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Dit document is een samenvoeging van al het gedane onderzoek tijdens dit project. Aan de 
hand van deelvragen wordt het onderzoek gestructureerd. Het komt voor dat wordt 
verwezen naar een document of  interview. In deze gevallen zal duidelijk gemaakt worden 
waar deze informatie te vinden is. In de bijlage van dit document zijn alle losse interviews 
toegevoegd alsmede beroepsproducten zoals de persona's en de customer journey map.

Voorwoord

3



Minute is momenteel bruikbaar maar veel gebruikers hebben problemen met het 
programma. Zo is het onduidelijk wat de gebruiker precies moet doen en wordt de gebruiker 
teveel vrijheid aangeboden. Dit is niet voor iedereen in de doelgroep interessant. Dit komt 
doordat de doelgroep erg divers is. Sommige gebruikers hebben een sterk digitaal inzicht 
maar een groot deel van de gebruikers die ik gesproken heb hebben dit niet. Dit leidt ertoe 
dat een groot deel van de doelgroep wil worden begeleid door de applicatie. Ook voor de 
gemeentelijke markt is het gemeenschappelijke karakter van Minute niet wenselijk. Deze 
markt verwacht een volledig rechtensysteem waarbij kan worden bepaald wie mag aanpassen 
en wie niet. Dit samen met de hoeveelheid bugs die in Minute zitten zorgen ervoor dat 
Minute wordt afgekeurd bij de JOIN doelgroep. Volgens de doelgroep is Outlook de 
allerbelangrijkste factor om rekening mee te houden. De meest geliefde functionaliteit van 
iBabs, de grootste concurrent voor Minute, is de mogelijkheid documenten te kunnen inzien 
en voorzien van commentaar binnen de applicatie. 

Samenvatting

“Wat is er nodig om Minute als aantrekkelijke vergadertool te positioneren voor de 
werknemers van Gemeenten en bedrijven die bestaande JOIN klanten zijn?”

Om ervoor te zorgen dat Minute een aantrekkelijke vergadertool wordt moet Minute zichzelf  
gaan richten op de werkwijze van de doelgroep. Dit betekend dat Minute functionaliteiten 
moet aanbieden waar de gebruiker op zit te wachten. Denk hier bijvoorbeeld aan een plan 
hulp of  een document viewer. Ook moet Decos erkennen dat de doelgroep niet geholpen 
wordt door deze te veel vrijheid te geven in het proces. Uit onderzoek is gebleken dat niet 
alle gebruikers een sterk digitaal inzicht hebben. Het is dus belangrijk om de gebruiker door 
het proces te loodsen. Het prototype is vaak getest bij de doelgroep. Doordat ik veel 
iteraties heb doorlopen sluit het prototype goed aan op de wensen van de doelgroep. 
Uitgaande van de positieve reacties van de doelgroep en experts kan ik concluderen dat dit 
project geslaagd is. 

Conclusie
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De opdracht die ik oorspronkelijk kreeg luidde:
“Welke UX aanpassingen zijn nodig om JOIN klanten Minute te laten gebruiken?”
Hierbij is het belangrijk dat de UX van Minute wordt afgestemd op die van JOIN zodat de 
applicaties meer met elkaar overeenkomen. Ik ben door Decos in het project beperkt 
geweest in de doelgroep die ik heb kunnen benaderen. Hoewel ik een aantal extra mensen 
heb gesproken wilde ze dat ik zoveel mogelijk bestaande klanten benaderde, omdat dit de 
beoogde klanten zijn voor Minute zodra dit project afgerond is. Voor dit project was geen 
bestaand onderzoek vanuit Decos beschikbaar.

1. De initiële opdracht
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De hoofdvraag is samen met de klant opgesteld en deze luidt:

“Wat is er nodig om Minute als aantrekkelijke vergadertool te positioneren voor de 
werknemers van Gemeenten en bedrijven die bestaande JOIN klanten zijn?”

De deelvragen die ik daarbij heb opgesteld zijn:

1. Wat is Minute en hoe werkt het?

2. Hoe staat de UX van Minute er nu voor?
 2.1 Hoe scoort Minute in een Heuristics Evaluation?
 2.2 Welke patterns gebruikt Minute momenteel?
 2.3 Wat vinden UX peers van Minute?
 2.4 Hoe kijken huidige gebruikers naar Minute?

3. Wie zijn de doelgroep van Minute & JOIN en wat zijn hun wensen?
 3.1 Hoe ziet de doelgroep er uit en is er een verschil tussen de doelgroep van Minute
 en JOIN?
 3.2 Hoe ziet het huidige proces van vergaderen er momenteel uit?
 3.3 Wat zijn de redenen voor de doelgroep om te vergaderen?
 3.4 Welke verwachtingen heeft de doelgroep bij het gebruik van een vergadertool?
 3.5 Zijn er problemen tijdens de vergaderingen die momenteel nog niet worden
 opgelost door Minute?

4. Hoe ziet de markt van vergadertools er uit en wat kunnen we hiervan leren?
 4.1 Welke concurrerende tools bestaan er momenteel en hoe verschillen deze tools 
 van Minute?
 4.2 Waarom kiezen bestaande klanten van JOIN momenteel niet voor Minute?
 4.3 Welke trends zijn er te vinden op het gebied van vergadertools en de 
 gemeentelijke markt?

5. Hoe vertalen de behoeftes van de doelgroep naar design richtlijnen?

6. Welke UX aanpassingen zijn er op korte termijn nodig om Minute beter te laten aansluiten 
op de doelgroep van JOIN?

7. Welke UX functionaliteiten zijn er op lange termijn nodig zodat Minute een meerwaarde 
biedt als vergadertool ten opzichte van bestaande tools?

2. Onderzoeksvraagstuk
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Op deze pagina zijn alle gebruikten methoden beschreven. Bij de deelvragen refereer ik aan 
de gebruikte methodes. Deze methodes zijn gebaseerd op het CMD Methods Pack. 
(HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

A/B Testing Een methode waarbij twee of  meer versies van hetzelfde concept worden 
getest om te ontdekken welke beter werkt. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Adviesrapport Een methode waarbij de stappen worden gecommuniceerd die moeten 
worden genomen na afronding van het project. (Hogeschool van Amsterdam, n.d.)

Analyse Een methode waarbij wordt gekeken naar een concept of  product om te zien wat 
het is en wat het uniek maakt. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Competitive Analysis Een methode waarbij gekeken wordt naar de concurrentie om te 
zien wat zij goed doen en wat zij minder goed doen. Hiermee kan inspiratie worden 
opgedaan of  richting worden gegeven aan het product.
(HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Concepting Een methode waarbij je mediumonafhankelijk een ‘idee’ ontwikkelt dat als 
handvat of  achterliggende gedachte van het product fungeert.
(HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Customer journey map Een methode waarbij een proces visueel in kaart gebracht wordt 
zodat dit proces inzichtelijk wordt. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Deskresearch Met deze methode kan bestaande informatie worden verzameld over een 
bepaald onderwerp. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Expert Review Een methode waarbij een expert uit een bepaald domein wordt benaderd 
om een review te geven op een product. (Amsterdam, CMD Methods Pack, 2015)

Flowchart Een methode waarbij visueel inzichtelijk wordt gemaakt welke stappen er in 
bepaalde �ows in het product gedaan kunnen worden. Dit kan één groot overkoepelende 
�ow zijn maar kunnen ook losse stukjes uit het product zijn. (SmartDraw, n.d.)

Guiding Principles Een methode waarbij je het gedane onderzoek samenvat tot een aantal 
design criteria. Deze dienen als houvast tijdens het ontwerpproces. 

Heuristic Evaluation Een methode waarbij systematisch wordt gekeken naar een systeem 
op basis van design criteria. Hieruit kunnen inzichten komen die een beeld geven van de 
tekortkomingen van het product. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)
( Johnson, 1989)

3. Methoden
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Ideation Een methode waarbij je door middel van brainstorming nieuwe ideeën probeert op 
te doen. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Interviews Een methode waarbij je door middel van kwalitatief  onderzoek inzichten krijgt 
over een bepaald onderwerp of  over een bepaalde doelgroep. 
(HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Pattern Onderzoek Een methode waarbij gekeken wordt naar welke patterns een bepaald 
product gebruikt en of  deze overeenkomen met de wijze waarop dit gebruikelijk is.
(UXPin, 2016)

Persona Een methode waarbij het doelgroeponderzoek wordt vertaald naar een 
begrijpelijke omschrijving van de doelgroep. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Prototyping Een methode waarbij het product van concept naar interactief  product wordt 
vertaald. Door deze methode te gebruiken krijgen stakeholders en users een goed idee van 
hoe het product er uiteindelijk uit komt te zien. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Requirement List Een methode waarbij een lijst met design criteria wordt opgesteld. Deze 
lijst kan worden gebruikt als een to-do list voor het ontwerpproces met betrekking tot te 
maken features. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015) (Garrett, 2011)

Sketching Een methode waarbij door middel van visuele schetsen ideeën en concepten 
kunnen worden onderzocht en ontdekt. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

Trend Analysis Een methode waarbij gekeken wordt naar de trends binnen een domein. 
Hiermee kan input worden verzameld in kansen voor het te maken product.
(HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)

User Testing Een methode waarbij je de eindgebruiker kennis laat maken met jouw 
product. Hierbij kom je erachter welke problemen jouw product kan hebben en hoe je deze 
kan oplossen. (HAN, & Hogeschool van Amsterdam, 2015)
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In deze matrix is overzichtelijk gemaakt welke deelvraag ik met welke methode ik heb 
beantwoord.

Deelvraag 1 Analyse

Heuristic evaluation

Pattern onderzoek

Expert review

User testing

Persona, Interview

Interview, Customer journey map

Interview

Interview

Interview

Competitive analysis

Interview

Trend analysis, Desk research

Guiding Principles, Ideation, Sketching, 
Prototyping

Deelvraag 2.1

Deelvraag 2.2

Deelvraag 2.3

Deelvraag 2.4

Deelvraag 3.1

Deelvraag 3.2

Deelvraag 3.3

Deelvraag 3.4

Deelvraag 3.5

Deelvraag 4.1

Deelvraag 4.2

Deelvraag 4.3

Deelvraag 5
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Prototyping, Analyse, Interviews, User 
testing, Expert review, A/B testing

Deelvraag 6

Flowchart, Concepting, Prototyping, 
Interviews, User testing, Adviesrapport

Deelvraag 7



Begrippen 

A�ordance Alle interacties die een object kan bieden. In deze context welke acties een UI 
element biedt. (Interaction Design Foundation, n.d.)

B2B Business-to-Business een vorm van ondernemen waarbij gericht wordt op bedrijven en 
instanties.

B2C Business-to-Consumer een vorm van ondernemen waarbij gericht wordt op de 
consument.

Besluiten Een afspraak vastgelegd in een vergadering.

Information Architecture De wijze waarop informatie gestructureerd wordt.
(Rosenfeld, Morville, & Arango, 2015)

Notulen Schriftelijk verslag van een vergadering. 

Notulist Verantwoordelijk voor de notulen.

Taken Een taak die vastgelegd is in een vergadering. Beschikt vaak over een deadline en een 
eigenaar die de taak uitvoert. 

Vergaderstuk Een document wat gebruikt wordt tijdens een vergadering. 

Visibility Zichtbaarheid van interactie. Kan de gebruiker zien dat een element interactie 
aanbied? (Natoli, 2014)

WCAG Web Content Accessibility Guidelines. Richtlijnen voor toegankelijkheid waar 
producten voor de overheidsmarkt aan moeten voldoen. (Stichting Accessibility, 2018)

Theorieën

5 Planes (Garrett, 2011)

Behavior model van B. J. Fogg (Fogg, n.d.)

DESTEP (Eelants, n.d.)

Modellen

Lego model De wijze waarop informatie gestructureerd wordt. (SilverTech)

4. Theoretisch kader
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MoSCoW methode (Marketingtermen.nl, n.d.)
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5. Deelvragen
5.1. Wat is Minute en hoe werkt het?

Doelstelling
Voordat er kan worden ontworpen of  onderzoek kan worden gedaan moet er eerst een idee 
zijn waarvoor er wordt ontworpen. Er moet dus een beeld ontstaan van wat Minute is en wat 
het uniek maakt.

Methode Analyse
Verantwoording
Om een beeld te vormen van wat Minute is en hoe het werkt zijn meerdere methoden 
gehanteerd. Er is een kennismakings analyse gedaan en hierbij heb ik op basis van mijn UX 
inzichten genoteerd wat mij opviel. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met de 
productowner en mijn begeleider om er achter te komen hoe Minute precies werkt.

Wat is Minute en hoe werkt het?
Minute is een van de applicaties die Decos aanbiedt. Minute is van oorsprong een aparte BV 
geweest binnen Decos tot 2017. In het begin richtte Minute zich voornamelijk op de B2C 
markt. Minute is een vergadertool die ervoor moet zorgen dat meetings open zijn en 
resultaten boeken. Uniek aan Minute is de functie om met meerdere mensen tegelijk aan de 
notulen te werken. Dit gemeenschappelijke karakter is een waarde van Minute die de 
productowner en Decos graag wilt behouden. Met Minute kunnen gebruikers:

 - Meetings inplannen
 - Notuleren
 - Takenlijsten opstellen
 - Besluiten opstellen
 - Samenvattingen van de notulen uitdraaien
 - Meetings importeren vanuit Google en Outlook
 - Vervolg meetings plannen

Voor een uitgebreide tour van Minute bekijk de video: 
“2018-19 D 08 - Het bestaande Minute video Tour.mpeg”
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5.2. Hoe staat de UX van Minute er nu voor?

Eerste indruk
Ik heb tijdens mijn eerste week een eerste blik op Minute geworpen. Hiervan heb ik een kort 
verslag geschreven met mijn inzichten. Het verslag is in de bijlage te vinden. Ik zal hier 
benoemen wat mijn inzichten zijn en vervolgens een conclusie geven op basis van mijn eerste 
indruk.

Inzichten
 - Systeem geeft weinig feedback op hover
 - Datum picker oogt rommelig
 - Voel me best verdwaald (Wat wordt er van mij verwacht?)
 - Tutorial is veel tekst, kan niet terug in tutorial
 - Iconen niet voorzien van labels
 - Agenda tijden te klein
 - Agenda tijden vrijblijvend, geen stok achter de deur
 - Agendapunten worden alleen met enter opgeslagen
 - Sorteren van agendapunten zorgt ervoor dat het font veranderd
 - Notitieveld voelt onveilig aan, “Slaat mijn data op?”.
 - Feedback knop te prominent aanwezig
 - Pagina verversen brengt me terug naar hoofdmenu

Conclusie
Mijn eerste indruk was er vooral een van verwarring. Ik vond Minute vooral erg rommelig. 
Ook vond ik dat er weinig contrast aanwezig was waardoor alle content op de pagina 
aanvoelde alsof  het door elkaar heen liep. Verschillende bugs gaven mij ook het idee dat mijn 
data niet veilig zou zijn. Wordt de data wel opgeslagen, raak ik niet alles kwijt? Ook vond ik 
dat het systeem op dit punt te weinig feedback gaf. Een noti�catie zou �jn zijn zodra de data 
met de cloud zou worden gesynchroniseerd. 
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5.2.1. Hoe scoort Minute in een Heuristics Evaluation?

Doelstelling
Er is gekozen een Heuristics Evaluation te gebruiken om vanuit een objectief  standpunt naar 
de UX van Minute te kijken. Ik heb hiervoor de methode gebruikt beschreven in het boek 
Evaluating Usability of  Human-Computer Interfaces ( Johnson & Ravden, 1989)

Methode Heuristics evaluation
Verantwoording
Omdat de meeste methodes een subjectief  beeld geven vond ik het van belang een objectief  
beeld neer te zetten door middel van een methode. Door een Heuristic Evaluation uit te 
voeren wordt je verplicht binnen een smalle context op vragen te antwoorden. Dit geeft 
weinig ruimte voor meningen en daardoor is deze methode relatief  gezien objectief.

Ik heb een Heuristic Evaluation uitgevoerd voor zowel de desktop en mobiele versie van 
Minute. Dit heb ik gedaan aan de hand van de methode Evaluating Usability of  
Human-Computer Interfaces van Susannah Ravden en Graham Johnson
( Johnson & Ravden, 1989). In deze methode loop je een aantal criteria door waaraan je een 
systeem kan beoordelen. Ik heb hiervoor gekozen omdat dit mij forceert om gestructureerd 
en objectief  naar het systeem te kijken. Zo kom ik makkelijker achter bepaalde technische 
mankementen die je misschien over het hoofd zou zien bij een andere methode. Omdat ik 
zelf  nog niet heel erg veel van Minute wist op dit moment was dit ook een goede methode 
om Minute beter te leren kennen.

Ik heb deze methode eerst bij de desktop versie toegepast en vervolgens bij de mobiele 
versie. De twee tests komen overeen op een hoop plekken. Maar met name bij het 
onderdeel input is er een verschil tussen de twee versies. De belangrijkste take-aways uit de 
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evaluatie is het gebruik van feedback, user-control en functionaliteit. Het systeem geeft te 
weinig feedback op de acties die de gebruiker uitvoert. Ook zijn er te weinig mogelijkheden 
voor de gebruiker om fouten te herstellen of  controle te krijgen over wat ze kunnen zien. 
Functioneel missen er ook bepaalde features, zoals accessibility door middel van het 
toetsenbord. Als laatste is het ook van belang dat de consistentie verhoogd wordt. Met name 
in gebruik van schermen en informatie-input. Bepaalde informatie is ook niet ingevoerd 
omdat dit om de kennis van de gebruiker gaat. Als leek wist ik hier niet voldoende vanaf. 
De spreadsheets zijn in het dossier te vinden. 

“2018-19 D 04 - Heuristics evaluation desktop V1.pdf ”
“2018-19 D 04 - Heuristics evaluation minute V1.pdf ”

Inzichten
 - Te weinig feedback op de uitgevoerde acties
 - Te weinig user-control
 - Consistentie in het gehele programma moet beter (Data weergave, input etc)

Conclusie
Minute scoort relatief  laag op een heuristics evaluation. De punten die ik heb opgenomen in 
mijn evaluatie zijn punten waar Minute op moet gaan verbeteren. Met name op het gebied 
van feedback zijn serieuze stappen te zetten.
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5.2.2. Welke patterns gebruikt Minute momenteel?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen welke patterns Minute 
momenteel gebruikt en in welke mate patterns deze goed zijn toegepast.

Methode Pattern onderzoek
Verantwoording
Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop Minute in elkaar zit heb ik ervoor 
gekozen een pattern onderzoek uit te voeren. 
Voor het pattern onderzoek zie p86 t/m p110.

Uitkomsten uit onderzoek
Bij dit pattern onderzoek heb ik gekeken naar zowel de desktop als de mobiele versie. 
Algemeen gezien zijn de patterns goed toegepast. Hier en daar zet ik mijn vraagtekens bij de 
gemaakte keuzes. Dit geef  ik dan ook aan in het pattern onderzoek. In de bijlage van dit 
document staat het volledige Pattern Onderzoek van zowel de desktop als de mobiele versie 
van Minute.

Conclusie
Naar mijn inzicht gebruikt Minute relevante patterns. De uitvoering is over het algemeen 
goed. Ik kan uit het pattern onderzoek opmaken dat de UX tekortkomingen niet door de 
patterns komen. Wanneer een pattern niet werkt is dit vrij vaak het resultaat van bugs.
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5.2.3. Wat vinden UX Peers van Minute?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen wat mijn medestudenten met 
een achtergrond in UX vinden van Minute.

Methode Expert review
Verantwoording
Om ervoor te zorgen dat ik niet de enige ben die een oordeel geeft over het huidige Minute 
heb ik studiegenoten benaderd zodat zij een deskundige blik konden werpen op de applicatie. 
Op deze manier kon ik ook controleren of  mijn inzichten overeenkomsten toonden met die 
van mijn collega’s. Voor de verslagen van de expert reviews zie p46 t/m p47.

Inzichten

 - Tijdvakken zijn vrijblijvend.
 - Termen waren verwarrend.
 - Feedback op de gedane acties moet beter.
 - Onduidelijke icoontjes.
 - Opslaan voelt niet veilig aan.
 - Information Architecture kan beter, geen kebab menu gebruiken voor 1 item.
 - Minute Branding mist.
 - Gegevens slaan niet op zonder dat je op enter drukt.
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Conclusie
Hoewel ik had verwacht dat een groot deel van de feedback zou gaan over de layout en 
structuur van Minute ging veel van de feedback van Chinook en Sarah over bugs en het 
gevoel van de applicatie. Wat ik interessant vond is hoe zowel Chinook als Sarah het hadden 
over het gebrek aan feedback vanuit het systeem. Dit is absoluut een belangrijk punt. Wat ik 
ook interessant vond was dat Sarah erg in ging op het ‘gevoel’ van Minute. Het ‘voelt’ niet 
veilig aan om dingen op te slaan. En het ‘voelt’ vervelend dat de enter bug er is. De feedback 
van Chinook en Sarah komt vrijwel overeen met de inzichten die ik heb opgedaan vanuit 
Minute.
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5.2.4. Hoe kijken huidige gebruikers naar Minute?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen hoe bestaande gebruikers 
Minute ervaren.

Methode User testing
Verantwoording
Doordat bestaande gebruikers Minute al veel langer kennen dan ik weten zij precies waar ze 
tegenaan lopen in het dagelijks gebruik. Deze inzichten zijn dan ook onmisbaar voor het 
onderzoek. Ook zouden deze gesprekken leiden tot gebruikerswensen die ik zou kunnen 
implementeren in mijn concepten en wireframes.

Met de huidige live versie van Minute heb ik gebruikerstests intern uitgevoerd bij Decos. Een 
aantal mensen binnen de organisatie gebruiken Minute bijna dagelijks. In eerste instantie was 
ik bang dat het feit dat ik Decos medewerkers ging testen invloed zou hebben op de 
objectiviteit van mijn testresultaten. Dit bleek echter geen issue te zijn. Iedereen die ik getest 
heb heeft kritische feedback gegeven.
Voor de verslagen van de interviews zie p48 t/m p59.

Inzichten

Bugs en technische issues
 - Er moet een oplossing worden gevonden voor het “enter probleem”. Tekst slaat in 
    sommige regels alleen op als er op enter wordt gedrukt, soms maakt dit een nieuwe 
    regel aan.
 - Site structuur niet optimaal, refresh pagina brengt je terug op het hoofdscherm.
 - Viewport moet mee scrollen met de relevante acties.

Features
 - Agenda items afstrepen kan momenteel niet.
 - De timebox hanteren zou een �jne optie zijn, tijd instellen momenteel niet nuttig.
 - Bestandspreview mist, wel gewenst.
 - Document aan meerdere punten kunnen koppelen.
 - O�ine werken is een wens.

A�ordance
 - Sommige iconen zijn nietszeggend.
 - Sub agendapunten slecht vindbaar.
 - Cursor slecht vindbaar.

Visibility 
 - Huidige week / dag, het belangrijkste, is niet prominent aanwezig.
 - Kleur voor urgente acties is een wens.
 - Als gebruiker weet je niet wie momenteel meekijken in de vergadering.
 - Vinden van oude meetings gaat erg moeizaam.
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 - Meeting sluiten zit verstopt.

User Control
 - Weinig controle over tekst.
 - Sjabloon beheer mist.

Feedback
 - Feedback op opgeslagen data moet beter.
 - Feedback op acties in het algemeen moet beter.

Work�ow
 - Documenten aan een agenda koppelen werkt momenteel verwarrend.
 - Geen duidelijk verschil tussen voor, tijdens, na. Wel gewenst.
 - Niet-afgeronde taken beter faciliteren in vervolg meeting.
 - Follow-up meeting werkt niet intuïtief.
 - Er zijn gebruikers die Minute als persoonlijke tekstverwerker gebruiken.

Overige inzichten
 - De dubbele agenda onderaan en bovenaan de pagina is verwarrend.
 - Besluitenlijsten ontbreken datum.
 - Sorteer knop is een extra actie.
 - Houdt het overzichtelijk en rustig.
 - Kracht zit in eenvoud.

Conclusie
Hoewel de indrukken van vrijwel alle geïnterviewde gebruikers positief  is vinden de meesten 
dat er wel degelijk punten zijn waarop Minute verbeterd kan worden. De feedback kwam 
deels overeen met mijn expert reviews waarbij werd vermeld dat opslaan onveilig voelde en 
feedback ontbrak. Ik denk dat dit de twee allerbelangrijkste verbeterpunten zijn voor Minute. 
Daarnaast heb ik gehoord dat Minute door sommigen wordt gebruikt als een soort 
persoonlijke tekstverwerker omdat Minute in staat is snel en makkelijk een verslag uit te 
draaien van de notulen. Hoewel Minute een hoop features heeft ben ik er achter gekomen 
dat veel van deze features niet goed worden gecommuniceerd en daardoor eigenlijk niet 
worden gebruikt. Ook wensen, met name de testpersonen die Minute vooral als persoonlijke 
tool gebruiken, meer gebruikerscontrole. Hierbij wordt bijvoorbeeld het manipuleren van de 
teksteditor genoemd. Als laatste werd benoemd dat sommige functies niet werken zoals de 
gebruiker dit zou verwachten. Taken importeren door middel van een follow-up meeting 
werkt niet intuïtief. Ook de timebox wordt genoemd als een feature die �jn is dat deze 
bestaat, maar feitelijk niet veel betekend omdat het te vrijblijvend is.
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Hoe staat de UX van Minute er nu voor?

Conclusie
Breed gezien is Minute een bruikbare applicatie. Echter op het gebied van UX is nog aardig 
wat terrein te winnen. Minute gebruikers lopen vooral tegen het feit aan dat het systeem te 
weinig of  geen feedback geeft op de gedane acties. Hierdoor voelen bepaalde acties niet 
veilig aan en moet de gebruiker een aantal keer controleren of  hun werk daadwerkelijk is 
opgeslagen. Het helpt hierbij dan ook niet dat het systeem een aantal vervelende bugs 
ondervindt die juist op het punt van feedback een extra issue creëren. Naast feedback gaat 
de meest voorkomende feedback over user control. Gebruikers willen in staat zijn het 
systeem meer te manipuleren naar hun wensen. Momenteel is dat niet mogelijk. Hier zou dus 
in de toekomst naar gekeken kunnen worden in de toekomst. Ook zijn a�ordance en visibility 
factoren die terugkomen in de feedback. Hoewel de meeste testpersonen Minute prijzen 
voor het feit dat het zo simpel en rustig is leidt dit helaas wel tot een systeem waarbij het gros 
van de functies verstopt zitten en de gebruiker niet weet dat de functies bestaan. Minute geeft 
slecht feedback op gedane acties en gebruikers weten niet zo goed of  hun data wordt 
opgeslagen of  niet. Dit leidt vervolgens ook tot het feit dat gebruikers niet worden 
aangespoord om het systeem te ontdekken uit de angst dat ze misschien op iets verkeerds 
zullen klikken.
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5.3. Wie zijn de doelgroep van Minute & JOIN en wat zijn hun wensen?

Ik heb verschillende mensen geïnterviewd tijdens mijn onderzoeksproces. Ik heb gesproken 
met personen die momenteel als klant zijn bij Decos van het product JOIN. Hierbij heb ik mij 
vooral gericht op gebruikers die regelmatig meetings houden of  meetings organiseren. De 
sub deelvragen onder deze deelvraag zijn beantwoordt door middel van deze interviews. 
Voor de verslagen van de interviews zie p61 t/m p77.
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5.3.1. Hoe ziet de doelgroep er uit en is er een verschil tussen de 
doelgroep van Minute en JOIN?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen wie er binnen mijn doelgroep 
vallen, wat de kenmerken van deze doelgroep zijn en of  er een verschil is tussen de Minute 
en JOIN doelgroepen.

Methode Persona, Interview
Verantwoording
Doordat ik een duidelijk beeld moet krijgen van mijn doelgroep heb ik ervoor gekozen om 
interviews te houden met zowel JOIN als Minute gebruikers. Door dezelfde vragen te stellen 
kan ik er achter komen of  er een feitelijk verschil is en wat de wensen zijn van deze 
doelgroep.

Inzichten
 - Veel verschillende leeftijden.
 - Uiteenlopend niveau van digitale vaardigheden.

Conclusie
De doelgroep van JOIN en Minute zijn nagenoeg dezelfde. De doelgroep van Minute ligt 
momenteel in de B2C markt maar de beoogde doelgroep is de doelgroep waar JOIN zich nu 
op richt, namelijk medewerkers van gemeente instanties en bedrijven. Het enige verschil 
tussen de JOIN doelgroep en de beoogde doelgroep voor Minute is dat de Minute doelgroep 
natuurlijk als hoofddoel meetings moet houden en bijwonen. De doelgroep van Minute is 
divers, mensen van verschillende afkomsten en verschillende achtergronden werken bij de 
gemeentes en bedrijven. Ook het technisch inzicht verschilt per gebruiker. Het is daarom van 
belang dat de applicatie toegankelijk is voor iedereen. Er van uitgaan dat de gebruiker ‘het wel 
snapt’ is een verkeerde instelling. Dit heb ik ook zelf  ondervonden tijdens mijn testproces. 
Mensen vertelden mij tijdens de interviews over de problemen waar ze tegenaan liepen 
waarvan ik oorspronkelijk dacht dat deze gesneden koek waren.
Ik heb gemerkt dat er binnen de doelgroep eigenlijk 4 kleinere doelgroepen zijn. Er zijn 
gebruikers die meetings bijwonen en gebruikers die meetings inplannen. Deze twee groepen 
zijn onder te verdelen in medewerkers in een hiërarchische organisaties en medewerkers in 
een vlakke organisatie. Het grootste verschil tussen de organisatiestructuur is dat er bij een 
hiërarchische organisatie vaak een secretaresse bij komt kijken die meetings in plant. In vlakke 
organisaties is dit vaak iets wat de gebruiker zelf  doet. Deze 4 doelgroepen heb ik met 4 
persona’s weergeven. Deze persona’s zijn in de bijlage te vinden op p78 t/m p81.
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5.3.2. Hoe ziet het huidige proces van vergadern er momenteel uit?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen hoe bestaande gebruikers 
Minute ervaren.

Methode Interview, Customer journey map
Verantwoording
Om een helder beeld neer te zetten van het vergader proces heb ik gekozen om een 
customer journey map te maken op basis van de uitkomsten van de interviews. Deze heb ik 
vervolgens gekoppeld aan de persona’s en de twee organisatiestructuren die uit het 
onderzoek naar voren kwamen. Op deze manier heb ik het vergader proces inzichtelijk 
gemaakt. 

Inzichten
 - 2 Werkvormen ontdekt:
  - Vlakke organisatie qua omgangsvorm, waarin iedereen zelf  verantwoordelijk is 
     voor het inplannen van meetings.
  - Hiërarchische organisatie qua omgangsvorm, waarin het secretariaat 
     verantwoordelijk is voor het inplannen van meetings.

 - 2 soorten meetings ontdekt:
  - Cyclische meetings, herhalen zich. Output van meeting A dient als input voor
     meeting B.
  - Sporadische meetings, vinden éénmaal plaats. Soms met notulen, soms zonder.    

 - Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun aangedragen 
    agendapunten.

 - Agendapunten waar geen tijd meer voor is worden op de volgende manieren 
    afgehandeld:
  - Er wordt doorgewerkt voorbij het einde van de meeting, vooral in 
     hiërarchische organisaties.
  - Er wordt een ander minder belangrijk agendapunt geschrapt van de agenda.
  - Een agendapunt wordt opgepakt in een kleiner verband en wordt bij een 
     volgende meeting teruggekoppeld.
  - Een agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende meeting.

 - In een vlakke organisatie is een wisselend persoon verantwoordelijk voor het 
    schrijven van de notulen. Dit kan soms op zich laten wachten.
 - In een hiërarchische organisatie is één vast persoon, veelal de secretaresse, 
    verantwoordelijk voor het schrijven van de notulen.
 - Eén van de grootste ergernissen voor de doelgroep zijn niet voorbereide deelnemers.
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Conclusie
Van belang was voor mij om in kaart te brengen hoe de gebruikers momenteel vergaderen. 
Het is namelijk moeilijk om het gedrag van gebruikers te veranderen. Ik ben van mening dat je 
zoveel mogelijk moet inspelen op het huidige gedrag van gebruikers zodat ze zich niet 
vervreemd voelen in het nieuwe proces. Daarom zal Minute zich moeten aanpassen aan de 
huidige �ow. Om deze reden heb ik een Customer Journey Map gemaakt voor de twee 
organisatiestructuren. Hierbij heb ik gekeken naar cyclische meetings en sporadische 
meetings. Het verschil tussen deze twee meetings is dat een cyclische meeting altijd tot een 
nieuwe meeting leidt. De input van de vorige meeting is dan ook van invloed op de nieuwe 
meeting. Bij een sporadische meeting verschilt het per gebruiker hoe ze hier mee om gaan. 
Dit kunnen 1 op 1 meetings zijn, maar ook meetings met een grotere groep. Vaak maakt het 
niet zoveel uit als de notulen niet gemaakt zijn. Sterker nog, het komt voor dat er helemaal 
niet wordt genotuleerd in deze meetings. Mijn Customer Journey Maps zijn gemaakt in het 
Lego model. In dit model ben je vooral bezig om emoties te koppelen aan stappen. Op deze 
manier kun je er achter komen waar de gebruiker vast komt te zitten of  wat een vervelend 
onderdeel in het proces is. Wat vooral opvalt is dat de meeste problemen zich voordoen 
tijdens het plannen van de meeting. Tijd vinden waarop genoeg mensen beschikbaar zijn is 
echt een issue voor beide organisatiestructuren. Naast het plannen van een meeting ervaart 
men frustratie tijdens het wachten op de notulen. De Customer journey maps zijn te vinden 
in de bijlage p82 t/m p85.
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5.3.3. Wat zijn de redenen voor de doelgroep om te vergaderen?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen wat de beweegredenen zijn 
van de doelgroep om überhaupt te vergaderen en om er achter te komen hoe een 
succesvolle meeting in hun ogen verloopt en natuurlijk welk resultaat dit met zich mee brengt.

Methode Interview
Verantwoording
Het is belangrijk om achter de beweegredenen van de doelgroep te komen. Zo kun je achter 
de user needs komen. Door dit te weten kun je prioriteiten stellen in de functionaliteiten die 
je uitwerkt als designer.

Inzichten
 - De doelgroep vindt het belangrijk om bij een meeting waar besluiten moeten worden 
    genomen daadwerkelijk af  te sluiten met een besluit.
 - De doelgroep vindt het belangrijk dat er unanimiteit ontstaat omtrent een 
    onderwerp.
 - De doelgroep vindt het belangrijk dat er voortgang wordt geboekt op een bepaald 
    thema waardoor iedereen weer vooruit kan.
 - Sommigen willen vooral communiceren met hun collega’s waar zij momenteel in een 
    proces staan.
 - Sommigen vinden het belangrijk om hun eigen gedachten op een rij te krijgen door 
    met collega’s te sparren.
 - Sommigen vinden het teamgevoel bevorderen een belangrijk facet van het 
    vergaderen.
 - Sommigen nemen het initiatief  wanneer ze merken dat collega’s vastlopen. Ze voelen 
   dan een soort verantwoordelijkheid om te helpen.

Conclusie
De doelgroep is erg divers en heeft veel verschillende persoonlijkheden. Daarnaast zijn er 
ook veel verschillende werkzaamheden. Daardoor zijn voor iedereen de redenen om te 
vergaderen uiteenlopend. Samenvattend zou er gesteld kunnen worden dat men het 
belangrijk vindt dat er voortgang geboekt wordt. Of  dit nu door middel van besluitvorming, 
de afstemming binnen een team of  daadwerkelijke meters in een proces zijn. Dit is over het 
algemeen het gemeenschappelijke doel binnen de doelgroep. Daarnaast ben ik ook 
persoonlijke motivaties tegengekomen. Hierbij kwamen de meer sociale aspecten naar voren. 
Het communiceren met collega’s in een team, collega’s helpen en het hoofd op orde krijgen 
vallen hier allemaal onder. Er valt dus te stellen dat er sociale redenen zijn en praktische 
redenen om te vergaderen. 
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5.3.4. Welke verwachtingen heeft de doelgroep bij het gebruik van een 
vergadertool?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen wat eigenlijk de 
basisfunctionaliteiten zijn die de doelgroep minimaal verwacht bij het gebruiken van een 
vergadertool.

Methode Interview
Verantwoording
Door ervoor te zorgen dat Minute in ieder geval over de belangrijkste features beschikt die 
de doelgroep uit een vergadertool verwacht kan Minute beter inspelen op de wensen van de 
gebruikers. 

Inzichten
 - Het allerbelangrijkste is notuleren
 - Binnen de gemeentelijke markt is het ongewenst dat iedereen kan notuleren
 - Rechtenbeheer is een must voor de gemeentelijke markt
 - De doelgroep verwacht zich in te kunnen lezen in de documenten
 - Dit moet binnen de tool gebeuren zonder een document te hoeven downloaden.
 - Deze documenten willen ze kunnen voorzien van persoonlijk commentaar
 - Dit commentaar willen ze kunnen delen met anderen in de tool
 - Ditzelfde commentaar moet ook samen met de pdf  te exporteren zijn en te delen 
    zijn met externen.
 - Versiebeheer met commentaar is ongewenst, dit veroorzaakt onduidelijkheid
 - De doelgroep verwacht documenten tijdig in te kunnen lezen
 - De doelgroep verwacht een meeting snel te kunnen vinden binnen de tool
 - Een meeting moet snel aan te maken zijn
 - Takenlijsten moeten makkelijk te importeren zijn vanuit vorige vergaderingen
 - Agendapunten moeten kunnen worden doorgeschoven naar een volgende meeting
 - De doelgroep verwacht snel een verslag uit te kunnen draaien
 - Besluiten moeten kunnen worden doorgezet naar de personen die er iets mee  
    moeten doen
 - De doelgroep verwacht ondersteuning bij het inplannen van een meeting in verband 
    met de drukke agenda’s van collega’s.
 - Outlook is king. Zoveel mogelijk de tool koppelen aan Outlook. De Outlook agenda 
    is leidend voor iedereen.
 - De doelgroep verwacht niet meer met stapels papier te hoeven zeulen.
 - De doelgroep verwacht altijd en overal bij hun notulen en stukken te kunnen.
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Conclusie
De doelgroep verwacht allereerst dat een vergadertool de mogelijkheid geeft tot notuleren. 
Echter is het opvallend dat vooral in de gemeentelijke markt er een wens is om niet iedereen 
het recht te geven om te notuleren. Rechten in de algemene zin zijn van heel erg groot belang 
voor deze markt. Het kan namelijk voorkomen dat er bepaalde stukken worden geüpload die 
niet iedereen mag zien of  dat bepaalde agendapunten vertrouwelijke informatie bevatten. 
Ook komt het vaak voor dat er iemand bij zit wiens speci�eke taak notuleren is. Daardoor 
hoeft niet iedereen in staat te zijn om te kunnen notuleren. 
Bijna iedereen die ik heb gesproken bereid de meetings voor door zich in te lezen. Dit is vaak 
aan de hand van documenten. Men verwacht dat deze documenten tijdig geüpload zijn in de 
tool en dat dit niet op zich laat wachten. Zodra deze bestanden online staan vinden alle iBabs 
gebruikers het enorm handig dat ze hier notities en aantekeningen in kunnen maken. Dit 
commentaar willen ze kunnen plaatsen op zowel individuele als publieke basis. Het is ook van 
belang dat dit niet verschillende versies aanmaakt van hetzelfde bestand omdat dit als 
verwarrend wordt gezien. Dit commentaar willen ze kunnen exporteren uit de vergadertool 
zodat dit met externen gedeeld kan worden. Hiervoor willen ze het liefst direct een mail 
kunnen opstellen zonder dat ze het bestand handmatig moeten downloaden. 
Vergaderingen in de tool moeten snel te vinden zijn in de tool. Daarnaast is het belangrijk dat 
deze ook snel aan te maken zijn. Hierbij moet het mogelijk zijn om afsprakenlijsten van vorige 
meetings te importeren. De vergaderstukken moeten te openen zijn binnen de vergadertool. 
Het downloaden van deze stukken wordt als onhandig gezien. Als agendapunten niet kunnen 
worden behandeld verwacht men deze naar de volgende meeting door te kunnen schuiven. 
Het verslag moet snel uitgedraaid kunnen worden omdat dit anders nogal op zich kan laten 
wachten. Besluiten moeten kunnen worden doorgezet naar personen die hier iets mee 
moeten. Bij het plannen van een meeting is er een wens om de agenda’s van collega’s in te 
kunnen zien. Hierbij is het van belang dat een vergadertool communiceert met Outlook. 
Outlook is namelijk leidend. De allerbelangrijkste reden om een vergadertool te gebruiken is 
volgens de doelgroep het feit dat ze niet meer met stapels papier te hoeven zeulen. Als 
tweede reden wordt genoemd dat ze altijd en overal bij hun vergadernotulen kunnen.
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5.3.5. Zijn er problemen tijdens de vergaderingen die momenteel nog 
niet worden opgelost door Minute?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen tegen welke problemen de 
doelgroep aanloopt in het vergader proces. 

Methode Interview
Verantwoording
Doordat het ontwerpen van de Minute applicatie veel tijd gaat kosten en ik niet verwacht dat 
ik alles zal weten te realiseren binnen de tijd van het project heb ik mij bezig gehouden met 
toekomstige features. Door te onderzoeken waar de doelgroep tegenaan loopt kan Minute 
zich in de toekomst verder ontwikkelen om deze problemen op te vangen.

Inzichten
 - Het helpen plannen door middel van een datumprikker wordt door velen in de 
    doelgroep benoemt als wens.
 - Het doorschuiven van agendapunten is een wens.
 - O�ine werken is een wens.
 - Aantekeningen maken in documenten moet beter worden gefaciliteerd.

Conclusie
Het meest voorkomende probleem wat de doelgroep noemt is het feit dat het lastig is om 
een meeting in te plannen. Overlappende roosters zorgen ervoor dat meetings soms weken 
van te voren moeten worden ingepland. Het liefst ziet de doelgroep een soort 
afspraken-in-plan-hulp terug in de applicatie. Dit is echter iets dat vooral voor de lange 
termijn interessant is. Naast het helpen van de gebruiker bij het plannen van de meeting 
wordt veelal aangekaart dat de doelgroep het moeilijk vindt als een meeting te lang doorgaat. 
Hierdoor komen sommige items niet aan bod en worden deze doorgeschoven of  helemaal 
overgeslagen. Het is van belang dat Minute deze manier van werken omarmt. Als applicatie 
kun je erg je best doen om mensen te helpen met het timeboxen van hun werk, maar 
uiteindelijk is het belangrijker om verschillende work�ows te ondersteunen. Dus ook in het 
geval dat het met de planning fout gaat. iBabs, de grootste concurrent biedt momenteel geen 
manier aan om o�ine te werken. De documenten zijn dan ook niet beschikbaar. Als Minute 
hier op technisch vlak iets mee zou kunnen doen zouden veel gebruikers hier echt blij mee 
zijn. Als laatste wordt door velen genoemd dat ze het �jn vinden om aantekeningen te kunnen 
maken in hun documenten. Dit is een aspect dat Minute momenteel ondersteunt, maar nog 
niet voldoende. Het is slecht vindbaar en werkt niet goed. Dit zal iets zijn waar Minute echt 
stappen in zal moeten zetten. 
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Wie zijn de doelgroep van Minute & JOIN en wat zijn hun wensen?

Conclusie
De doelgroep van Minute en JOIN is vrijwel identiek. Karakteriserend aan de doelgroep is dat 
deze erg divers is. Er zijn geen waardevolle conclusies te trekken uit demogra�sche 
kenmerken. Wel betekent deze diversiteit dat er rekening moet worden gehouden met 
allerlei verschillende niveau’s op het gebied van digitale vaardigheden. Opvallend is dat 
organisaties binnen de doelgroep op twee wijzen opereren. Een vlakke manier van omgang 
waarbij werknemers zelf  verantwoordelijkheid dragen voor het plannen en houden van 
meetings. Maar ook een hiërarchische manier van omgang waarbij een tussenpersoon 
verantwoordelijk is voor het inplannen van de meetings. Deze omgangsvormen hebben ook 
e�ect op de vergaderingen. Denk hier bijvoorbeeld aan de manier waarop genotuleerd 
wordt. Er zijn twee soorten meetings vormen die gebruikt worden. Een cyclische vorm 
waarbij de output van meeting A input voor meeting B is. De andere vorm is een sporadische 
meeting. Deze zijn vaak met een speci�ek doel, bijvoorbeeld het oplossen van een probleem 
waar men op dat moment tegenaan loopt. De meest voorkomende reden om te vergaderen 
is om voortgang te boeken in een proces. Daarnaast zijn er ook mensen in de doelgroep die 
vanuit sociale redenen houden van vergaderen. De allerbelangrijkste reden om te vergaderen 
met een vergadertool is de functie om digitaal te notuleren. Dit zorgt voor minder 
papierwerk en geeft de doelgroep de mogelijkheid op elke plek hun notulen te kunnen 
raadplegen. Op functioneel gebied moet een vergadertool vooral als ondersteuning dienen 
en niet in de weg zitten. De meest voorkomende problemen die Minute nog niet oplost op 
dit moment zijn: het helpen van het maken van afspraken, het doorschuiven van een 
agendapunt, o�ine werken en het gebruiksvriendelijk annoteren van documenten. 
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5.4. Hoe ziet de markt van vergadertools er uit en wat kunnen we 
hiervan leren?

Tijdens mijn onderzoek heb ik mij ook gericht op de concurrentie van Minute. Hierbij heb ik 
gekeken naar de meest populaire vergadertools en wat deze goed doen. Ook ben ik 
nagegaan waarom JOIN klanten geen gebruik maken van Minute. Als laatste ben ik aan de slag 
gegaan met een trendonderzoek om erachter te komen welke trends spelen in de markt.
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5.4.1. Welke concurrerende tools bestaan er momenteel en hoe 
verschillen deze tools van Minute?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen welke tools er op de markt 
zijn en waar deze tools in specialiseren en welke kansen deze tools nog laten liggen. 

Methode Competitive analysis
Verantwoording
Doordat Minute niet de enige tool is in de vijver van vergadertools is het onnodig om het wiel 
opnieuw uit te vinden. Door te kijken naar de concurrentie kun je interessante inzichten 
opdoen voor het eigen ontwerpproces.

Tijdens mijn onderzoek heb ik geprobeerd mij te verdiepen in de markt van vergadertools. 
Deze markt is opgesplitst in twee facetten. De B2B markt en de B2C markt. Wat dit 
onderzoek moeilijk heeft gemaakt is het feit dat de B2B markt erg op slot zit. Zo zijn de 
grootste spelers op het gebied van B2B:

 - iBabs
 - Notubizz
 - Gemeenteoplossingen

Van deze vergadertools is van alleen iBabs een publieke demo te krijgen. Ik heb vanuit mijn 
schoolaccount een poging gedaan om een demo licentie van Notubiz te verkrijgen. Dit is 
helaas niet gelukt. Om deze reden heb ik in de B2B markt alleen naar iBabs kunnen kijken. Dit 
is ook een beperkte weergave van het programma omdat de demo niet alle features bevat. 
iBabs is binnen de gemeentelijke markt op Notubiz na de grootste speler. Ik heb een pattern 
onderzoek gedaan op basis van de demo en heb inzichten verkregen op basis van een 
secundaire bron. Namelijk de interviews met iBabs gebruikers. 
Voor het pattern onderzoek van iBabs zie p111 t/m p117.

Inzichten iBabs
 - iBabs combineert iconen bijna altijd met een label waardoor meteen duidelijk is wat 
    de functie achter een icoon inhoudt.
 - Gebruikers van iBabs waarderen de mogelijkheid om aantekeningen te kunnen maken 
    in documenten.
 - Gebruikers van iBabs vinden het vervelend dat ze niet overal persoonlijke 
    opmerkingen kunnen plaatsen.
 - Sommige gebruikers van iBabs gebruiken dit als documenten portefeuille.
 - Gebruikers van iBabs vinden het frustrerend dat de applicatie niet werkt zonder 
    internet. Hierdoor ligt de vergadering soms minuten lang stil omdat men niet bij 
    documenten kan.
 - Het delen van documenten vanuit iBabs kan alleen door ze eerst op te slaan. Dit 
    wordt als vervelend gezien door iBabs gebruikers.
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In de B2C markt is het makkelijker om onderzoek te doen. In deze markt zijn de grootste 
concurrenten van Minute:

 - MeetingKing
 - Wisembly Jam

Ik heb een pattern onderzoek gedaan op basis van de demo versies van deze twee 
applicaties. Deze onderzoeken zijn te vinden op p118 t/m p123 voor MeetingKing en 
p124 t/m p131 voor Wisembly Jam

Inzichten MeetingKing
 - De naam van een functie moet duidelijk zijn voor de gebruiker.
 - Een freeform functie kan eventueel interessant zijn voor Minute.
 - Te weinig visuele hiërarchie leidt tot rommelige notulen.

Inzichten Wisembly Jam
 - Het is belangrijk om zoveel mogelijk tekstuele links te gebruiken of  iconen te 
    voorzien van een label om de gebruiker een goed beeld te geven van wat een functie 
    doet.
 - Met goede input labels is er al een stuk minder uitleg nodig.
 - Te veel witruimte is niet prettig.
 - Als een functie wordt toegevoegd moet deze ook een payo� hebben. (Timer)

Algemene inzichten
 - Een goede zoekfunctie is een must.
 - Een goede annotatie functie voor documenten is een must.

Conclusie
Er zijn verschillende applicaties op de markt te vinden. iBabs is zonder twijfel de meest 
gebruiksvriendelijke applicatie van alle applicaties die ik heb kunnen onderzoeken. Ik denk dat 
iBabs dan ook de grootste concurrent zal zijn. MeetingKing is de meest zwakke applicatie als 
het aankomt op de UX. Wisembly Jam kan potentieel een gevaar vormen maar deze zit niet 
op het marktsegment waar Minute zich nu op wilt focussen. Door goed te kijken naar de 
tekortkomingen van iBabs en Wisembly Jam zal Minute in staat kunnen zijn om terrein te 
winnen in de gemeentelijke markt.
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5.4.2. Waarom kiezen bestaande klanten van JOIN momenteel niet 
voor Minute?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen waarom Minute nog niet veel 
wordt gebruikt binnen de gemeentelijke markt.

Methode Interview
Verantwoording
De concurrentie van Minute heeft een veel groter aandeel binnen de gemeentelijke markt. 
Kennelijk is Minute momenteel geen aantrekkelijke keuze voor deze markt. Daarom is het 
verstandig om er achter te komen waar Minute de plank mis slaat zodat dit kan worden 
meegenomen in het ontwerpproces.

Ik heb interviews gehouden met oud-gebruikers van Minute en de product owner om er 
achter te komen waarom Minute momenteel nog niet veel gebruikt wordt in de 
gemeentelijke markt. De interviews zijn in de bijlage te vinden zie p61 t/m p77. Deze 
inzichten zijn gebaseerd op een beperkte sample size. De reden hiervan is dat ik weinig 
mensen heb kunnen bereiken die Minute eerder hebben gebruikt en hier vanaf  zagen. 
Desondanks denk ik dat dit waardevolle inzichten zijn.

Inzichten
 - Open karakter van Minute wordt door sommige gemeenten instanties als ongewenst 
    gezien.
 - Bugs zoals het ‘enter probleem’ zijn een struikelpunt.
 - In Almelo werd afgezien van Minute omdat iedereen een vastgeroestte werkwijze 
    had. Niemand gebruikte Minute. Er moet een echte meerwaarde zijn.
 - Gemeenten vinden het ongewenst dat iedereen tegelijk in een document kan werken.
 - De doelgroep vindt dat er een voor-tijdens-na proces ontbreekt.
 - Een uitgebreidt rechten systeem is een must voor deze markt.

Conclusies
Volgens de product owner van Minute wordt het product afgekeurd op informaliteit en op 
bugs. Uit mijn onderzoek komt echter voort dat Minute te weinig inspeelt op de bestaande 
werkwijze van gebruikers. Gemeenten willen niet met Minute werken omdat Minute niet 
goed hun wensen ondersteunt. En zodra Minute eenmaal binnen is met een trial haken 
gemeenten af  omdat het niet goed inspeelt op de werkwijze en de wensen van gebruikers. 
Ook heb ik gehoord van meerdere mensen dat ze in het interface van Minute niet begrijpen 
dat ze een agenda aan het bouwen zijn. Deelnemers willen niet ter plekke gaan bouwen aan 
een agenda. Het enige wat deelnemers wellicht willen doen is een agendapunt inschieten 
voor de vergadering begint. Als laatste ontbreekt een uitgebreidt rechtensysteem volgens de 
doelgroep.
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5.4.3. Welke trends zijn er te vinden op het gebied van vergadertools 
en de gemeentelijke markt?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen welke trends er momenteel 
spelen op het gebied van vergadertools en gemeenten en welke interessant zijn om op in te 
spelen.

Methode Trend analysis, Desk research
Verantwoording
Door te kijken naar de trends die momenteel leven kan Minute zichzelf  als aantrekkelijke tool 
positioneren die inspeelt op deze trends. 

Ik heb onderzocht welke maatschappelijke trends er momenteel spelen op het gebied van 
werken en vergaderen. Hierbij heb ik gezocht naar trends die op alle facetten van het 
DESTEP model aansluiten. (Eelants, n.d.)

Inzichten
 - Met oog op de klimaatdoelen die er gesteld worden door het kabinet zullen veel     

    gemeenten moeten overstappen op papierloos vergaderen om minder papier te      
       gebruiken. (Ecologisch, Politiek) (Klimaatakkoord, 2018) (Scharn, 2019)

 - Automatisering zal ook wegens e�ciëntie en kostenbesparing doorgezet worden. 
    (Economisch, Technologisch) (Hof, 2019)

 - Flexwerken zal naar een nog hoger niveau getild worden. Hierdoor zullen          
       vergaderingen veel vaker op verschillende locaties plaatsvinden.
    (Sociaal Cultureel, Technologisch, Demogra�sch) (Aalders, 2018)
    (Redactie Werktrends, 2017) (Boerman, 2018)

 - Een deel van de jongere generatie wil werken in organisaties waar de organisatie            
       plat is en waar de verantwoordelijkheid gedeeld wordt.
       (Demogra�sch, Sociaal Cultureel) (pw., 2019)
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Conclusie
Minute is een product dat vooruit loopt op de werkwijze die momenteel gehanteerd wordt in 
gemeenten. Velen zijn niet gewend om samen aan één vergadering te werken. Als deze 
trends aanhouden zal de markt over een aantal jaar staan te popelen op een product zoals 
Minute. Vanwege de klimaatdoelstellingen zullen veel bedrijven en gemeenten overstappen 
op digitaal vergaderen. Dit zullen zij doen om papier en kosten te besparen. Daarnaast zal de 
altijd online mentaliteit alleen maar groeien. Verwacht wordt dat meetings veel vaker online 
gehouden zullen worden. Waar Minute vooral een voordeel zal halen is de aankomende 
jongere generatie. De wens voor een vlakke organisatie is een match made in heaven voor 
Minute. De gedeelde verantwoordelijkheid waar naar verlangt wordt zal er ook toe leiden dat 
meetings een collectieve bezigheid zullen worden. De voorbereiding zal door de groep 
gedaan worden. Daardoor zal een product zoals Minute erg gaan aanslaan. De feature om 
gebruikers agendapunten te laten inschieten zal dus niet verloren moeten gaan.
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5.5. Hoe vertalen de behoeftes van de doelgroep naar Design 
Guidelines?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen welke design guidelines 
handvaten kunnen bieden voor het ontwerpproces. 

Methode Guiding principles, Ideation, Sketching, Prototyping
Verantwoording
Door vooraf  aan het ontwerpproces design guidelines op te stellen kun je gericht en 
gestructureerd ontwerpen. 

Belangrijkste Inzichten
 - Minute geeft te weinig feedback op acties waardoor gebruikers het systeem niet veilig 
    vinden aanvoelen.
 - Gebruikers hebben te weinig controle over het systeem.
 - Consistentie is in het programma niet optimaal.
 - Iconen zijn momenteel onduidelijk.
 - Sommige acties staan op onlogische plaatsen.
 - Bugs in het programma zijn vervelend.
 - Minute ontbreekt features die een meerwaarde zouden kunnen zijn voor gebruikers.
 - A�ordance kan beter bij een aantal elementen.
 - Visibility is op sommige plekken te laag.
 - Sommige acties hebben niet de reactie van het systeem die de gebruiker verwacht.
 - De gebruiker is vooral op zoek naar eenvoud, overzicht en rust.
 - De doelgroep is divers en heeft uiteenlopende digitale vaardigheden.
 - Er zijn 2 werkvormen in 2 organisatiestructuren te ontdekken.
 - De doelgroep houdt niet van vergaderen maar doet dit vooral om voortgang te 
    boeken.
 - Het sociale aspect van vergaderen wordt wel gewaardeerd.
 - Notuleren is de hoofdreden om een vergadertool te gebruiken.
 - Overheden hebben geen behoefte aan een open vergadertool.
 - Rechtenbeheer is van groot belang.
 - De doelgroep wilt documenten kunnen voorzien van commentaar.
 - Outlook is de belangrijkste schakel in heel het proces.
 - De doelgroep heeft behoefte aan ondersteuning bij het inplannen van meetings.
 - Minute wordt afgewezen op het open karakter.
 - Minute wordt afgewezen op bugs.
 - Minute wordt afgewezen op het ontbreken van een duidelijk stappenplan.
 - Minute wordt afgewezen op het ontbreken van een uitgebreidt rechten systeem.
 - Minute kan in te toekomst inspelen op de klimaat trends die spelen in de politiek. 
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Conclusie
Op basis van deze inzichten heb ik guiding principles opgesteld. Ik begon met drie guiding 
principles en door iteratief  te werken zijn dit er 6 geworden. Hoe ik precies op deze 
richtlijnen ben gekomen staat omschreven in het document VERWIJZING. Deze design 
guidelines worden ondersteund door een lijst met requirements. Deze zijn ook te vinden in 
dit document. Deze guiding principles zijn:

Bied ondersteuning aan, zit het einddoel niet in de weg
Het vergaderen an sich is geen doel. Het uiteindelijke doel voor de gebruiker is om voortgang 
te boeken. De resultaten uit de meeting is waar het om gaat. Dit is gebleken uit de resultaten 
op deelvraag 3.3. Daarom moet Minute een tool zijn om het proces richting deze resultaten 
te ondersteunen. Minute moet simpel zijn om te begrijpen zodat er niet of  nauwelijks training 
nodig is. (Brain cycles)

Bied zekerheid aan, laat de gebruiker niet twijfelen
Gebruikers van Minute moeten ervan op aan kunnen dat de data die zij invoeren in het 
systeem opgeslagen worden. Uit deelvraag 2.3 en 2.4 is gebleken dat feedback enorm 
belangrijk is. Daarom moet Minute zekerheid geven aan de gebruiker dat hun data veilig 
wordt opgeslagen. (Hope / Fear & Brain Cycles)

Bied opties aan, niet alle gebruikers zijn hetzelfde
Uit deelvraag 3.1 is gebleken dat de doelgroep erg divers is. Uit de interviews is gebleken dat 
er gebruikers zijn die een rijke digitale vaardigheid hebben en dat er gebruikers zijn die hier 
nog niet zo goed in zijn. De gebruikers die al wat verder zijn in hun digitale vaardigheden 
wensen meer controle over het systeem. Daarom moet het systeem in staat zijn om 
verschillende gebruikers te faciliteren in de hoeveelheid controle dat zij kunnen hebben over 
het systeem. (Pleasure / Pain)

Limiteer mogelijke acties, laat de gebruiker niet verdwalen
Hoewel het belangrijk is dat de gebruiker controle heeft over het systeem is het ook 
belangrijk om niet te ver door te slaan in de hoeveelheid opties die een gebruiker heeft. Zo is 
gebleken tijdens het testen van versie 1 en 2 dat de gebruiker verward raakt als er teveel 
mogelijke acties op het scherm tegelijk verschijnen. Het systeem moet daarom de gebruiker 
op één aspect tegelijk laten focussen. Hierdoor zal deze niet overweldigd worden door 
keuzes. (Brain cycles)

Hanteer een cohesief ecosysteem, laat de gebruiker niet dwalen
Het is van belang dat de gebruiker acties kan uitvoeren binnen Minute. Uit de tests is 
gebleken dat de gebruiker zich stoort aan het feit dat hij voor bepaalde acties de tool moeten 
verlaten. Grijp deze frustratie aan en biedt de gebruiker de mogelijkheid deze acties uit te 
voeren in de tool. Hoe meer de gebruiker in de tool blijft hoe meer deze gewend raakt aan 
het systeem. (Physical e�ort)
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Geef de ruimte, dwing de gebruiker geen werkwijze op
Soms is het belangrijk om de gebruiker een keuze te geven in de wijze waarop zij willen 
werken. Zo is uit het testen van versies 5 t/m 7 gebleken dat sommige gebruikers niet door 
het stappenplan willen lopen. Dit is prima, niet iedere gebruiker is hetzelfde. Bied daarom de 
gebruiker de mogelijkheid om een andere werkwijze te hanteren.
(Pleasure / Pain & Brain Cycles)
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5.6. Welke UX aanpassingen zijn er op korte termijn nodig om Minute 
beter te laten aansluiten op de doelgroep van JOIN?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen welke aanpassingen er nodig 
zijn op UX gebied om Minute aan te laten sluiten op de JOIN doelgroep.

Methode Prototyping, Analyse, Interviews, User testing, Expert review, A/B testing
Verantwoording
Door veel te experimenteren en bij de doelgroep te testen kunnen we er achter komen wat 
wel en wat niet goed werkt. Zo kan Minute zichzelf  beter laten aansluiten op de doelgroep 
van JOIN.

Conclusies
Op basis van onderzoek is gebleken dat het huidige Minute niet goed aansluit op de eisen en 
wensen van de doelgroep van JOIN. Met de guiding principles zijn verschillende design 
iteraties uitgevoerd. Deze design iteraties zijn bij de doelgroep getest om ervoor te zorgen 
dat het design aansluit op de wensen van de doelgroep. In het testrapport is te lezen welke 
uitkomsten hieruit zijn gekomen. Op basis van de feedback is een de�nitief  prototype 
ontstaan die door de doelgroep als gebruiksvriendelijk is bestempeld. Dit prototype levert 
een duidelijk beeld van welke aanpassingen er op korte termijn nodig zijn. 
Ook is er feedback ontvangen uit testmomenten en interviews met de doelgroep. Veel van 
deze punten zijn niet gerealiseerd omdat hier geen tijd meer voor was. Daarom is er een 
adviesrapport dat ingaat op de functionaliteiten die belangrijk zijn op korte termijn.
Deze twee uitwerkingen vormen samen een beeld voor de korte termijn visie voor Minute.
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5.7. Welke UX functionaliteiten zijn er op lange termijn nodig zodat Minute 
een meerwaarde biedt als vergadertool ten opzichte van bestaande tools?

Doelstelling
De doelstelling achter deze deelvraag is om er achter te komen welke aanpassingen en 
toevoegingen er nodig zijn op lange termijn om te zorgen dat Minute meerwaarde krijgt ten 
opzichte van andere vergadertools.

Methode Flowchart, Concepting, Prototyping, Interviews, User testing, Adviesrapport
Verantwoording
Door naar de lange termijn te kijken is het mogelijk om een visie voor Minute neer te zetten. 
Doordat dit gebaseerd is op de interviews en de usertests zal dit Decos een richting bieden 
voor het product Minute.

Conclusies
Op basis van onderzoek is gebleken dat sommige functionaliteit ontbreekt uit het huidige 
prototype. Niet al deze functionaliteiten zijn een prioriteit zodra Minute live gaat. Daarom is 
het van belang om aan te geven welke toekomstige functies de doelgroep zouden helpen. Uit 
de interviews en uit testmomenten zijn wensen van de doelgroep naar voren gekomen. Ik 
heb op basis van de frequentie van de feedback beoordeeld welke functionaliteiten belangrijk 
zijn op korte termijn en welke op lange termijn. In het adviesrapport wordt beschreven hoe 
deze lange termijn functionaliteiten zouden kunnen gaan werken. 
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Sarah:
Ik heb met mijn studiegenoot Sarah samen gekeken naar Minute. Ik heb haar een korte 
introductie gegeven en haar aan haar lot overgelaten. Ze is dus op haar eigen houtje gaan 
ontdekken hoe Minute werkt. Ze vertelde dat ze het �jn vond dat iconen een hover-titel 
hebben. Tijdens de tutorial kwamen we er achter dat deze op een gegeven moment niet 
meer goed werkt. Daardoor heeft ze de tutorial niet kunnen afronden. Sarah werd verward 
door de term “delegeer” in de tutorial. Toen ze eenmaal meetings ging aanmaken lukte dit 
aardig. Wat we wel merkten was dat we een functie misten om een bestaande meeting te 
herhalen. Om dit te doen moesten we opnieuw een meeting aanmaken. Toen ze 
agendapunten ging invoeren kwam ze er achter dat ze het eigenlijk wel handig zou vinden om 
in staat te zijn agendapunten af  te werken zodat ze weet waar ze mee bezig is. Toen ze een 
bestand toevoegde aan een agendapunt mistte ze eigenlijk feedback. Eventjes had ze het 
gevoel dat ze het bestand kwijtgeraakt was. Ze zei dat ze verwacht dat dit nog lastiger is als 
ze met veel agendapunten zou werken. Ook mistte ze de mogelijkheid bestanden aan taken 
en besluiten te koppelen. Bij het ontkoppelen van een bestand met een taak vond Sarah dat 
het icoontje dat hierbij hoorde teveel op een strikje leek in plaats van een ketting.
Ook kwam ze met het idee om een timer te gebruiken waardoor aangegeven tijdvakken niet 
vrijblijvend waren. Zoals ze zelf  zei: “Om aan te geven dat mensen hun onderwerp moeten 
afronden.” Ze merkte ook op dat ze het verwarrend vond dat notities boven taken en 
besluiten staan. Omdat notities vaak helemaal onderaan staan. Ook merkte ze op dat privé 
notities niet goed mee scrollt. Ook miste ze hier een knop om op te slaan / te sluiten. Ze 
kreeg niet het gevoel dat de tekst opgeslagen werd, zelfs al was dit wel het geval. 
Toen Sarah haar agendapunten wilde sorteren veranderde het font bij het slepen. Over de 
sorteren knop had ze ook nog aan te merken dat ze een icoontje miste. Daardoor leek het 
niet op een knop omdat het eigenlijk precies dezelfde uitstraling had als het woord Agenda.
Toen ze naar het takenoverzicht navigeerde vond ze dat het menu in dit scherm niet 
consistent was met het design van de rest van de site, omdat je dit alleen hier ziet.
Ze vroeg zich af  of  je een berichtje krijgt als je een taak nog niet hebt afgerond. Hier lijkt dus 
wel iets van een wens te zitten. Over het hoofdmenu had ze op te merken dat er drie 
bolletjes staan bij de meetings, maar dat er achter die bolletjes eigenlijk maar 1 functie zit. 
Namelijk het vuilnisbakje, dus dat de bolletjes overbodig waren. De bolletjes gaven ook geen 
vinger icoontje aan zoals klikbare iconen vaak aan geven. Naast de bolletjes staan de icoontjes 
van de deelnemers van de meeting. Hierover zei ze dat ze graag de namen van deze personen 
had gezien als ze hier overheen hovert. Als laatste zei ze dat ze de branding van Minute een 
beetje mist. Ze zei dat ze niet goed kan zien in welk programma ze momenteel zit als er 
meerdere programma’s zouden zijn.

7.1. Expert reviews
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Chinook:
Met Chinook, een andere CMD student, heb ik ook kort door het programma gelopen. Wat 
haar vooral opviel was het gebrek aan informatie en feedback. Zo snapte ze niet wat ze 
moest doen om een sjabloon aan te maken als er nog geen sjablonen bestaan. Ook wilde ze 
graag feedback krijgen over of  haar data opgeslagen was of  niet. Ze stoorde zich aan het feit 
dat agendapunten zonder enter niet opslaan (Ook als haar muis het veld verlaat) Ze zei dat 
ze ook graag tijdvakken in had willen stellen voor sub-agendapunten. Haar belangrijkste 
feedback was eigenlijk dat ze kleine berichtjes wilde hebben als “TAAK is toegevoegd.” ter 
bevestiging van haar acties.
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Methode 

Algemene vragen:
 Wat is jouw naam?
 Wat is jouw functie?
 Wat is jouw leeftijd?

Hoe zou jij je technische inzicht, omgaan met technologie, inschatten op een schaal van 1 - 
10. En waarom? (Hier is niets meer mee gedaan)

Alles is goed, niets is fout. 
Wees zo kritisch mogelijk. 

Vragen voor de test
 Weet jij wat Minute is?
 Hoe vaak heb jij Minute gebruikt?
 Waarvoor heb je Minute gebruikt? Was dit jouw eigen initiatief ?
 Hoe was jouw ervaring met Minute toen je dit gebruikte?

Opdrachten voor de gebruiker
 Maak meeting aan
 Nodig mensen uit
 Voer de meeting uit
 Herhaal de meeting voor volgende week

Vragen na de test
 Wat vindt jij het �jnste aan Minute? 
 Wat vindt je minder �jn / kan beter aan Minute?
 Als je 1 ding mocht toevoegen aan Minute, wat zou dit dan zijn?
 Zijn er dingen die gebeuren tijdens meetings waar Minute nog niet zo goed op  
 inspeeld?

7.2. Interne usertests
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Maayke 

Maayke is 3 maanden werkzaam bij Decos. Ze werkt als Customer Support. Ze heeft 
regelmatig teamvergaderingen. Maayke is niet de persoon die zelf  actief  schrijft wanneer 
Minute wordt toegepast in haar vergaderingen. Ze ziet zichzelf  meer als volgeling van de 
meeting. Maayke geeft zichzelf  een 8,5 als het aankomt op technisch inzicht. Maayke gebruikt 
Minute eenmaal per week. 

De test

Het aanmaken van de meeting verliep soepel. Toen ze mensen uit wilde nodigen kliktte ze 
eerst op het ? icoontje voor meer informatie. Dit was interessant want niemand anders deed 
dit tot nu toe. Maayke liep meerdere keren aan tegen het feit dat ze geen bevestiging kreeg of  
iets was opgeslagen of  niet. Hierdoor twijfelde ze soms of  haar werk wel was veiliggesteld. 
Maayke werd in de war gebracht door de drie tekstregels die bij notities te vinden zijn. Ze 
haalde bijvoorbeeld taken en sub agendapunten door de war. Ze vertelde dat ze een 
beschrijving miste over wat wat is. Ze kwam erachter dat er een manier miste om de meeting 
af  te sluiten. Achteraf  blijkt deze functie er wel in te zitten maar voor een functie die zo 
belangrijk is kunnen we deze niet goed vinden. Toen ik Maayke vroeg om de meeting te 
herhalen lukte dit haar. Echter toen ze de datum wilde bevestigen klikte ze uit het scherm om 
het scherm weg te halen. Hierdoor werden de wijzigingen niet opgeslagen. Dit deed zij omdat 
ze geen opslaan knop zag. Ook liep ze tegen het punt aan dat alles met een enter bevestigd 
moet worden, waardoor sommige dingen niet werden opgeslagen toen ze de pagina verliet.
Ze kreeg overigens niet het gevoel dat ze nu bezig was met een meeting maar met de 
voorbereiding daarvan. Volgens haar had ze graag een verschil gezien tussen de fases voor, 
tijdens en na. Ook verlangde ze naar het gevoel dat ze een meeting écht opent en écht sluit.

Gevoel over Minute

Volgens Maayke is het �jnste aan Minute het feit dat je als gebruiker iets aan de meeting kan 
toevoegen zonder dat je het gesprek hoeft te onderbreken. Ook sprak de visuele stijl haar 
erg aan. Ze vond dat het overzichtelijk was en niet te druk oogde.
Wat ze minder �jn vond waren de icoontjes in de taskbar. Volgens haar zijn ze niet duidelijk 
wat ze betekenen. Wel gaf  ze aan dat ze het als prettig ervoer dat er een beschrijving 
verscheen toen ze er overheen hoverde met de muis. Ook gaf  Maayke aan dat ze het 
dubbele overzicht Agenda / Notities onhandig vond. Graag zag ze dit geïntegreerd zodat ze 
niet steeds hoeft te switchen.
Toen ik vroeg wat ze nog graag zou toevoegen aan Minute zei Maayke dat ze graag rekening 
wilde houden met wie kan lezen wat zij opschrijft. Ze wilde dus kunnen zien wie er op dat 
moment in het document aanwezig was. Hoewel dit al gedaan wordt in het deelnemers 
scherm wilde ze hier toch beter inzicht in hebben. Ook wilde ze graag in staat zijn om items 
uit de agenda af  te vinken.
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Inzichten

 - Oplossing vinden voor Enter probleem
 - Agenda / Notities verwarring oplossen
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Meeting sluiten zit verstopt
 - Geen duidelijk verschil tussen voor, tijdens, na
 - Houdt het overzichtelijk en rustig
 - Icoontjes nietszeggend
 - Wie kan zien wat ik typ?
 - Agenda items afvinken mist
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Martijn

Martijn hoekstra werkt sinds 23 januari 2019 bij Decos als systeembeheerder. Hij werkt dus 
nog niet heel lang bij Decos. Hij heeft Minute nog nooit eerder gebruikt maar het lijkt hem 
een tof  product. Hij schat zichzelf  in als een 9 op het gebied van technisch inzicht. Hier ben ik 
het mee eens omdat hij zegt dat hij actief  het laatste nieuws op ICT gebied volgt en veel bezig 
is met nieuwe technologieën. Dat vind ik een prima onderbouwing.

De test

Het aanmaken van een meeting verliep soepel. Hij dacht dat het toevoegen van collega’s later 
gebeurde dus hier had hij gelijk in. Ook Martijn had moeite met het onderscheid tussen taken 
en de agenda. Toen ik vroeg om een tijd in te stellen voor zijn agendapunten bleek hij dit 
goed te doen. Hij merkte echter wel op dat het mogelijk is om een tijd toe te voegen die over 
de meeting tijd heen gaat. Hij wilde daar graag een waarschuwing voor krijgen. Het 
toevoegen van een document verliep soepel. Echter toen ik hem vroeg om een document te 
koppelen begreep hij niet hoe hij dit moest doen. Soms kan het ook erg lang duren voordat 
de drie puntjes verschijnen, maar hier was deze keer geen sprake van. Toen ik hem een hint 
gaf  lukte het wel. Hij was verbaasd dat het document uit de documentenlijst verdween. Hij 
verwachtte dit niet. Ook had hij graag een bevestiging gekregen dat het document succesvol 
was gekoppeld. Hij stelde voor om het scherm automatisch mee te laten scrollen naar de 
locatie waar het bestand gekoppeld wordt. Het herhalen van de meeting van de vorige week 
verliep prima. Hij was wel aan het zoeken. Dus deze functie is nog niet heel makkelijk te 
vinden. Hij gaf  als feedback dat hij eigenlijk de mogelijkheid miste om alleen niet-afgehandelde 
taken te importeren bij een terugkerende meeting.

Gevoel over Minute

Martijn vond dat de applicatie erg veel features mist. Hij gaf  als belangrijkste feedback dat hij 
het gevoel had dat het Minute interface eigenlijk een conceptfase is. Hij had niet het gevoel 
dat de meeting begonnen was. Hierdoor voelde hij geen urgentie. Hij had graag iets gezien 
waardoor de gebruiker weet dat er een meeting actief  is. Martijn beschreef  dat hij de rust van 
Minute erg prettig vind. De kleur was goed gekozen en straalt echt rust uit. Hij was blij dat er 
geen duizenden knoppen waren om in te verdwalen. Martijn gaf  aan dat hij bevestigingen van 
acties mist. Hij merkte op dat de privé notitie geen kruisje heeft. Ook vond Martijn dat er 
weinig feedback was voor werk wat opgeslagen was. Hij kreeg het gevoel dat informatie niet 
opgeslagen was en keek dus dingen een aantal keer na voor de zekerheid.
Hij vond het vreemd dat je met bepaalde agendapunten erg lang kunt doorgaan. Hij vond dat 
er een mogelijkheid moest zijn dat het systeem een waarschuwing geeft als je te lang met een 
onderwerp bezig bent. Vervolgens zou het systeem kunnen voorstellen om dit item een eigen 
meeting te geven en later in te plannen. (Loskoppelen) Martijn gaf  aan dat hij een urgentie 
miste bij verlopen taken. Er werd niets met kleur aangegeven waardoor alles op elkaar leek in 
dit scherm. Als laatste ergernis sprak hij zich uit over de inconsistentie in taal.
Sommige teksten waren in het Engels geschreven.
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Inzichten

 - Agenda / Notities verwarring oplossen
 - Document koppelen oplossen
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Feedback algemeen moet beter
 - Niet-afgeronde taken beter faciliteren in vervolg meeting
 - Geen duidelijk verschil tussen voor, tijdens, na
 - Houdt het overzichtelijk en rustig
 - Beter timeboxen
 - Kleur voor bepaalde urgente acties
 - Afbakening tijd voor agendapunten
 - Mee scrollen met acties
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Stephanie

Stephanie werkt sinds november 2018 (4 maanden) bij Decos. Ze is hier verantwoordelijk 
voor de Customer Support van JOIN Zaak en Document. Hierbij werkt ze tickets van 
gemeenten af. Ze schat zichzelf  in als een 7,5 op het gebied van technisch inzicht. Als reden 
geeft ze hier aan dat ze vaak door familie wordt gevraagd om naar techniek te kijken als het 
haar familie niet lukt. Wel geeft ze aan dat ze zichzelf  niet de snelste vindt op dit gebied.

De test

De hele test ging eigenlijk erg soepel. Daardoor zijn er weinig aantekeningen voor dit 
testmoment. Een aantal dingen zijn naar boven gekomen. Om te beginnen was het enter 
probleem erg vervelend voor Stephanie. Eigenlijk wilde ze dat tekst gewoon opgeslagen werd 
als ze haar muis uit het tekstveld haalde. 

Gevoel over Minute

Stephanie vindt het erg �jn dat ze punten aan een vergadering kan toevoegen zonder daar de 
vergadering voor te hoeven onderbreken. Ook Stephanie had het over de onduidelijkheid 
van documenten koppelen. Stephanie vond het ook vervelend niet te weten of  haar teksten 
opgeslagen waren of  niet. Stephanie sprak over het gebrek van de mogelijkheid om een 
document aan meerdere agendapunten te koppelen. Ook vond ze het vervelend dat ze geen 
voorbeeld kon zien van het bestand voordat ze het downloadde. Ook Stephanie zei dat het 
sluiten van een meeting erg verstopt zat.

Inzichten

 - Enter probleem oplossen
 - Document koppelen oplossen
 - Document aan meerdere punten koppelen
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Voorbeeld van bestand
 - Het sluiten van de meeting zit verstopt
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Anton

Anton werkt al langer bij Decos. Hij is Accountmanager dus heeft veel contact met klanten. 
Hij gaat langs bij klanten om er achter te komen welke behoeften zij hebben. Ook probeert 
hij de vragen te beantwoorden met een product of  dienst die Decos aanbiedt. Hij is in het 
verleden ook productowner geweest. Hij beschrijft zichzelf  als een 8 op het gebied van 
technisch inzicht. Dit zegt hij omdat hij actief  op zoek is naar apps en technologie om zijn 
leven productiever en makkelijker te maken. Zowel zakelijk als privé. Anton gebruikt Minute 
vooral bij het voorbereiden van gesprekken en om afspraken met de klant vast te leggen. 
Ook legt hij deliverables vast in Minute. Hij vindt het �jn om te kunnen voortborduren op 
oude gespreksverslagen in plaats van nieuwe meetings aan te moeten maken. 

De test

Anton was erg kritisch, dit was enorm �jn. Ik heb dan ook veel opgestoken van deze test. 
Toen ik hem vroeg of  hij wist dat hij een tijd kon instellen voor agendapunten wist hij dit niet. 
Hij had namelijk nooit het icoontje opgemerkt. Hij gebruikt dit ook niet sinds hij dit weet 
omdat hij tijd gewoon in de titel kan zetten. (De tijd heeft toch alleen maar een engelse 
aanduiding, dit vindt hij irritant)

Gevoel over Minute

Hij vindt vooral het gemeenschappelijke karakter van Minute bij de projectleider rol passen. 
Hij zegt hier minder aan te hebben als accountmanager. Dit kwam volgens hem doordat sales 
meetings minder belangrijk zijn voor de klant dan project voortgangsgesprekken. Hiermee 
bedoelt hij te zeggen dat de klant niet de noodzaak voelt om in Minute te werken voor een 
salesgesprek. Anton vertelde dat mensen veel moeten wennen aan het gezamenlijk in 1 stuk 
te werken. Volgens hem was het belangrijk om het belang van samenwerken over te brengen.
Anton vertelde dat hij besluitenlijsten erg �jn vindt en dat hij het downloaden ervan als 
belangrijkste functie ziet. Wel mist hij de optie om een datum bij een besluit toe te voegen.
Toen ik hem vroeg waar hij zich aan stoorde kon hij een hoop opnoemen. Hij begon over de 
sub agendapunten. Hij vond het verwarrend dat het pijltje op de manier stond zoals deze 
stond. Daarnaast vond hij het ook irritant dat sub agendapunten in notities ingeklapt waren.
Anton ergerde zich ook aan het feit dat hij zijn cursor snel kwijt raakt. Hij wilde graag een 
manier hebben om erachter te komen waar zijn cursor zich bevindt. Toen ik vroeg welke 
functies hij echt mist zei hij dat hij opmaak miste. Hij vond het belangrijk om soms wat meer 
controle te hebben over de tekst die hij opschrijft. Hij wilde ook niet steeds sorteren door op 
de sorteer knop te drukken. Hij wil dit gewoon kunnen doen door items te slepen. Als Anton 
een follow-up meeting maakt gaat dit vaak mis. Omdat hij denkt dat hij na het aanmaken 
wordt doorgelinkt naar de nieuwe meeting. Daardoor zit hij vaak in een oude meeting te 
werken. Als laatste zei Anton dat hij de drie knoppen in de taskbar erg prominent vind terwijl 
sommige belangrijkere features verstopt zitten. Hierbij doelde hij bijvoorbeeld op de 
feedback knop. Ook vond hij de groepering van items in dat menu slecht.
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Inzichten

 - Tijd instellen momenteel niet nuttig
 - Besluitenlijsten ontbreken datum
 - Subagendapunten slecht vindbaar
 - Cursor slecht vindbaar
 - Weinig controle over tekst
 - Sorteerknop is extra actie
 - Follow-up meeting gaat fout
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Arjan

Arjan is accountmanager bij Decos. Hij heeft zelf  2 jaar gewerkt in het team van Minute als 
business developer. Hier heeft hij gewerkt aan het maken van sales voor Minute. Momenteel 
werkt hij aan de sales van het JOIN klantcontact en JOIN zakensysteem. Hij is 41 jaar. Volgens 
Arjan is hij een 7 op het gebied van technologie. Ik denk dat dit wel klopt. Hij zegt dat hij 
dingen wel makkelijk oppakt. Zeker als hij zichzelf  vergelijkt bij familie en vrienden. Hij is 
echter geen early adopter. Hij hoort vaak van collega’s over gave apps en gaat deze dan 
downloaden. Arjan gebruikt Minute vooral bij klantgesprekken.

De test

Arjan vertelde over zijn ervaringen met Minute. En eigenlijk kwam hieruit dat hij Minute 
vooral gebruikt om verslagen te maken van zijn gesprekken. Hij voegde dan ook meestal geen 
personen toe aan zijn meetings. Wat hij wel graag deed is meetings importeren vanuit 
Outlook. Dit vindt hij �jn omdat hij dan al zijn informatie direct beschikbaar heeft. Hij hoeft 
dan ook geen tijden in te stellen. Waar hij zich vooral aan stoort is dat hij zijn meetings slecht 
terug kan vinden. Hij kan niet zien welke meetings er vandaag staan bijvoorbeeld als hij 
meetings in de toekomst heeft staan. Tijdens meetings is hij vooral bezig met het typen in de 
notities. Hij is minder bezig met taken en besluiten omdat hij vooral notuleert. Hij zet 
besluiten liever neer als notitie. Soms zet hij taken neer als dit acties zijn die hij moet 
uitvoeren. Arjan geeft aan dat hij een zoekfunctie mist binnen de applicatie. Ook zegt hij dat 
hij geen sjablonen gebruikt. Dit omdat er weinig user control is om sjablonen aan te maken of  
te wijzigen. Hij geeft ook aan dat hij zijn meetings aanmaakt op het moment van de meeting, 
dus niet van tevoren. Hij geeft aan een chaotisch persoon te zijn en hierdoor dan ook meteen 
begint met notuleren in plaats van het maken van agendapunten. Het komt ook vaak voor dat 
zijn meetings niet lopen zoals gepland en dat hij daardoor niet aan de meeting volgorde 
houdt. Hierdoor is hij agendapunten minder gaan gebruiken. Als hij klaar is stuurt hij het 
bezoekverslag door naar de klant en is het proces afgerond. Arjan geeft aan dat hij de 
timebox functie niet gebruikt. Hij zegt dat hij van dynamische gesprekken houdt. Voor 
bepaalde meetings (frequent, dezelfde set-up) zegt hij dat dit wel �jn zou zijn, hij zou een 
klokje voorstellen. Arjan vindt de kracht van Minute vooral zitten in de eenvoud. Hij hoeft 
weinig te klikken om acties te ondernemen. Hij mist voornamelijk een zoekfunctie en de 
mogelijkheid om o�ine te werken. Als laatste geeft hij aan dat het verversen van de pagina 
niet lekker werkt. Dit komt omdat de site 1 url gebruikt.
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Inzichten

 - Er zijn gebruikers die het als persoonlijke tekstverwerker gebruiken
 - Vinden van oude meetings gaat erg moeizaam
 - Huidige week / dag (het belangrijkste) is niet prominent aanwezig
 - Sjabloon beheer mist
 - Kracht zit in eenvoud
 - O�ine werken is een wens
 - Site structuur niet optimaal
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Overzicht van inzichten

Alle inzichten

 - Oplossing vinden voor Enter probleem
 - Agenda / Notities verwarring oplossen
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Meeting sluiten zit verstopt
 - Geen duidelijk verschil tussen voor, tijdens, na
 - Houdt het overzichtelijk en rustig
 - Icoontjes nietszeggend
 - Wie kan zien wat ik typ?
 - Agenda items afvinken mist
 - Agenda / Notities verwarring oplossen
 - Document koppelen oplossen
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Feedback algemeen moet beter
 - Niet-afgeronde taken beter faciliteren in vervolg meeting
 - Geen duidelijk verschil tussen voor, tijdens, na
 - Houdt het overzichtelijk en rustig
 - Beter timeboxen
 - Kleur voor bepaalde urgente acties
 - Enter probleem oplossen
 - Document koppelen oplossen
 - Document aan meerdere punten koppelen
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Voorbeeld van bestand
 - Tijd instellen momenteel niet nuttig
 - Besluitenlijsten ontbreken datum
 - Sub agendapunten slecht vindbaar
 - Cursor slecht vindbaar
 - Weinig controle over tekst
 - Sorteerknop is extra actie
 - Follow-up meeting gaat fout
 - Er zijn gebruikers die het als persoonlijke tekstverwerker gebruiken
 - Vinden van oude meetings gaat erg moeizaam
 - Huidige week / dag (het belangrijkste) is niet prominent aanwezig
 - Sjabloon beheer mist
 - Kracht zit in eenvoud
 - O�ine werken is een wens
 - Site structuur niet optimaal
 - Afbakening tijd voor agendapunten
 - Mee scrollen met acties
 - Het sluiten van de meeting zit verstopt

58



Gedeelde feedback

 - Oplossing vinden voor Enter probleem
 - Agenda / Notities verwarring oplossen
 - Meeting sluiten zit verstopt
 - Houdt het overzichtelijk en rustig
 - Feedback over opgeslagen data moet beter
 - Feedback algemeen moet beter
 - Geen duidelijk verschil tussen voor, tijdens, na
 - Document koppelen oplossen
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Methode 

Algemene vragen:
 Wat voor soort meetings voert u uit? Wat voor meetings zijn dit?

Als de klant iBabs heeft:
 Wat vindt u van iBabs?
 Wat zijn volgens u de functionaliteiten die een positieve bijdragen leveren aan uw 
 dagelijks opereren?
 Wat zijn volgens u functionaliteiten die beter kunnen binnen iBabs?

Vragen over de voorbereiding:
 Wat komt er allemaal bij kijken zodra u een meeting wilt organiseren?
 Wanneer besluit u een meeting in te plannen?
 Wat hoopt u met uw meetings te bereiken?
 Hoe nodigt u collega’s uit voor een meeting?
 Ondervindt u wel eens problemen bij het plannen van een meeting zo ja, wat dan?
 Hoe bereid u een meeting voor?
 Wat verwacht u van uw collega’s vóór de meeting?

Vragen over de meeting:
 Wat doet u tijdens een meeting?
 Wat verwacht u van uw collega’s tijdens de meeting?
 Hoe verlopen uw meetings?
 Wat is het resultaat van een geslaagde meeting?
 Hoe worden uw meetings afgesloten?

Vragen over de afronding van een meeting:
 Wat gebeurt er na een meeting?
 Wat verwacht u van uw collega’s ná de meeting?

Algemene vragen na a�oop:
 Mits u deze heeft, wat is uw grootste ergernis bij het voorbereiden van een meeting?
 Mits u deze heeft, wat is uw grootste ergernis bij het houden van een meeting?
 Mits u deze heeft, wat is uw grootste ergernis na een meeting?

 Welke functionaliteiten kunnen u helpen in het voorbereiden van een productieve 
 meeting?
 Welke functionaliteiten kunnen u helpen in het houden van een productieve meeting?
 Welke functionaliteiten kunnen u helpen in het verwerken van een meeting?

7.3. Doelgroep interviews
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Suzanne

Suzanne Hoogendoorn werkt bij de GGD West-Brabant. Ze houdt regelmatig meetings en 
neemt ook vaak de verantwoordelijkheid op bij het inplannen van deze meetings. Ik heb haar 
geïnterviewd over hoe haar ervaringen hiermee zijn.

Suzanne heeft een aantal soorten meetings, deze zijn:

Teamvergaderingen: Dit zijn formele meetings die 1 keer per maand gehouden worden. 
Dit gaat veelal over bedrijfsvoering (Welke doelen halen we, en houden we ons nog aan de 
begroting) en inhoudelijke verdieping waarbij aan de hand van een vaste agenda 2 uur wordt 
overlegd.

Werkgroepvergaderingen: Dit zijn meetings die één keer per 6 weken gehouden 
worden. Deze zijn minder formeel en minder gestructureerd dan de Teamvergaderingen. 
Hier wordt veelal vakinhoudelijk overlegd.

Landelijke vakgroepvergaderingen: Deze meetings hebben als belangrijkste doel het 
uitwisselen van informatie. Deze meetings worden gehouden met alle mensen die bij de 
GGD in Nederland werken die dezelfde functie uitoefenen. Dit zijn, mits iedereen aanwezig 
is, 25 mensen. Deze meetings vinden 4 keer per jaar plaats en duren 3 uur. Vaak komen hier 
ook externe sprekers spreken. 

Stand-up: Stand-ups zijn meetings die elke maandagochtend plaatsvinden. Hierbij wordt de 
actuele stand van zaken besproken.

Bilateraal overleg: Dit zijn 1 - op - 1 vergaderingen. Deze zijn vaak informeel en hier 
wordt nooit met een agenda gewerkt en ook zonder notulen.

Suzanne vertelde dat ze de voorzitter is van het teamoverleg. Zij is verantwoordelijk voor het 
aanmaken van een agenda. Hiervoor vraagt ze de teamgenoten om agendapunten aan te 
dragen waar zij het over willen hebben. De teamgenoten geven hierbij ook aan hoe lang ze 
nodig denken te hebben. Vervolgens bepaalt Suzanne welke agendapunten belangrijk genoeg 
zijn om op te nemen binnen de meeting. Ze zorgt ervoor dat de belangrijkste punten eerst 
worden behandeld. Zo krijgen deze punten de meeste aandacht. Ook houdt ze rekening met 
wie er aanwezig is bij de meeting. Als een extern persoon aanwezig is dan zet ze prio bij de 
onderwerpen die voor dit persoon interessant zijn. Vervolgens zorgt ze ervoor dat iedereen 
de juiste stukken aanlevert. Een week voor de meeting stuurt Suzanne een de�nitieve mail 
rond met de planning van de meeting. Er kan dan niets meer worden aangepast. In deze mail 
staat ook wat er verwacht wordt van teamgenoten en wat ze moeten voorbereiden. Ook is 
de notulen van de vorige meeting bijgevoegd. 

Zodra de meeting begint gaat Suzanne er van uit dat er al 5 minuten verloren gaan aan de 
opstart. Voor Suzanne is het belangrijk dat de meetings op tijd klaar is. Dit vindt ze respectvol 
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richting haar collega’s. Om die reden houdt ze een spoorboekje bij. Hiermee houdt ze strak 
de tijd in de gaten. Ze spreekt collega’s aan als ze nog 5 minuten hebben zodat ze weten dat 
ze moeten afronden. Als er geen besluit is genomen overlegt Suzanne met de groep of  ze:

 - Meer tijd aan dit punt moeten besteden.
 - Het punt naar het volgende overleg moeten doorschuiven.
 - Het punt in een kleiner team moeten oppakken met een terugkoppeling volgende 
    meeting.

Ik vroeg Suzanne wat de mensen in haar team hiervan vonden. Ze vertelde dat haar collega’s 
dit eigenlijk erg vervelend vonden op het moment zelf. Maar uiteindelijk zijn ze blij dat ze dit 
doen omdat de meeting dan altijd op tijd klaar is. Zo komen ze altijd toe aan het laatste punt 
op de agenda.

Tijdens de meeting is er één persoon die de notulen bijhoudt. Deze persoon is ook 
verantwoordelijk voor het verslag na de meeting. Zodra dit verslag is rondgestuurd is de 
meeting volgens Suzanne echt ten einde. De meetings zijn een cyclisch proces volgens 
Suzanne omdat de notulen van meeting 1 het startpunt is van meeting 2.

Ik vroeg wanneer het feitelijke moment is dat Suzanne behoefte krijgt aan een meeting. 
Volgens haar was dit het moment dat ze iemand wilt spreken. Ze wilt dan vooral haar 
gedachten ordenen. Ook vindt ze input van anderen erg belangrijk. Ze zei ook wel: “Alleen ga 
je sneller, samen kom je verder”. 

Ook vroeg ik wat Suzanne wilt bereiken met de meetings. Hierop antwoordde ze dat ze 
vooral betrokkenheid wilt stimuleren. Ze wilt niemand het gevoel geven dat ze er niet bij 
horen. Soms kan ze hierin doorslaan, omdat ze dan iedereen wilt uitnodigen voor haar 
meetings. Dit resulteert in meetings die pas 6 weken later ingepland kunnen worden. 
Ze geeft echter toe dat het uiteindelijk wel om resultaten gaat. 

Wat betrefd verwachtingen van collega’s is Suzanne erg duidelijk. Voorbereiding en 
participatie zijn voor haar belangrijk. Ze ergert zich enorm aan collega’s die eigenlijk niet 
weten wat ze komen doen. Ook wenst ze een actieve houding. 

Tijdens een meeting is Suzanne vooral met de inhoud bezig. Ze maken afspraken en leggen 
deze vast in de notulen. Het is voor Suzanne belangrijk dat de afspraak SMART is. 

Volgens Suzanne is een geslaagde meeting een meeting die op tijd stopt. Alle agendapunten 
zijn dan besproken en er zijn concrete afspraken gemaakt. De sfeer moet ook goed zijn.
Suzanne vindt het belangrijk om niet teveel standaard punten op de agenda te hebben omdat 
je dan meer het echte gesprek krijgt.

Als een meeting rommelig is verlopen vraagt Suzanne vaak na wat anderen ervan vonden. 
Feedback op haar presteren vindt ze hierbij belangrijk.
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Ik vroeg of  Suzanne problemen ondervindt tijdens het plannen van meetings. Het grote 
probleem is het vinden van een datum en tijd. Volle agenda’s vindt ze erg vervelend.
Bij het houden van meetings vindt ze niet voorbereide mensen en laatkomers vervelend. Na 
de meeting vindt ze het irritant als het verslag lang op zich laat duren of  als dit helemaal niet 
komt. Ook vindt ze het erg vervelend als vaststaande besluiten weer worden aangegrepen in 
de volgende meeting.

Vroeger gebruikte Suzanne een meeting tool. Deze was van Microsoft en had een verbinding 
met Sharepoint. In deze app kon de notulen worden bijgehouden. Het was in deze app 
mogelijk om agendapunten en taken te formuleren. Dit kon ze per “team” doen. Hierbij kon 
ze dus taken sorteren die bij haar teamvergaderingen stonden zonder dat haar 
werkgroepvergaderingen hierbij konden. De reden dat Suzanne is gestopt met de 
vergaderapp is omdat er een probleem was ontstaan met machtigingen. Er konden geen 
agendapunten worden toegevoegd zonder toestemming van de secretaresse omdat zij de 
meeting had ingepland. Momenteel gebruikt Suzanne Outlook. Ze geeft ook aan dat ze weinig 
interesse heeft om andere tools te gebruiken vanwege het feit dat Outlook zo vastgeroest is 
in de organisatie. Suzanne ergerde zich overigens aan de hoeveelheid noti�caties en e-mails 
die ze binnenkreeg vanuit de tool. 

Ik vroeg haar welke functionaliteiten zouden kunnen helpen. Ze gaf  de volgende punten aan:

 - Een afsprakenlijst van de meeting ervoor
 - Speci�eke omgeving op team-basis
 - Vergaderstukken snel toegankelijk, niet alles hoeven downloaden
 - Vergaderingen moeten snel gevonden worden
 - Taken kunnen toebedelen
 - Taken aan het hele team kunnen toebedelen (10 namen toevoegen is niet handig)
 - Gelijk een verslag kunnen uitdraaien
 - Het mogelijk maken om gemakkelijk meetings in te plannen
 - Het kunnen inzien van de agenda’s van collega’s

De belangrijkste punten uit dit interview zijn:

 - Inplannen van de meeting is een irritatie
 - De tool moet gemak bieden
 - Meetings moeten binnen het tijdvak vallen
 - Cyclische werkvorm is van belang
 - Doorschuiven moet mogelijk zijn
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Linda

Linda Bitter werkt als bestuursadviseur bij de gemeente Leiden. Ze werkt voor wethouder 
Paul Dirkse. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Kennis, onderwijs, sport en �nanciën.
Linda is 38 jaar oud. 

Linda is aanwezig bij een aantal verschillende type meetings, deze zijn:

Intern overleg: Dit zijn formele vergaderingen die wekelijks op een vaste dag gehouden 
worden. De dag staat in principe vast en wordt elke 4 jaar opnieuw ingeplant. Dit valt samen 
met het vormen van een nieuw college van bestuur. De agenda wordt opgesteld door de 
voorzitter. Deze agenda wordt 3 dagen van tevoren gedeeld. Het voornaamste doel van dit 
type vergaderingen is besluitvorming. Met name voor afstemming met de wethouder

Extern overleg: Dit type overleg typeert zich aan het feit dat er externe personen 
aanwezig zijn. Deze gesprekken worden veelal geïnitieerd vanuit de externe partijen. Dus 
bijvoorbeeld een schooldirecteur die een bepaald onderwerp wilt aankaarten. Het komt ook 
voor dat ambtenaren informatie vanuit de externe partij willen verkrijgen. In deze gevallen 
nodigen ze externen uit. Deze vergaderingen worden gepland door de secretaresse van de 
wethouder. Het voornaamste doel van dit type vergaderingen is geïnformeerd worden.

Raadsvergadering: De raadsvergaderingen volgen een strak regiem. Deze vergaderingen 
zijn publiek. Dat betekend dat mensen deze kunnen bijwonen. Hierbij worden eerst publieke 
stukken behandeld. Hierna volgen vertrouwelijke stukken. 

Commissievergadering: De commissievergaderingen zijn eigenlijk een opmaat richting de 
raadsvergaderingen. Vaak gaan commissievergaderingen over een speci�ek thema. 

Ik vroeg Linda hoe zij zich op een meeting voorbereidt. Hierop antwoordde ze dat ze vooral 
stukken leest en deze voorziet van opmerkingen. Hiervoor gebruikt ze de vergader app 
iBabs. Deze app wordt organisatiebreed gehanteerd. Linda vertelde dat haar grootste 
ergernis bij het voorbereiden van een meeting is dat stukken niet op tijd aangeleverd worden. 
Daarnaast kan ze zich storen aan stukken die verkeerd geüpload zijn. Denk hierbij aan 
stukken die gekanteld zijn en slecht leesbaar zijn. Ook stoort ze zich aan slecht geschreven 
stukken. Linda vertelde dat het voor haar belangrijk is om in de voorbereiding stukken te 
kunnen voorzien van commentaar. Hierbij is het van belang dat ze dit commentaar ook 
extern kan delen met mensen die niet in de tool werken. 
Tijdens een meeting is Linda bezig met het aanvullen van de wethouder waar dit nodig is. Ze 
kijkt veel in de stukken die nodig zijn tijdens de meeting. Deze worden dan ook volop 
gebruikt in de meeting. Haar meetings volgen vaak een standaard format. Waarbij eerst de 
agenda wordt geopend, vervolgens wordt er een actielijst vastgesteld. Dan wordt er op 
inhoudelijke punten gediscussieerd en vervolgens wordt er nog over eventuele actualiteiten 
gesproken. Volgens Linda is een goede meeting een meeting waarbij ze met besluiten 
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weggaat. Linda vertelde dat als punten niet binnen de tijd passen dat deze naar een volgende 
meeting worden doorgeleid. Linda ergert zich enorm wanneer dingen die nog niet rijp zijn 
voor besluitvorming toch al worden besproken. Ook ergert ze zich aan het feit dat iBabs 
alleen werkt met Wi-Fi. Zo komt het wel eens voor dat ze moet wachten tijdens een overleg 
tot er weer verbinding is. Volgens Linda zou het heel erg helpen als een genomen besluit 
direct in de tool verwerkt kan worden en kan worden doorgezet naar de personen die hier 
iets mee moeten.
Na de meeting is het de bedoeling dat de actie- en besluitenlijst worden rondgestuurd. In 
praktijk is het echter zo dat dit vaak 2 weken op zich laat wachten. Ook stoort ze zich er aan 
als ze een vergadering verlaat en niet iedereen met hetzelfde beeld vertrekt.

Linda vindt het �jn dat ze vergaderstukken per vergadering kan uploaden en deze van 
opmerkingen kan voorzien in iBabs. Wel vindt ze het irritant dat ze alleen documenten kan 
delen door deze als PDF op te slaan. Dit vindt zij onhandig. Ze wilt hiervoor maar 1 knop 
gebruiken. Ook geeft ze aan dat ze het �jn vindt dat ze actielijsten kan aanmaken. Soms 
gebruikt ze deze ook als een to-do list. Wat ze erg �jn vindt is het in staat zijn van het 
plaatsen van opmerkingen van commentaar. Alleen vindt ze het wel omslachtig dat dit heel 
veel verschillende versies creëert. 

Minute wordt door Linda als positief  ervaren. Ze sprak vooral lof  uit over de vormgeving van 
de app. Dit omdat het rust uitstraalt. 

Uit het interview bleek dat de meetings vaak door secretaresses en secretarissen worden 
ingepland. Hieruit kan ik opmaken dat de gemeente Leiden opereert als een hiërarchische 
organisatie waarbij deelnemers van vergaderingen zelf  geen meetings inplannen.
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Wouter

Wouter Ydema werkt als senior adviseur bestuursondersteuning. Hij is secretaris van het 
directieteam en woont ook de collegevergaderingen bij. Wouter is 35 jaar oud. Wouter is 
verantwoordelijk voor het verzorgen van stukken en ook de afhandeling van deze stukken. 
Hierbij maakt Wouter gebruik van iBabs.

Wouter is aanwezig bij twee type meetings, deze zijn:

College vergadering: Dit zijn formele vergaderingen waarbij collegebesluiten worden 
genomen. Hierbij wordt alles behandeld wat de organisatie naar buiten moet brengen. 

Directie team overleg: Dit is overleg tussen de directeuren van de directie. Hier worden 
besluiten genomen over de organisatie zelf. Deze vergaderingen zijn minder formeel. 
Hierbij is het vooral belangrijk dat er meningvormende besluiten worden genomen. Hierbij is 
overeenstemming belangrijk.

Ik vroeg Wouter wat er komt kijken bij het organiseren van een meeting. Hij vertelde dat het 
vooral belangrijk is dat de stukken tijdig en correct worden aangeleverd. Stukken moeten in 
de juiste vorm en met de juiste opmaak worden aangeleverd. Ook moet de agenda worden 
opgesteld. Ook moeten genodigden worden ingelicht over wanneer er wordt gesproken en 
over wat er wordt gesproken. Waar Wouter tegenaan loopt is dat er veel manueel werk 
moet worden verricht, hierdoor zijn bepaalde handelingen foutgevoelig. Dit is bijvoorbeeld 
het opslaan van bestanden in iBabs, het juiste format hanteren en versiebeheer zijn 
voorbeelden hiervan. Al de meetings van Wouter zijn regulier. Deze vinden wekelijks plaats 
en zijn op standaard momenten ingepland. Er zijn altijd vaste deelnemers. Wanneer er extra 
mensen bij komen worden deze apart uitgenodigd. Het is van belang dat alle punten worden 
besproken. Het komt dan ook vaak voor dat Wouter langer doorwerkt omdat anders niet 
alles wordt besproken. Tijdigheid is voor Wouter het allerbelangrijkste. Stukken moeten op 
tijd zijn. Meetings moeten binnen de tijd klaar zijn. Dan is Wouter tevreden. Bij de 
voorbereiding van meetings komen er agendapunten binnen die door deelnemers worden 
geleverd. Wouter is dan vooral bezig met het verdunnen van “geleuter” in de agenda. Hierbij 
probeert hij via de mail zoveel mogelijk kleine punten alvast te behandelen. Zo wordt de 
agenda minder groot. Wouter vertelde dat iBabs veel gebruikt wordt in de organisatie. Soms 
ook als agenda voor individuën. Wouter vertelde dat hij erg blij is met het feit dat hij iBabs als 
documenten bron kan gebruiken waarin al zijn stukken te vinden zijn. 

Wouter vindt het vervelend als Deadlines niet worden gehaald. Hij wilt zoveel mogelijk 
nazenden voorkomen. Hij wilt alle stukken dus in een keer kunnen versturen zonder dat hij 
daarna nog 3 of  4 extra versies moet opsturen. Hij gaf  aan dat hij het vervelend vindt om 
dingen te moeten mailen. Hij wilt eigenlijk met 1 knop al zijn stukken kunnen delen. Met 
mailen komt het namelijk wel eens voor dat versies verdwalen. Hij gaf  ook aan dat hij iets ziet 
in het verwerken van opmerkingen in “schijn kopieën” hiermee bedoelt hij dat er niet in het 
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brondocument gewerkt wordt. 

Tijdens de meeting is Wouter vooral bezig met het schrijven van het verslag. Dit doet hij in 
Word voor de collegevergaderingen en in iBabs bij de directieteams. Hij doet dit nog niet 
voor de collegevergaderingen omdat hij nog redelijk nieuw is in dit team. Wouter verwacht 
van zijn collega's dat ze voortmaken met de vergadering. Maar hij verwacht eigenlijk altijd 
langer door te gaan. Wouter geeft aan dat zijn meetings altijd een standaard structuur volgen. 
Hij nodigt mensen uit voor de meeting, vervolgens wordt het verslag van de vorige keer 
bekeken. Dan wordt de openbare agenda met openbare stukken behandeld en vervolgens de 
vertrouwelijke agenda met vertrouwelijke stukken. Als laatste wordt er een rondvraag gedaan 
aan de hand van actualiteiten. Volgens Wouter is een geslaagde meeting een meeting waarbij 
alle onderwerpen aan bod zijn geweest en er binnen de tijd is gebleven. Daarnaast is het van 
belang dat de onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen en dat de overleggen 
constructief  zijn. De voorzitter bewaakt de tijd tijdens meetings. Dit kan bijvoorbeeld de 
burgemeester zijn. Bij het voorbereiden van het directieteam overleg is Wouter de persoon 
die de agenda inricht. Volgens Wouter zou het heel erg helpen als een tool de agenda per 
onderwerp kan tonen en met de juiste stukken kan worden gewerkt. Het is �jn dat je dan 
vervolgens kan meeschrijven en alles bij de hand hebt. 

Na de meeting is het voor de collegevergaderingen vaak erg hectisch. Alle uitkomsten 
moeten worden uitgewerkt en worden doorgezet naar de organisatie. Deze stukken moeten 
dan ook naar de persvoorlichting worden doorgestuurd. Als de Raad ook stukken moet 
krijgen moet de Raad dit krijgen vóór dat de pers de stukken krijgt. Het is dan belangrijk dat 
er niet teveel richting de pers gaat en dat er geen verkeerde informatie richting de raad gaat.
Volgens Wouter is het vervelend dat ze met zoveel systemen moeten werken. Er is veel 
manueel werk om tussen deze systemen te communiceren. Daardoor kunnen er fouten 
ontstaan. Hij vindt het belangrijk dat een programma vergevingsgezind is, zodat gebruikers 
niet bang worden om acties te ondernemen die vervolgens fout gaan. Wouter geeft aan dat 
hij het erg �jn vindt dat hij in staat is om stukken klaar te zetten in iBabs meetings en mensen 
uit te nodigen zodra dit allemaal ready is. Ook vindt hij het �jn dat hij niet iedereen een 
bericht stuurt via noti�catie zodra hij de meeting opnieuw publiceert. Hij geeft ook aan dat 
rechten heel belangrijk zijn om de meeting goed te laten verlopen. Op deze manier kan hij als 
beheerder ervoor zorgen dat de juiste mensen de juiste rechten hebben en geen stukken zien 
die ze niet zouden moeten zien.

Toen ik Wouter Minute liet zien vertelde hij dat hij het niet handig zou vinden als iedereen 
overal bij zou kunnen. Wanneer iedereen alles toevoegt zal de meeting zeer waarschijnlijk te 
groot worden. Voor gemeenten wordt een restrictie dus erg gewaardeerd. Hij heeft ook 
steeds het gevoel dat hij de agenda aan het bouwen is. Hij geeft daarbij aan dat deelnemers 
helemaal niet willen bouwen aan een agenda. Ze willen het pas zien als deze af  is. Ook denkt 
hij dat het erg onhandig wordt als iedereen verschillende notuleer technieken heeft (ABC, 
123, streepjes etc.) Ook merkt hij op dat er eigenlijk 2 agenda’s zijn. Voor informele meetings 
geeft Wouter aan dat agendapunten toevoegen wel handig kan zijn.

67



Conny

Conny werkt bij Warmtebedrijf  Rotterdam. Ze werkt hier als management assistente. Conny 
is verantwoordelijk voor agendabeheer en het notuleren van vergaderingen. 

Conny is aanwezig bij de volgende soorten meetings:

Directieoverleg - Financiële zaken en bedrijfsvoering
Projectoverleg - Voortgang van de projecten

Beide vergaderingen worden met vaste agenda’s gevoerd. Er bestaan ook meetings die 
betrekking hebben op een afdeling. Deze worden dan genotuleerd door de aanwezigen van 
die meeting. Het inplannen gaat wel via Conny. Anderen dragen dan aan met wie ze willen 
vergaderen en voor hoe lang. Zij is dan verantwoordelijk voor het vinden van een tijdvak. Als 
er mensen van buitenaf  komen dan stuurt zij een aantal tijden door. Ze geeft hier zelf  aan dat 
ze erg grote frustraties heeft bij het vinden van een tijdvak. Het komt soms voor dat een 
afspraak pas gepland kan worden na een week of  4. Het kan voorkomen dat er dan iemand 
afvalt. De organisator geeft dan door welk persoon er “mag” afvallen. Soms komt het voor 
dat er iemand op het laatste moment niet bij kan zijn. Dit wekt soms ook irritaties op. De 
meeting gaat dan vaak wel door. 

Tijdens de vergaderingen schrijft Conny mee in de notulen. Dit doet zij in Word. Achteraf  
wordt dit als verslag naar de betrokkenen gestuurd. Het komt voor dat zij bepaalde termen 
niet kent omdat zij hier niet mee bekend is. In deze gevallen moeten de deelnemers het eerst 
nog nakijken of  het feitelijk juist is.

Conny maakt geen agendapunten aan. Ze leidt de vergadering ook niet.
Ze is alleen bezig met agenderen en notuleren.
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Sarah

Sarah werkt ook bij Warmtebedrijf  Rotterdam. Zij is deel van de afdeling Business 
Development. Sarah is alleen aanwezig bij:

Werkoverleg - deze zijn wekelijks en hebben een vaste structuur. 

Overleg met externen

Tijdens het werkoverleg werken ze een actielijst af  in Excel. Hierbij bespreekt de groep per 
project wat de status is en wie welke taak moet uitvoeren. Dit overleg vindt altijd plaats om 9 
uur op maandag.

Soms heeft Sarah 1 - op - 1 overleg. Hierbij probeert ze zoveel mogelijk bij mensen langs te 
lopen. Als ze ziet dat iemand het druk heeft plant ze een blokje in in Outlook. Agendapunten 
stelt ze niet op voor zichzelf  bij deze gesprekken. Wel schrijft ze voor zichzelf  op wat ze 
moet weten en wat ze al heeft. Hierbij schrijft ze haar eigen notities op. 
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Berend

Berend van Yperen is 61 jaar en is werkzaam bij het schadefonds slachto�erhulp. Hij werkt 
hier als functioneel beheerder en beheert JOIN. Hij is verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van eindgebruikers en het optimaliseren van de processtappen.
Volgens Berend opereert de organisatie in de omgang als een platte organisatie. Dit schemerd 
ook terug in de wijze dat meetings gepland en afgehandeld worden

Berend is aanwezig bij een aantal verschillende type meetings, deze zijn:

Wekelijks overleg: Dit type overleg vindt wekelijks plaats Dit is een overleg tussen de drie 
functioneel beheerders.

ICT overleg: Dit type overleg is een keer per 14 dagen en is een breder overleg tussen de 
hele ICT afdeling. 

Gebruikersoverleg: Dit type overleg wordt 1 keer per maand gehouden. Dit wordt 
gehouden met vertegenwoordigers van de gebruikers. Deze meeting is bedoelt als input voor 
het kap overleg.

Kap overleg: Het kap overleg vindt meestal 2 of  3 dagen na het gebruikersoverleg plaats en 
is dan ook 1 keer per maand. Dit is een overleg met het advisory board en gaat vooral over 
budget en geld. Als ICT dus geld nodig heeft kloppen ze hier aan.

Het schadefonds is een klant van Minute. Ik heb alleen met Berend kunnen spreken vanwege 
een afzegging van een medewerker. Hij vertelde dat ze Minute eigenlijk minimaal gebruiken. 
Dit komt volgens hem vooral wegens de lage frequentie van de meetings, maar ook vanwege 
het feit dat niet iedereen toegang heeft tot Minute. 

Ik vroeg Berend wat er komt kijken bij het houden van een meeting. Hij vertelde me dat hij 
degene is die de meetings plant en voorbereid. Hiervoor gaat hij langs de deelnemers om 
input te vergaren. Deelnemers vertellen Berend dan wat voor onderwerpen ze willen 
bespreken tijdens het gesprek. Berend probeert vervolgens zoveel mogelijk onderwerpen uit 
de agenda te halen die niet besproken “hoeven” worden. Berend vertelde mij dat het lastigste 
van het plannen van een meeting is om een tijd en ruimte te vinden. Dit doet hij via Outlook.
Volgens Berend is het belangrijkste om te bereiken voortgang. Conclusies en besluiten 
hoeven niet eens altijd, maar het is belangrijk dat mensen weer verder kunnen. Een ander 
ding waar Berend tegenaan loopt zijn agendapunten die nog niet rijp zijn om besproken te 
worden.

Tijdens de meeting vindt Berend het lastig wanneer de structuur niet vastgehouden wordt. Hij 
spreekt over “oeverloze details”. Hij vindt het soms lastig om een balans te vinden tussen de 
mensen het gevoel te geven dat ze gehoord worden en het strak houden van de touwtjes. 

70



De meetings worden geleid door de voorzitter, dit is altijd een vast persoon. Deze neemt het 
woord en houdt de agenda bij. De agendapunten worden afgewerkt en er wordt 
genotuleerd. Het komt voor dat een meeting uitloopt. Soms moeten mensen ook eerder 
weg uit de meeting. Het komt ook voor dat nog niet alles is besproken wanneer de meeting 
ten einde komt. In deze gevallen wordt een agendapunt in een kleiner team opgepakt of  
doorgeschoven naar de volgende meeting. Na het kap overleg en het gebruikersoverleg 
wordt er een verslag gemaakt. Dit kost Berend een uurtje werk. Dit wordt vervolgens 
gepubliceerd zodat iedereen het kan zien.

Toen ik vroeg naar de ervaringen met Minute was Berend erg positief. Het enige waar hij zich 
wel aan stoorde was het feit dat je niet met z’n allen tegelijk kan typen in dezelfde velden. 
(EDITOR NOTE: In hoeverre is dit überhaupt relevant, aangezien iedereen bij hetzelfde 
notitie punt zal zijn?) Daardoor wordt er vaak 1 persoon aangewezen die mee schrijft in 
Minute. Ze maken eigenlijk alleen gebruik van terugkerende meetings.
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Eric

Eric Legtenberg werkt als adviseur informatie automatisering en als informatiemanager bij de 
gemeente van Almelo. Er zijn 3 I&A adviseurs werkzaam bij de gemeente Almelo. Hij is 60 
jaar oud en werkt al 30 jaar bij de gemeente. 

Eric is aanwezig bij een aantal verschillende type meetings, deze zijn:

Advies overleg: Dit zijn wekelijkse vergaderingen met de I&A adviseurs. 

IT overleg

Structureel overleg

[Ik heb uit de vergadering niet helder weten te krijgen wat deze overleggen precies 
inhouden.]

Ik vroeg Eric hoe hij meetings voorbereidt. Hij vertelde me dat hij zich niet voor iedere 
vergadering kan voorbereiden. Dit omdat het soms belangrijk is om meningen af  te stemmen. 
Wanneer hij zich wel moet voorbereiden leest hij zich in in de stukken die aangeleverd zijn. 
Soms is Eric degene die de meeting organiseert. Hij doet dit via Outlook. Als het grotere 
groepen zijn regelt hij dit via het secretariaat. Die proberen dan een meeting in te plannen. 
Vaak komt het voor dat er geen goede tijd te vinden is. Als dit het geval is zal de meeting 
doorgeschoven moeten worden. Volgens Eric is de organisatie best vlak. Ze kunnen iedereen 
aanspreken en er is hier een mix tussen eigen verantwoordelijkheid voor het inplannen van 
meetings en het laten inplannen door het secretariaat. Het reserveren van een ruimte is 
volgens Eric ook erg makkelijk. Dit gebeurt ook binnen outlook. De vergaderstukken worden 
vaak via mail aangeleverd. Tijdens de vergadering worden de stukken vaak op een scherm 
geprojecteerd. Er wordt een notulist en een voorzitter aangewezen. Dit wordt op rooster 
gedaan omdat er velen zijn die hier geen zin in hebben. Bij het openen van de vergadering 
opent de organisator met een korte toelichting en met welk doel ze bijeen komen. Daarna 
wordt er een voorstelrondje gedaan als er externen bij zijn en vervolgens wordt de agenda 
doorgesproken als deze er is. Vaak is deze er niet in kleine overleggen omdat het over 1 
onderwerp gaat. Bij wekelijkse overleggen wordt er wel met een agenda gewerkt. Deze 
agenda is dan ook voorbereid. Meestal is dit een word document waar als het nodig is extra 
agendapunten aan worden toegevoegd. Vaak kunnen vergaderingen wel uitlopen, maar als dit 
niet kan worden agendapunten naar een volgend overleg doorgeschoven. In deze gevallen 
worden bepaalde agendapunten geprioriteerd Bepaalde punten worden ook overgeslagen als 
deze niet van belang zijn. Volgens Eric vindt niemand het notuleren echt leuk dus verwacht hij 
dat mensen er niet echt voor staan te springen om met meerdere mensen 
verantwoordelijkheid te dragen voor het notuleren. Wel vinden mensen het volgens hem leuk 
om te kunnen zien wat er genotuleerd wordt. Na de meeting werkt de notulist de notulen 
verder uit. Deze worden vervolgens ergens opgeslagen in op het netwerk. De notulen dient 
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als input voor het volgend overleg. Bij individuele vergaderingen houdt men geen notulen bij. 
Hiervoor gebruikt Eric een notitie app waarin hij afspraken en taken opschrijft. Hij zegt dat 
het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheden soms wat moeilijk is omdat 
iedereen té lief  voor elkaar kan zijn. 

Eric vertelde ook dat Minute een test heeft gedraaid binnen de gemeente Almelo. Volgens 
hem was dit niet succesvol omdat iedereen zijn eigen manier van werken heeft. Mensen zijn 
volgens Eric vastgeroest in hun eigen manier van werken dus moet een applicatie echt een 
meerwaarde hebben om e�ectief  te zijn binnen een organisatie. In de organisatie gebruikt de 
raad, het college en het management de applicatie iBabs. Volgens Eric vinden deze gebruikers 
het vooral �jn dat ze aantekeningen in pdf-jes kunnen maken en deze vervolgens kunnen 
delen met hun fractieleden. Ook vinden ze het erg �jn dat ze al het werk digitaal op 1 plaats 
hebben.
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John

John Donker werkt als Documentaire Informatie Voorzienings (DIV) expert bij de gemeente 
Zoeterwoude en is verantwoordelijk voor de informatiemanagement. Hij waakt onder 
andere over JOIN.

John is aanwezig bij een aantal verschillende type meetings, deze zijn:

Gestructureerd overleg: Dit type meeting vindt eens per maand en eens per kwartaal 
plaats. Dit zijn vaste overleggen tussen teams in hetzelfde domein. Deze overleggen worden 
binnen het team ingepland. 

Open overleg: Dit type overleg is minder gestructureerd. Deze vinden plaats op het 
moment dat er noodzaak op komt om deze meeting te organiseren. Meestal gaat dit om 
operationele dingen binnen de DIV of  knelpunten. 

Vooroverleg: Dit type overleg wordt voorafgaand aan het regionale overleg uitgevoerd. 
Hierbij is het belangrijk dat er een meningsvorming is voor de lokale gemeente. Hierbij gaat 
het dus om standpunten verduidelijken.

Regionaal overleg: Dit type overleg wordt sporadisch gehouden. Dit kan wekelijks, 
maandelijks of  eens per kwartaal voorkomen. Dit type meeting wordt binnen het regio 
samenwerkingsverband gehouden tussen de ICT en DIV afdelingen in de regio.

Ik vroeg John wie deze meetings organiseert. Hij vertelde me dat dit er aan ligt welk type 
vergadering het is. Hij zegt dat hij zelf  ongestructureerde overleggen organiseert. Dit doet hij 
meestal zodra hij merkt dat collega’s tegen dingen aanlopen. Hij voelt dan een 
verantwoordelijkheid om dit probleem uit te vogelen en op te lossen. Soms komt het ook 
voor dat John de regionale overleggen organiseert. 
Hij vertelde mij dat hij het vooral vervelend vindt als collega’s niet reageren. Volgens hem zijn 
dit vooral mensen die Outlook niet vaak open hebben. Hierdoor kan het voorkomen dat ze 
willen beginnen maar nog niet iedereen er is. Soms leidt dit tot het afbreken van de meeting.

Zodra de meeting begint is het eerst maar hopen dat het WiFi meewerkt. iBabs werkt alleen 
in de cloud. Daardoor zijn ze gebonden aan de internetconnectie. John pakt vervolgens de 
agenda erbij met de achterliggende documenten. Ze maken aantekeningen in de stukken. 
Sommigen doen dit al van tevoren. Als men aantekeningen maakt in de documenten wordt 
dit gedaan in het PDF en niet door iBabs. Dit komt omdat de stukken eerder aangeleverd 
worden dan dat ze in iBabs staan. 

iBabs geeft momenteel niet de mogelijkheid om overal persoonlijke comments bij te plaatsen. 
Dit is wel iets wat John graag zou willen. 
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Nadat de agendapunten zijn afgewerkt krijgt iemand de taak om een verslag te maken. Soms 
is dit de secretaris, mits deze er bij zit. Er wordt een actiepuntenlijst met notulen opgesteld en 
deze wordt rondgemailt. 
Volgens John is de organisatie behoorlijk vlak. Hoewel er in de functiebenaming hiërarchie zit 
is het in de praktijk erg plat. Iedereen kan op iedereen afstappen.

John verteld dat hij er soms moeite mee heeft dat de actielijst lang op zich kan laten wachten. 
Als dit het geval is kan het soms voorkomen dat hij er tijdens de week van de vergadering 
achter komt dat hij nog een taak moet uitvoeren. 

Toen ik Minute aan John voorlegde vertelde hij dat hij het er niet mooi uit vond zien. Hij vond 
het te simpel en te leeg. Hij had met name problemen met de a�ordance. Pictogra�e vond hij 
onduidelijk. Hij wilde liever gewoon knoppen met tekst terugzien.
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Legro

Ik heb gesproken met: Jacco Hoogendoorn, sales manager Europa bij Legro; Jeroen van de 
Bosch, hoofd ICT bij Legro en Ted Buis, de commercieel directeur. Bij Legro leveren ze 
potgrond. Ik heb de drie heren op één moment gesproken. Daarom zal ik aan deze mannen 
refereren met “ze”.

Mij is verteld dat ze eigenlijk nog een vrij jonge vergaderstructuur hebben en dat Minute hun 
hierbij erg goed helpt. Ze voeren deze type vergaderingen uit:

Commerciële teamvergadering: Bij deze vergadering zijn leden van het commerciële 
team bijeen. Deze meetings worden ver van tevoren ingepland. De organisator is hier 
verantwoordelijk voor de notulen en de agenda. Deze meetings staan op vaste dagen en 
tijden.

Verkoop overleg: Deze overleggen zijn vaak groot, tussen de 10 en 14 man. Deze meeting 
is vooral een zend meeting. Men probeert hier vooral informatie aan elkaar door te geven. 
Volgens Jacco is het dan ook niet gewenst dat deelnemers met andere zaken bezig zijn.

Ad hoc overleg: Bij deze vergaderingen zijn geen notulen. Wel is het volgens Jeroen lastig 
om hier een tijd voor te selecteren. 

De meetings die bij Legro worden uitgevoerd worden gepland met outlook. Deze worden 
vervolgens geïmporteerd in Minute. Vaak wordt de Minute vergadering pas een paar dagen 
voor de daadwerkelijke meeting aangemaakt. Deelnemers kunnen vervolgens hun 
agendapunten direct in Minute kwijt. Documenten worden ook op deze manier toegevoegd. 
Ted vertelde mij dat hij het erg �jn vindt dat zijn collega’s en hij agendapunten toe kunnen 
voegen zonder de agenda steeds te moeten “pingpongen”. Het is vervolgens aan de 
‘eigenaren’ van de agendapunten om hier invulling aan te geven. Ted geeft aan dat hij graag 
zou kunnen zien wie welk agendapunt heeft toegevoegd. Er wordt dus verwacht dat men hun 
zaakjes voorbereidt. Echter gebeurt dit volgens Ted vrij weinig. Hij gaf  als reden aan dat de 
mensen zichzelf  overschatten in hun vaardigheden om tijdens de meeting te improviseren. 
Voor ad hoc overleg is het soms moeilijk om tijd te vinden voor de meeting. In deze gevallen 
wordt vaak een datumprikker gebruikt. Dit omdat de Outlook agenda afgeschermd staat.

Op het moment van de meeting zelf  is de organisator bezig met de notulen schrijven. Vaak is 
dit erg beknopt. Dit komt volgens Ted omdat men bezig wilt zijn met de daadwerkelijke 
meeting. Het is dan volgens Ted ook onwenselijk dat meerdere mensen mee kunnen typen in 
Minute. Dit komt omdat deelnemers niet kunnen controleren waar ze voor aan het typen 
zijn. Ted vulde daarbij aan dat het ook nog eens vervelend is dat mensen steeds gestoord 
wordt door signalen. Hij zou het dus erg �jn vinden als er een mogelijkheid was om de 
gebruiker bij de meeting te houden. Hij wilt dus noti�caties afschermen als mogelijk. Tijdens 
de meeting lopen ze de agendapunten door en iedereen doet zijn of  haar zegje. 
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Ze zijn vooral tevreden als er gezegd kan worden wat men gezegd wilt hebben. Als er te 
weinig tijd is wordt er gewoon door vergadert. Iedereen beschikt over een tablet en een 
laptop waarop ze documenten kunnen inzien. Volgens Ted is het grootste probleem waar hij 
tegenaan loopt onvoorbereide mensen. En op de tweede plaats mensen die met andere 
zaken bezig zijn tijdens het vergaderen. 

Na de meeting wordt de notulen uitgetypt. Sommigen doen dit in Minute, anderen in Word. 
Deze worden rondgestuurd en dienen vooral als naslagwerk voor mensen die dingen terug 
willen lezen of  niet aanwezig zijn. Legro is een vlakke organisatie en heeft geen secretariaat. 
Daardoor moeten mensen zelf  de notulen bijhouden. Het uitbesteden leidt vaak tot een 
slechte kwaliteit notulen volgens Ted. Het probleem is volgens Ted dat mensen verwikkeld 
raken in een discussie waardoor mensen niet bezig zijn met typen. Maar wanneer ze wel aan 
het typen zijn leidt de meeting er onder.

Overige opmerkingen:

 - Volgens Jacco is de outlook agenda leidend. Als een meeting hier niet in staat 
    ‘bestaat’ deze niet.
 - Betere koppeling met outlook gewenst. Ook vanuit Minute een afspraak kunnen 
    inplannen. 
 - Sjabloon beheer is niet goed. Hierdoor hebben ze het gevoel dat ze alles opnieuw 
    moeten invoeren.
 - Koppeling met takenlijst gewenst (Outlook / Things)
 - Taak doorschuiven niet duidelijk.
 - Vanuit een email een document bijvoegen is een wens
 - Agendapunt volgorde veranderen is niet duidelijk.
 - De taal van de applicatie is vervelend. Waarom niet zelf  instellen?
 - PDF customizen mogelijk maken.
 - Bevoegdheid is gewenst om mensen met de meeting bezig te houden.
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Over Andrea
Andrea is 43 jaar en woont in Leiden. Ze is werkzaam bij de 
gemeente Leiden als secretaresse. Hier is ze verantwoordelijk 
voor het beheren van de agenda van de medewerkers. Een 
groot deel van de dag is ze bezig met het verwerken van 
afspraken. Ze woont ook vaak vergaderingen bij. Als ze dit 
doet is zij vaak verantwoordelijk voor het schrijven van de 
notulen. Andrea is een drukke vrouw en heeft altijd wel iets 
aan haar hoofd. 

Motivaties

“Ik krijg voldoening van het 
helpen van mijn collega’s. Ik 

krijg er energie van.”

Andrea merkt dat haar collega’s constant druk zijn. Voor haar 
is het fijn dat ze in staat is hen te helpen door de agenda’s te 
beheren. Op deze manier draagt ze op haar eigen wijze iets 
bij aan de organisatie. Daar is iedereen haar dan ook erg 
dankbaar voor.

Organisator - Hierarchisch

Andrea, 43 - Leiden

Werkt bij

Gemeente Leiden

Frustraties
Andrea vindt het heel vervelend als het programma ‘Niet mee 
wilt werken.’. Het is niet haar schuld dat ze niet voor elkaar 
krijgt wat ze wilt bereiken. Die stomme programma’s moeten 
gewoon beter ontworpen worden. Ook vindt ze het 
frustrerend als ze geen afspraken kan inplannen vanwege de 
drukke agenda’s van haar collega’s.

Mediagebruik
Andrea is iemand die niet met technologie is opgegroeid. Ze 
weet haar weg te vinden door haar iPhone, maar op andere 
devices loopt ze soms tegen problemen aan. Ze vindt het dan 
vervelend om hulp te moeten vragen. Ze gebruikt een PC 
waarop ze vooral gebruikt maakt van O�ce 365 om afspraken 
in te plannen en mails te versturen.



Over Andrea
Wilma is 37 jaar en is klimaat deskundige bij het warmtebedrijf 
Rotterdam. Hier woont zij regelmatig meetings bij om haar 
input te kunnen leveren in het proces van de bedrijfsvoering. 
Soms wilt ze zelf wel eens een meeting inplannen. Als dit 
1-op-1 is laat ze dit doen ze dit zelf, dan schiet ze gewoon wat 
in bij de agenda van haar collega. Bij meerdere mensen laat 
ze dit door de secretaresse doen, zij heeft namelijk geen tijd 
om complexe agenda’s bij te houden.

Motivaties

“Een meeting is geslaagd 
zolang ik mijn inbreng duidelijk 

heb kunnen maken.”

Wilma vindt het belangrijk dat haar collega’s horen wat zij te 
vertellen heeft. Als klimaat deskundige vindt zij dat haar 
stempel op ieder besluit gedrukt moet worden. Al wilt ze zich 
niet teveel opdringen. Soms vindt zij het moeilijk om een 
balans tussen urgentie en opdringerigheid te vinden. 

Deelnemer - Hierarchisch

Wilma, 37 - Rotterdam

Werkt bij

Warmtebedrijf Rotterdam

Frustraties
Wilma vindt het vervelend wanneer zij zich niet gehoord voelt 
tijdens de vergadering. In deze gevallen heeft ze het gevoel 
dat ze haar tijd aan het verdoen is.

Mediagebruik
Wilma is niet iemand die veel met technologie bezig is. Ze 
gebruikt O�ce365 en Word voor haar werk maar daar blijft 
het bij. Ze heeft ook nog lang niet alle functies uit haar 
O�ce365 weten te ontdekken. Ze is niet echt bezig met het 
ontdekken van software maar bezig met haar werk. Wel heeft 
ze een eigen smartphone waar ze soms mails op beantwoord.



Over Annemiek
Annemiek is 28 jaar en werkzaam bij de GGD - West Brabant. 
Zij is verantwoordelijk voor het inplannen en organiseren van 
70% van de vergaderingen waar ze deel van uit maakt. De 
GGD is een erg vlakke organisatie. Dit betekend dat er geen 
secretaresse aanwezig is. Hierdoor zijn de werknemers zelf 
verantwoordelijk voor het inplannen van hun vergaderingen. 
Soms komt het voor dat Annemiek geen afspraak kan 
inplannen omdat ze geen gepaste tijd kan vinden.

Motivaties

“Als iedereen goed meedoet 
zijn we met z’n allen op tijd 

weer klaar!”

Annemiek vindt het belangrijk dat alle punten in de 
vergadering aan bod komen. Ook wilt ze op tijd klaar zijn. Ze 
vindt het belangrijk dat de tijd van alle deelnemers wordt 
gerespecteerd. Ze doet dan ook haar best om de rol van 
voorzitter goed op zich te nemen.

Organisator - Vlak

Annemiek, 28 - Breda

Werkt bij

GGD - West Brabant

Frustraties
Annemiek vindt het vervelend als mensen zich niet hebben 
voorbereid voor een vergadering. Ze verwacht dat iedereen 
goed meedoet en hoopt op tijd klaar te zijn. Ze vindt het erg 
vervelend om onderwerpen van de agenda af te laten vallen.

Mediagebruik
Annemiek gebruikt vooral O�ce 365 en Word om haar 
vergaderingen in te plannen en te houden. Met Word schrijft 
ze notulen en houdt ze een agenda bij.



Over Steven
Steven is 37 jaar en is IT beheerder bij het schadefonds in 
Den Haag. Hij heeft geregeld vergaderingen met zijn collega’s 
over de verschillende aspecten van zijn werk. Het 
schadefonds is een erg vlakke organisatie. Dit betekend dat 
er geen secretaresse aanwezig is. Hierdoor zijn de 
werknemers zelf verantwoordelijk voor het inplannen van hun 
vergaderingen. Steven is vaak deelnemer. Soms levert hij 
agendapunten aan die hij wilt bespreken tijdens de 
vergadering. Tijdens de vergadering is hij soms bezig met het 
notuleren. Hier heeft hij echter nooit zin in, maar het moet 
gebeuren.

Motivaties

“De wereld van morgen 
wordt vorm gegeven door de 

techniek van vandaag.”

Steven vindt het belangrijk dat er beslissingen worden 
gemaakt die de groep in het geheel draagt. Ook vindt hij het 
belangrijk dat hij weet waar hij aan toe is en wat er van hem 
wordt verwacht. Op deze manier kan hij zijn werk goed doen 
en hoeft hij zich niet bezig te houden met onzinnige dingen.

Deelnemer - Vlak

Steven, 37 - Den Haag

Werkt bij

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Frustraties
Steven vindt het vervelend als hij uit zijn werksfeer wordt 
getrokken om te vergaderen over dingen die nog niet klaar 
zijn om over vergaderd te worden. Dan is hij net lekker bezig 
en dan moet hij gaan vergaderen over niets.

Mediagebruik
Steven was een van de eersten met een computer in zijn huis 
toen hij opgroeide. Zijn fascinatie voor deze techniek heeft 
hem in zijn vormende jaren in de richting van de IT gestuurd. 
Hierdoor weet hij veel van technologie. Hij weet alles van de 
nieuwste gadgets en schiet dan ook graag mensen te hulp bij 
het ontdekken van de mogelijkheden van IT. Hij is vaak te zien 
met zijn laptop en met zijn tablet. Hij gebruikt zelf een Android 
device omdat hij de business van Google niet goed vindt voor 
de IT markt.



Planner vd Meeting

Agendabeheerder plant nieuwe 
meeting in op een standaard tijdstip 

Agendabeheerder nodigt standaard genodigden uit en eventuele gasten

Agendabeheerder selecteert een ruimte Mensen dragen stukken aan

Gebruiker stelt agenda op

Gebruiker mailt planning, notulen 
en de gewenste voorbereiding

Meeting begint (intro)

Door geschoven

In een kleiner team opgepakt

Toch opgepakt ten koste
van een ander agendapunt

Afspreken wie notuleert

Agendapunt wordt besproken

Taken worden verdeeld / besluiten worden genomen

Meer informatie nodig

Gemoedstoestand

Notulist vd Meeting

Deelnemers vd Meeting

Agendabeheerder

Hiërarchische organisatie
Cyclische Meeting

Agendapunten die te lang duren worden

Notulen van vorige meeting wordt bekeken Mensen dragen agendapunten aan

DURING

BEFORE

AFTER

Agendabeheerder  maakt het verslag

Agendabeheerder stuurt
het verslag langs iemand ter controle

Medewerker controleert het verslag

Stuurt het verslag rond

Aanpassingen
gemaakt waar nodig

AFTER



Gebruiker plant nieuwe meeting
in op een standaard tijdstip 

Gebruiker nodigt standaard genodigden uit en eventuele gasten

Gebruiker wacht op notulen

Gebruiker selecteert een ruimte Mensen dragen stukken aan

Gebruiker stelt agenda op

Gebruiker mailt planning, notulen 
en de gewenste voorbereiding

Meeting begint (intro)

Door geschoven

In een kleiner team opgepakt

Toch opgepakt ten koste
van een ander agendapunt

Afspreken wie notuleert

Agendapunt wordt besproken

Taken worden verdeeld / besluiten worden genomen

Notulist maakt het verslag

Notulist stuurt verslag rond

Meer informatie nodig

Gemoedstoestand

Notulist vd Meeting

Deelnemers vd Meeting

Planner vd Meeting

Agendabeheerder

Vlakke organisatie
Cyclische Meeting

Agendapunten die te lang duren worden

Notulen van vorige meeting wordt bekeken Mensen dragen agendapunten aan

DURING

BEFORE

AFTER



Noodzaak tot meeting ontstaat

Organisator wilt bepaalde mensen aanwezig hebben Mensen af laten vallen tot er een tijdvak beschikbaar is of erg ver in de toekomst plannen

Collega’s uitnodigen

Ruimte selecteren

Organisator bereid zich voor

Meeting begint (intro)

Door geschoven

In een kleiner team opgepakt

Toch opgepakt ten koste
van een ander agendapunt

Agendabeheerder notuleert

Agendapunt wordt besproken

Taken worden verdeeld / besluiten worden genomen

Agendabeheerder  maakt het verslag

Organisator komt vast te zitten

Agendabeheerder stuurt
het verslag langs iemand ter controle

Medewerker controleert het verslag

Stuurt het verslag rond

Aanpassingen
gemaakt waar nodig

Meer informatie nodig

Gemoedstoestand

Notulist vd Meeting

Deelnemers vd Meeting

Planner vd Meeting

Agendabeheerder

Hiërarchische organisatie
Sporadische Meeting

Agendapunten die te lang duren worden

Organisator meld aan de agendabeheerder dat deze 
een meeting wilt, met wie, en hoelang deze duurt

Agendabeheerder kijkt in de agenda van de mensen 
om een beschikbaar tijdvak te vinden

DURING

BEFORE

AFTER



Gebruik komt vast te zitten

Noodzaak tot meeting ontstaat

Gebruiker wilt bepaalde mensen aanwezig hebben Collega’s uitnodigen

Ruimte selecteren

Mensen dragen agendapunten aan

Mensen dragen stukken aan

Gebruiker stelt agenda op

Gebruiker mailt planning, notulen 
en de gewenste voorbereiding

Meeting begint (intro)

Door geschoven

In een kleiner team opgepakt

Toch opgepakt ten koste
van een ander agendapunt

Afspreken wie notuleert

Agendapunt wordt besproken

Taken worden verdeeld / besluiten worden genomen

Notulist maakt het verslag

Notulist stuurt verslag rond

Meer informatie nodig

Gemoedstoestand

Notulist vd Meeting

Deelnemers vd Meeting

Planner vd Meeting

Vlakke organisatie
Sporadische Meeting

Agendapunten die te lang duren worden

Kijken in de agenda van mensen om tijd te vinden
Mensen af laten vallen tot er een tijdvak beschikbaar is
of erg ver in de toekomst plannen

DURING

BEFORE

AFTER



Patterns 
 
Collecting Input 

 
Input Hints (Pagina 31 - UXPin Web UI Patterns 2016) 
 
Input velden worden door middel van input hints verduidelijkt. Hierdoor weet de gebruiker 
wat het systeem van ze verwacht 
 

 
 
 
 
 
  



Social Login (Pagina 60 - UXPin Web UI Patterns 2016) 
 
De desktop versie van Minute beschikt ook over een Social Login pagina. Hierdoor hoeven 
gebruikers niet steeds door een heel proces heen te lopen om in te loggen. Ook hoeven 
gebruikers niet steeds grote hoeveelheden accounts te onthouden. 
 

  



User Controls 

 
Overflow Menus & Contextual Menus (Pagina 81 & 84 - UXPin Web UI Patterns 2016) 
 
De app beschikt over Overflow Menus waardoor bepaalde opties verborgen kunnen worden 
achter een menu zodat deze het interface niet overspoelen. Dit menu is context sensitief. 
 
 

 
 
 



Navigation & Wayfinding 

 
Sticky (Fixed) Navigation (Pagina 81 & 84 - UXPin Web UI Patterns 2016) 
 
De navigatie van de site is sticky. Hierdoor heeft de gebruiker altijd een punt om op terug te 
vallen als de gebruiker verdwaalt raakt. 
 

 
 
 
  



Navigation & Wayfinding 

 
Popovers (Pagina 113 - UXPin Web UI Patterns 2016) 
 
Minute gebruikt Popovers om informatie te communiceren aan de gebruiker. Op deze 
manier wordt de workflow van de gebruiker niet verstoord door ze naar een ander scherm te 
navigeren voor informatie. 
 

 
 
 
 
  



Minute Mobile: (https://www.serebii.net/index2.shtml)  

 
Smart Keyboard (Pagina 16 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan door middel van smart keyboards relevante informatie invoeren. Wat 
opvalt is dat Minute het toetsenbord van de OS gebruikt. Maar voor datum en tijd gebruikt 
Minute custom toetsenborden. Dit is minder elegant. De gebruiker is de toetsenborden van 
de OS gewend dus is het verstandig om hier aan vast te houden. 
 

  

https://www.serebii.net/index2.shtml


Action Bars (Pagina 24 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De applicatie gebruikt action bars waarbij de meest frequent gebruikte acties makkelijk te 
bereiken zijn. Op deze manier kan de gebruiker deze zonder teveel gedoe bereiken. Deze 
taskbars zijn context sensitief. Dat wil zeggen dat de acties veranderen afhankelijk van de 
pagina waarop de gebruiker zich bevindt.  
 

 
 
 
 
 
  



Social Login (Pagina 26 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan naast het aanmaken van een account inloggen door middel van LinkedIn, 
Facebook en Google. Hierdoor wordt het makkelijker gemaakt voor de gebruiker om in te 
loggen en dit scheelt het bijhouden van honderden accounts en wachtwoorden. 
 

  



Swiping for Actions & Discoverable Controls (Pagina 32 & 38 - UXPin Mobile UI 
Patterns) 
 
De gebruiker kan de meetings verwijderen door deze opzij te swipen. Er verschijnt hierdoor 
een verwijder knop. De gebruiker moet hier echter nog een actie uitvoeren. De flow is hier 
dus: Knop swipen > verwijderen > confirmation > klaar. Hierdoor kost het 3 acties om een 
vergadering ‘snel’ te verwijderen.  
 

   



Navigation 
 
Walkthroughs & Coach Marks (Pagina 50 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan een walkthrough volgen door het gehele programma en zo leren hoe het 
werkt. Wat ik echter niet goed vind aan de manier waarop dit pattern is toegepast is dat het 
door de gehele app heen gaat en ook nog eens van pagina wisselt tijdens de tutorial. De 
coach marks zijn in Minute gedaan door middel van tekstblokjes met een pijl. 
 

   



Overflow Menus (Pagina 53 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De app beschikt over Overflow Menus waardoor bepaalde opties verborgen kunnen worden 
achter een menu zodat deze het interface niet overspoelen. Dit menu is in de app context 
sensitief. 
 

  



Vertical Navigation (Pagina 66 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
Het meeting scherm bevat een verticale navigatie.  
 

  



Popovers (Pagina 68 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De app laat additionele informatie zien door middel van popovers. De gebruiker wordt 
bijvoorbeeld in het begin verteld hoe ze een nieuwe meeting aanmaken door middel van een 
popover. 
 

  



Data & Content Management 
 
Empty States (Pagina 123 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
Als de app leeg is laat deze geen meetings zien. (De voorbeeld meeting kan niet verwijderd 
worden) Ik denk dat hier gemiste kansen liggen. Door middel van dit scherm zou de 
gebruiker kunnen leren hoe je een meeting maakt. 
 

  



Pull to Refresh (Pagina 131 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan de content omlaag swipen om de lijst te verversen. 
 

   



Patterns 
 
Minute Mobile 

 
Smart Keyboard (Pagina 16 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan door middel van smart keyboards relevante informatie invoeren. Wat 
opvalt is dat Minute het toetsenbord van de OS gebruikt. Maar voor datum en tijd gebruikt 
Minute custom toetsenborden. Dit is minder elegant. De gebruiker is de toetsenborden van 
de OS gewend dus is het verstandig om hier aan vast te houden. 
 

  



Action Bars (Pagina 24 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De applicatie gebruikt action bars waarbij de meest frequent gebruikte acties makkelijk te 
bereiken zijn. Op deze manier kan de gebruiker deze zonder teveel gedoe bereiken. Deze 
taskbars zijn context sensitief. Dat wil zeggen dat de acties veranderen afhankelijk van de 
pagina waarop de gebruiker zich bevindt.  
 

 
 
 
 
 
  



Social Login (Pagina 26 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan naast het aanmaken van een account inloggen door middel van LinkedIn, 
Facebook en Google. Hierdoor wordt het makkelijker gemaakt voor de gebruiker om in te 
loggen en dit scheelt het bijhouden van honderden accounts en wachtwoorden. 
 

  



Swiping for Actions & Discoverable Controls (Pagina 32 & 38 - UXPin Mobile UI 
Patterns) 
 
De gebruiker kan de meetings verwijderen door deze opzij te swipen. Er verschijnt hierdoor 
een verwijder knop. De gebruiker moet hier echter nog een actie uitvoeren. De flow is hier 
dus: Knop swipen > verwijderen > confirmation > klaar. Hierdoor kost het 3 acties om een 
vergadering ‘snel’ te verwijderen.  
 

   



Navigation 
 
Walkthroughs & Coach Marks (Pagina 50 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan een walkthrough volgen door het gehele programma en zo leren hoe het 
werkt. Wat ik echter niet goed vind aan de manier waarop dit pattern is toegepast is dat het 
door de gehele app heen gaat en ook nog eens van pagina wisselt tijdens de tutorial. De 
coach marks zijn in Minute gedaan door middel van tekstblokjes met een pijl. 
 

   



Overflow Menus (Pagina 53 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De app beschikt over Overflow Menus waardoor bepaalde opties verborgen kunnen worden 
achter een menu zodat deze het interface niet overspoelen. Dit menu is in de app context 
sensitief. 
 

  



Vertical Navigation (Pagina 66 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
Het meeting scherm bevat een verticale navigatie.  
 

  



Popovers (Pagina 68 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De app laat additionele informatie zien door middel van popovers. De gebruiker wordt 
bijvoorbeeld in het begin verteld hoe ze een nieuwe meeting aanmaken door middel van een 
popover. 
 

  



Data & Content Management 
 
Empty States (Pagina 123 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
Als de app leeg is laat deze geen meetings zien. (De voorbeeld meeting kan niet verwijderd 
worden) Ik denk dat hier gemiste kansen liggen. Door middel van dit scherm zou de 
gebruiker kunnen leren hoe je een meeting maakt. 
 

  



Pull to Refresh (Pagina 131 - UXPin Mobile UI Patterns) 
 
De gebruiker kan de content omlaag swipen om de lijst te verversen. 
 

  
 



Patterns 
 
iBabs 

 
Ik mis input hints in iBabs. Het is soms onduidelijk wat er verwacht wordt. 
Er is geen autocomplete. Dat is eigenlijk iets wat wel moet werken. 
iBabs heeft geen User Onboarding (Walkthroughs) 
 
 
  



User Controls 
 
Overflow Menus (Pagina 81 - UXPin Web UI Patterns) 
 
iBabs heeft een overflow menu waarbij verschillende opties worden geankerd zodat het 
scherm minder rommelig is. 
 

 
 
 
 
 
 
  



Navigation & Wayfinding 
 
Searches (Pagina 94 - UXPin Web UI Patterns) 
 
iBabs gebruikt een zoekbalk om naar specifieke meetings te kunnen zoeken. Dit heeft geen 
autofill. 
 

 
 
 
 
 
  



Notifications (Pagina 96 - UXPin Web UI Patterns) 
 
iBabs geeft notificaties als bestanden geüpdate zijn. 
 

 

  



Sticky (Fixed) Navigation (Pagina 102 - UXPin Web UI Patterns) 
 
iBabs heeft een sticky navigatie bovenaan de applicatie. Als de gebruiker naar beneden 
scrollt, dan blijft de navigatie bovenaan staan. 
 

 
 
 
 
  



Vertical Navigation (Pagina 105 - UXPin Web UI Patterns) 
 
De verticale navigatie in iBabs zorgt ervoor dat de gebruiker altijd toegang heeft tot de 
belangrijkste navigatie items zonder dat dit de horizontale navigatie overvol maakt. Er wordt 
gebruik gemaakt van labels om de navigatie te categoriseren.  
 

  



Slideouts (Drawers) - (Pagina 109 - UXPin Web UI Patterns) 
 
De verticale navigatie is tevens een slide out. Op deze manier kan de gebruiker de navigatie 
verbergen wanneer deze teveel ruimte in beslag neemt. 
 

 



Patterns 
 
MeetingKing 

 
MeetingKing is wat mij betrefd de minst gebruikersvriendelijke applicatie waar ik naar heb 
gekeken. De gehele applicatie oogt naar mijn inzicht rommelig. Er is weinig visuele 
hiërarchie te bekennen waardoor veel content door elkaar heen beweegt. Daarnaast 
communiceert de applicatie bepaalde features niet. Er staat bijvoorbeeld heel prominent 
“Parking Lot” in het meeting scherm. Maar in deze context begrijp ik echt niet wat dit nu voor 
nut heeft. Wat ik wel interessant vind is dat MeetingKing de mogelijkheid aanbiedt om een 
free-form meeting te houden. In weze krijgt de gebruiker in deze stand een leeg invoerveld 
voorgeschoteld en mogen ze dit naar eigen inzicht opmaken. Dit zou wellicht interessant 
kunnen zijn voor Minute. 
 
  



Collecting Input 
 
Input Hints (Pagina 31 - UXPin Web UI Patterns) 
 
MeetingKing gebruikt input hints om duidelijk te maken aan de gebruiker wat er van ze 
verwacht wordt. Dit wordt echter consequent toegepast. Zo hebben sommige invoervelden 
geen input hints.  
 

 

 

 
 
 
 
  



Default Values & Autocomplete (Pagina 39 - UXPin Web UI Patterns) 
 
MeetingKing gebruikt autocomplete om het de gebruiker makkelijk te maken om bepaalde 
gegevens in te voeren. 
 

 
 
 
  



Drag-and-Drop Actions (Pagina 71 - UXPin Web UI Patterns) 
 
MeetingKing gebruikt drag en drop actions om agendapunten te sorteren. 
 
 

 
 
 
  



Navigation & Wayfinding 
 
Searches (Pagina 94 - UXPin Web UI Patterns) 
 
MeetingKing gebruikt een zoekbalk om naar specifieke meetings te kunnen zoeken. Dit heeft 
geen verbazingwekkend genoeg geen autofill, desondanks dat dit elders in de applicatie wel 
terug komt. 
 

 
 
 
 
 
  



Sticky (Fixed) Navigation (Pagina 102 - UXPin Web UI Patterns) 
 
MeetingKing heeft een sticky navigatie bovenaan de applicatie. Als de gebruiker naar 
beneden scrollt, dan blijft de navigatie bovenaan staan. Of dit een elegante navigatiebalk? 
Dat is natuurlijk een andere vraag. 
 

 
 



Patterns 
 
Wisembly Jam 

 
Bij Wisembly Jam merk ik dat er te weinig met tekst wordt gewerkt en te snel een icoon 
wordt aangegrepen. Daardoor weet ik van tevoren niet wat een icoon doet. Hierdoor voel ik 
me snel verdwaalt.  
Wat Wisembly Jam wel goed doet is het geven van instructies op de gewenste input van een 
gebruiker. De input hints zijn to the point. 
Wat me opvalt is dat er een timer te zien is in Wisembly Jam. Deze kan getoggled worden 
door de gebruiker. Ik vind het vervelend dat deze timer niet ingesteld kan worden. Er is een 
standaardwaarde van 5 minuten. Wanneer de timer nog 30 seconden over heeft begint deze 
te knipperen. Zodra deze is verlopen gebeurt er niets. 
Ook vind ik het scherm te rustig met te veel witruimte waardoor de content op mij af komt. 
 
  



Collecting Input 
 
Input Hints (Pagina 31 - UXPin Web UI Patterns) 
 
Wisembly Jam gebruikt input hints om duidelijk te maken aan de gebruiker wat er van ze 
verwacht wordt. 
 

 
 
 
 
  



Keyboard Shortcuts (Pagina 31 - UXPin Web UI Patterns) 
 
Wisembly Jam geeft gebruikers de optie om veel gebruikte features door middel van 
shortcuts sneller te gebruiken.  
 

 
 
 
  



User Controls 
 
Overflow Menus (Pagina 81 - UXPin Web UI Patterns) 
 
Wisembly Jam gebruikt her en der overflow menus om extra opties te verbergen.  
 

 
 
 
 
 
 
  



Navigation & Wayfinding 
 
Searches (Pagina 94 - UXPin Web UI Patterns) 
 
Wisembly Jam gebruikt een zoekbalk om naar specifieke meetings te kunnen zoeken. Dit 
heeft geen autofill. Maar bij Wisembly Jam worden de zoekresultaten aangepast op basis 
van de input. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Vertical Navigation (Pagina 105 - UXPin Web UI Patterns) 
 
De verticale navigatie in Wisembly Jam is tweedelig. Een deel is overal beschikbaar. Het 
andere deel bevindt zich alleen in het meeting scherm. Wat mij vooral opvalt is dat beiden 
alleen beschikken over iconen en geen tekstuele omschrijving. Hierdoor merk ik dat de 
balken weinig toegevoegde waarde hebben omdat ik niet weet welke opties waar 
beschikbaar zijn. 

 
 
 
  



Slideouts (Drawers) - (Pagina 109 - UXPin Web UI Patterns) 
 
De rechter vertical navigation in het meeting scherm beschikt over een slideout. Hiermee 
kan de gebruiker rollen toebedelen alsmede zien wat de rollen inhouden. 
 

 
  



Modals - (Pagina 116 - UXPin Web UI Patterns) 
 
Wanneer de gebruiker een template wilt inladen wordt dit gedaan door middel van een 
modal. Hierdoor wordt de aandacht van de gebruiker losgetrokken van de gehele pagina en 
gericht op de rustigere plek waar op dat moment een actie vereist is. 
 

 
 




