bedrijf bijvoorbeeld een bepaald vraag heeft die ze willen laten 
beantwoorden maar daardoor dat bij ‘Stem op de best geformuleerde vraag’ voor een helemaal 
andere vraag gestemd wordt, ze geen antwoord kunnen krijgen op hun eigenlijke vraag. Verder wordt 
bekritiseerd dat gebruikers van de website dan misschien op de makkelijkst te beantwoorden vraag 
stemmen en niet de vraag die het meest relevant is of dat de uitslag van de stemming geen 
significante winnaar produceert “want als er drie op een hebben gestemd, vier op de een en twee op 
de andere, nul op die en een op die. Heb je wel een globaal idee maar dan heb je nog niet echt een 
duidelijke winnaar” (Respondent 8).  

Een gedeelte wat bij alle pagina’s van zowel 
de huidige- als de conceptwebsite als 
onoverzichtelijk werd beschreven (totaal 6 minnen) 
is het blok boven rechts (plaat 3). Respondent 3 
beschrijft dit blok als volgt: “Dat blokje wordt een 
beetje onoverzichtelijk eeh zeg maar je hebt eerst 
de gebruikersnaam, wachtwoord, apart lettertype, 
dan registreren, wachtwoord vergeten, ook apart 
lettertype, inlog is weer een apart lettertype, en nog 
facebook is een apart lettertype. En dan heb je nog 
de pen eronder.” En Respondent 4 zegt: “er is geen 
overzicht met al die buttons die je daar hebt met 
inloggen, registreren, wachtwoord vergeten, login 
facebook, login twitter. Vind ik veel te veel in een 
heel klein ruimte gezet”. 

 
 
 
 
 
 
 

Plaat	  3	  –	  Blok	  boven	  rechts 
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5.	  Conclusie	  	  
	  
Hoe beoordelen gebruikers de conceptversie van de website veelideeen.nl in vergelijking met 
de huidige website? 
 

1. Hoe beoordelen gebruikers de functionaliteit van de huidige website?  
2. Hoe beoordelen gebruikers de functionaliteit van de conceptversie van veelideeen.nl in 

vergelijking met de huidige website? 
 

Door het onderzoeken van deelvraag 1 en 2 kan er een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag 
van het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige website goed te gebruiken is. De 
vraagstukken op te website waren snel te vinden en hoe je moet inloggen was duidelijk. Ook het 
schrijven van een antwoord was niet problematisch. Alleen het versturen van zijn antwoord ging niet 
soepel. De respondenten klaagden dat er geen bevestiging verscheen als het antwoord geregistreerd 
werd. Hier wordt dus aangeraden een bevestiging op de website te laten verschijnen nadat men zijn 
antwoord verstuurt. Verder is ook te klantenservice van de website snel te vinden alleen zou nog 
kunnen worden benadrukt hoe de klantenservice te bereiken is. 
 Verder blijkt het dat er veranderingen zijn tussen de huidige website en de conceptwebsite die 
als positief worden gewaardeerd en ook veranderingen die als negatief worden gewaardeerd. In het 
algemeen wordt de huidige navigatie bar van de website als duidelijker, overzichtelijker en functioneler 
beschreven. De navigatie bar van de conceptwebsite was volgens de respondenten te vol. Er wordt 
aangeraden een middelmaat tussen de huidige navigatie bar en de concept navigatie bar te vinden 
omdat er ook enkele respondenten waren die juist de huidige navigatie bar te saai en de nieuwe beter 
vonden. 
 Verder worden de gedeeltes van de conceptwebsite ‘Winnaar van de maand’, ‘Winnaar van 
het jaar’ en ‘Actief op veelideeen.nl’ goedgekeurd. Hier wordt echter een keer door een respondent 
aangeraden dat ‘Winnaar van het jaar’ niet over het hele jaar zo prominent op de ‘Home’ pagina hoeft 
te staan maar misschien de eerste vier weken van het jaar omdat dat toch niet gaat veranderen. 
  Bij de ‘Vraagstukken’ pagina was de meestomstreden verandering dat de gebruikers nu 
kunnen stemmen op de best geformuleerde vraag. Dat wordt als onduidelijk beschreven en ook als 
onhandig omdat het bedrijf daardoor misschien antwoord op een andere vraag krijgt dan ze willen 
omdat gebruikers op de makkelijkste en niet meest relevante vraag zouden stemmen en de uitslag 
van de stemming niet significant zou kunnen zijn. Hier wordt aangeraden nog een keer erover na te 
denken of dit nieuw gedeelte echt noodzakelijk is omdat de huidige ‘Vraagstukken’ pagina als 
duidelijk, overzichtelijk en functioneel wordt beschrevenen.  
 Doorgaans bij alle pagina’s werd het blok boven rechts als onoverzichtelijk beschreven. 
Inlogscherm, registreren, wachtwoord vergeten, login met twitter en facebook, een plaatje van een 
pen en spiegelend-effecten zijn te veel onderdelen voor zo een klein ruimte. Hier wordt aangeraden dit 
blok overzichtelijker vorm te geven. Ook op zowel de huidige- als de conceptwebsite worden de kleine 
antwoordvlakten beneden de Post-its op de homepagina als nutteloos beschreven omdat ze de 
gebruikers daarvan zouden kunnen terughouden eerst naar meer informatie te zoeken voordat het 
vraagstuk wordt beantwoord. En zelfs als de gebruiker al genoeg informatie heeft om antwoord op een 
vraagstuk te geven zal het onwaarschijnlijk zijn dat gebruiker deze kleine antwoordvlak gebruikt omdat 
erop maar ongeveer twee worden op eens te zien zijn en zo het teruglezen van zijn antwoord heel 
ingewikkeld wordt. Een klein fout die maar een keer opviel maar op alle pagina’s te vinden was en 
verandert moet worden is dat helemaal beneden “Copyright © 2012“ staat. Omdat het inmiddels 2013 
is moet die worden verandert naar “Copyright © 2013“ om copyright problemen voor te komen.  
 Veranderingen die als positief worden beschreven zijn de mogelijkheid nu ook met Twitter in 
te kunnen loggen, een link naar social media in de navigatie bar, de indeling van plaatje en informatie  
en het blok waarbinnen staat hoe veel vraagstukken online zijn, hoe veel antwoorden al werden 
geplaatst, ‘Winnaar van de maand’, ‘Actief op Veelideeën.nl’ . Hier wordt aangeraden deze 
veranderingen bij te houden.  
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5.1	  Aanbevelingen	  
	  
Samengevat zijn er een aantal aanbevelingen voor de nieuwe website die nu overzichtelijk worden 
gepresenteerd:  
 

1. Een bevestiging op de website laten verschijnen nadat men een antwoord op een vraagstuk 
heeft verstuurd.  

2. Een middelmaat vinden tussen de navigatie bar van de huidige website (te leeg) en van de 
conceptwebsite (te vol). 

3. De nut van de functie ‘Stem op de best geformuleerde vraag’ overdenken. 
4. ‘Winnaar van het jaar’ alleen in beperkt periode zo prominent op de homepagina te 

presenteren (bijvoorbeeld in de eerste en laatste maand van het jaar). 
5. Het blok boven rechts overzichtelijker vorm geven door bijvoorbeeld de plaat van de pen te 

verwijderen, een consistent lettertype te gebruiken en geen spiegelingen te gebruiken. Ook 
zouden de inlogschermen ‘Gebruikersnaam’ en ‘Wachtwoord’ helemaal naar boven, buiten 
het kader kunnen worden verplaatst. Daardoor wordt het blok een stuk uitgebreid en 
overzichtelijker en de inlogschermen staan dan zelfs nog duidelijker op de pagina. 

6. De kleine antwoordvlakten beneden de Post-its op de homepagina verwijderen en daardoor 
antwoord geven alleen maar nog in de grote antwoordvlakten mogelijk te maken. 

7. Duidelijker aangeven hoe de klantenservice te bereiken is. 
8. “Copyright © 2012“ naar “Copyright © 2013“ veranderen en vervolgens elk jaar updaten. 
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6.	  Discussie	  
	  
Door dit onderzoek kon antwoord worden gegeven op de vraag hoe de huidige website van 
www.veelideeen.nl wordt beoordeeld in vergelijking met de conceptwebsite. Er konden concrete en 
relevante aanbevelingen worden gemaakt om naar een goede nieuwe website te komen. Er waren 
echter ook enkele limitaties voor dit onderzoek. Hier wordt ten eerste naar de respondenten verwezen. 
Positief was dat de respondenten werden ingedeeld naar gebruikers en bedrijven. De tien 
respondenten die het onderzoek als gebruikers hebben uitgevoerd waren echter alleen maar tussen 
de 19 t/m 36 bij een gemiddelde leeftijd van 26. Deze leeftijdsgroep is dus goed onderzocht, echter is 
het nog onduidelijk hoe leeftijdsgroepen boven de 36 veelideeen.nl beoordelen. De resultaten 
aanbevelingen die op grond van dit onderzoek worden gemaakt zouden dus alleen maar op 
toepassing voor de leeftijdsgroep 19 t/m 36 zijn. Oudere mensen zouden er helemaal andere inzichten 
over de website kunnen opleveren. Derhalve wordt aangeraden de website nog een keer maar met 
een oudere leeftijdsgroep te evalueren.    
 Een andere beperking was dat de conceptwebsite alleen maar op grond van screenshots kon 
worden onderzocht. De daadwerkelijke werking van de conceptwebsite is dus nog onbekend en kan 
nog niet beoordeelt worden. Men zou dus, als de nieuwe website klaar is, nog een keer een evaluatie 
van de nieuwe website kunnen uitvoeren en dan echt de werking onderzoeken en zoals boven 
genoemd een oudere leeftijdsgroep involveren. 

De sterke punten van dit onderzoek zijn bijzonder te zien als men nog een keer naar de 
inleiding kijkt. Daar werd ten eerste beschreven hoe de nieuwe website op Roth’s Fantastic Four 
Motivations of Co-creation baseert (Parvanta et al., 2013 ). Uit dit onderzoek blijkt uiteindelijk dat deze 
Four Motivations Fun, Fulfillment, Fame, Fortune werken. Het nieuwe puntensysteem lijkt voor een 
speelkarakter door de competitie te zorgen (Fun), gedeeltes zoals ‘Winnaar van de maand’ worden als 
positief gewaardeerd (Fame en Fulfilment), en de geldprijzen zijn sowieso een motivatie om aan de 
website deel te nemen (Fortune). Dit onderzoek steunt dus de these dat Roth’s Fantastic Four 
Motivations of Co-creation de waardering van een crowdsourcing website kunnen vergroten. Ook 
wordt door dit onderzoek Holzinger’s (2005) these gesteund dat gebruikers van een website 
tevredener zijn naarmate de website makkelijk te gebruiken is. Verder bleken de gekozen methoden 
hardopdenk methode en plus-min methode geschikt gewezen te zijn om deze formatieve evaluatie uit 
te voeren. Alle bronnen die werden gebruikt om te redeneren waarom voor deze methoden werd 
gekozen werden dus ook bevestigt. Samengevat worden alle belangrijke theoretische aanleidingen 
waarop dit onderzoek is gebaseerd bekrachtigt.  

Als men nog naar het onderzoek kijkt dat de tweede onderzoeker heeft uitgevoerd op de 
doelgroep ‘bedrijven’ kan men nog verder inzichten verkrijgen. Helaas is op dit moment zijn 
onderzoeksrapport nog onvolledig en kan alleen maar gedeeltelijk worden gebruikt om een overal 
oordeel over de website te krijgen. In ieder geval heeft de tweede onderzoeker, Steiniger, zijn 
onderzoek op de doelgroep bedrijven uitgevoerd. Zoals in de inleiding genoemd is de doelgroep van 
de website gebruikers en bedrijven. Voor deze bedrijven heeft Steiniger derhalve ook een iets andere 
methode gebruikt om de website te evalueren. Hij heeft wel gebruik gemaakt van de hardopdenk 
methode en de plus-min methode maar de taken bij de hardopdenk methode verschillen. In plaats van 
een vraag te laten beantwoorden heeft Steiniger de respondenten gevraagd om naar de website te 
gaan en dan de vraag te beantwoorden wat het doel van de website is en of de website van nut voor 
de eigen bedrijf zou zijn. De procedure bij de plus-min methode was dezelfde. 

Helaas heeft Steiniger hier niet onderzocht hoe functioneel het gebruiken van de website voor 
bedrijven is maar meer als hoe nuttig ze de website inschatten. Dat gaat meer in richting attitude 
metingen. Voor de hardopdenk methode was een taak misschien handiger geweest waar bedrijven 
echt de voor hun belangrijke taken uitvoeren. Ook daardoor dat de procedure bij de plus-min methode 
dezelfde was, is hier de verwachte verschil tussen gebruikers en bedrijven niet echt te observeren. 
Toekomstig onderzoek moet zich dus ook echt meer op de bedrijven richten en hoe makkelijk het voor 
hun is om de voor hun belangrijke taken op de website uit te voeren. Daarbij is te denken aan vraag 
op de website plaatsen, antwoordtijden aangeven, prijsgelden aangeven, prijsgelden aan winnaars 
over maken.  

Op grond van de resultaten die al in de onderzoeksrapport van Steiniger te vinden zijn kan 
men zeggen dat bedrijven de website als duidelijk beschrijven en heel snel begrijpen waarover de 
website gaat. Verder zeggen zeventig procent van de bedrijven dat de website voor hun eigen bedrijf 
van nut zou zijn. Het blijkt dus in ieder geval dat bedrijven een positieve attitude tegenover de website 
bezitten. Volgens plus-min vinden ook bedrijven dat de nieuwe navigatie bar te vol is en de bolletjes 
die erop zitten niet nodig zijn. Verder werd er ook gezegd dat de kleine antwoordvlaktes onder de 
Post-its te klein zijn om een antwoord te kunnen schrijven. Een nieuw gedeelte was het onderzoeken 
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van de ‘Hoe werkt het’ pagina. Deze wordt van de participanten als duidelijk beschreven. Ook het logo 
en de mogelijkheid om met social media in te loggen worden door bedrijven goedgekeurd.  

Verder zijn er nog geen resultaten uit Steiniger’s onderzoeksrapport uit te halen. Maar het 
blijkt in ieder geval dat bedrijven snel begrijpen waarover de website gaat en ze als nuttig inschatten. 
Verder waren er enige overeenkomsten in de resultaten van de plus-min methode met dit onderzoek 
die de aanbevelingen in hoofdstuk 5.1 ondersteunen. Het overal oordeel van de website is dus, dat ze 
als functioneel van de respondenten wordt beschreven en positief wordt waardeert. Ze werkt in het 
algemeen goed, is overzichtelijk en duidelijk en wordt qua design en uiterlijk ook positief beoordeelt. 
Er zijn wel enige zwakke punten met betrekking tot functionaliteit, deze kunnen echter verbeterd 
worden door het implementeren van de aanbevelingen in hoofdstuk 5.1. De conclusie hiervan is dat 
de website veelideeen.nl, zoals in de inleiding verwacht, goede kansen heeft om op Nederlands 
niveau succesvol te worden. 
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Bijlage 
 

Bijlage A – Aanleiding hardopdenk methode 
Introductie 
 
Veelideeen.nl is een website waar vragen van bedrijven worden geplaatst waar heel veel mensen hun 
ideeën achter kunnen laten (crowdsourcing).  
 
Het doel van Veelideeën.nl is om bedrijven te voorzien van veel ideeën waardoor de uitkomst van een 
brainstormsessie van een hogere kwaliteit kan zijn.  

Opdracht 
 
1. Ga naar www.veelideeen.nl en zoek vraagstukken op, die bedrijven hebben geplaatst 
2. Probeer op ten minste een vraagstuk een antwoord op de website te plaatsen. 
3. Zoek uit hoe de klantenservice van de website kan worden bereikt. 
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Als nodig, maak gebruik van de volgende gegevens: 
 
Gebruikersnaam:  User 
Wachtwoord:  onderzoek 
 
BELANGRIJK: Denk bij het uitvoeren van de opdracht de hele tijd hard op. Probeer alles wat je 
op het gegeven moment denkt te verbaliseren.  
	  

Bijlage B – Screenshots voor plus-min methode 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Home	  pagina	  van	  de	  huidige	  website	  
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Vraagstukken	  pagina	  van	  de	  huidige	  website	  
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Home	  pagina	  van	  de	  conceptwebsite	  
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Vraagstukken	  pagina	  van	  de	  conceptwebsite	  
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Bijlage C – Codeboek, Versie 3, hardopdenk methode 
	  

Taak	   Hoofdcategorie	   Code	   Aantal	   Toelichting	  

1	  
Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  Heel	  

hoog	  
1	  =	  Hoog	  
2	  =	  Laag	  
3	  =	  Heel	  laag	  

0	  =	  3	  
keer	  
1	  =	  6	  
keer	  
2	  =	  1	  
keer	  

Hoe	  snel	  de	  
respondent	  op	  de	  
website	  kan	  
navigeren	  en	  
gezochte	  informatie	  
kan	  vinden.	  Hierbij	  
gaat	  het	  dus	  om	  de	  
toegankelijkheid	  
van	  de	  
vraagstukken	  en	  
hoe	  overzichtelijk	  
en	  duidelijk	  deze	  
zijn.	  	  

	   Design/Uiterlijk	   0	  =	  Heel	  
hoog	  
1	  =	  Hoog	  
2	  =	  Laag	  
3	  =	  Heel	  laag	  

1	  =	  1	  
keer	  

Hierbij	  gaat	  het	  
puur	  om	  het	  
uiterlijk	  van	  de	  
website	  en	  hoe	  
hoog	  de	  respondent	  
dit	  uiterlijk	  
waardeert.	  	  

	   Designfouten	   0	  =	  
Aanwezig	  
1	  =	  Afwezig	  

0	  =	  1	  
keer	  

Die	  aan-‐	  of	  
afwezigheid	  van	  
designfouten	  op	  de	  
website.	  

	   Werking	   0	  =	  
Aanwezig	  
1	  =	  Afwezig	  

0	  =	  1	  
keer	  

Ervaart	  de	  
gebruiker	  
problemen	  bij	  het	  
uitvoeren	  van	  de	  
taak,	  dus	  opzoeken	  
van	  vraagstukken.	  
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2	  
Werking	   0	  =	  Heel	  

hoog	  
1	  =	  Hoog	  
2	  =	  Laag	  
3	  =	  Heel	  laag	  	  

1	  =	  2	  
keer	  
2	  =	  4	  
keer	  
3	  =	  2	  

De	  respondent	  
maakt	  uitspraken	  
met	  betrekking	  tot	  
de	  werking	  van	  de	  
website.	  Hierbij	  
gaat	  het	  om	  het	  
proces	  van	  het	  
beantwoorden	  van	  
een	  vraagstuk	  .	  	  

	  
Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  Heel	  

hoog	  
1	  =	  Hoog	  
2	  =	  Laag	  
3	  =	  Heel	  laag	  

0	  =	  1	  
keer	  
1	  =	  6	  
keer	  

Hoe	  snel	  de	  
respondent	  op	  de	  
website	  kan	  
navigeren	  en	  
gezochte	  informatie	  
kan	  vinden.	  Hierbij	  
gaat	  het	  om	  het	  
proces	  van	  het	  
beantwoorden	  van	  
vraagstukken	  en	  
hoe	  overzichtelijk	  
en	  duidelijk	  deze	  
zijn.	  

	   Kleurgeving	   0	  =	  De	  
respondent	  
heeft	  een	  
positief	  
indruk	  van	  
de	  
kleurgeving	  	  
1	  =	  De	  
respondent	  
heeft	  een	  
negatief	  
indruk	  van	  
de	  
kleurgeving	  

0	  =	  1	  
keer	  

De	  respondent	  
maakt	  positief	  
oftewel	  negatief	  
uitspraak	  over	  de	  
kleurgeving.	  

3	  
Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  Heel	  

hoog	  
1	  =	  Hoog	  
2	  =	  Laag	  
3	  =	  Heel	  laag	  

0	  =	  1	  
keer	  
1	  =	  4	  
keer	  
2	  =	  1	  
keer	  

Hoe	  duidelijk	  maakt	  
de	  website	  waar	  de	  
klantenservice	  is,	  
hoe	  duidelijk	  maakt	  
de	  website	  hoe	  de	  
klantenservice	  te	  
bereiken	  is	  en	  hoe	  
snel	  komt	  de	  
respondent	  bij	  de	  
klantenservice	  en	  
het	  
contactformulier	  
terecht.	  	  
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Bijlage D – Codeboek, Versie 3, plus-min methode 
	  

Screenshot	   Hoofdcategorie	   Code	   Aantal	   Toelichting	  

1.	  Huidige	  
Website,	  
Home	  Screen	  

Design/Esthetiek	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  3	  
1	  =	  1	  
	  
75%	  
Min	  
25%	  
Plus	  
	  

Bij	  
Design/Esthetiek	  
gaat	  het	  simpelweg	  
erom	  of	  het	  
uiterlijk	  van	  het	  
gedeelte	  van	  de	  
website	  als	  al	  dan	  
niet	  mooi	  wordt	  
ervaren	  door	  de	  
respondent	  

	   Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  1	  
1	  =	  5	  
	  
16%	  
Min	  
83%	  
Plus	  

Bij	  
overzichtelijkheid/	  
duidelijkheid	  gaat	  
het	  erom	  of	  dit	  
gedeelte	  van	  de	  
website	  al	  dan	  niet	  
goed	  aan	  de	  
respondent	  wordt	  
presenteert	  

	   Werking	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  2	  
1	  =	  7	  
keer	  
	  
22%	  
Min	  
78%	  
Plus	  

Bij	  werking	  gaat	  
het	  daarom	  of	  dit	  
gedeelte	  van	  de	  
website	  volgens	  de	  
respondent	  al	  dan	  
niet	  goed	  werkt	  

2.	  Huidige	  
Website,	  

Vraagstukken	  
Screen	  

Design/Esthetiek	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
1	  =	  5	  
keer	  
	  
100%	  
Plussen	  

	  

	  
Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  

Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  3	  
1	  =	  11	  
	  
21%	  
Min	  
79%	  
Plus	  
	  

	  

	   Werking	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  2	  
keer	  
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1	  =	  
Positief	  
indruk	  

1	  =	  5	  
keer	  
	  
28%	  
Min	  
72%	  
Plus	  
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3.	  Concept	  
Website,	  

Home	  Screen	  

Design/Esthetiek	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  3	  
keer	  
1	  =	  1	  
keer	  
	  
75%	  
Min	  
25%	  
Plus	  

	  

	  
Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  

Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  5	  
keer	  
1	  =	  5	  
keer	  
	  
50%	  
Min	  
50%	  
Plus	  

	  

	  
Werking	   0	  =	  

Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  3	  
1	  =	  15	  
keer	  
	  
16%	  
Min	  
84%	  
Plus	  

	  

4.	  Concept	  
Website,	  
Vraagstukken	  
Screen	  

Design/Esthetiek	   0	  =	  
Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
1	  =	  1	  
keer	  
	  
100%	  
Plus	  

	  

	  
Overzichtelijkheid/Duidelijkheid	   0	  =	  

Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  4	  
1	  =	  9	  
30%	  
Min	  
70%	  
Plus	  

	  

	  
Werking	   0	  =	  

Negatief	  
indruk	  
1	  =	  
Positief	  
indruk	  

Totaal	  
0	  =	  8	  
1	  =	  9	  
	  
47%	  
Min	  
53%	  
Plus	  
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Bijlage	  E	  –	  Protocollen	  Respondenten	  
	  
Respondent 1, hardopdenk methode: 
 
„Ok, ik ben dus nu voor het eerst op de website. Veelideen.nl, grootste brainstormsessie van 
Nederland. Ehm...Nu was de opdracht naar vraagstukken te kijken. Ik zie hier direct naast de 
homebutton een vraagstuk staan. Daar klik ik op. Hoe…Ok…Nu zijn hier 2 vraagstukken met een prijs 
daaronder…en tijd. Hoe ziet de…Ok de eerste vraag is ‘Hoe ziet de parasol van de toekomst eruit?’. 
Geen idee van een parasol is. Tweede is ‘Hoe ziet de infrastructuur van Nederland in over 30 jaar 
eruit?’. Click voor meer informatie. Eeeh…Ik zou nu voor het eerst even googelen wat een parasol is 
want dat vind ik eigenlijk interessanter. Eehm. Even kijken. Google. Parasol. Ik ben nu op een 
Wikipedia artikel. Ok. Hier staat dat parasol een plant is. Parasol. Hier staat nu het is een plant maar 
ik denk niet dat dit de bedoeling is. Ik ga nu even…ehm…naar leo.org. Misschien is parasol in het 
Engels een begrip met een andere betekenis. Zonscherm.  Misschien is het een ander woord 
voor…eh..voor voor voor. Wat is het Nederlandse woord? Voor ozon. Ja. Voor de ozonlaag of zo. 
Aaah ok. Ik zie nu dat onder de vraagstuk staat nog ‘meer informatie’ dat heb ik in het begin niet 
gezien. En ze bedoelen…ah ok. Parasol is gewoon een zonscherm. Er staat nog een klein tekst. ‘Het 
mooie weer komt er zo langzamerhand (eindelijk) weer aan. Binnenkort zoeken vele mensen weer 
beschutting tegen de zon onder hun parasol op het strand of in de tuin. Aan de parasol valt nog veel 
te verbeteren. Hoe ziet de parasol van de toekomst er volgens jou uit?’. Nou...dat is een goede vraag. 
Ik ga nog even naar de andere kijken. Hier staat nog...ok hier staat nog meer informatie. Eeh ‘15-01-
2013, de dag dat er door hevige sneeuwval meer dan 1000 kilometer file op de Nederlandse wegen 
stond. Op de radio en televisie.... Hoe ziet de infrastructuur van Nederland er in 2043 volgens jou uit? 
Hoe gaan mensen in Nederland naar hun werk? Ligt Nederland ondertussen vol met asfalt en zullen 
de vele problemen met het treinverkeer opgelost zijn?’ Nou…ik denk dat deze vraag natuurlijk meer 
belangstelling heeft dan hoe zo een parasol van de toekomst eruit ziet. En eeh. Ik zou proberen hierop 
antwoord te geven. “Hoe ziet de infrastructuur van NL …30 jaar uit’. Ik persoonlijk dat eeh het een 
persoonsverkeer. Dus het reizen met zijn eigen Auto op langere termijn gaat helemaal verdwijnen. 
Ook omdat de die die prijzen steeds hoger worden voor benzine en gas en alles. En eh. Ja ik ik zou 
nu even teruggaan naar het woorddocument om hier even aantekeningen te maken ik denk eigenlijk 
dat het verkeer voor een groot deel onder de eerde wordt verplaatst zoals U-Bahnen. En ja. Dat veel 
ehm. Veel treinen worden omgesteld naar magneet Schwebebahn. Ik weet het Nederlands woord 
ervoor niet. Omdat het eigenlijk een heel efficiënte manier is om te reizen. En dan moeten natuurlijk 
veel meer stations beschikbaar zijn daarmee elk huishoud kan worden bereikt.  Ik denk eeh. Ehm. Dat 
dan meerdere lagen onder de eerde…En het voordeel is dan natuurlijk dat dan op straat weer veel 
meer plaats is voor mensen. En straten zoals die nu bestaan kunnen helemaal verdwijnen en er is 
weer meer plek voor parks en bossen en natuurlijk ook veiliger voor huisdieren en kinderen omdat het 
verkeer zich voornamelijk of in de lucht of onder de arde plaats vindt. Nou. Dat is mijn mening. Moet ik 
even kijken hoe ik die…Ok. Ik kan dus even kijken. Nog een keer terug naar de website. Home, 
vraagstuk, hoe werkt het. Eehm..Even kijken wat ik hier überhaupt kan doen. ‘Op Veelideeën.nl 
worden vragen van bedrijven geplaatst waar heel veel mensen hun ideeën achter kunnen laten. Het 
doel van Veelideeën.nl is om bla bla bla...’ Ah ok. Chill! Dus moet ik hier inloggen. Click ik hier 
gebruikersnaam. Dat was volgens mij ‚user’. En wachtwoord dat was ‘onderzoek’. Jo, welkom user. 
Nu ga ik terug naar de vraagstukken. En dan ‘Hoe ziet de infrastructuur van NL in over 30 eruit?’. En 
dan kan ik iets intippen maar het tekstveld is heel klein. Ah ok. Als ik hier op meer informatie klik krijg 
ik een groter tekstveld. Zal ik het even schrijven. ‘Hoe ziet de infrastructuur van NL in over 30 eruit?’ 
Ehm. ‘De infrastructuur….(toetst antwoord.)’ Ok dat was eigenlijk mijn gedachte. Nu is hier een knop 
waarop staat Verstuur. Ik denke dat ik eigenlijk klaar ben. Even op de knop drukken.  En… Ja.. 
Eh…Die tekst die ik heb geschreven is…eh…nu…weg. En ik weet niet of…het is een beetje raar…ik 
weet niet of mijn antwoord nu verstuurd is of niet. Ik heb geen…pop up of zo gekregen waarop staat 
‘we hebben jouw antwoord geregistreerd’ of zo. Dubbele reactie ontdekt. Ik heb nu nog een keer op 
de knop gedrukt. Het lijk erop dat je dat al hebt gezegd. Ah ok… Dus eh. Blijkbaar is mijn antwoord 
toch geregistreerd. En eeh. Daarmee denk ik dat ik nu klaar ben met de onderzoek.    
 
Respondent 1, plus-min methode: 
 
Interviewer: “Ok hier zie ik ten eerste een plus over het logo. Boven links. Wat vind je eraan goed?“ 
Respondent: “Ja ik vind gewoon goede idee met het idee met de glühbirne…geen idee wat het woord 
is.“ 
Interviewer: “Met de lamp.“ 
Respondent: “Ja met de lamp en de pen. Ja is gewoon grappig en past bij de WS“ 
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Interviewer: “Ok bij de naam. Wat bedoel ja daarmee?“ 
Respondent: “De naam en de spiegeling. De naam leest lekker: veelideeen.nl. En de spiegeling ziet 
gewoon chique uit. “ 
Interviewer: “En daarboven is een min over de achtergrond.“ 
Respondent: “Gewoon voor de hele achtergrond. Ik vind dat grijs dat eeh is niet zoo aansprekend. 
Daardoor lijkt alles een beetje droog en heel serieus. Het is een beetje contrast met het logo. Het logo 
is eigenlijk grappig zon lampje met duimen. Maar de achtegrond is zo…het trekt het zo naar beneden. 
Ik weet niet“ 
Interviewer: “Ok. En hier is nog een min over ‘meer informatie’“ 
Respondent: “Ja het is eh… als ik het net heb uitprobeer en zelf een vraag moest beantwoorden heb 
ik het ‘meer informatie’ heel laat gelezen. Moet ik zeggen. Ik was eerst op google op zoek naar wat 
een parasol is voordat ik op de idee kwam nog een keer te kijken en eeh. Het was gewoon niet zo 
heel duidelijk. Vooral als de vraag nog een beetje langer zou zijn denk ik. Als ze nog een regel meer is 
zou die direct aan ‘meer informatie’ aansluiten. Dan heb je daar een zwart tekst. Dan zou het 
meerdere mensen kunnen gebeuren dat ze het niet zien“ 
Interviewer: “Ok. En hier nog over ‘antwoord is een min.“ 
Respondent: “Eh ja. Dat is eh hetzelfde. Als je bijvoorbeeld eerst op meer informatie gaat en dan zie 
je nog geen antwoordveld als je niet bent ingelogd. Als je dan teruggaat en dan inlogd dan heb ik 
alleen maar dit klein veldje gezien en wist niet van tevorens dat er nog een groot veld is om de 
antwoord in te schrijven en wist niet moet ik mijn antwoord nu in een, twee worden formuleren. Of zie 
ik dan mijn eigen tekst niet. En dan is het niet zo heel handig.“ 
 
Interviewer: “Ok gaan we naar het volgende plaatje. Veelideeen stemmen pagina. Ok de achtergrond 
is hetzelfde. En hier een min op het hoofdplaatje.“ 
Respondent: “Daar bedoel ik eigenlijk me dat de ruimte is niet goed gebruikt. Dat staat alles een 
beetje  los van elkaar. Hier is heel veel vrije ruimte. Deze ruimte hier rechts boven over het plaatje 
wordt later gevuld door de tekstvlak. Naja goed. Dat zie je zo niet als je niet bent ingelogd maar hier is 
gewoon de verdeling niet heel ansprekend. Staat alles een beetje los van elkaar en het ziet niet 
compact eruit.“ 
 
Interviewer: “Goed. Gaan we naar de concept pagina. Hier ten eerste een min op de achtergrond. 
Zelfde probleem? En dan zie ik drie minnen op de navigation bar.“ 
Respondent: “Ja precies daarmee is gewoon bedoeld. Ik vind die navbar van tevoren eigenlijk beter 
met alleen 4 onderdelen. Nu zijn het echt redelijk veel. 8 onderdelen. Is een beetje veel volgens mij. 
Misschien zou men dit nog een beetje anders kunnen verdelen.“ 
Interviewer: “Weer een min over ‘meer informatie’. Dat is weer hetzelfde?“ 
Respondent: “Ja.“ 
Interviewer: “En hier staat een plus over de profielen van de gebruikers.“ 
Respondent: “Ja ik vind gewoon men krijgt een gevoel van… Op de oude website waren volgens mij 
alleen zo quotes zeg maar. En dat is een beetje onpersoonlijk. Zo als nu lijkt het een beetje meer als 
een sociaal netwerk zeg meer en heb je ook gezichten achter de mensen die vragen stellen en 
beantwoorden en daardoor heb je meer ja zo een community gevoel. Daardoor is het direct een beetje 
aantrekkelijker als je ziet er zijn nog andere mensen op de website bezig.“ 
 
Interviewer: “Ok. Laatste plaatje. De stemmen website pagina.“ 
Respondent: “Plus…ja da vind ik de plek beter gebruikt (plaatje en tekst). Ruimteverdeling. Een 
beetje compacter. En eh ja ziet er gewoon beter uit dan bij  het vraagstuk van de eerste site.“ 
Interviewer: “En hier beneden is nog “ 
Respondent: “Ja dat is nu niet puur over het design. Het is gewoon de hele kleurgeving die me niet 
zo aanspreekt. Het oranje en het grijs. Maar ik vind het een leuk idee als je ook als user kunt stemmen 
want anders is het een beetje de vraag. Er stond op de oude website de beste of leukste vragen 
gewinnen of zo maar dan vraag je je af wie bepaald dan wat is leuk en wat is goed. Als het alleen zo 
een…ja de bedrijf zelf de vraag beoordeeld is het niet zo betrouwbaar als de users het gewoon zelf 
doen een meerdere duizend stemmen zijn.“ 
Interviewer: “Dank je wel.“ 
 
 
Respondent 2, hardopdenk methode: 
 
„Overzichtelijke Website. Even kijken. Ik druk even op vraagstukken. En… voor me krijg ik dus twee 
vraagstukken waarbij veel informatie staat. Ehm. Ik zie duidelijk wat de prijzen zijn. De antwoordtijd 
staat hier ook bij. Ik zie hier rechts ook duidelijk categorieën. Dus op zich is het overzichtelijke 
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website. Ik zie niet zo heel snel dat je moet inloggen. Dus na een aantal minuten zie ik pas dat je moet 
inloggen. En click dus op ‘Hoe ziet de parasol van de toekomst eruit?’ en” op inloggen. Na dan moet ik 
even gebruiksnamen invullen… Gebruiksname ‘user’. Wachtwoord ‘onderzoek’. Duidelijk hoe je moet 
inloggen. Waarom logt die niet in? Hij logt niet in. Nog een keer proberen. Na ik zie dat inloggen het 
niet doet ga ik even kijken hoe ik een antwoord kan geven. Op de eigenaar… Ik ga even naar hoe 
werkt het. Misschien heb ik dan een idee. Na het staat wel duidelijk bij onderdeel hoe het werkt… Ik 
ga nog es kijken bij vraagstukken. Ja het is wel duidelijk hoe je moet antwoorden. Dus inloggen en 
that’s it. Het is op zich wel een duidelijke website. Goed kleurgebruik. Overzichtelijk. Ja, duidelijk…  “ 
 
Respondent 2, plus-min methode: 
 
Interviewer: „Ten eerste op de huidige website. Ik zie je hebt hier een plus over het logo geplaatst. 
Wat vind je daar goed?“ 
Respondent: „Na, ten eerste het logo is best wel duidelijk en het staat boven aan en zorgt ervoor dat 
de website niet te druk uitziet. Is een goed plek voor een logo.“ 
Interviewer: „Ok. En naast de logo is ook een plus over de inloggegevens.“ 
Respondent: „Ja inloggevens zijn ook vind ik niet dat het drukte veroorzaakt. Vandaar heb ik een plus 
gezet omdat ik vind dat het overzichtelijk is.“ 
Interviewer: „En een plus nog over de navigation bar. Wat vind je daar goed?“ 
Respondent: „Naja de navigatie bar vind ik eigenlijk perfect. Lijkt op die van Apple. En ja is gewoon 
heel overzichtelijk en makkelijk te gebruiken.“ 
Interviewer: „Op de rechte kant is een plus over ‘hoe werkt het?’“ 
Respondent: „Naja, staat gewoon heel duidelijk welke stappen je moet ondernemen om eh om te 
achterhouden hoe het werkt. Mooi duidelijk.“ 
Interviewer: „Hier zie ik twee minnen over antwoordtijd bij de aflopende vraagstukken“ 
Respondent: „Ja dat vind ik een beetje druk. Ik vind daar is iets te veel tekst onder elkaar dat zorgt 
voor een beetje voor drukte. “ 
Interviewer: „En ook nog bij de reacties van winnaars vind je ook iets slecht.“ 
Respondent: „Ja: veel tekst. Veel te veel tekst.“ 
 
Interviewer: „Ok dan gaan we naar de tweede pagina van de huidige website. Bij de vraagstuk 
pagina. Daar zie ik een plus over de notitie. Over de memo.“ 
Respondent: „Naja vind ik een goede manier. Mooi overzichtelijk. Moet de tekst natuurlijk niet te lang 
zijn en dat is het hier niet. Dus het is een goede oplossing.“ 
Interviewer: „Rechts, naast de memo is een min over de vraag.“ 
Respondent: „Ik vind het zeg maar heel veel tekst weer bij elkaar. Zorgt voor drukte en is niet 
aantrekkelijk om te lezen.“ 
Interviewer: „Een plusje over de antwoordtijd.“ 
Respondent: „Ja mooie ruimte omheen. Ja vind ik prima. En net als de tekst eronder waar ik ook een 
plus heb neergezet is het ook naja is het ook goed geplaatst.“ 
Interviewer: „En ook het plaatje?“ 
Respondent: „Ja plaatje. Geeft een goed idee over wat je het hebt. Visueel…“ 
 
Interviewer: „Ok. Gaan we naar de concept website. Ehm hier ziek ik ten eerste twee minnen over de 
navigation bar.“ 
Respondent: „Ja klopt ik vind hem niet zo goed als die van net. Hij is wat drukker. En ook dat met die 
bolletjes erachter vind ik niet nodig op zich.“ 
Interviewer: „Maar hier is een plus over het Facebook en Twitter logo.“ 
Respondent: „Ja vind ik wel goed dat die kijk dat is op zich ook goed dat mensen gelijk weer zien 
zoals boven in de navigatie bar. Ehm hij staat net ergens minder in dus vind ik dit een beter plek. Hij 
staat onder… volgens mij is dat een beter plek.“ 
Interviewer: „En een plus over de profielen van den gebruikers.“ 
Respondent: „Ja vind ik een betere oplossing dan net. Dat is veel overzichtelijker. Staat mooier en 
eeh beter dan het tekst van net.“ 
Interviewer: „En op de rechte kant een min over de ‘winnaar van de mand’. “ 
Respondent: „Ja dat vind ik. Even kijk. Ik vind dat toch te druk maker. Net zoals winnaar van het jaar. 
Het zorgt voor drukte en is volgens mij niet zo heel relevant.“ 
 
Interviewer: „En dan nog naar de laatste pagina van de concept pagina. Voor de vraagstukken. Hier 
zie ik een min over de tekst.“ 
Respondent: „Ja het is heel veel tekst. Niet aantrekkelijk. Zorgt voor dat ik in ieder geval het niet zou 
willen lezen. Afbelding erbij vind ik dan wel goed.” 
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Interviewer: „ En hier zie ik nog twee plussen over de stem op de best geformuleerde vraag” 
Respondent: „Ja vind ik goede oplossing. Ja dat je alles opgesomd hebt per punt. EN dan duidelijk 
hoe je moet stemmen.“  
 
Respondent 3, hardopdenk methode: 
 
“Na ik ga nu naar veelideeen.nl. Ik zie meteen de knop, facebook inloggen. De grootste brainstorm 
sessie. Hoe werkt het, uw vraagstuk online. Ehm nu ben ik op zoek naar de vraagstukken. Hier zijn 
vraagstukken bovenaan. Veelideeen. Vraagstuk hoe ziet de parasol van de toekomst eruit zie ik hier 
staan. Even kijken nog naar de taak. Ehhm. Ja. Na deze vraagstuk is ‘Hoe ziet de infrastructuur van 
Nederland in over 30 jaar eruit?’. Ik click op meer informatie. Ehm. ‘Hoe ziet de parasol van de 
toekomst eruit?’. Nja inloggen moet ik. Het is. Ja ik ga terug naar hoofdpagina. De vraagstukken zijn 
er twee. Taak twee ‘probeer ten minste op een vraagstuk op de website… te geven’.  Nja ga ik 
proberen antwoord te geven. Ga ik naar de website. Hoe ziet de parasol eruit. Ehm. 
(onverstaanbaar.). Nu moet ik inloggen om een reactie te kunnen plaatsten. Moet ik dat even 
proberen. Daar moet ik user en onderzoek gebruiken. Dat ga ik dan maar even doen. User en 
onderzoek. Inloggen. Goed. Doorgelezen en ik ga antwoord geven. (geeft antwoord. Gedeeltelijk 
onverstaanbaar). Nou, stuur denk ik maar. Ik heb geantwoord. Ehm. Zoek uit hoe de eigenaar van de 
website kan worden bereikt. Na dat ga ik bij contact helemaal maar boven. Klantenservice staat 
helemaal onder aan. En in ieder geval via facebook, twitter en zo. Contactformulier helemaal 
onderaan gevonden. Even op drukken. Nu kan ik niet de eigenaar zelf bereiken. Daar zou ik mijn e-
mail adres opgeven. Dus wordt met mij contact opgenomen. Okay. Nou. Duidelijk. Ja. Nou dat waren 
de taken. Yes.” 
 
Respondent 3, plus-min methode: 
 
 
Interviewer: “Op de home pagina van de huidige website zie ik ten eerste boven aan twee plusjes 
over het logo. Wat vind je daaraan goed?” 
Respondent: “Ehm na het logo is duidelijk lekker simpel, een lightbulb, lampje… heeft natuurlijk te 
maken met ideeën. Veelideeen.nl, ideeën, lekker oranje, fris, ziet goed uit, strak, niet te moeilijk.” 
Interviewer: “En ook een plusje over de inloggevens.” 
Respondent: “Ja het staat heel duidelijk. Veel gebruikt. Staat rechts boven aan, dus men weet het 
gauw te vinden. Ten minste ik wel. Dus dat is heel duidelijk.” 
Interviewer: “Maar hier is een min over het logo van facebook.” 
Respondent: “Ja ik weet niet, de kleuren vind ik niet zo mooi naast elkaar en dan wordt het een 
beetje met die pen nog eronder. Dat blokje wordt een beetje onoverzichtelijk eeh zeg maar je hebt 
eerst de gebruikersname, wachtwoord, apart lettertype, dan registreren, wachtwoord vergeten, ook 
apart lettertype, inlog is weer een apart lettertype, en nog facebook is een apart lettertype. En dan heb 
je nog de pen eronder. Dat vind ik een beetje een slordig hoekje vandaar ook min.” 
Interviewer: “Maar op de navigation bar is weer een plus.” 
Respondent: “Ja die was heel duidelijk, home vraagstuk, bedrijven, klaar. Zoeken, klantenservice, 
zoals een navigatie balk moet eruitzien. Vind ik.” 
Interviewer: “Dan is hier een min over de aflopende vraagstukken.” 
Respondent: “Ja ik weet niet of het mooi is het om op een post it te doen. Ik persoonlijk vind dat dat 
heel goedkoop eruitziet. In heel veel reclames wordt ook op post its gedaan. En mijn idee is dan meer 
reclame dan dat dat echt de vraagstukken zijn.” 
Interviewer: “En ook een min over hoe werkt het.” 
Respondent: “Ja dat is zou ik helemaal bovenaan doen want zeg maar voor mij het natuurlijk 
helemaal nieuwe de website. Eeh dus om dat dan zo weg te drukken in een hoekje afgelopen 
vraagstukken. Hoe werkt het heb ik dan liever eerst. Eehm ja want ik wil als eerst als ik op die website 
kom weten hoe het werkt.” 
Interviewer: “En maar daaronder is een plusje over het blok waar de prijsgelden instaat.” 
Respondent: “Ja dat heeft meer toegevoegde informatie. De prijzen staan ook wel onder de 
afgelopen vraagstukken zelf. Dat is meest relevant. En totaal prijsgeld ja zijn leuk  de details en dat 
staat daar gewoon goed, klein overzichtelijk ja.” 
Interviewer: “Plus over de buttons naar facebook, twitter en linkedin” 
Respondent: “Ja prima. Duidelijk.” 
Interviewer: “En ook nog een plus over de reacties van de winnaars en het logo.  
Respondent: “Ja staat ook overzichtelijk en logisch op de pagina onderaan. Toch zou ik, ik heb daar 
geen min geplaats, maar toch zou ik de reacties van de winnaars iets anders indelen als losse tekstjes 
maar voor de rest is het duidelijk. Goed uitgewerkt etc.”” 
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Interviewer: “En nog een plus in de footer naast klantenservice.” 
Respondent: “Ja dat is ook gewoon logisch als je de klantenservice of contact wil zoeken is het 
meestal of helemaal links of helemaal onderaan en ja hier staat nog gewoon mooi even de navigatie 
van de site.” 
 
Interviewer: “Ok. Gaan we naar de vraagstukpagina van de huidige website. Hier is een min over het 
post it weer. Zelfde reden?” 
Respondent: “Ja, zelfde reden.” 
Interviewer: “En een plus over de tekst rechts ervan.” 
Respondent: “Ja zeg maar je moet inloggen. En inloggen staat gewoon duidelijk ja ehm is gewoon 
clear.” 
Interviewer: “Een min naast de tekst van het vraagstuk.” 
Respondent: “Ja ik vraag me af waarom het onderaan staat? Ik zou het juist bovenaan zetten want 
dat is relevant waarom, die vraag inleiding, en zo. Ten minste dat zou ik zeggen. En ook de vraag die 
dik gedrukt dat is wel duidelijk. En dat plaatje is ook goed. De parasol. Daar gaat het om.” 
Interviewer: “En een plus over de quote van onze winners?” 
Respondent: “Ja leuk gedaan. Gewoon even weer dat detail informatie.” 
 
Interviewer: “Ok dat was de huidige website. Gaan we naar de concept versie. Hier is weer een plus 
bovenaan over het logo.” 
Respondent: “Ja ook een beetje het zelfde als de oude website.” 
Interviewer: “En nu heb hier een min over de navigation bar.” 
Respondent: “Ja ik vind het jammer dat het dan meteen weer zo vol wordt gegooid. Die vorige was 
zo makkelijk en nu misschien wel beginnen die coins weg te halen want dat maakt het aal vervelend 
of trekt de aandacht dat het lezen minder makkelijk gaat. Het is gewoon te vol.” 
Interviewer: “Op de rechte kant is nog plus naast de facebook…” 
Respondent: “Ja zeg maar die facebook staan daar nog prima maar nog steeds een beetje dat 
hoekje dat is echt random.” 
Interviewer: “Ja okay, hier is nog een min over de post it.” 
Respondent: “Ja post it, zelfde weer.” 
Interviewer: “En ook een plus over de tekst ‘click hier voor meer vraagstukken.” 
Respondent: “Ja ik weet niet of het op de vorige stond maar hier viel het mij even op. Dat viel me dan 
hier in een keer op. Dat is goed om door te verwijzen.” 
Interviewer: “Het min over hoe werkt het.” 
Respondent: “Weer rechts boven aan. Kan ik niets mee.” 
Interviewer: “Dan heb je weer een plus over prijsgelden. Weer zelfde reden?” 
Respondent: “Ja.” 
Interviewer: “Dan komen we naar de sectie beneden. De profielen, daarover heb je een plus 
geplaatst.” 
Respondent: “Ja ziet duidelijk uit. Even de punten. Even de status. Wat ik net zei. Dat de tekst dingen 
zijn van de reacties van de winnaars is nu mooi overzichtelijk neergezet.” 
Interviewer: “Ok. Plusjes over de winnaar van de maand.” 
Respondent: “Ook gewoon prima. Leuke detail. Leuk om daar neer te zetten en ook zo is het niet te 
groot niet te klein.” 
Interviewer: “En ook voor winnaar van het jaar hetzelfde?” 
Respondent: “Ja.” 
 
Interviewer: “Ok komen we nog naar de laatste pagina van de concept website.” 
Respondent: “Ja deze vond ik wel naja. De rest, het inleiden verhaaltje, goed, leuk, moet zeggen dat 
ik het niet helemaal perfect heb gelezen. Maar wel… Ja zoiets even inleiden zoals ik net zei bij de 
parasol dat stond nog onderaan, hier staat het boven aan.” 
Interviewer: “En beneden nog bij stem op de best geformuleerde vraag.” 
Respondent: “Ja leuk. Vraag is natuurlijk heel belangrijk, om al bij de vraag te beginnen om ideeën te 
vragen van mensen is natuurlijk en goed idee omdat je het dan helemaal van de mensen zelf vraagt.” 
Interviewer: “En ook hier bij de stem button.” 
Respondent: “Ja het is duidelijk. ” 
 
Respondent 4, hardopdenk methode: 
 
“Ok ten eerste ga ik een vraagstuk zoeken die een bedrijf op de website heeft geplaatst. Daarvoor ga 
ik naar veelideeen.nl. En gebruik de gegevens die door de onderzoeker aan mij werden gegeven. 
Gebruikersnaam is User, wachtwoord is onderzoek. En inloggen. Ok. Nu ben ik ingelogd. Er kwam net 
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een window op dat ik moet registreren maar ik ben al geregistreerd. Dat was dus een beetje raar. Nu 
ga ik een vraag opzoeken. Waar ik een antwoord kan op geven. Ok ik ga de vraag kiezen ‘Hoe ziet de 
infrastructuur van Nederland in over 30 jaar eruit?’. Click erop voor meer informatie. Prijs daarvoor is 
100€. Dat is best veel… Nu plaats ik een antwoord. Makkelijk. Er is direct een raam waar je een 
antwoord kunt geven over de vraag. Dus ik kan eronder lezen wat de opdracht, vraag is kan boven 
schrijven wat de antwoord is. Ernaast is nog de tijd. Hoe lang je nog antwoord kan geven… (toetst 
antwoord). Ok ik ben nu klaar met het geven van mijn antwoord. Click ik even op versturen. Dat staat 
direct eronder…onder het ramen. En nu? Staat er verder niets. Staat nog steeds 7 antwoorden. ‘Hoe 
ziet de infrastructuur van NL in over 30 jaren eruit?’. En niet 8… Omdat die van mij is bijgekomen. Ik 
weet niet echt of ik überhaupt een antwoord kon plaatsen. En er komt geen tekst te staan waar staat 
‘Bedankt voor het meewerken’ of zoeits. Ok…Nu ga ik de deerde taak beginnen. Dat is ‘Zoek uit hoe 
de eigenaar van de WS kan worden bereikt’… Hmm. Daarvoor ga ik impressie zoeken… 
(onverstaanbar)…alleen maar voor e-mails….over veelideeën. Ok niet. Ja is opgesplitst naar 
bedrijven en klantenservice. En hoe werkt het…Dus… Ben ik bij de disclaimer. Ok. Ik denk de 
bedoeling was dat ik alleen maar contact opneem. Niet met de eigenaar maar met de klantenservice 
van de website. Volgens mij was het dat.” 
 
Respondent 4, plus min methode: 
 
Interviewer: „Je hebt hier nu plussen en minnen op de pagina’s geplaatst. Gaan we beginnen met de 
huidige website. En de homepagina. Ik zie hier ten eerste een min boven naast de registreren tekst. “ 
Respondent: „Ja ‘Registreren’ is veel te klein geschreven. Inloggen en login via facebook is heel 
groot en zowiezo denk ik dat dat veel te vol zit. Veel te veel plaatjes, buttons, weet ik veel, en 
registreren zelf is heel belangrijk om bij de website deel te kunnen nemen en veel te klein geschreven. 
“ 
Interviewer: „Ok. Gaan we een beetje naar beneden. Naar aflopende vraagstukken. Hier is een plus 
naast de memo. Naast de post it.“ 
Respondent: „Ja ik het mooi gedaan. Ook als het een beetje klein is. Derhalve heb ik eronder ook 
een min gezet bij meer informatie omdat te weinig informatie op het memo zelf staat. Je kunt er niet 
veel eruit halen. Er staat alleen maar de vraag en verwacht er een beetje meer informatie. Maar het 
idee van de memo zelf vind ik goed.“ 
Interviewer: „Ok en dan is nog een plus naast de prijs. “ 
Respondent: „Ja prijs vind ik ook belangrijk dat die daar staat omdat de gebruiker dan direct weet hoe 
veel geld je daarmee kunt verdienen.“ 
Interviewer: „Ok. Dan is hier nog een plus op de rechte kant bij de blok over vraagstukken die online 
zijn en bij de prijsgelden die men kan winnen.“ 
Respondent: „Ja volgens mij is dat een handige overzicht over wat al gebeurde en wat er op het 
moment gebeurt op de website en dat maakt het waarschijnlijk voor de gebruiker iets aantrekkelijker.“ 
Interviewer: „Ok. Hier is nog een plus naast de reacties van de winnaars “ 
Respondent: „. Ja volgens mij…voor mij zelf zorgt de reactie van alle gebruikers steeds voor hogere 
betrouwbaarheid in de website. En als ik zie dat andere mensen al hebben deelgenomen in de 
website en daar iets hebben gewonnen dan heb ik het gevoel dat ik de website kan vertrouwen. Dat je 
echt iets kunt winnen. “ 
 
Interviewer: „Ok gaan we naar de volgende pagina van de huidige website. Hier zie ik een plus naast 
de ehm tekst hoe veel antwoorden al worden gegeven.“ 
Respondent: „Ja dat…eh…voor mij is dat handig. Omdat ik dan weet hoe veel mensen al hebben 
deel genomen. Als er een staat bijvoorbeeld heb ik het gevoel ‘ok dat is een thema waarmee nog 
niemand echt heeft bezig gehouden. Maar 13, op dit plaatje zijn het 13, lijkt me als of er veel mensen 
mee bezig zijn geweest en daarom was het ook voor mij aantrekkelijker mee te doen.“ 
Interviewer: „Ok, en dan heb je nog een plus naast de antwoordtijd.“ 
Respondent: „Ja ook handig voor de gebruiker volgens mij. Ehm omdat je dan weet hoe veel tijd je 
nog hebt eehm om de antwoord in te vullen.“ 
 
Interviewer: „Ok, dat waren alle voor de huidige website. Gaan we naar de concept website. Hier is 
een plus naast de facebook login mogelijkheid.“ 
Respondent: „Ja login via facebook, twitter…die staat daar….die is volgens mij handig omdat je dan 
niet extra moet registreren maar toch moet ik zeggen dat het in het geheel echt…er is geen overzicht 
met al die buttons die je daar hebt met inloggen, registreren, wachtwoord vergeten, login facebook, 
login twitter. Vind ik veel te veel in een heel klein ruimte gezet.“ 
Interviewer: „Ok, en hier is nog een heel groot min over de navigation bar.“ 
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Respondent: „Ja de tekst zelf kun je überhaupt niet lezen. De font. De lettertype is niet goed 
leesbaar. Is een beetje te kinderachtig? Ik weet niet. Ik heb er niets aan.“ 
Interviewer: „Ok, dan is hier nog een plus bij de verstuurbutton bij de aflopende vraagstukken.“ 
Respondent: „Ja bij het nieuwe concept van de website is een verandering dat je direct op de…onder 
de memo een vraag een antwoord kunt versturen wat voor mij handig lijkt omdat het voor de gebruiker 
lijkt dat alles sneller gaat en makkelijker gaat.“ 
Interviewer: „En hier zie ik nog een plus naast de profielen.“ 
Respondent: „Ja ik had het gevoel dat het daar bij de actieve mensen daarom gaat hoe veel punten 
verschillende gebruikers hebben gezameld, en punten zijn…wat ik veel. De antwoord gegeven. Of 
geen idee. Is nog niet echt duidelijk. Maar in ieder geval lijkt me een beetje wedstrijd te zijn en heb je 
ook de mogelijkheid om in contact te komen met andere gebruikers en daarom vond ik het een goed 
idee.“ 
Interviewer: „En ook nog twee plussen naast de winnaar van de maand en winnaar van het jaar.“ 
Respondent: „Ja, eigenlijk hetzelfde. Er kan je ook zien wie er al bezig is met de website en wie er 
actief is en eh.“ 
 
Interviewer: „Ok. Laatste pagina van de conceptpagina voor de vraagstukken. Hier is weer een min 
naast de buttons, login, registreren, wachtwoord. Is dat hetzelfde?“ 
Respondent: „Ja is hetzelfde.“ 
Interviewer: „En ik zie nog een min over ‘Stem op de best geformuleerde vraag’. “ 
Respondent: „Ik zie er geen zin… Ja…Hoe zo zou ik als gebruiker ervoor stemmen welke vraag het 
best is om dan een antwoord erop te geven. Dat lijkt me niet echt duidelijk hoe zoe ik dat zou doen. 
Ehm. Ja de vraag moet toch het bedrijf die de vraag stelt of…weet ik veel…iemand van de 
klantenservice zelf stellen maar niet ik ben niemand die uitzoekt welke vraag ze überhaupt 
beantwoord willen hebben. Ja lijkt me niet echt handig.“ 
Interviewer: „Ok, dat was het laatste min. Dank je wel…“ 
 
Respondent 5, hardopdenk methode: 
 
“Ok… ok… User…onderzoek…. Inloggen….vraagstukken. Ok. Hoe ziet de NL in over 30 eruit. Click 
voor meer informatie. Ok. Eeehm. Ik denk dat de infrastructuur… Ik denk dat de infrastructuur ehm… 
in over 30 jaar… Meer gebruik maken van wegen die over elkaar heen lopen. (onverstaanbaar. Geeft 
antwoord). Ehm. Nu moet ik de klantenservice vinden. Ik denk gewoon bij Home. Onderaan. 
Klantenservice. Contactformulier. Ne. Ehm. Wat moet ik er opzoeken. Zoek uit hoe je de 
klantenservice van de site kunt bereiken. Ok. Nou onderaan staan de klantenservice, suggesties en 
klachten. Ja het contactformulier met e-mail adres. Ok. Dat is het.” 
 
Respondent 5, plus min methode: 
 
Interviewer: “Begint bij de eerste pagina. Hier is een plus over het facebook en login. Wat vond je 
eraan goed?” 
Respondent: “Dat je ook gewoon met facebook kunt inloggen. Dat is overzichtelijk en staat er direct 
bij. En het logo van facebook is natuurlijk: oh ja ik kan hier makkelijk met facebook inloggen.” 
Interviewer: “Dan heb je nog een plus bij de aflopende vraagstukken. Wat bedoelde je daarmee?” 
Respondent: “Eh. Daar kun je zien wat er momenteel speelt en waar je nog antwoord op kunt geven.” 
Interviewer: “Dus, dat vond je handig?” 
Respondent: “Ja handig. Overzichtlijk.” 
Interviewer: “Ok dan heb je hier een min naast de reacties van de winnaars.” 
Respondent: “Ik vind niet dat het noodzakelijk is dat op de hoofdpagina te vermelden wat afgelopen 
winnaars vonden.” 
Interviewer: “En hier is nog een plus naast de ‘Uw vraagstukken online’blokje. ” 
Respondent: “Ja makkelijk voor bedrijven als ze op de site kijken. Dan zien ze direct het blokje met 
‘Uw vraagstukken online’ en kunnen ze daarop reageren.” 
 
Interviewer: “Ok. Gaan we naar de volgende pagina van de huidige website. Hier is ten eerste een 
plus over de navigation bar.” 
Respondent: “Ja kort en duidelijk vind ik.” 
Interviewer: “Ok. Dan heb je hier een min naast de ‘Je moet inloggen om een reactie te kunnen 
plaatsen’ tekst.” 
Respondent: “Ja omdat mensen toch niet zo snel een account maken. En ja. Ja. Ja maakt niet zo 
snel een account aan voor elke site.” 
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Interviewer: “Een plus naast de facebook, twitter en linkedin buttons op de rechte kanten beneden in 
de website.” 
Respondent: “Ja duidelijk in beeld. En de tekens herkent iedereen. Als je geïnteresseerd bent kun je 
daar snel op clicken.” 
 
Interviewer: “Nu nog de concept website. Hier is een plus bij de ‘beste vraag kiezen’ in de navigation 
bar.” 
Respondent: “Ja die is nog wat meer uitgewerkt dan de oude bar met ehm ja formuleerde beste 
vraag dat dat nog een beetje meer detailleert is.” 
Interviewer: “Ok en nog een min bij de profielen.” 
Respondent: “Ja ook niet echt noodzakelijk om dat op de eerste pagina te plaatsen.” 
Interviewer: “En een plus in de footer bij informatie en klantenservice.” 
Respondent: “Omdat alle belangrijke informatie wordt eigenlijk beneden gegeven. Alle belangrijke 
informatie…vragen die ik zou kunnen hebben.” 
 
Interviewer: “Ok dan nog de laatste screenshot. Hier is een plus bij de beschrijvende tekst van het 
vraagstuk.” 
Respondent: “Ehm ja, duidelijk verhaal van wat het bedrijf wil. En ja overzichtelijk.” 
Interviewer: “Ja maar een min bij de winnaar van de maand.” 
Respondent: “Ja, het zou mij demotiverend werken als je ziet dat iemand zo veel punten heeft.” 
 
Respondent 6, hardopenk methode: 
 
“Www punt veelideeën punt nl. Ah. Nou nu ben ik op de website. Eh. Het lijkt me in ieder geval direct 
serieus te zijn en ook makkelijk gedaan. Maar wel overzichtelijk. Ehm. Registreren, inloggen. Even op 
de opdracht kijken. Zoek vraagstukken op de bedrijven hebben geplaatst. Ja hier. Staat eigenlijk direct 
hier op de eerste pagina. Staan er twee vraagstukken. ‘Hoe ziet de parasol van de toekomst eruit?’. 
Ok nu moet ik inloggen om een reactie te plaatsen. Hier rechts staat ook overzichtelijk hoe het werkt. 
Registreren. Dus. Beantwoorden van vraag. Ah ok. Hier kan ik ook prijsgeld krijgen. Kunt op facebook, 
twitter volgen. Ja hoe werkt het? Staan hier direct vraagstukken. Click ik direct op. En dan eh. Ja heb 
ik hier direct vraagstukken staan. Op zich. Staat ook een antwoordtijd en het prijsgeld. Ok.. Ja die 
vraagstukken heb ik gevonden. Probeer ten minste op een vraag op de website een antwoord te 
geven. Ehm. Ok. Ja. Nu moet je inloggen om een reactie te plaatsten. Dat kan ik hier boven doen. 
Inloggen. Naam. Wachtwoord. Onderzoek. Onderzoek. Nu ben ik er ingelogd. Welkom User. Nu kan 
ik hier. Nu kan ik hier een antwoord geven. Direct. Staan de vraagstukken. Direct prijs. En ik heb 
direct… Reactie sturen. Ik kan ook op de vraagstukken op clicken. Heb je dan alles op een scherm. 
Maar er zijn… Ah nu staat er ook nog wat informatie erover. Meer informatie over de vraag. Dus. Nu is 
het vet overzichtelijk. Ja. Dus zou ik hier iets mee kunnen schrijven. Hoe ziet de infrastructuur in NL er 
in over 30 jaar uit? Kan ik hier even iets verzinnen. ‘Zoek hoe de klantenservice van de website kan 
worden bereikt’. Stel ik heb nu vraag, hoe kan ik contact opnemen. Ja klantenservice staat hier ook 
overzichtelijk boven rechts. Click derop. En ik heb direct veel gestelde vragen. Wat is veelideeen.nl? 
Waarom zou ik deelnemen? Hoe neem ik deel? Dus dat is weer overzichtelijk op zich. En je hebt ook 
direct de e-mail adres van de klantenservice klantenservice@veelideen.nl. Dat eh is was ook heel 
makkelijk. Heel overzichtelijke website…zou ik zeggen. Ja.” 
 
Respondent 6, plus-min methode: 
 
 
Interviewer: „Ok gaan we beginnen bij het eerste plaatje van de huidige website. Hier zie ik ten eerste 
een groot plus over het logo. Wat vind daaraan goed?“ 
Respondent: „Het is overzichtelijk, je weet direct waar je naartoe bent gekomen en ja het is gewoon 
overzichtelijk.“ 
Interviewer: „En ook over de navigation bar is een plus.“ 
Respondent: „Ja dat zijn de belangrijkste… de belangrijkste delen of onderdelen van een website. 
Dus ehm ja home, je komt weer direct op de home page terug; vraagstukken, ja zonder vraagstukken 
zou het niet werken; als niet weet hoe het werkt, heb je dat ook direct daar staan; ja een de bedrijven, 
dat gewoon alles op een plek is.“ 
Interviewer: „Ok hier is een min boven rechts over de facebook button. Wat vind je daaraan niet 
goed?“ 
Respondent: „Ja ik ik vind dat daar… het … het facebook gelulle altijd. Alles is facebook connected 
tegenwoordig. Dat vind ik een beetje. Over het algemeen vind ik dat veel te extreem. Ik kijkt TV en ziet 
daar een reclame over shampoo. En dan staat daar like ons op facebook. Hoe zo moet ik shampoo op 
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facebook liken? En hier is het hetzelfde. Hoe zo moet alles met facebook connected zijn. Het gaat 
gewoon te ver.“ 
Interviewer: „Ja ok. Maar beneden daarvan is een plus over de klantenservice gedeelte.“ 
Respondent: „Ja als je een vraag hebt. Je weet niet verder. Je weet niet wat je moet doen dan ja kun 
je ook direct opnemen. En je weet van wie het bedrijf of de website is. Dus ook weer een overzichtelijk 
ding.“ 
Interviewer: „Ehm dan hebben we nog een plus over de ‘hoe werkt het’ box. “ 
Respondent: „Ja. Ja dat is ook gewoon ook overzichtelijk. Maar eh, als ik nu kijk. Dan staat het er 
twee keer. Boven in en daar. Ik zou nu benieuwd zijn of meer informatie als ik daar boven op click. 
Maar eh in het algemeen gewoon overzichtelijk. Ja.“ 
Interviewer: „Ja dan hebben we nog drie minnen over de antwoordtijd.“ 
Respondent: „Ja ehm. Ja ik snap gewoon niet waarom je een bepaalde antwoordtijd maar hebt. Wie 
bepaald die antwoordtijd? Zijn het de bedrijven, is het de website? Heeft elke vraag dezelfde 
antwoordtijd? Of hangt het samen met met het prijsgeld? Ja daar moet even nog een plaatje bij hoe 
zoe er een bepaalde antwoordtijd maar is.“ 
Interviewer: „Dan heb je hier weer een min over facebook, twitter, linkedin.“ 
Respondent: „Zelfde reden. Het gaat gewoon te ver.“ 
Interviewer: „Dan hier nog een groot min over de reactie van de winnaars.“ 
Respondent: „Ja zo is dat eigenlijk bij heel veel websites. En ja het maakt de website een stuk minder 
serieus vind ik. Maar ook als je naar die namen kijkt: miliu92…en ja. Ik weet niet. Ik heb bij zo iets 
altijd het gevoel dat er ja iemand anders van het bedrijf van de website het geschreven. Alleen om de 
website bekend te maken of zo. Ja“ 
Interviewer: „Maar hier nog een plus over ‘Uw vraagstuk online’.“ 
Respondent: „ja dat vind ik chil want als je zelf een vrag hebt. Of je bent zelf een bedrijf en je weet je 
kunt daar een vraag plaatsen dan weet ook direct hoe je zelf daar een vraag kunt plaatsen. Daarom.“ 
Interviewer: „En hier nog een min hier beneden over 2012. Gewoon?“ 
Respondent: „Ja copyright. We zijn nu inmiddels in 2013. Dus het lijkt erop dat de website sinds 
afgelopen jaar niet verandert is. Of dat het niet geupdated is. Dus ja. Inderdaad dat is belangrijk.“ 
 
 
Interviewer: „Ok dan gaan we naar het volgend plaatje. Over de vraagstuk pagina van de huidige 
website. Hier zie ik ten eerste een plus over de prijs en de inlogscherm.“ 
Respondent: „Ja gewoon overzichtelijk weer. Je hebt alles over een plek. Je weet de prijs. Ja je hebt 
de vraag staan. En als je daar een antwoord op wilt geven dan kom je direct ook op de inlogbutton.“ 
Interviewer: „Ok. Hier een min over inlogtijd.“ 
Respondent: „Ja weer hetzelfde eigenlijk. Je weet niet hoe zoe en wie het eigenlijk bepaald.“ 
Interviewer: „Ok dan hier nog een plus over de tekst van de vraag en een plus over het plaatje. Wat 
bedoel je daar?“ 
Respondent: „Met het plaatje ik vind het. Het het maakt de vraag een beetje aantrekkelijker. Over het 
algemeen zijn de plaatjes heel mooi zeg maar. Met het strand zeg maar. Iedereen wil op de strand 
liggen. Ik denk dat is een beetje hoe de mens die daar zit het wil manipuleert. En ja de tekst onder de 
vraag of naast het plaatje is gewoon om de vraag een beetje toe te lichten. Als je de vraag niet snapt 
en niet weet hoe ver en hoe gedetailleerd je antwoord moet geven dan krijg je daar nog meer 
informatie over. .“ 
 
Interviewer: „Ok gaan we naar de concept website. Hier zie ik ten eerste twee minnen boven rechts 
over de twitter en facebook login.“ 
Respondent: „Ja eh, bij het vorige plaatje was het zo dat boven alleen facebook…nu ook nog twitter 
daarbij. Dus dat gaat echt twee keer te ver.“ 
Interviewer: „Ok. Dan een min over de profielen.“ 
Respondent: „Ja als ik zelf. Als ik mezelf da zo aanmeld met een foto van mij dan zou ik niet willen 
dat andere mensen me random kunnen zien. Ja dat is ook gewoon…dat neem gewoon een beetje de 
identiteit…hoe zeg je dat?“ 
Interviewer: „Privésfeer?“ 
Respondent: „Ja in der daad.“ 
Interviewer: „Een plus over winnaar van den maand en een plus over winnaar van het jaar. Zou je dat 
toelichten?“ 
Respondent: „Ja dat is op zich chil want de mensen die daar echt professioneel me bezig zijn die ja 
die krijgen da ook een beetje de bevestiging dat ze ook goed bezig zijn. En ik denk dat dat ook 
motiveert om nog harder te werken denk ik.“ 
Interviewer: „En rechts beneden is een plus over de ‘Volgs ons’ sectie over facebook, twitter, 
linkedin.“ 
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Respondent: „Ja leuk vind ik het nog steeds niet. Maar in ieder geval is het in de hoek beneden dat 
het niet iedereen ziet. Dus zijn er toch nog genoeg mensen die het zouden doen via facebook dus 
ehm…ja het staat er nog bij maar het is ieder geval kleiner en springt niet direct in het gezicht.“ 
 
Interviewer: „Ok gaan we naar het laatste plaatje van de concept website. Hier hebben we weer twee 
minnen over facebook en twitter.“ 
Respondent: „Dat is weer hetzelfde“ 
Interviewer: „Ja dan heb je een plus over de voetbalschoenen, over de vraagstuksectie over de tekst 
ja…“ 
Respondent: „Ja dat is ook weer hetzelfde als de strand net ja je hebt het. Je hebt een thema boven 
met de titel en ja nog een tekst voor toelichten en nog een plaatje bij om het een beetje te 
visualiseren. En het plus bij stem op de best geformuleerde vraag, dat vind ik gewoon chil want ehm. 
Ja hebt categorieën. Ja er zijn meerdere vragen over auto’s, er zijn meerdere vragen over kleding, en 
ook meerdere vragen over voetbalschoenen dus ehm. Ja het wordt gecategoriseerd en daardoor 
overzichtelijker. Dus dat is chil.“ 
Interviewer: „Ok dank je wel.“ 
 
Respondent 7, hardopdenk methode: 
 
„Ga nu naar de website veelideeën punt nl. De eerste vraag: ‘Ga naar veelideeen.nl en zoek de 
vraagstukken op die bedrijven hebben geplaatst’. Okay. Ehm. Kijk. Ik zie de website nou. Aflopende 
vragen zie ik staan. Ik ga nou naar vraagstukken. Ehm. Een vraagstuk van een bedrijf: ‘Hoe ziet de 
parasol van de toekomst eruit?’. Ga ik nu heen. Ehm. Dat dat is blijkbaar crowdsurfen. Dat mensen 
hun ideeën  over de toekomstige parasol hoe die uitgaat zien… hoe zij daar over nadenken. Staat iets 
over dat het mooie weer straks weer aankomt en dat we binnenkort veel mensen beschutting tegen de 
zon nodig hebben. Dan wordt er gevraagd hoe veel… Hoe de parasol van de toekomst eruit ziet. En ik 
zie. Hier naast zie ik de Quote van onze winnaars. Dat zijn blijkbaar de beste ideeën of zo. Nog een 
keer naar vraagstukken. ‘Hoe ziet de infrastructuur van Nederland in over 30 jaar uit?’. Daar kun je 
trouwens ook nog prijzen winnen als je beste ideeën hebt. Ehm. Er is een nieuwsbericht of dergelijks. 
Of er… Even sneeuwval was. Worden een paar feiten genoemd en dan wordt er uiteindelijk gevraagd 
hoe de infrastructuur van Nederland er in 2043 eruitziet. Hoe gaan mensen naar werk? Ligt Nederland 
ondertussen vol met asfalt en zullen de vele problemen met het treinverkeer opgelost zijn? En 
hiernaast staat nog een Quote van onze winnaars. Oh dat zijn quotes van de winnaar…niet van de 
beste quote. Over dat iemand heel blij is dat die geld heeft gewonnen. Ik ga nu naar de 2de opdracht 
want volgens mij zie ik niet meer veel staan. Oh ik zie hier ook nog een trouwens maar daar kan ik 
niet op klikken. Het zou wel een voorbeeld zijn of iets dergelijks. Ok. De tweede opdracht. Probeer ten 
minste een vraagstuk. Probeer ten minste op een vraagstuk een antwoord te geven die op de website 
staat. Okay. Ga op de website. Ik ga nu naar. Even kijken. Ik ga weer naar vraagstukken. Ik zie daar 
maar twee staan. Ehm. Misschien een beetje weinig. Parasol van de toekomst. Ik denk dat die 
sowieso elektrisch  zou zijn. Dat die elektrisch uitklapt en inklapt. En dat er ook onder aan 
(onverstaanbaar). Want ik denk dat er nou nog te vaak gebeurd dat dat ding omwaait. En ja dan valt 
alles weer om. En dat is dat ook weer een grote ergernis. En misschien is het ook wel ja god… 
sowieso een accuhouder…een accu onderaan omdat dat elektrisch te laten zijn helemaal omdat het 
steeds meer in richting elektrische innovatie innovatieve kant op gaat. En dat is kortweg hoe ik erover 
denk. Ehm. Zoek uit. De derde opdracht is. Zoek uit hoe de eigenaar van de website kan worden 
bereikt. Okay. Ehm. Dat zou dan wol zijn bij de klantenservice. Wat is veelideeën…. Ehm…. Eigenaar 
ik zie hier alleen maar e-mail staan van de klantenservice. Maar dat is alleen om af te melden 
blijkbaar. Ik zie alleen het contactformulier trouwens. Daar kan ik. Daar kun je naam invullen, 
achternaam invullen, e-mail adres en de vraag en een opmerking. Maar. De echte naam en de e-mail 
van de eigenaar zie ik niet. Maar ik denk wel dat dat via de contactformulier moet dan. En dat volgens 
mij was het dat. Ja dat was het ok. “ 
Respondent 7, plus-min methode: 
 
Interviewer: „Ok. Ehm. Plus Min methode bij de eerste screenshot van de huidige website zie ik ten 
eerste een plus bovenaan bij inlogmogelijkheiden. Wat vind je daaraan goed?“ 
Respondent: „Ik vind goed dat je ook met facebook in kunt loggen want ja. Je moet toch wel met je 
naam bekend zijn anders kun je ook geen idee…anders is die idee totaal anoniem. Ja daar heb je 
weinig aan.“ 
Interviewer: „En dan hier in de navigatie bar zie ik een min. Wat vond je er aan…?“ 
Respondent: „Ik vond die navigatie bar een beetje te standaard. Te. Beetje, beetje simpel. Een beetje 
te simpel denk ik. Dat vond ik wat minder.“ 
Interviewer: „Op de rechte kant zie je een plus bij de ‘Hoe werkt het’ blokje.“ 
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Respondent: „Ja is gewoon duidelijk. Staat gewoon heel duidelijk wat je precies moet doen. En welke 
volgorde. Dus dat is gewoon goed.“ 
Interviewer: „En daaronder ook nog een plus bij de prijsgeld en ... ja hoe veel vraagstukken online 
zijn.“ 
Respondent: „Ja nou dat is gewoon goede reclame voor je eigen bedrijf. Hoe veel je hebt uitgekeerd. 
Ja. Hoeveel vraagstukken je beantwoord. Dat is gewoon goed.“ 
Interviewer: „En beneden daarvan is een plus over de facebook, twitter, linkedin.“ 
Respondent: „Ja social media is gewoon belangrijk voor de bekendheid van een bedrijv. Iedereen. 
Bijna iedereen heeft facebook, twitter, linkedin. Dus eh. Kun je daar ook kijken wat precies dat voor 
een bedrijf is.“ 
Interviewer: „Dan is hier nog een plus over de reacties van de winnaars.“ 
Respondent: „Ja dat is gewoon ver…een beetje wat het bedrijf doet….voor andere mensen. En 
mensen die blij zijn met wat ze gewonnen hebben. Dat is gewoon goede reclame.“ 
 
Interviewer: „Okay, gaan we naar de volgende screenshot van de huidige website. Dan is hier een 
plus bij het prijsgeld. Bij de aangave van het prijsgeld. Wat vond je daaraan goed?“ 
Respondent: „Ja gewoon dat je ziet waar je aan toe bent en wat je kunt winnen.“ 
Interviewer: „Okay, en ook een plus bij de toelichtende tekst en het plaatje.“ 
Respondent: „Ja die vond ik gewoon duidelijk en het plaatje vond ik gewoon grappig. Gewoon dat die 
op de website is gephotoshopped.“ 
Interviewer: „Okay, en op de rechte kant is nog een plus over Quote van onze winnaars.“ 
Respondent: „Ja weer zoals net. Is gewoon goede reclame. Dus is gewoon goed.“ 
 
Interviewer: „Okay dan gaan we nog naar de concept website. En daar is bovenaan een groot plus 
over de navigatie bar denk ik.“ 
Respondent: „Ja die vind ik. Ja ik weet niet waarom maar die vind ik. Ik vind dat die beter eruitziet. 
Komt van dat die kleine balletjes… die gele balletjes die nog terug verwijzen naar het logo denk ik. Dat 
vind ik. Dat ziet toch een stuk beter uit. Die andere vond ik een beetje te simpel.“ 
Interviewer: „Okay, en ehm dan is hier nog een plus over de profielen.“ 
Respondent: „Ja dat benadrukt dat er toch echt mensen hier op deze website zitten. En gewoon echt 
actief mee werken. Je hebt zeg maar gezichten bij de persoon die anoniem waren. (Onverstaanbaar)“ 
Interviewer: „Okay, op de rechte kant zijn nog twee plusjes over winnaar van de maand en winnaar 
van het jaar.“ 
Respondent: „Ja nou dat vind ik gewoon. Dat is voor jezelf ook een beetje prestige als je daar terecht 
komt. Dus dat is dan ook nog extra motivatie om op de website te komen.“ 
Interviewer: „Voor de competitie ook?“ 
Respondent: „Ja voor de competitie. Ja. Maar vooral omdat je het gewoon leuk vind om daarop te 
staan.“ 
 
Interviewer: „Alright dan gaan we nog naar de laatste screenshot van de huidige website. Hier is een 
plus bovenaan bij login twitter.“ 
Respondent: „Ja dat is omdat je eerst alleen met facebook kon inloggen en nu met twitter. Ik heb zelf 
facebook en twitter dus dan kun je nog kiezen waarmee je het liefst wil doen.“ 
Interviewer: „Okay en een plus bij het plaatje en de tekst.“ 
Respondent: „Ja ik…dat was…eh…die huidige was net was anders. Toen stond de tekst daar 
links…Ik vind het iets overzichtelijker en dat het iets mooier eruitziet.“ 
Interviewer: „Okay en een min bij stem op de best geformuleerde vraag.“ 
Respondent: „Ja ik snap niet helemaal wat daar de bedoeling is. Want de bedrijf huurt veelideeen.nl 
in en die heeft waarschijnlijk zelf een vraag en hoe zo moet het publiek dan de vraag bepalen. Want 
het bedrijf weet toch zelf waar ze aan toe zijn.“ 
Interviewer: „Ok dat was hem. Graag bedankt voor het meedoen.“ 
Respondent: „Sure.“ 
 
 
Respondent 8, hardopdenk methode: 
 
“Nou de eerste opdracht is dus dat je naar de website www punt veelideeën punt nl moet gaan. En 
zoek naar vraagstukken die bedrijven hebben geplaatst. Nou daar ga ik naar firefox en dan tip ik in 
www.veelideeen.nl. Ja dat werkt. En dan moet ik vraagstuk zoeken. Hoe gaat die naar beneden? Zo. 
Nou ik moet bij ten minste een vraagstuk en antword plaatsen met gebruikersnaam ‘User’ en 
wachtwoord ‘onderzoek’. Dan zal ik gelijk even inloggen. Na dat is ook vrij duidelijk. Staat gewoon 
rechts boven in. Gebruikersnaam ‘user’, wachtwoord ‘onderzoek’… Een antwoord op een vraagstuk. 
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Even kijken. Ok ik ben ten eerste op de homepage. En daar staan al twee vragen die al aan aflopen 
zijn. Dus die…ja die binnenkort beantwoord worden. Ehm een vraag is hoe ziet de parasol van de 
toekomst eruit. En daar kun je zien dat daar een prijsgeld van 50€ te winnen is. Dus er zijn nog… eh 
eh eh. Ongeveer zeven dagen voor. En daar is nog een vraag: hoe ziet de infrastructuur van 
Nederland in over dertig jaren eruit? Daar is nog een knop of een stuk tekst dat gelijk ins oog sprengt. 
Daar staat click hier voor meer vraagstukken. En zo kijken even. Dat zijn op dit moment ook de enige 
vraagstukken. Dus als ik even een antwoord ga fabriceren dan doe ik op dat de kortlopende vraag. 
Ten minste in mijn geval. En dat is: hoe ziet de parasol van de toekomst eruit?. Nou. Daar staat nog 
meer informatie. Daar click ik even op. Daar kan ik beter zien wat ik moet doen.. Ehm. Staat een kort 
tekstje. Lees ik even (leest tekst). Ehm. Nou hoe ziet die eruit? Is dit een onderzoek. Moet ik ook een 
mooi serieus antwoord verzinnen. Eehm. Nou ik heb even een antwoord gemaakt (leest antwoord). 
Click op versturen. Als het goed is, is het antwoord nu verstuurd. De de pagina ziet eigenlijk precis zo 
eruit als de gewoon eerst uit zag. Met een leeg antwoordvlak. Dat is op zich een beetje vaag want de 
gebruiker kan ook denken dat de website is gecrasht. En dat is niet best. Je krijgt geen bevestiging of 
zo dat eh dat ik iets heb ingestuurd. Ehm. Dan is er nog opdracht: zoek uit hoe de klantenservice van 
de website kan worden bereikt. Dat springt eigenlijk gelijk in het oog. Want ik scande met mijn oog net 
langs de bovenkant waar de meeste knoppen lijken te staan en waar…staat rechts het kopje 
klantenservice. Dus daar kijk ik even. Nou daar staat een kopje klantenservice met een hele lang 
tekst. Met veel gestelde vragen. Daar moet wel ook moeten staan hoe je hem kan bereiken denk ik. 
Ehm…  Eigenlijk staat het hier niet zo heel erg duidelijk hoe je hem kan bereiken. Ten minste niet 
direct. Er staat wel een vraag: hoe kan ik me afmelden voor veelideeen.nl en dan word er ook gezegd: 
afmelden kan je door e-mail bericht sturen. Stuur een e-mail naar klantenservice@veelideeen.nl. Maar 
dat is eigenlijk niet zo heel praktisch. Ehm. Rechts staat er nog een vlak: Uw vraagstuk online. Dus 
dat bedrijfen hun vraagstuk kunnen plaatsen want er is nog een contactforumulier. Eventueel zou dat 
via daar ook kunnen. En dan staat er ook onder klantenservice nog een los kopje…” 
 
Respondent 8, plus-min methode: 
 
Interviewer: “Okay, dus plus min methode. Beginnen we ook direct met de home screenshot van de 
huidige pagina. Hier bovenaan zie ik een groot plus over het logo en zo. Wat bedoel je daarmee?” 
Respondent: “Ja dat is eeh. Ik moest uitproberen hoe ik moet tekenen. Nou dat is. Dat is. Gewoon 
bovenste gedeelte is. Het grote banner met home, vraagstukken. Dat is alles erg duidelijk en 
overzichtelijk. Dat is wel goed.” 
Interviewer: “Okay, en dan scroll ik een beetje naar beneden bij aflopende vraagstukken is hier een 
min. Wat bedoel je…” 
Respondent: “Ja ik heb daar. Daar zet ik gewoon plus/min omdat het op zich wel duidelijk wat er 
staat, eeh met het notitie achtige blaadje met het prijs, antwoordtijd, dat is wel heel duidelijk en 
concreet. Het is alleen dat het niet heeeel antrekkelijk is voor mensen. Als je het ziet denk je niet: ooh 
daar wil ik op reageren. En ook de teksten voor ‘meer informatie’ zijn redelijk klein. Ja ik weet niet hoe 
duidelijk dat is voor mensen. En aantrekkelijk.” 
Interviewer: “Ok.  Dan zie ik hier op de rechte kant bij volg ons, facebook, twitter een plus en een 
vraagteken.” 
Respondent: “Ja ik vind dat heel goed want dan kunnen mensen in contact komen met de organisatie 
en meer erover leren. Alleen staat er een logo ‘in’ en ik heb echt geen idee wat dat is.” 
Interviewer: “Dat is linkedin.” 
Respondent: “Is dat linkedin?” 
Interviewer: “Ja.” 
Respondent: “Ouh. Ouh, ja linkedin ken ik wel maar niet hoe het logo…haha. Maar komt op zich wel 
goed.” 
Interviewer: “Ok, dan links daarvan bij reacties van de winnaars zie ik een plus naast de lightbulb.” 
Respondent: “Ja, want de reacties van de winnaars dat is toch altijd leuk om te lezen. Op zich een 
beetje motivatie en inspiratie om toch een antwoord te bedenken.” 
Interviewer: “Maar hier is een min bij de drie bolletjes beneden.” 
Respondent: “Daar staan dus drie bolletjes bij, onder reacties van de winnaars. Als er zeg maar  
volgende pagina’s zijn. Maar ik weet niet of daar drie pagina’s zijn van reacties van de winnaars of 
daar echt andere informatie staat.” 
Interviewer: “Ok ja. Dan eh nog rechts: ‘Uw vraagstuk online’. Daar is een min geplaatst.” 
Respondent: “Ja want op zich is dat een belangrijk stuk van de website. Dat bedrijven vraagstukken 
online kunnen zetten. Alleen staat dat helemaal onderaan beneden. En ik weet niet…als je helemaal 
naar beneden scrolt dan zie je het volgens mij niet op de website. ” 
Interviewer: “En dan nog een plus in de footer helemaal beneden.” 
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Respondent: “Ja nou de footer is gewoon heel duidelijk en overzichtelijk met eh gekleurde kopjes, 
wa…ohm die snel kan vinden. Hier staat trouwens ook linkedin. Kan zijn dat ik daar niet goed heb 
gekeken.” 
 
Interviewer: “Ok gaan we naar de volgende screenshot van de huidige website. Hier is een plus 
bovenaan naast hoe werkt het en navigatie.” 
Respondent: “Ja dat is gewoon weer hetzelfde idee als wat bij het vorige was. Gewoon duidelijk.” 
Interviewer: “Ok dan nog een plus bij blok van vraagstuk, plaatje en zo.” 
Respondent: “Ja nou, het is eigenlijk die vragen invullen. Je moet inloggen om die in te vullen. Dat is 
allemaal gewoon duidelijk. En ziet ook goed uit.” 
Interviewer: “Maar hier is een min naast het plaatje.” 
Respondent: “Ja er staat min bij plaatje en de tekst omdat echt de vraag ging over hoe ziet de 
parasol van de toekomst eruit en dan is dat eigenlijk een heel klein tekstje echt heeeel globaal over 
parasols en bepaalde dingen. Dat is zo gewoon heel globaal. Gewoon, dat ze dat ook beter zouden 
kunnen zeggen: dat is heel globaal. Omdat je op zich ook echt eh A4tjes vol kan lullen over hoe je een 
parasol wil gaan designen in toekomst. ” 
Interviewer: “En dan nog beneden een plus weer bij de footer.” 
Respondent: “Ja dat is gewoon duidelijk. ” 
 
Interviewer: “Ok, gaan we naar de concept pagina. Hier is bovenaan een plus en een min bij 
aflopende vraagstukken. Is dat hetzelfde?” 
Respondent: “Ja is weer hetzelfde.” 
Interviewer: “En een plus bij de profielen.” 
Respondent: “Ja dat is dus een nieuw. Een nieuw aspect aan de website eigenlijk. Dat je kunt zien 
wie daar is. Daar staan namen bij. Eventueel een foto. Je hebt…de mensen hebben een status. En er 
staat de puntenaantal. Dat is op zich wel aantrekkelijk. Mensen krijgen een beetje dat wedstrijd 
element d’erin. En dan kan bijvoorbeeld je vrienden over competitie af gaan en kijken wie de beste is.” 
 
Interviewer: “Mooi, en dan nog laatste…laatste screenshot. Rechts op de pagina is een plus bij de 
prijsgelden.” 
Respondent: “Ja ik heb een plus gezet bij…klein blokje met prijsgeld…uitgekeerd prijsgeld. En een 
aantal ideeën. Want dat is even leuk om even snel statistiek te zien. Grote geldbedragen. Zijn altijd 
motiverend denk ik.” 
Interviewer: “Mkay. En beneden nog een plus bij winnaar van de maand en winnaar van de jaar.” 
Respondent: “Ja dat zijn ook nieuwe element die een beetje aansluiten bij wat ook bij de vorige 
pagina was dat je ook een beetje kunt zien…dat je een beetje dat competitie element erin hebt 
verwerkt. ” 
Interviewer: “Ok en bij stem op de best geformuleerde vraag is nog zo’n plus/min. Zou je dat 
uitleggen?” 
Respondent: “Ja op zich is dat wel een goed idee om hun laten stemmen wat het beste vraagstelling 
is. Zodat je daar ook beter antwoorden krijgt. Maar voor mij staan er echt ten minste 10 
mogelijkheden, die alleemaal echt heel erg op elkaar lijken en ik denk dat dat een beetje veelzijdiger 
moet zijn. Maar ik denk dat dat juist moeilijk wordt. Dan heb je gelijk een heel groot aantal stemmen 
nodig om een significant winnaar te hebben. Want als er drie op een hebben gestemd of vier op de 
een en twee op de andere, nul op die en een op die. Heb je wel een globaal idee maar dan heb je als 
nog niet echt een duidelijke winnaar. Daar moet je best misschien maar een paar kiezen.” 
Interviewer: “Oh ja. Ok dat was hem. Graag bedankt voor het meedoen bij het onderzoek.” 
 
Respondent 9, hardopdenk methode: 
 
“Nou, ik heb nu net de website geopend. Waar is die shit? Oh daar… Okay. Firefox. Ja. Vraagstukken. 
Nou ik zie nu twee vraagstukken. Ik zie ook dat de quote van onze winnaar niet helemaal goed 
uitgelined is  op de website. Maar dat maakt verder niet uit. Hoe ziet de parasol van de toekomst eruit. 
Nou die ga ik beantwoorden. Eh. Nu zie ik nog zeg maar steeds alles. Inloggen om vraagstukken te 
plaatsen. Ik ga nu inloggen. Gebruikersnaam user eeeen Onderzoek. Ouh. Duits toetsenborden. 
Awesome. (toetst antwoord). Naja prima. Dat is mijn antwoord. Ouh heb een tipfoutje gemaakt. Die 
heb ik nu gedaan. Staat er ook al tussen. Nou. Dat is wel lastig. Ik kan niet zien dat ik heb gereageerd 
of wat mijn antwoord was. Dat is wel vervelend. Dat moet je aanpassen. Neeeij. Ne. Kan ik niet. Dat is 
wel vervelend. Nog eens proberen. Even kijken. Zoek uit hoe de klantenservice van de website kan 
worden bereikt. Okay. Nou. Ben bij de website. Klantenservice. Veel gestelde vragen. Klantenservice 
heb ik op een knopje rechts boven geclicked. Nou je kunt gebruik maken van het contactformulier. 
Daar kun je contact opnemen. Dat staat hier. Alles gaat via het contactformulier. Staat er ergens nog 
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misschien iets anders? Je kunt natuurlijk ook via facebook en twitter en linkedin en zo. Dat verwacht ik 
in ieder geval wel. Dat ze dan reageren op je. Dat is vrij makelijk. Okay. Dan ben ik wel klaar.“ 
 
Respondent 9, plus-min methode: 
 
Interviewer: „Plus Min Methode. Screenshot van de huidige website. Hier zie ik boven een, bij het 
logo bij de lightbulb, een…“ 
Respondent: „Oh sorry, dat moet een minnetje zijn.“ 
Interviewer: „Oh dat is een min. Een minnetje over de lightbulb. Okay?“ 
Respondent: „Ja ik vind hem op zich heel lelijk.“ 
Interviewer: „Okay, het logo?“ 
Respondent: „Ja.“ 
Interviewer: „Ok hier?“ 
Respondent: „Ja en ik vind ook met die gloss dingen. Hou ik niet van.“ 
Interviewer: „Okay, een rechts daarvan is een plus bij de gebruikersnaam. Bij inloggen.“ 
Respondent: „Ja dat je inloggen rechts boven zet bind ik prima. Ik vind het niet zo mooi daarom staat 
er ook een minnetje bij. Maar voor de rest vind ik wel prima. Ik vind ook prima dat je kunt inloggen met 
facebook. En zoeken rechts boven dat staat der wel goed. Ik snap waarom ze daarnaast aan de 
rechte kant klantenservice bij pakken. Maar ja. Is ook prima.“ 
Interviewer: „ Dan is hier nog een min.“ 
Respondent: „Minnetje over de menu, vind ik een beetje saai omdat die grijs is en de rest van de 
website is ook grijs. Derhalve staat ernaast ook en min omdat die grijs is. En ook. Dat is een beetje te 
klein denk ik. Een te klein menu. Daar kan meer opties. Net als bij het concept.“ 
Interviewer: „Okay, en bij aflopende vraagstukken zie ik een min over de post it.“ 
Respondent: „Ja ik hou niet van zo die post it.“ 
Interviewer: „Uiterlijk? Design?“ 
Respondent: „Design-wize zeg maar. Op zich wel prima dat je laat zien wat de aflopende 
vraagstukken zijn en hoeveel geld je kunt ermee verdienen en hoe lang je nog tijd hebt. Dat is wel 
goed. Antwoord geven onderaan.“ 
Interviewer: „Er is een min over de antwoordvlakte.“ 
Respondent: „Ja want…ik vind niet dat je op de beginpagina al antwoord kan geven….dat je er een 
beetje meer achtergrond informatie hebt want anders geef je echt te snel antwoord.“ 
Interviewer: „Okay, dan is hier nog bij reacties van de winnaars een min over het logo en een plus en 
een min over de tekst.“ 
Respondent: „Ja. Ja. Dus een plusje omdat ik het wel leuk vind dat er reacties zijn. Maar een 
minnetje omdat die box gewoon te groot is.“ 
Interviewer: „En nog een min en een plus bij twitter en facebook.“ 
Respondent: „ Ja goed dat je dat kan volgen. Alleen weer te groot. Dus design-wize vind ik het niet 
zo mooi.“ 
Interviewer: „ En beneden in de footer.“ 
Respondent: „Ja footer vind ik zowiezo best wel prima. Je kunt daar snel dingen opzoeken. Wordt net 
iets specifieker. Kun je heel snel iets vinden. En dat je daar ook ons kan volgen. Zeg maar die links 
naar social networks en dat die daar iets kleiner zijn.“ 
 
Interviewer: „Okay, dan volgende screenshot van de huidige website. Zie ik boven weer die minnetjes 
over logo en zo. Dat is denk ik weer hetzelfde. Ook bij inloggen.“ 
Respondent: „Ja inderdaad. Precies hetzelfde“ 
Interviewer: „Post it?“ 
Respondent: „En die Post it vind ik. Maar ik snap niet dat ze daar nog steeds de post it gebruiken. 
Want volgens mij is het beter een hele zin boven te plaatsen zeg maar dat het iets duidelijker is. Nu 
is…komt het een beetje raar over.“ 
Interviewer: „Misschien dat op de home pagina wel iets van post its of zo…“ 
Respondent: „Ja precies dat kan maar als je dan naar verder clickt dat dan de vraag iets prominenter 
in beeld is.“ 
Interviewer: „Ja en hier een min boven het post it.“ 
Respondent: „Ja dat is hetzelfde eigenlijk.“ 
Interviewer: „Okay. Een plus bij de toelichtende tekst en het plaatje.“ 
Respondent: „Ja, ja inderdaad dat is leuk.“ 
Interviewer: „Plus bij hoe werkt het en quote van onze winnaars.“ 
Respondent: „Ja dat is wel… een beetje social interaction of zo. En ook dat je ziet hoe het werkt. Dat 
dat dan snel duidelijk is. Dat is misschien handig.“ 
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Interviewer: „Okay, nu nog even de concept pagina. Boven heb ik weer twee minnetjes over het 
logo.“ 
Respondent: „ Ja precies. Maar nu is het menu een stuk uitgebreider. Dus staat er een plus. Dus dat 
vind ik beter. Eeh. Heb ik nog boven? Ja dat had ik hier niet maar daar kan inloggen met twitter dat 
vind ik ook relaxed. Sommige dingen die wil ik best aan mijn facebook koppelen maar andere dingen 
die ik iets minder belangrijk vind die kopel ik aan mijn twitter. En ik weet niet waar die onder zou vallen 
maar dan heb ik in ieder geval de keuze. Dus dat vind ik wel relaxed. “ 
Interviewer: „Dan nog bij aflopende vraagstukken een plusje over het post it. “ 
Respondent: „Ja op zich zeg maar. Het ja. Dat je laat zien dat er aflopende vraagstukken zijn. En 
welke dat zijn. En dat vind ik wel prima. Ja naast staat nog meer maar minnetjes over die post its.“ 
Interviewer: „En dan bij de profielen heb ik ook nog een plus en een min.“ 
Respondent: „Ja shit man sorry. Ik vind Plus EN min alles :D. Maar ik vind ik leuk dat dat daar staat. 
Ik vind het alleen te groot. “ 
 
Interviewer: „Okay, en beneden bij de volg ons footer. Dan nog laatste screenshot. Boven een min bij 
de inloggegevens.“ 
Respondent: „Ja van mij mag het. Ja mag iets hoger. Ik weet niet hoe dat…hoe dat in dit ding staat. 
Maar dat je het zelfs nog boven die balle kan stan. En hier heb ik die twitter een plusje gegeven en 
ook dat je in de menubalk die dingen kan volgen. Maar het is nog iets te groot van mij…in mijn ding. 
Maar prima. Op zich wel prima. Ja ik vind het wel goed dat je een grote tekst hebt maar daar staat 
geen vraag. Dat is. Ik snap niet wat ze willen. Dus. Plaatje bij vind ik ook mooi.“ 
Interviewer: „En nog een min hier bij stem op de best geformuleerde vraag. “ 
Respondent: „Ja dat snapde ik niet helemaal. Want ik dacht dat de vraagstukken beantwoord moest 
worden en nou krijg ik in eens van jou eh wat is de best geformuleerde vraag. Moet ik nou een vraag 
verzinnen?“ 
Interviewer: „Ja dat gaaat echt…Bij de nieuwe website gaat het echt erom dat je echt alles 
crowdsourced. Dus dat de bedrijven geven alleen maar de informatie aan en van daar is het eigenlijk 
crowdsourcing. Dan verzinnen de gebruikers zelf de vraag. Dan stemmen wie de beste vraag heeft 
krijgt al punten. En dan verzinnen je antwoorden op de best geformuleerde vraag en ja.  Dan krijg je 
nog meer geld of punten. Dus de eigenaar wil alles crowdsourcen.“ 
Respondent: „Okay, dat snap ik niet helemaal. Want ik kan me wel voorstellen dat je aan een vraag 
komt en dat je die dan laat beantwoorden door mensen maar ik kan me niet voorstellen dat je daar 
tekst hebt. Dan de vraag laat beantwoorden eeh de vraag laat formuleren en dan vraag laat 
beantwoorden. Ja ik…en dat je kan stemmen vind ik een beetje raar. Want dan ja. Dan krijg je 
misschien de gemakkelijkst de vraag die het makkelijkst te beantwoorden is wordt dan misschien de 
beste antwoord. En dan. Dat is misschien niet zo handig. Maar dat moeten ze zelf weten.“ 
Interviewer: „En dan nog plus en min bij antwoordgelden. Prijsgelden en alles..“ 
Respondent: „ Ja vind ik wel leuk. Ik weet niet waarom ik daar nog een minnetje heb gezet. Ja ja. Ne 
vind ik wel leuk . Die min kan daar weg eigenlijk.“ 
Interviewer: „Maken we even een plus. En winnaar van de maand ook plus.“ 
Respondent: „Ja vind ik wel leuk. Is wel leuk te zien zeg maar. Winnaar van het jaar vind  ik iets te 
veel. Zeg maar. Gewoon de maand winnaar is wel leuk. En dat je aan het eind van het jaar misschien 
een jaar winnaar uitzoekt maar hoef ik niet het hele jaar te zien.“ 
Interviewer: „Alright. Dat was hem.“ 
 
Respondent 10, hardopdenk methode: 
 
“Ik ga naar www.veelideeen.nl. Click erop. Ik moest vraagstukken zoeken. Vraagstukken. En dan even 
naar word terug. Zoek vraagstukken op die bedrijven hebben geplaatst. Vraagstuk. Hoe ziet de 
parasol van de toekomst eruit. Click ik erop. Hoe ziet de parasol van de toekomst eruit. Je moet 
inloggen om een reactie te plaatsten. Inloggen. Gebruikersnaam. Even kijken in word. Dat was user. 
Wachtwoord onderzoek. Inloggen. Stuur een antwoord. Antwoord op de website plaatsen. Hoe ziet de 
parasol van de toekomst eruit. (toetst antwoord). Verstuur. Die is gestuurd. Ga ik terug naar word. 
Zoek uit hoe de klantenservice van de website kan worden bereikt. Klantenservice click ik dan op. 
Scroll ik dan onder. (onverstaanbaar). Contactformulier. Klantenservice. Wat was de vraag nog. hoe 
de klantenservice van de website kan worden bereikt. Nou de klantenservice kan worden bereikt door 
de contactformulier. Nog even kijken of er nog iets anders te vinden is. Ne ik denk vooral via de 
contactformulier. Ik heb de vraagstukken opgezocht die bedrijven hebben geplaatst. Ik heb een 
antwoord gegeven op een vraagstuk en ik heb uitgezocht hoe de klantenservice van de website kan 
worden bereikt. Namelijk door middel van een contactformulier. “ 
 
Respondent 10, plus-min methode: 
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Interviewer: „Bij de huidige website. Bij de homepagina zijn bovenaan een plus over het logo en een 
over de inloggegevens. Zou je uitleggen wat je eraan goed vond?“  
Respondent: „Ja het logo links bovenaan vind ik goed. Het is goed herkenbar voor de site. Mensen 
kijken toch als eerste bovenaan en het valt op. En het is een vrolijk oranje kleur dus het helpt voor het 
positief imago. Ik vind ook goed dat je, zoals ik net zei, mensen kijken vaan boven heen, dus mensen 
kunnen daar ook gelijk inloggen. Met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet zo moeilijk voor de 
mensen om te zoeken waar ze precies moeten inloggen voor deze site.“ 
Interviewer: „Okay, dan is nog een plus over het post-it.“  
Respondent: „Ik vind het, ja ik vind het wel duidelijk hoe die vraagstukken staan. Het valt gelijk op. 
Het is in een geel hokje, ja briefje, wat je moet voorstellen staat. Dat het wel gelijk opvalt. En met het 
plusje bedoel ik ook meer de, de hokje zit ook helemaal goed georganiseerd. Dus de site. Alles word 
in hokjes geplaatst. Het is niet een grote lap tekst wat te zien is.“ 
Interviewer: „Okay, en dan nog helemaal beneden een plus in de footer.“  
Respondent: „Ja ik vind het altijd wel goed dat een site oder in, en dat hebben de meeste sites… de 
informatie kort, korter bestaan wat belangrijk is want bovenaan zitten allemaal dingen maar onderaan 
zitten vraagstukken, daar kun je makkelijk naartoe, hoe het werkt, informatie, klantenservice en social 
media. Ik vind het wel fijn te weten dat je onderaan makkelijk op kan zoeken.“ 
 
Interviewer: „Okay, dan de volgende pagina van de huidige website zijn bovenaan weer plussen over 
logo en inloggegevens. Is dat hetzelfde reden als bij de eerste?“  
Respondent: „Ja.“ 
Interviewer: „Okay, en dan nog een plus over het plaatje.“  
Respondent: „Ja ik vind het wel. Als der een vraag bij zit. Alleen een vraag vind ik een beetje droog. 
Ik vind wel fijn dat er een afbelding bij geplaatst…dat iets van een sfeer oproept. In het sfeer van het 
antwoord geven. (onverstaanbaar)“ 
 
Interviewer: „Okay, en gaan we naar de conceptwebsite. De homepagina. Hier is een plus over de 
profielen.“  
Respondent: „Ja ik vind het wel altijd leuk op sites om te zien wat voor mensen zitten er nog meer op 
deze bepaalde site. En je kunt er nu een overzicht zien van bepaalde mensen die erop zitten, daar 
kun je weer op clicken, en zo zien wat voor een soort mensen op de site zitten.“ 
 
Interviewer: „Okay, en nog de laatste screenshot. Hier is een plus over de tekst.“  
Respondent: „Ja dat is hetzelfde als ik bij eerste had. Ik vind fijn dat het in blokken staat. Hier staat 
het ook in blok in combinatie met de afbelding. Dat het alles overzichtelijk is en je ook weet waarover 
het gaat.“ 
Interviewer: „En hier nog een plus over die stem optie.“  
Respondent: „Ja ik vind wel fijn. Het is overzichtelijk. Je aandacht wordt ook direct getrokken naar 
stem. Dus dan zijn mensen ook eerder getriggerd om te gaan stemmen op een bepaalde stelling of 
vraag.“ 
Interviewer: „Qua uiterlijk vind je dat het is goed gedaan?“  
Respondent: „Ja het valt op…“ 
Interviewer: „Okay, graag bedankt voor het meedoen.“  
 
 
 


