
“Ik heb geen tijd          
   voor haast! Ik                                            
   moet mijn trein  
   nog halen!”

Hoe kunnen wij als UX designers ervoor zorgen dat mensen die haast heb-
ben, hun overstap in het openbaar veroer, met als hoofdcase het treinreizen 
bij de Nederlandse Spoorwegen, zo optimaal mogelijk kunnen halen?
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Dit onderzoeksrapport is gemaakt  in opdracht van Hogeschool Utrecht. 

Gedurende dit rapport hebben wij onderzoek gedaan naar de problemen die zich tijdens de korte 
overstap voortdoen en hoe deze door de reiziger wordt ervaren. 

Wij hebben ons daarin verdiept doormiddel van diverse onderzoeksmethoden in te zetten en deze 
gegevens te analyseren. Hierdoor is er een duidelijk beeld geschetst welke problemen er zich voort-
doen en welke specifieke doelgroep hier het meeste hinder aan ervaart. De problemen en de doel-
groep zijn helder in kaart gebracht en hierbij hebben wij een passende oplossing gevonden.
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Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht.

Opdracht: Ontwerp voor een ultieme user experience voor een niche doelgroep.

Doel: Door middel van onderzoek erachter komen waar de behoeftes liggen van de doelgroep en 
hierbij diverse ontwerpbeslissingen te maken, zodat er uiteindelijk een passend product komt voor 
de gebruiker.

Doelgroep: Onderzoek doen naar een specifieke doelgroep.

Tijdsplanning: 10 weken.

Op te leveren resultaat: Een UX video.

Aanleiding
1.1 Briefing



Zoals in het voorwoord is omschreven focussen wij ons op de problemen rondom de korte overstap-
tijd van de reiziger en welke doelgroep hier de meeste problemen ervaren. 
Wij zullen hierbij onderzoek doen naar welke problemen er zich allemaal voortdoen bij de korte 
overstap tijd. Wanneer dit allemaal helder in kaart is gebracht, wordt er een passende oplossing 
gezocht, die het probleem reduceert, gericht op de doelgroep is en die past bij het mediumgebruik 
van deze doelgroep. 

Aanleiding
1.2 Debriefing



Jos zit in de intercity van ’s Hertogenbosch naar Utrecht. Hij moet in Utrecht overstappen op de 
intercity naar Zwolle. De trein waar hij in zit heeft al 5 minuten vertraging. “Shit” denkt hij, “ik heb 
maar 7 minuten overstaptijd!”. Jos moet wel 4 perrons verder lopen, dat wordt aardig krap. De trein 
staat stil. Pech. Nu is het zo dat het treindeel waarin Jos zicht bevindt, ver van de gewone trap 
afstaat. Daarnaast is de roltrap overvol, dus dat werkt de korte overstap ook al tegen. Jos mist de 
overstap en komt te laat op zijn werk.  Er zijn meerdere factoren aanwezig die ervoor zorgen dat 
Jos zijn overstap mist, maar in hoeverre kunnen wij op een CMD-waardige oplossing vinden, zodat 
Jos alsnog op tijd komt.

De onderzoeken zijn afgenomen op Utrecht Centraal Station. Dit station hebben wij gebruikt als 
voorbeeld case. Utrecht CS is een groot station, waarbij deze problemen veelvuldig voorkomen. 
Wanneer wij voor dit station een oplossing kunnen bieden, kan deze in mindere mate geprojecteerd 
worden op kleinere en/of minder complexe stations. 

(Eerst ging ons onderzoek over drukke Roltrappen. Na verloop van tijd bleek het probleem com-
plexer te zijn en hebben we onze focus aangepast. Zie bijlage voor deze onderzoeken.)

Probleemstelling
2.1 Scenario

Scenario

Toelichting



Deze hoofdvraag kunnen wij beantwoorden door de volgende deelvragen:

Onze onderzoeksvraag luidt dan ook: 

Welke factoren zorgen ervoor, dat de reiziger met haast, belemmerd wordt in zijn/haar overstap? 

Wat is de exacte doelgroep die hierdoor gedupeerd raakt?

Welke oplossingen bestaan er al met betrekking tot dit probleem?

Waar liggen de oorzaken van dit probleem?

Welke mogelijkheden of oplossingen zijn er voor dit probleem? 

Probleemstelling
2.2 Onderzoeksvraag & Deelvragen

Onderzoeksvraag

Deelvragen

Hoe kunnen wij als UX designers ervoor zorgen dat mensen die haast hebben, hun overstap in het 
openbaar veroer, met als hoofdcase het treinreizen bij de Nederlandse Spoorwegen, zo optimaal 
mogelijk kunnen halen?



Wat willen we bereiken?
Wij willen dat de doelgroep zo veel mogelijk informatie verstrekt krijgt zodat iedereen binnen de 
doelgroep zijn of haar korte overstap kan halen ongeacht hoe de situatie op het station is. (Uitge-
zonderd vertragingen).

Wie zijn erbij betrokken?
De Ns, 9292Ov, ProRail, de Doelgroepen: Jong werkenden & Studenten en, werkenden met haast 
zijn partijen die betrokken zijn bij de realisatie van onze oplossing.

Waar gaan we het doen?
In de digitale omgeving van de 9292Ov app en de 9292Ov site. 

Waarom willen we dit doel bereiken?
Omdat wij het buitengewoon vreemd vinden dat er informatie is over het Ov waar de reiziger wat 
aan heeft, die niet vrijgegeven wordt.

Het doel van dit onderzoek is om duidelijk in kaart te brengen waar de problemen zich bevinden, 
welke problemen het zijn en welke doelgroep hier het meeste hinder aan bevindt. Daarnaast willen 
wij deze doelgroep een oplossing aanbieden, waardoor het probleem gereduceerd wordt. 

Om deze doelstelling tastbaar voor ons te maken, maken wij gebruik van de SMART-methode.

Probleemstelling
2.3 Doelstelling & SMART Methode

Doelstelling

Specifiek

Na de introductie van onze oplossing verwachten wij dat de hoeveelheid mensen die hun overstap 
missen omlaag is gegaan binnen onze doelgroep. Zodra binnen een steekproef 65% van de doel-
groep een succesvolle overstap heeft is voor ons het doel bereikt.

Meetbaar

De oplossing met het extra tabblad in de 9292 ov app is actiegericht. De reiziger die hier baadt bij 
heeft kan deze namelijk in een handomdraai openen. Hierdoor nodigen wij de gehaaste reiziger 
van de App uit om dit tabblad ook daadwerkelijk te gebruiken. Het vergt geen extra moeite, maar de 
reiziger heeft wel het extra gemak.

Actiegericht



Er is geen specifieke tijd aan verbonden. Wanneer de reiziger de update voor de 9292ov app uit-
voert, dus de app met extra tabblad heeft geïnstalleerd. Kan deze direct gebruikt worden en kan de 
reiziger dus per direct zijn of haar overstap beter halen.

Door de complexiteit van het probleem zullen we natuurlijk niet het hele probleem kunnen laten 
doen verdwijnen. Wel kunnen wij proberen het probleem zo gering mogelijk te houden. De Ns en 
9292Ov zijn diensten/bedrijven waarbij de reiziger centraal staat. Het is dus hun taak/plicht om 
ervoor te zorgen dat elke reiziger een zo fijn mogelijke reis heeft. Een gemiste overstap draagt hier 
niet aan bij. Daarom is het van belang dat wij hier werk van maken.

Realistisch

Tijdsgebonden



Wij denken dat de doelgroep die het probleem ondervindt vooral de reiziger met haast is. Echter 
kan het zijn dat dit alleen de doelgroep is die het probleem ondervind, en niet de doelgroep waar wij 
een oplossing voor moeten vinden. Het kan ook zijn dat wij een compleet andere doelgroep moeten 
beïnvloeden om de reiziger met haast te helpen.
Door doelgroep onderzoek en het gebruiken van de hierboven genoemde onderzoeksmethoden 
willen wij in een zo kort mogelijke tijd een duidelijk en volledig overzicht hebben over de case en de 
doelgroep zodat wij daarna kunnen we met behulp van kwantitatief & kwalitatief doelgroepsonder-
zoek en kwantitatief demografisch onderzoek een betere inschatting, en onderbouwde keuzes 
maken tijdens het ontwerpproces.

Daarnaast denken wij dat het van maatschappelijk belang is om een oplossing te vinden voor dit 
probleem. Het probleem met de korte overstap in combinatie met haast, wordt door vele reizigers, 
waaronder wij, als grote hinder ervaren. Het is een complex probleem, maar wij denken dat het 
goed is om de reiziger duidelijke informatie door te geven en wat specifiek gericht is op de desbetr-
effende reis die de gebruiker maakt. Hierdoor kan de reiziger een betere overstap maken en komt 
hij of zij op tijd. Een oplossing op dit probleem zou één stap kunnen zijn richting een prettigere 
reiservaring.

Probleemstelling
2.4 Hypothese

Hypothese



Doelgroep
3.1 Persona’s

Anne Sophie de Vries

Over Anne Sophie
Anne Sophie is een vrolijke meid, die de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Utrecht volgt. 
Communiceren kan ze wel, want ze vindt het heerlijk om met vriendinnen te kletsen en ergens af te 
spreken. Haar vriendinnen studeren door heel Nederland en die zoekt ze dan ook graag op.

Motivaties
Anne Sophie houdt ervan om op tijd te komen. Dit heeft ze al van jongs af aan. Ondanks dat ze soms 
ook enorm van feesten houdt vind ze een succesvolle studie een goede en belangrijke basis voor de rest 

van het leven. Daarom doet ze er alles aan om te zorgen dat ze op tijd op school is.

Frustraties
Anne Sophie heeft er een hekel aan als ze niet alles in haar eigen handen heeft, ze wordt dan snel 
geïrriteerd. Vooral wanneer het zaken zijn die in haar ogen vrij simpel te verhelpen zijn. Eén van deze 

dingen zijn de drukte in de trein en op de roltrap.

Mediagebruik
 Als sociaal en ijverig meisje is technologie voor Anne Sophie niet meer weg te denken uit haar lev-
en! Wanneer ze op school of in de trein zit werkt ze op haar Macbook pro, als ze door het station 
loopt checkt ze haar reis met de smartphone app 9292ov, en wanneer ze maar eventjes de tijd heeft 
whatsappt ze gezellig met haar vrienden.

Doelen
Ze wilt graag een leuke studententijd beleven en haar studie succesvol afronden. Zodat ze later een 
goede start kan maken in deze maatschappij.

| 20 jaar | Arnhem | Student Communicatie | 



Frank Schepers

Over Frank
Frank is een sociale man, hij houdt er van om lekker te kokkerellen voor zijn vrienden en om een potje 
voetbal te kijken. Hij werkt nu twee jaar als junior accountmanager bij een horecabedrijf.

Motivaties
Frank is een man met ambitie en wilt daarom ook alles op alles zetten om een succesvolle carriere te 
hebben. Zijn werk is zijn passie en wilt daarin graag uitblinken.

Frustraties
Hij heeft soms wat haast en kan zich dan, ondanks zijn positieve persoonlijkheid, soms ergeren aan 
mede-reizigers die de ‘regels’ in het Openbaar Vervoer niet kennen.  Zo moet hij soms wel eens rennen 

voor een trein en kan hij moeilijk door de mensen massa heen komen.

Mediagebruik
Overal waar je Frank ziet, zie je ook zijn tablet en smartphone. Hij checkt regelmatig het nieuws, voet-
bal updates en zijn huidige reissituatie. Hiervoor gebruikt hij bijvoorbeeld apps als nu.nl en de 9292ov 

app.

Doelen
Frank is serieus met zijn werk bezig en wilt zichzelf hierin steeds verder ontwikkelen, hij hoopt dat hij 
over een aantal jaar senior accountmanager is.

| 32 jaar | Gouda | Accountmanager | 



Kwalitatief
Door middel van onderzoek in grote getalen hebben wij een een representatief aantal voor de doel-
groep weten te onderzoeken en hebben dus resultaten die relevant en bruikbaar zijn.

Kwantitatief
Door het gebruik van diepgaant onderzoek zijn wij erachter gekomen waar individuele reizigers mee 
zitten. Hierdoor wordt het onderzoek persoonlijker.

Objectief
Door middel van pure observatie hebben wij resultaten die zo subjectief mogelijk zijn. Firsthand 
onderzoek waar niet mee te twisten valt.

Subjectief
Door het vragen naar emotie en meningen van de reiziger hebben we diepgang en emotie kunnen 
vastleggen in ons onderzoek. Hierdoor kunnen we erachter komen wat wel of niet werkt voor spec-
ifieke reizigers. Dit is natuurlijk echter subjectief en representeerd niet de gehele doelgroep. Maar 
we kunnen dit wel aanhouden als lijdraad.

Observatie
Wij zijn bij de roltrap gaan observeren, zodat wij konden vaststellen welke problemen zich voordoen 
en wanneer. We hebben hier gekeken naar de frequentie van het probleem, de omstandigheden, 
het perron, de soorten reizigers (leeftijden, type reiziger) en rond welke tijden de problemen het 
meeste voordoen.

Enquêteren
Omdat de meeste reizigers al haast ervaren, hebben wij er voor gekozen om de enquêtes in de 
trein af te nemen. De enquête tijdens de overstap afnemen zal veel ergernis geven bij de reiziger 
en daardoor kan de uitkomst van de enquête beïnvloed worden. In de enquête stellen we onder an-
dere vragen over de frequentie van het reizen, het type reiziger, of ze überhaupt problemen ervaren 
en welke dit dan eventueel zijn. Daarnaast vragen wij ook welke emotie ze hebben op verschillende 
momenten tijdens de reis, deze kunnen wij dan weer verwerken in de customer journey map.

Customer journey map
Aan de hand van de afgenomen enquête, is er een customer journey map gemaakt. 
Door gebruik te maken van deze onderzoeksmethode, kunnen we het hele traject van de doelgroep 
vastleggen en kijken waar de knellingspunten met betrekking tot ons probleem liggen. We hebben 
de gehele reis van aankomst in de stationshal tot het verlaten van de stationshal in kaart gebracht. 
Wat hierbij een erg belangrijk punt is, om aan te geven welke emoties ze ervaren op welk moment 
van de reis.

Uitvoer
4.1 Gebruikte Onderzoeksmethoden



Wij hebben ons gedurende twee weken uitgeslooft op het Centraal Station in Utrecht en in de trein-
en om de volgende gegevens te verzamelen. Zoals in de onderstaande foto te zien is zijn er aardig 
wat gegevens verzameld. Hierom geven we een samenvatting van de gegevens. In de Bijlage zijn 
de originele enquêtes en de volledige lijst met resultaten te vinden.

Onderzoeksresultaten
5.1 Kanttekening

Onderzoek



Haast
0 (geen haast) – 10 (veel haast)
Op een schaal van 0 – 10 ervaart 67% van de ondervraagden een 7 of meer haast in het OV.

Ergernis
0 (geen ergernis) – 10 (veel ergernis)

Inchecken
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 56% van de ondervraagden geen ergernis bij het inchecken. 

Drukte stationshal
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 56% van de ondervraagden een 2 of minder ergernis bij de 
drukte in de stationshal. (een 2 of minder)

Drukte op de roltrap
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 76% van de ondervraagden een 7 of meer ergernis bij de drukte 
op de roltrap. (een 7 of meer)

Mensen die links op de roltrap staan
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 62% van de ondervraagden een 7 of meer ergernis bij de links 
staan op de roltrap. 

Drukte bij het instappen
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 39% van de ondervraagden een 7 of meer ergernis bij het in-
stappen van de trein. 

Drukte in de trein
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 50% van de ondervraagden een 7 of meer ergernis bij drukte in 
de trein. 

Korte overstaptijd
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 50% van de ondervraagden een 7 of meer ergernis bij een korte 
overstap tijd.

Uitchecken
Op een schaal van 0 tot 10 ervaart 72% van de ondervraagden een 2 of minder ergernis het uit-
checken.

Onderzoeksresultaten
5.2 Enquête



Reizen
Minder dan 1 keer per maand = 27,75% Deze doelgroep ervaart ook minder problemen in het ov.
1 keer per maand = 11,11%.
1 keer of minder per week = 5,55%
2-3 keer per week = 22,22%
4 keer of vaker per week = 33,33%

2-3 of vaker = 55,55%, deze doelgroep ervaart ook de meeste problemen in het ov.

Redenen van reizen
Werk = 55,55%
Studie = 22,22%
Vrienden of Familie = 5,55%
Anders namelijk: 11,11%

Gemiddelde leeftijd werkende die gebruik maakt van het OV (van de ondervraagden) 37 jaar.

Gemiddelde leeftijd student die gebruikt maakt van het OV (van de ondervraagden) 20 jaar.

Leeftijden overig variëren van 19 tot 60, deze behoren tot de categorie (reizen minder dan 1x per 
week of nog minder.

Waar kijkt u welke trein u moet hebben tijdens het reizen of overstappen? Noem alle medi-
akanalen op. (Apps, analoog of anders)
ns.nl = 27,75%
ns app = 22,22%
9292 ov = 71,…..%
borden op het station = 33,33%
anders = 11,11%

72% van de ondervraagden maakt gebruik van de 9292 OV app.

Welke mediakanalen gebruikt u tijdens het reizen? Schrijf alle kanalen op. (Smartphone, Lap-
top, etc.) (meerdere antwoorden mogelijk)

Smartphone = 83,25%
Laptop = 22,22%
Tablet = 27,75%
anders = 5,55%

84% van de ondervraagden maakt gebruik van een smartphone tijdens het reizen.

Reisproduct van de ondervraagden
Standaard OVChipkaart = 5,55%
Dal Voordeel = 0%
OV Vrij = 5,55%
Zakelijk Abonnement = 31,75%
StudentOV = 36,33%
Anders namelijk: = 22,22%



Emotie
1 = Vrolijk
2 = Neutraal
3 = Gefrustreerd
4 = Boos
5 = Geïrriteerd

Binnenkomst
1 = 22,22% (vrolijk)
2 = 72,15% (neutraal)

72% van de ondervraagden heeft een neutrale emotie bij binnenkomst van het station.

Inchecken
1 = 16,65% (vrolijk)
2 = 72,15% (neutraal)

72% van de ondervraagden heeft een neutrale emotie bij het inchecken.

Drukte in de stationshal
2=83,25% (neutraal)
3=11,11% (gefrustreerd)

83% van de ondervraagden heeft een neutrale emotie bij de drukte in de stationshal.

Drukte op de roltrap
2 = 38,85% (neutraal)
3 = 22,22% (gefrustreerd)
5 = 33,33 (geïrriteerd)



Tijd: 08.45 – 09.00 uur - Ochtendspits
Spoor: 1 - 4
Perrontype: Bestemmingsperron
IC: -
Sprinter: Zwolle, Weesp

18 – 30 jaar
112 personen
31 – 50 jaar
115 personen
51+
55 personen

Tijd: 15.40 – 15.55 uur - Middagspits
Spoor: 1 - 4
Perrontype: Bestemmingsperron
IC: -
Sprinter: Zwolle, Almere Oostvaarders

18 – 30 jaar
37 personen
31 – 50 jaar
26 personen
51+
24 personen

Tijd: 17.25 – 17.40 uur - Avondspits
Spoor: 1 - 4
Perrontype: Bestemmingsperron
IC: -
Sprinter: Baarn, Almere Oostvaarders

18 – 30 jaar
39 personen
31 – 50 jaar
33 personen
51+
20 personen

Onderzoeksresultaten
5.3 Observatie



Tijd: 09.05 – 09.20 uur - Ochtendspits
Spoor: 1 - 4
Perrontype: Bestemmingsperron
IC: -
Sprinter: Baarn, Almere Oostvaarders, Zwolle

18 – 30 jaar
105 personen
31 – 50 jaar
147 personen
51+
69 personen

Tijd: 16.05 – 16.20 uur - Middagspits
Spoor: 1 - 4
Perrontype: Bestemmingsperron
IC: -
Sprinter: Baarn, Almere Oostvaarders, Zwolle

18 – 30 jaar
52 personen
31 – 50 jaar
26 personen
51+
3 personen

2 Honden

Tijd: 17.45 – 18.00 uur - Avondspits
Spoor: 1 - 4
Perrontype: Bestemmingsperron
IC: -
Sprinter: Zwolle, Weesp

18 – 30 jaar
81 personen
31 – 50 jaar
50 personen
51+
13 personen

(Trap is gunstiger, ochtendspits > Mensen die naar utrecht komen werken of studeren. ’s avonds is 
de spits vanaf 16.00 tot 19.00 en ‘sochtends wat meer dezelfde tijd naar het werk/school. )

Extra trapmeting



Tijd: 08.15 – 08.30 uur - Ochtendspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Akmaar (Links 3 Coupés: Dubbeldekker), Schiphol (Links 1 Coupé: Dubbeldekker)
Sprinter: Uitgeest (Links 4,5 Coupés; Rechts 1 Coupé: SGM)

18 – 30 jaar
344 personen
31 – 50 jaar
335 personen
51+
149 personen

Een deel van de passanten gemist omdat het zo druk was. 

Tijd: 15.05 – 15.20 uur - Middagspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Den Helder (Links 3 Coupés; Rechts 2 Coupés: Dubbeldekker), Schiphol (Links 3 Coupés; Re-
chts 2 Coupés: Koploper (5 minuten vertraging))
Sprinter: Uitgeest (Links 4,5 Coupés; Rechts 1 Coupé: SGM)

18 – 30 jaar
99 personen
31 – 50 jaar
63 personen
51+
39 personen

Tijd: 16.55 – 17.10 uur - Avondspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Schiphol (Links 0 Coupés; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: Dubbeldekker), Den 
Helder  (Links 1 Coupé; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: Dubbeldekker), Amsterdam ICE 
(Links 2 Coupés; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: ICE).
Sprinter: Breukelen (Links 1 Coupé; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: SGM)

18 – 30 jaar
127 personen
31 – 50 jaar
86 personen
51+
42 personen

1 Hond



Tijd: 07.50 – 08.05 uur - Ochtendspits
Spoor: 20 - 21
Perrontype: Lokaal/Sprinter
IC:-
Sprinter: Tiel (Links 6 Coupés; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: Flirt-3), Den Haag (Links 
5 Coupés; Rechts 6 Coupés: Flirt-3)

18 – 30 jaar
206 personen
31 – 50 jaar
184 personen
51+
78 personen

Een deel van de passanten Tiel gemist omdat het zo druk was. 

Tijd: 14.10 – 14.25 uur - Middagspits
Spoor: 20 - 21
Perrontype: Lokaal/Sprinter
IC: Den Haag, Leiden
Sprinter: Woerden, Breda

18 – 30 jaar
101 personen
31 – 50 jaar
72 personen
51+
37 personen

1 Roltrap was defect en stond uit.

Tijd: 16.30 – 16.45 uur - Avondspits
Spoor: 20 - 21
Perrontype: Lokaal/Sprinter
IC: Den Haag (Links ??? Niet kunnen tellen ivm drukte 1 Coupé; Rechts 2 Coupés: Dubbeldekker)
Sprinter: Den Haag (Links ??? Niet kunnen tellen ivm drukte; Rechts 1 Coupé: Flirt-3), Breda 
(Links ??? Niet kunnen tellen ivm drukte; Rechts 2 Coupés: Flirt-3 (De sprinter richting Breda voor 
deze was defect))

18 – 30 jaar
98 personen
31 – 50 jaar
58 personen
51+
36 personen

Misschien iets van een snelcoupe, app op de smartphone voor de reizigers die er baat bij hebben, 
waar ze moeten gaan zitten voor de desbetreffende reis. Op de roltrap met signing werken, bijvoor-
beeld rood en groen, of met voetjes en dan op het eind iets van dank u wel aan de rechterkant, voor 
het netjes rechts staan zodat de linkerkant door kan lopen.



Meerdere steekproeven op spoor 5 – 7, dit omdat deze de drukste is van de geobserveerde per-
rons. Opvallend is dat er echt een duidelijk patroon in zit, qua kijkrichting. We hebben de steek-
proef samen gedaan op de rechterkant, een iemand stond beneden en de ander stond boven te 
kijken. Het was namelijk niet te doen om beide een roltrap te pakken en meerdere kijkrichtingen te 
checken.

Tijd: 09.00 – 09.15 uur - Ochtendspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Amsterdam ICE (Rechts 3,5 Coupés), Schiphol (Rechts 6,5 Coupés), Den Helder (Rechts 6,5 
Coupés)
Sprinter: -

Kijkgedrag bij het opstappen van de roltrap:
Elke reiziger kijkt naar de eerste drie treden, omdat je van iets stilstaands naar iets bewegends 
stapt. Geprobeerd te tellen, maar is onmogelijk om de aantal passanten te tellen. De tel kwijt ger-
aakt na 108 personen. Stroming gaat in een trechtervorm omhoog.

Kijkgedrag op de roltrap:
Vrijwel iedereen kijkt omhoog, een aantal passanten kijken ergens anders heen, maar de groep 
die omhoog kijkt is veel groter.

Omhoog: 88 personen
Anders: 26 personen
Omlaag: 6 personen

Kijkgedrag verlaten van de roltrap:
Vrijwel iedereen kijkt naar beneden, bij anders kijken ze voornamelijk naar voren.

Omhoog: 0 personen
Anders: 50 personen
Omlaag: 131 personen

Tijd: 16.50 – 17.05 uur - Avondspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Schagen (Rechts 3 Coupés), Schiphol (Rechts 3 Coupés), Amsterdam ICE (Rechts 3 Coupés)
Sprinter: Uitgeest (Rechts 5 Coupés)

Kijkgedrag opstappen:
Hetzelfde verhaal als in de ochtend, iedereen kijkt naar de eerste drie treden.
Na 88 personen de tel kwijt geraakt, maar wel opgelet en ze keken vrijwel allemaal naar beneden.

Kijkrichting



Tijd: 08.40 – 08.55 uur - Ochtendspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Den Helder (Links 2 Coupés; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: Dubbeldekker (15 
Minuten Vertraging)), Alkmaar (Links 2,5 Coupés; Rechts ??? Niet kunnen tellen ivm drukte: Dub-
beldekker), Schiphol (Links ??? Niet kunnen tellen ivm drukte; Rechts 3 Coupés)
Sprinter: Uitgeest (Linkst 0,5 Coupés, Rechts 4 Coupés: SGM)

Mensen die links staan en dus voor een minder goede doorstroming zorgen:
Ouderen: 15 personen
Koppel/duo: 18 personen
Bagage: 6 personen
Fietsen: 1 persoon
Individu – 50: 18 personen
Anders: Slechtziend 1 persoon.

Opstoppingen:
5 personen: 4x
5-10 personen: 3x
10-20 personen: 2x
20+: 5x
roltrap vol: 8x

Tijd: 15.30 – 15.45 uur - Middagspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Den Helder (Links 1,5 Coupés; Rechts 4 Coupés: Dubbeldekker), Schiphol (Links 3 Coupés; 
Rechts 4 Coupés: Koploper)
Sprinter: -

Mensen die links staan en dus voor een minder goede doorstroming zorgen:
Ouderen: 12 personen
Koppel/duo: 12 personen
Bagage: 9 personen
Fietsen: 0 personen
Individu – 50: 9 personen
Anders: NS-medewerker 1 persoon.

Opstoppingen:
5 personen: 4x
5-10 personen: 1x
10-20 personen: 0x
20+: 0x
roltrap vol: 0x

Links staan op roltrap



Tijd: 16.30 – 16.45 uur - Avondspits
Spoor: 5 - 7
Perrontype: Doorstroming
IC: Den Helder (Links 2 Coupés; Rechts 4 Coupés: Dubbeldekker), Schiphol (Links 3 Coupés; Re-
chts 3 Coupés: Koploper)
Sprinter: -

Mensen die links staan en dus voor een minder goede doorstroming zorgen:
Ouderen: 7 personen
Koppel/duo: 16 personen
Bagage: 6 personen
Fietsen: 0 persoon
Individu – 50: 13 personen
Anders: Krukken 1 persoon.

Opstoppingen:
5 personen: 6x
5-10 personen: 3x
10-20 personen: 1x
20+: 0x
roltrap vol:0x

Met name in de ochtendspits is het vervelend hoeveel opstoppingen er zijn. 



Uit ons onderzoek is gebleken dat, 67% een 7 of meer haast ervaart in het OV. Daarnaast gebruikt 
83% van de reizigers onderweg een smartphone, om bijvoorbeeld de reis te checken via de 9292 
ov App. Deze App wordt door 71% van de ondervraagden gebruikt. 
Aan de hand van deze gegevens zijn wij gaan brainstormen.

Wij hebben eerst gekeken of er andere mogelijkheden waren naast een app. Hierbij hebben wij 
gekeken naar het perron, de trein en digitale borden. Echter is een reis zo persoonlijk dat het onmo-
gelijk was om deze gegevens overzichtelijk te krijgen voor zoveel verschillende reizigers. Hierdoor 
hebben we gekozen om voor een app te ontwerpen.
Wij hebben gekozen voor de 9292Ov app omdat deze door de meeste mensen binnen onze doel-
groep gebruikt worden. Hier is ons ontwerp dus ook op gebaseerd. Echter kan natuurlijk ook dit 
gehele concept naar andere reisplanner platforms overgezet worden.
Bij het selecteren van een trein kan de gebruiker zien waar deze trein staat op het opstap perron, 
en ook waar deze staat bij het uitstap perron. Hierdoor kan de gebruiker zien hoe hij/zij het gun-
stigst staat ten opzichte van de rol-/trappen. Hierdoor kan de gebruiker voor de massa en zo snel 
mogelijk zich naar het perron verplaatsen waar hij/zij een overstap heeft.

Vanuit dit advies hebben wij guiding principles en requirements opgesteld.

Advies & Design Principles
6.1 Advies



To the point:
Gemakkelijk te gebruiken tabblad met nodige informatie.

Tijd is kostbaar:
Bij het overstappen telt elke seconde, het is belangrijk dat mensen door het gebruik van onze appli-
catie elke seconde goed kunnen benutten om hun afspraken na te komen.

Reiziger is Koning:
Het openbaar vervoer staat in het teken van de reiziger, daarom is het belangrijk dat de reiziger 
voorzien is van alle belangrijke informatie, hoe klein deze ook mag zijn.

In een handomdraai:
De reiziger moet snel van A naar B komen zonder teveel moeite te hoeven doen. Daarom zorgen 
we dat de oplossing in hun vertrouwde digitale omgeving te vinden is zonder dat ze veel extra han-
delingen hoeven te doen.

Maximaal genieten:
Vertragingen kunnen altijd gebeuren. Maar we moeten er wel altijd alles aan doen om te zorgen dat 
dit te beperken blijft. Om zoveel mogelijk factoren af te stemmen op hen die haast hebben zal de 
reis minder stressvol verlopen en daarom een stuk aangenamer worden.

Advies & Design Principles
6.2 Guiding Principles



Functioneel

De gebruiker moet vanuit de geplande reis kunnen drukken op een trein om vervolgens te zien hoe 
de indeling is.
De gebruiker moet genotificeerd worden wanneer de gekozen reis een wijziging heeft.

Data

De app moet actuele reisinformatie bevatten.
Het indelingsscherm moet zowel de positie van de trein laten zien op het aankomst, als het opstap 
perron.
De app moet helder communiceren met zo min mogelijk tekst (pictogrammen) waar reizigers op het 
perron in de trein kunnen instappen.
De app moet helder communiceren met zo min mogelijk tekst (pictogrammen) waar reizigers op het 
aankomstperron uit kunnen stappen.
De app moet helder communiceren met zo min mogelijk tekst (pictogrammen) waar reizigers moet-
en instappen om op het aankomst perron zo dicht mogelijk bij trap en/of roltrap uit te kunnen stap-
pen.
De app moet helder communiceren met zo min mogelijk tekst (pictogrammen) waar faciliteiten in de 
trein zoals: stiltecoupe, 1e klas, 2e klas, fietscoupe, en toiletten zitten.
 
Ookwel te formuleren als:

De app moet helder communiceren met zo min mogelijk tekst (pictogrammen) waar reizigers;
- op het perron in de trein kunnen instappen.
- op het aankomstperron uit kunnen stappen.
- moeten instappen om op het aankomst perron zo dicht mogelijk bij trap en/of roltrap uit te kunnen 
stappen.
- waar faciliteiten in de trein zoals: stiltecoupe, 1e klas, 2e klas, fietscoupe, en toiletten zitten.

Omgevingseisen

Het tabblad moet bereikbaar zijn in zowel de NS Reisplanner app, de 9292OV App en de NS.nl en 
9292OV websites.
Ook wanneer er geen internet verbinding is moet de reiziger de standaard (niet actuele) informatie 
kunnen zien.

Voor uitwerking, zie bijlage.

Advies & Design Principles
6.3 Requirements



Bijlagen

Oorspronkelijk Scenario
Anneke zit in de intercity van ’s Hertogenbosch naar Utrecht. Ze moet in Utrecht overstappen op 
de intercity naar Zwolle. De trein waar ze in zit heeft al 5 minuten vertraging. “Shit” denkt ze, “ik 
heb maar 4 minuten overstaptijd!”. Anneke moet wel 4 perrons verder lopen, dat wordt aardig krap. 
De trein staat stil. Pech. Ze staat al een stukje van de roltrappen af. Ze rent richting de roltrappen 
om sneller in de stationshal te komen. Te laat, de hele roltrap staat al vol. Anneke ergert zich rot, 
mensen horen eenmaal rechts te staan en links te gaan. Wegens haar introverte karakter houdt ze 
zich in en durft ze niks te zeggen tegen de gespierde man die voor haar staat. Ze heeft geen zin in 
gezeik. Ze mist haar overstap en komt te laat op haar afspraak.
Ondanks dat er op de roltrappen aangegeven staat dat rechts bedoelt is om te staan en links om te 
gaan, negeren mensen het signaal of valt het niet genoeg op. Kunnen wij mensen beïnvloeden om 
hier wel rekening mee te houden zodat mensen met haast hun OV overstap kunnen halen?



Bijlagen

Enquête

Korte enquête over het openbaar vervoer en uw ervaring hiermee. 
 
 
 
1. Wat is uw leeftijd? 
 
     …… 
 
2. Hoe vaak reist u met het openbaar vervoer? Kruis aan wat van toepassing is. 
 
○ Minder dan 1 keer per maand 
○ 1 keer per maand 
○ 1 keer of minder per week 
○ 2-3 keer per week 
○ 4 keer of vaker per week 
 
 
3. Wat is de reden van uw reis? 
 
○ Werk 
○ Studie 
○ Vrienden of Familie 
○ Anders namelijk:   ……………………………… 
 
 
4. Welk type reisproduct gebruikt u? 
 
○ Standaard OVChipkaart 
○ Dal Voordeel 
○ OV Vrij 
○ Zakelijk Abonnement 
○ StudentOV 
○ Anders namelijk:   ……………………………… 
 
 
5. In hoeverre ervaart u gemiddeld haast tijdens het reizen en het overstappen? 
Bij 0 ervaart u geen haast, bij 10 veel haast. 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Enquête
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Enquête
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Inspiratie Apps
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Moodboard
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Flowchart

Originele App

Toegevoegd tabblad
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Wireframes

Uitleg volgende pagina
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Wireframes
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