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Voorwoord
Tijdens het project heb ik focus gelegd op de belangrijkste flow. Dit was voor mij het
aanmaken van vergaderingen en deze houden. Tijdens het proces heb ik 8 versies gemaakt en
deze heb ik vaak getest. Dit document geeft weer hoe de prototypes zijn veranderd tussen
de versies. Ik beschrijf hoe ik heb getest, wat de inzichten zijn en hoe deze vertalen naar de
nieuwe versie. Ik refereer bij iedere versie naar de bijlage waar mijn interviews uitgeschreven
staan. In mijn dossier zijn video’s te vinden waarin ik het prototype demonstreer. Ook is er
een link beschikbaar naar het live prototype.
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1. Overzicht van testmomenten
Tijdens het proces heb ik vaak getest, om dit overzichtelijk te maken heb ik deze tabel
gemaakt.
Prototype Versie 1

1x Stakeholder review

Prototype Versie 2

1x Stakeholder review
2x User tests

Prototype Versie 3

1x Stakeholder review
1x User test

Prototype Versie 4

1x Stakeholder review
2x User tests

Prototype Versie 5

2x Stakeholder review
2x User tests

Prototype Versie 6

1x Stakeholder review
1x User test

Prototype Versie 7

1x User test

Prototype Versie 8

1x User test
2x UX Expert reviews
1x Visual Expert review
1x Stakeholder review

One page flow

1x Stakeholder review
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2.1. Versie 1

Testvorm
De eerste versie van het prototype was nog niet goed genoeg om te mogen testen bij echte
gebruikers. Hiervoor had ik dan ook geen toestemming gekregen vanuit Decos. Daarom heb
ik deze eerste versie getest met Martijn en Rianda. Ik heb een korte demo gegeven van het
prototype en heb ze toen kritische feedback laten geven. Hoewel ze onder de indruk waren
van de eerste stap hadden ze wel een aantal punten die beter moesten. Versie 1 is te vinden
via deze link:
https://xd.adobe.com/view/38f30b03-9360-4446-6b00-7a2fb677e4b9-4ec2/
Inzichten & Feedback
- De schaduwen zijn te hard
- De layout oogt veel te druk
- De linker balk is rommelig
- De JOIN styleguide wordt nog niet goed genoeg toegepast
- Te veel verschillende kleuren die schreeuwen
- Balkjes zouden kunnen werken maar zijn momenteel nog onrustig
- Pop-ups en knoppen zijn niet volgens styleguide
- Documentenbak rommelig
- Elementen moeten meer ademen
- Gebruik meer witruimte
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2.2. Versie 2

Wijzigingen sinds vorige versie
Op basis van de feedback van Martijn en Rianda heb ik het prototype opnieuw gebouwd.
Hierbij heb ik de styleguide beter proberen te hanteren. Ik heb de schaduwen flink omlaag
gehaald en heb een minder grote hoeveelheid kleuren gebruikt. Ik heb de menubalk meer
gebaseerd op die van JOIN. Ook beschikt de flow nu over een duidelijk stappenplan wat de
gebruiker kan doorlopen. Hiermee speelt mijn nieuwe versie beter in op het concept van in
stappen werken. Hierbij probeer ik ook mijn eerste stap te zetten richting een voor, tijdens
en na proces. Ik heb veel extra features in het prototype gestopt zoals het herindelen van
agendapunten en het verwijderen in bulk. In deze versie heb ik ervoor gekozen om duidelijk
de verschillende functies in aparte blokjes te plaatsen. Dit deed ik om duidelijk aan te geven
welke functies apart van elkaar stonden. Het publiceren van de meeting kan nu ook in de
toekomst. Op deze manier kan een gebruiker een meeting klaarzetten voor livegang zonder
dat ze dit handmatig hoeven te doen. In het meeting scherm heb ik nu een samenvatting van
de agenda geplaatst zodat de gebruiker in één oogopslag kan zien wat er op de agenda staat.
Ook de meeting details heb ik verplaatst naar de zijbalk. Dit heb ik gedaan om visueel meer
rust aan te brengen in het ontwerp.
Testvorm
Zie bijlage p25-p28 voor uitgeschreven verslagen.
Deze versie heb ik getest bij Rianda en bij twee medewerkers van Decos. Ik heb korte
verslagen van deze testmomenten geschreven. Versie 2 is te vinden via deze link:
https://xd.adobe.com/view/ccb146d6-e69b-43c3-7006-61f58d0bcd4a-ba80/
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Inzichten & Feedback
- Het prototype is rustiger dan het vorige door het gebruik van minder kleur en minder
harde schaduwen
- Nog steeds druk vanwege opgesplitste balkjes, door de balkjes niet op te splitsen zou
wellicht meer rust ontstaan
- Er is vraag naar een versie waarin de balkjes niet opgesplitst zijn. Dit zou extra
- Deelnemer iconen ogen druk aan, teveel
- Archive, delete en leave hebben nut volgens gebruikers
- Archive knop heeft geen bevestiging nodig als deze gebruikt wordt
- Teveel verschillende knoppen, geen consistentie
- Icoon moet altijd voor de tekst staan
- Teveel edit iconen, oogt onrustig
- Andere iteratie gewenst voor de wijze waarop je een agendapunt toevoegt
- De knop “DONE” is wellicht overbodig bij het toevoegen van documenten
- Er mist een samenvatting aan het einde van het proces dat laat zien welke stappen je
hebt doorlopen
- “JUMP TO AGENDA ITEM” is een te lange tekst
- Acties buiten het prototype weergeven in het prototype om testpersoon niet te
verwarren
- Set publishing time is logisch voor gebruikers
- Unpublish meeting is geen logische actie
- Bij een task is het beter om de verantwoordelijke een eigenaar te noemen
- Er is een wens om alleen persoonlijke taken en agendapunten te exporteren naar
notulen
- Er is een wens om op taken te kunnen abonneren zodat je notificaties krijgt als deze
taak voltooid is
- Er is een wens om vanuit Minute ruimtes te kunnen boeken
- Your teams wordt door 1 testpersoon als een positieve bijdrage gezien
- Zoekfunctie en filterfunctie nog onduidelijk wat er achter moet komen te zitten
- De grote plus is duidelijk voor het aanmaken van de meeting
- Progress balk is een fijne toevoeging
- De rol van notulist is duidelijk en een handige feature, heeft iets met rechten te
maken volgens Arjan
- Categoriën zijn een erg fijne toevoeging volgens Arjan, filteren op categorie een fijne
toevoeging
- Voor-proces is duidelijk voor de gebruiker. Ze snappen dat ze de meeting aan het
bouwen zijn
- Scheiding wordt als fijn ervaren
- Undo functie erg fijn
- Kunnen zien wie de eigenaar van een agendapunt is wordt als fijn ervaren
- Follow-up meeting en create minutes knoppen staan nu als keuzes, eigenlijk wil je
allebei kunnen gebruiken
- Select agenda item selectievakje staat los van het agenda item. Niet erg elegant
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2.3. Versie 3

Wijzigingen sinds vorige versie
Op basis van de feedback die ik heb verkregen op de vorige versie heb ik een groot aantal
aanpassingen gedaan. Zo heb ik het prototype nog rustiger proberen te maken door de
hoeveelheid aan deelnemer iconen terug te schalen. Ook heb ik zoveel mogelijk
niet-functionele kleuren grijs gemaakt. Hier wordt het prototype nog rustiger van. Ook heb ik
de hoeveelheid verschillende knoppen verlaagt tot slechts 3 soorten. De belangrijkste
wijziging is dat de item-balken nu één balk zijn in plaats van opgesplitste delen. Dit heb ik
toegepast in de agenda en in het overzicht. Dit hielp ook erg bij het rustiger krijgen van het
prototype. Waar ik erg mee worstelde was de wijze waarop data in deze balken werd
weergeven. Zo probeerde ik 4 elementen in de balk te stoppen: Agendapunt naam,
beschrijving, tijdsvak en eigenaar van het agendapunt. Door edit icoontjes weg te halen
kunnen deze elementen naast elkaar staan zonder druk te ogen. Om nog aan te kunnen
geven dat de items gewijzigd kunnen worden heb ik hover effecten toegepast. Het agenda
item heeft nu alleen nog maar een cijfer en heet geen “ITEM 1” meer. Dit om ruimte te
besparen. Gebruikers gaven aan dat ze bij de timebox vooral denken aan tijd in vaste vakken.
Dus bijvoorbeeld 10 minuten in plaats van 9:00 tot 9:10. Dit heb ik ook in het prototype
verwerkt. Wanneer een gebruiker nu een timebox wilt invullen vraagt het systeem om een
tijdsduur. Daardoor is het ook makkelijker voor de gebruiker om te bedenken hoe lang een
agendapunt gaat duren. Ook maakt dit het herordenen van agendapunten makkelijker. Ik heb
de rearrange items feature aangepast bij de agendapunten. Hier verandert het kebab
menuutje nu in een sleep icoon zodra de gebruiker op rearrange items klikt. Ook is de “select
points” weergave aangepast. Eerder stond het selectievakje naast de balk. Deze heb ik nu in
de balk verwerkt door het cijfer van het agendapunt te laten veranderen in een selectievakje.
In deze versie heb ik ook een samenvatting van de agenda toegevoegd. Vanuit dit scherm
kunnen deelnemers zien welke agenda items er op de agenda staan en welke documenten er
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aanwezig zijn. Vanuit hier gaat de deelnemer ook in staat zijn om documenten in te lezen.
Wat mij ook hielp in de testmomenten is om het toevoegen van documenten in de verkenner
weer te geven. Zo werd de testpersoon niet verward door een stap die ze niet hebben
doorlopen. Ik heb “JUMP TO AGENDA ITEM” verkort tot “JUMP TO ITEM”.
Testvorm
Zie bijlage p29-p30 voor uitgeschreven verslagen.
Ik heb deze versie voorgelegd aan Rianda en aan Anton, een Decos medewerker. Dit was de
laatste versie die ik intern getest heb. Hierna was het prototype goed genoeg om met echte
klanten te testen. Ik heb korte verslagen van deze testmomenten geschreven. Versie 3 is te
vinden via deze link:
https://xd.adobe.com/view/087f3ff0-ea96-4773-6de4-532da3cb6088-7e4e/
Inzichten & Feedback
- Your teams is interessant, alleen wel extra beheer voor gebruiker
- Onderscheid tussen dag en maand fijn
- Kebab menu gaat over context meeting, wordt als fijn ervaren
- Follow-up ontbreekt in de kebab, anders moet je steeds de meeting in
- Wellicht is een prullenbak voor verwijderde items gewenst
- Meeting categorie onduidelijk. Extra beheer. Filteren kan ook met titel
- Next step knop onlogisch, Anton verwacht deze onderin
- Rollen geven aan deelnemers is goed idee, alleen is de betekenis onduidelijk
- Agenda items herordenen kost een extra actie en bevestiging. Slepen gewenst
- Selecteren van meerdere agenda items gaat via radio buttons. Dit suggereert dat er
maar 1 item tegelijk geselecteerd kan worden, dit moeten checkboxes zijn
- Meeting in de toekomst publiceren is fijne feature
- De samenvatting geeft te weinig informatie weer
- Taak aan meerdere mensen toekennen is geen goed idee
- Notities meer ruimte geven en tekstopmaak is gewenst
- Kebab icoon te groot
- Foto’s van deelnemers hebben geen naam
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2.4. Versie 4

Wijzigingen sinds vorige versie
Op basis van de feedback van Rianda en Anton heb ik wijzigingen doorgevoerd in het
prototype. Om te beginnen heb ik de kebab iconen verkleint. De rollen hebben een betere
naam gekregen zodat de gebruiker begrijpt wat deze inhouden. “Can edit” en “Can view”
leken mij een stuk duidelijker. Daarnaast heb ik een functie toegevoegd waarbij fijnproevers
de rollen kunnen verfijnen. Dit heb ik gedaan omdat uit het onderzoek is gekomen dat
diepgaand rechtenbeheer een gewenste feature is. Bij het toevoegen van agenda items is de
invulbalk nu links geplaatst. Dit is gedaan omdat dit gebruikelijk is bij invoervelden. In deze
versie is de hover verwijderd. Dit werkte niet elegant en volgens de WCAG moeten dit soort
acties duidelijker zijn. Daarom is gekozen om het edit icoon rechts in de balk weer te geven.
Vervolgens is het mogelijk om waar dan ook op de balk te klikken om het agenda item te
wijzigen. Dit wordt nu gedaan met een pop-up. Dit is om de gebruiker eventjes uit de ruis van
de agenda weg te halen zodat deze kan focussen op het wijzigen van het enkele agendapunt.
In deze versie is ook gekozen om de titel van het agenda item prominenter te maken zodat
hier focus op ligt. De breedte van de beschrijving is nu ingekort en voorzien van een “See
more” knop. Vanaf deze versie zijn ook sub agendapunten toegevoegd. Deze waren moeilijk
om te plaatsen wegens ruimtegebrek, maar voor nu zijn ze geplaatst onder de chevron. Het
herordenen van agendapunten gaat vanaf nu door het slepen van de balken. Hierdoor is er
geen bevestiging of aankondigings actie meer nodig. In het prototype komt het niet goed naar
voren maar als de gebruiker buiten de teksten hovert met de muis verandert de cursor in een
grijphand. Het selecteren van punten is nu ook opgelost door geen radiobuttons maar
checkboxes te gebruiken. Het toevoegen van documenten is ook versimpeld. De gebruiker
hoeft niet meer op “Done” te klikken als ze klaar zijn met het toevoegen van documenten. In
plaats daarvan kan de gebruiker de documenten module in en uitklappen. Het is zo
ontworpen dat wanneer de gebruiker 1 veld opent er een ander sluit. Zo bewaart het
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systeem de rust en overzichtelijkheid. Tijdens de meeting worden taken en besluiten
aangepast op dezelfde wijze als agendapunten.
Testvorm
Zie bijlage p31-p35 voor uitgeschreven verslagen.
Ik heb deze versie voorgelegd aan Rianda en aan twee klanten. Dit waren mijn eerste
testmomenten met de doelgroep. Versie 4 is te vinden via deze link:
https://xd.adobe.com/view/1bc77892-0ced-4b32-7c31-ff0a1b664c62-6df6/
Inzichten & Feedback
- Nog steeds erg druk, komt door foto’s van deelnemers
- Wel overzichtelijk
- Meeting categorie overbodig
- Waarom maximaal 3 deelnemers? Meetings hebben vaak minimaal 4 deelnemers
- Deelnemers gaan geen eigen foto uploaden
- Foto’s te klein
- Outlook-inspired uitnodigings wijze werkt goed
- Hoe heeft de gebruiker rechten gegeven?
- Huidige rechten scherm is onhandig. Waarom drop-downs? Aan / Uit is beter
- Er is een wens voor een lite versie waarin alle stappen op 1 pagina samen komen
- Gelimiteerd worden tot 1 agendapunt d.m.v. pop-up is fijn
- Voor, tijdens, na proces is positief
- Agendapunten moeten overal kunnen worden aangepast, niet alleen in de stap met
agendapunten
- Agendapunt is overzichtelijk en rustig
- Sub agendapunten niet duidelijk
- Iconen moeten altijd worden voorzien van tekst
- “Select points” met maar 1 functie moet worden “Select points for deletion”.
Daardoor is duidelijk wat er mee bedoeld wordt
- Agendapunten slepen werkt goed
- Er is een wens om tekst aan te kunnen passen door er op te klikken
- Archief functie wordt als fijn ervaren
- Volgens John is het een verbetering ten opzichte van het huidige Minute
- Beter gestructureerd dan iBabs volgens de klant
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2.5. Versie 5

Wijzigingen sinds vorige versie
Tussen versie 4 en 5 zijn grote stappen gezet. Zo heb ik de document preview uitgewerkt.
Deze feature is gebaseerd op de wens van de gebruiker om documenten in de applicatie te
kunnen voorzien van commentaar. De foto’s van deelnemers zijn uit het hoofdscherm
gehaald zodat het overzicht rustiger oogt. Er is gekozen om de deelnemers achter een
klikbare link te plaatsen. Ik heb hier een alternatieve versie van geprobeerd waarbij een cijfer
in een cirkel wordt weergeven. Deze A/B test gaf echter aan dat een klikbare link toch fijner
werkt voor de gebruiker. Dit bleek uit het feit dat een klikbare link duidelijke affordance met
zich meebrengt omdat de gebruiker begrijpt dat ze hierop kunnen klikken. De cirkel had dit
niet. In deze versie is ook gekozen om de rechten los te koppelen van de deelnemers pagina.
Hierdoor kunnen mensen die verwachten dat hun gebruikers toegevoegd worden als ze op
“NEXT STEP” klikken ook nog de rechten wijzigen. De dropdowns in het rechterscherm zijn
gewijzigd. Deze worden nu als toggle weergeven. Ook de rollen hebben een andere naam
gekregen. Editor en viewer zijn de nieuwe namen. Het toevoegen van agendapunten gaat nu
door middel van een klikbare link. Zo kan de gebruiker zoveel agendapunten toevoegen als
ze willen voordat ze een titel invoeren. In deze versie heb ik ook geprobeerd de sub
agendapunten te verbeteren. Dit heb ik gedaan door een plus icoontje naast het
agendanummer te plaatsen. Bij de documenten stap kan een gebruiker nu zien hoeveel
documenten er toegevoegd zijn aan een item. De samenvatting is nu ook voorzien van meer
details. Ook kan de gebruiker nu zien wie er in de meeting “online” is.
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Testvorm
Zie bijlage p36-p42 voor uitgeschreven verslagen.
Ik heb deze versie voorgelegd aan Rianda, Paul de eigenaar van Decos en aan twee klanten. Ik
heb korte verslagen van deze testmomenten geschreven. Versie 5 is te vinden via deze link:
https://xd.adobe.com/view/8cc8ccc7-1389-4aa4-6814-dbdf07508bfc-faf9/
Inzichten & Feedback
- Hoogte van het “dag blokje” in de agendaweergave is vreemd, volledige hoogte
gebruiken
- Gebruikerslijst moet synchroniseren met Outlook
- Tweerichtingsverkeer met Outlook is een must
- 1 Persoon dacht dat deelnemers al uitgenodigd zouden worden bij de stap “invite
participants”
- Stappenplan wederom een fijne feature
- Wens voor Minute Lite bestaat wel degelijk
- Eigenaar Decos erg kritisch, vindt het in stappen werken eigenlijk maar niets
- Toevoegen deelnemers zoals Outlook dit doet wordt als prettig ervaren
- Invite knop wellicht overbodig
- De nieuwe rollen bij rechten spreken voor zich en zijn duidelijk
- De rechten finetuning moet standaard dichtgeklapt zijn
- Import rechten sjabloon is gewenst
- Rechten functie wordt goed ontvangen
- Pop-up bij wijziging agendapunt goed ontvangen bij doelgroep
- Sub agendapunt niet duidelijk, maar: “Gebruiker mag opzich ook wel wat leren”
- Verwijderen agendapunten is een extra actie, vervelend
- Meeting goal wordt weergeven maar kan nergens worden aangepast
- Samenvatting bevat voldoende informatie
- Document preview erg fijne functie, mogelijkheid tot persoonlijke copy erg gewenst
- Er is een wens om taken te voorzien van een status
- Taken en besluiten overzicht zijn voorzien van context, dat wordt als fijn ervaren
- Hoop functies, maar wel overzichtelijk
- Er is een wens om persoonlijke notities te plaatsen bij een agendapunt. Dit kan
momenteel nog niet
- Documenten toevoegen zou in dezelfde stap moeten zitten als agendapunten
toevoegen
- Er is een wens om een bestandsnaam in Minute aan te passen
- Tussentijds opslaan als draft is een must, dit kan momenteel nog niet
- Commentaar op een document en aantekeningen moeten met bepaalde personen
gedeeld kunnen worden zonder dat alle deelnemers dit kunnen zien
- Reageren op elkaars comment is ongewenst bij sommige organisaties, anders vindt de
vergadering in Minute plaats in plaats van in het echt
- Publieke copy oninteressant voor de gemeentelijke markt.
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- Er is een wens om direct in het agendapunt te kunnen typen voor de titel
- Wellicht nog meer ruimte voor de titel
- Commentaar van bepaalde deelnemers aan en uit kunnen zetten is een optie om het
document overzichtelijk te houden
- Door het lange proces angst voortgang kwijt te raken.
- Agenda sjablonen zijn een wens.
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2.6. Versie 6

Wijzigingen sinds vorige versie
Het interessante was dat Paul, de eigenaar van Decos, het maar niks vond dat de gebruiker
zoveel stappen moet doorlopen. Echter is uit mijn onderzoek gebleken dat de doelgroep hier
juist behoefte aan heeft. Omdat ik een aantal keer gehoord heb dat sommige gebruikers
minder bij de hand genomen willen worden ben ik aan de slag gegaan met een Minute Lite.
Deze versie is vanaf versie 7 te zien. Wel heb ik ervoor gezorgd dat gebruikers niet
geforceerd worden om elke keer een pop-up te openen als ze een agendapunt willen
bewerken. Het is vanaf nu mogelijk om in de agendapunt titel te typen. Dit heb ik ook
toegepast op de taken en besluiten in het meeting scherm. Er is in deze versie ook weer een
grote wijziging geweest in de manier waarop agendapunten worden weergeven. De
beschrijving die een gebruiker aan een agendapunt koppelt is nu verstopt. In plaats daarvan
krijgt de titel de volledige ruimte. Ook krijgt de titel een maximum karakter limiet van 100
karakters. Dit is om ervoor te zorgen dat gebruikers titels opschrijven die to the point zijn.
Eventuele aanvullingen kunnen ze in de beschrijving plaatsen. Zodra een gebruiker een
beschrijving heeft toegevoegd is deze te vinden onder de chevron. Hierdoor kan een
gebruiker de beschrijving in- en uitklappen. Een grote aanpassing was de manier waarop de
sticky navigation vormgegeven werd. In deze versie heb ik deze helemaal veranderd. Dit heb
ik gedaan zodat het duidelijker is dat alle features betrekking hebben op de center stage.
Gebruikers zijn nu ook in staat om een draft aan te maken. Hierop kan de gebruiker filteren
in het meeting scherm. Wanneer een gebruiker een meeting aanmaakt zal deze aangemaakt
worden als draft. Ook tijdens iedere stap geeft het programma een bevestiging dat de data is
opgeslagen. Naast de draft functie kan een gebruiker een meeting nu ook archiveren. Hier is
een speciale archiefbak voor. Ook de weergave van meetings in het meeting scherm heeft
een grote omvorming ondervonden. Dit is gedaan om draft meetings beter te kunnen
faciliteren en om een directe verbinding tussen een datum en een meeting te suggereren.
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Uit feedback bleek namelijk dat het niet duidelijk was voor een gebruiker dat de datum en de
meetings met elkaar verbonden waren.
Testvorm
Zie bijlage p43-p45 voor uitgeschreven verslagen.
Versie 6 is beperkt getest. Maar dit komt ook omdat deze versie al snel is door geïtereerd. Ik
heb versie 6 aan Martijn laten zien wegens de vakantie van Rianda en met 1 gebruiker getest.
Een link naar het prototype van versie 6 is te vinden via de link:
https://xd.adobe.com/view/f033460b-51aa-4edd-7bd5-1c42ff7add15-8602/
Inzichten & Feedback
- Het prototype oogt rustig
- Witruimte wordt goed benut
- Bij een lange deelnemerslijst moet de lijst scrollen, niet het invoerveld
- Waarom staat de grote plus er tijdens het aanmaken vergadering? Onnodig?
- Waarom kan een host zich uit een meeting verwijderen?
- Rollen zijn duidelijk en spreken voor zich
- Standaard rechten instellingen zijn goed, lijst compleet
- Rechten sjablonen zijn gewenst vanuit systeembeheer
- Pop-ups wederom ervaren als prettig
- Toevoegen van documenten zou 1 stap moeten zijn samen met de agendapunten
- Dropbox en Google zijn wellicht security issues. Deze opties moeten door
systeembeheer kunnen worden aangepast
- Save as draft geeft zekerheid
- Save knop hoeft niet. Ouderwets. Cloud saving is de norm
- Annoteren in documenten werkt goed
- Pen-dikte is een wens
- Commentaar moet gedeeld kunnen worden met bepaalde groepen
- Filter functie werkt goed
- Gearchiveerde meetings zijn een goede toevoeging en zijn overzichtelijk
- Kleurenschema fijn, alles goed leesbaar
- Layout is goed
- Er zal weinig training nodig zijn voor gebruikers. Dit is positief
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2.7. Versie 7

Wijzigingen sinds vorige versie
Naar aanleiding van het testmoment van versie 6 zijn een aantal wijzigingen en nieuwe
toevoegingen gedaan. Om te beginnen is er eindelijk een serie schermen gemaakt voor het
afsluiten van de meeting. Hiermee is mijn concept voor, tijdens, na eindelijk afgerond. De
reden dat dit lang duurde was omdat ik de flow voor en tijdens de meeting belangrijker vond
en omdat ik worstelde met de uitvoering van de afronding. Daarnaast is het nu ook mogelijk
om een follow-up meeting in te plannen.
Testvorm
Zie bijlage p46-p48 voor uitgeschreven verslagen.
Versie 7 is beperkt getest. Dit is niet vanwege het feit dat ik te weinig testpersonen benaderd
heb maar vanwege het feit dat ik eerdere feedback in versie 8 wilde gaan uitwerken. Ik heb
versie 7 met 1 gebruiker getest. Deze gebruiker was een zeer actieve gebruiker van Minute.
Bij de start van het gesprek is mij dan ook een lijst aangeboden met feedback waar zij en haar
organisatie tegenaan liepen bij het gebruik van Minute. Interessant vond ik dat met versie 7
alles behalve 2 punten van haar feedbacklijst al waren meegenomen. Een link naar het
prototype van versie 7 is te vinden via de link:
https://xd.adobe.com/view/d38174a5-4184-4b14-63da-ef2014fc453e-a5b0/
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Inzichten & Feedback
- Het prototype oogt rustig en overzichtelijk
- In 1 oogopslag de host en hoeveelheid deelnemers zien is fijn
- Teams functie is toch een erg fijne feature
- De flow zit goed in elkaar
- Proces balk is een goede toevoeging
- Outlook koppeling wederom genoemd als essentieel
- Locatielijst moet synchroniseren
- Aanpassingen in de agenda moet een notificatie versturen
- Agendapunten en documenten samen is fijner
- Timer bij timebox is een wens
- Maximum karakterlimiet bij titel is fijn
- Sub agendapunt logisch omdat deze overeenkomt met agendapunt toevoegen
- Bestand annoteren fijn omdat je in dezelfde omgeving blijft
- Waar hoort een comment bij moet duidelijker
- Taak zonder due date waarom is dat mogelijk
- Taak moet net als besluiten zijn voorzien van context
- Geschiedenis van een taak is een interessante feature om naar te kijken
- Taak verantwoordings tekstje is een wens volgens Miranda
- Bij een besluit verwacht Miranda te kunnen zien welke deelnemers er aanwezig
waren. Wie stonden er achter het besluit?
- Notities: Wie heeft wat geschreven?
- Afsluiten meeting werkt goed
- Dynamische minutes zijn erg fijn
- Save Minutes moet worden Download Minutes
- Meetings moeten vindbaar zijn op basis van deelnemers en notities
- Erg enthousiast, grote vooruitgang op bestaand Minute
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2.8. Versie 8

Wijzigingen sinds vorige versie
Op basis van de feedback van versie 6 en 7 heb ik in versie 8 nog een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Zo is de document viewer behoorlijk veranderd. Er is nu visueel zichtbaar in
welke versie van een document er gewerkt wordt (privé of gedeeld). Ook is het nu mogelijk
om in een gedeelde kopie te werken door deze te delen met bepaalde gebruikers. Ook is het
nu duidelijker bij welk stukje tekst een comment hoort.
Testvorm
Zie bijlage p49-p53 voor uitgeschreven verslagen.
Versie 8 is niet meer getest bij de doelgroep. Mijn project loopt ten einde dus ik baseer veel
van mijn wijzigingen nu op eerdere feedback. Wel heb ik 3 experts benaderd om hun mening
te geven op mijn prototype. Ik heb 2 UX designers benaderd en 1 Visual Designer. Hierbij
heeft 1 UX designer mij geholpen bij de Expert review van het bestaande Minute en is de
andere UX designer nog blanco wat betreft dit project. Interessant was dat beide UX
designers moeite hadden om echt kritische feedback te leveren. Volgens hen zat het
prototype erg goed in elkaar. Een link naar het prototype van versie 8 is te vinden via de link:
https://xd.adobe.com/view/6e25ef81-e69b-4e4d-7031-18ffd03e0db4-1814/
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Inzichten & Feedback
- Veel duidelijker dan het bestaande Minute
- Het bestaande Minute was erg minimalistisch maar niet overzichtelijk
- Het nieuwe Minute is overzichtelijk in het menu en in de meeting overview
- Foto’s zijn leuke toevoeging voor wanneer je een naam niet kent
- Stappenplan erg goed, werkt goed in doelgroep met minder digitaal inzicht
- Meteen file aan agendapunt toevoegen erg fijn
- Erg fijn dat een document in de applicatie bekeken kan worden, downloaden zou
extra stap zijn
- Erg veel van Outlook terug te vinden, is herkenbaar en daarom ook goed.
- Teams is handig in de werkomgeving
- Vooruitgang op het bestaande Minute. Bestaande was te simpel
- Veel ingegaan op de kleine details. Goed te merken dat er diepgang is gezocht in de
doelgroep
- Misschien is het interessant voor de creatieve industrie of bedrijven om een Apple
Calendar synchronisatie toe te passen
- De locaties in het detailscherm moet een drop-down zijn voor bedrijven met
ingestelde locaties
- Interessant om te kunnen zien welke ruimtes op die tijden beschikbaar zijn met een
outlook synchronisatie
- Eerste step niet skippen en ook niet de mogelijkheid geven om terug te gaan.
- Deelnemers toevoegen zou wellicht stapsgewijs per team kunnen
- Sommige tekst is vrij klein, in uitgewerkte versie zou dit een tikkeltje groter kunnen
- In plaats van start en einddatums in het stappenplan zou een samenvatting
interessanter kunnen zijn. (16 Participants added bijvoorbeeld)
- Het blokje dat aangeeft hoeveel sub agendapunten er zijn is misschien wat klein.
- Wellicht is het interessant om gebruikers een meeting bovenaan te kunnen laten
pinnen zodat ze hier later nog iets mee kunnen zonder dit te vergeten
- Zoeken in notities moet mogelijk worden
- Terugkerende meetings moet op de een of andere manier terugkomen
- Volgens Rosalie is het nieuwe Minute veel beter dan het bestaande Minute
- Misschien is het interessant voor Minute Lite om meteen te mogen notuleren
- Het subtasks icoon moet beter, Rosalie gaf me een voorbeeld
- Shared copy werkt in de context van een gemeenteraad maar werkt niet als je meer
dan 1 shared groep hebt
- Kleurgebruik is fijn
- Lettertype is goed leesbaar
- Alle functies zitten waar je deze zou verwachten
- Rollen werken goed
- Plusje voor sub agendapunt is te klein
- Het 2tje is misschien wat klein bij sub agendapunten
- Consistentie in iconen is fijn
- Tekst zou wat meer kunnen ademen tussen kop en broodtekst
- De datum staat op een fijne plek in de meeting preview
21

- Misschien “TODAY” toevoegen aan de huidige dag zodat je 100% zeker bent dat de
gebruiker dit begrijpt.
- Het prototype is duidelijk en goed doordacht
- Lijkt alsof het product al werkend en af is

22

2.9. One page flow

Insteek van deze versie
De Minute one page flow is tot stand gekomen op basis van de feedback van een klein deel
van de gebruikers waarmee ik getest heb. Zij wilden meetings kunnen aanmaken zonder dat
ze het hele proces door hoefden te lopen. Dit heb ik aangepakt door een alternatieve flow
aan te bieden. Dit prototype is te vinden met deze link:
https://xd.adobe.com/view/6e25ef81-e69b-4e4d-7031-18ffd03e0db4-1814/
Testvorm
Ik heb samen met Paul, de eigenaar van Decos, gekeken naar de One page flow en de
volledige flow. Hierbij heb ik mijn keuzes uitgelegd en onderbouwd waarom ik bepaalde
keuzes heb gemaakt. Waar hij de vorige test moeite had met de hoeveelheid stappen vond hij
dit deze keer geen probleem. Het feit dat documenten en agendapunten samengevoegd
waren scheelde volgens hem erg veel. Toen ik de one page flow demonstreerde was hij erg
enthousiast. Hij vond dat dit een goede optie was voor gebruikers die niet het hele proces
door wilden lopen. Hij had eigenlijk vrij weinig opmerkingen over het prototype. Alleen de
volgende punten kwamen nog naar voren:
- Het agendapunten overzicht in meeting scherm moet inklapbaar worden
- In de PDF moet de gebruiker kunnen in- en uitzoomen
- In de PDF moet de gebruiker fullscreen kunnen werken
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3. Bijlage
Tijdens het project heb ik focus gelegd op de belangrijkste flow. Dit was voor mij het
aanmaken van vergaderingen en deze houden. Tijdens het proces heb ik 8 versies gemaakt en
deze heb ik vaak getest. Dit document geeft weer hoe de prototypes zijn veranderd tussen
de versies. Ik beschrijf hoe ik heb getest, wat de inzichten zijn en hoe deze vertalen naar de
nieuwe versie. Ik refereer bij iedere versie naar de bijlage waar mijn interviews uitgeschreven
staan. In mijn dossier zijn video’s te vinden waarin ik het prototype demonstreer. Ook is er
een link beschikbaar naar het live prototype.
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3.1. Versie 2
Arjan
Ik heb met Arjan, een actieve gebruiker van het huidige minute, het Minute 2.3 prototype
getest. Ik heb hem gevraagd of hij de applicatie nog herkent. Hij zag meteen gelijkenissen en
zag ook waar de applicatie anders was. Om te beginnen was hij erg te spreken over de
vormgeving. Hij noemde het “Heel erg mooi.”.
Ik heb met Arjan het prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergadering voorzien van details
- Agenda items toevoegen
- Meer items toevoegen
- Documenten toevoegen
- Document verwijderen en dit ongedaan maken
- Meeting publiceren
- Meeting prive zetten
- Meeting starten
- Taken / besluiten / notities maken
- Afsluiten meeting
- Vervolg meeting inplannen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
Gelijk viel Arjan de functie “Your Teams” op. Ik vroeg hem wat hij verwachtte waar deze
functie voor diende. Hij zei dat hij verwachtte dat hij hiermee kan kiezen of hij alleen
meetings met bepaalde teams kan zien. Dit had hij goed geraden. Hij gaf aan dat hij hier
enorm blij mee zou zijn. Ook gaf hij aan dat de filter functie iets is waar hij graag gebruik van
zou maken. Wel vroeg hij zich af wat er achter de filterfunctie te zien zou zijn. Dit gaf hij ook
aan over de zoekfunctie. Heel fijn, maar waar zoek je naar?
Toen ik hem de opdracht gaf een meeting aan te maken greep hij al snel de ‘plus’ aan. Hij
snapte hoe hij de informatie in moest voeren in de meeting-details en hij vond de progress
balk ook een fijne toevoeging. Hij begreep wat de functie was van het “minutes” balkje. Hij
verwachtte dan ook dat dit met rechten te maken had. Wel vroeg hij zich af of er ook nog
een mogelijkheid was iedereen te laten notuleren.
Toen Arjan zag dat hij een categorie kon toevoegen raakte hij erg enthousiast. Hij realiseerde
zich dat hij daar waarschijnlijk op kon filteren. Dit zag hij als een groot pluspunt. Hij ging naar
de volgende stap om agendapunten toe te voegen. Arjan begon zich te realiseren dat hij in
een voor-proces zat. Dit was hem duidelijk en hij vond die scheiding fijn. Wel vroeg hij zich af
of hij dit ook met collega’s samen kon doen. Hij voegde agendapunten toe en ging deze
voorzien van details. Hij begreep wat het kebab menu betekende en wat er te vinden was
achter de select items en rearrange items knoppen. Arjan gaf aan dat hij de undo functie erg
fijn vond. Hij voegde hier zelfs aan toe dat hij dit ook graag terug zou willen zien in de
tekstboxen. In het prototype was het voor Arjan onduidelijk dat hij bestanden uit zijn
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verkenner haalde. Hier moet dus een stap worden toegevoegd. Ook was het onduidelijk dat
hij op Done moest klikken als hij klaar was met documenten toevoegen.
Bij het publiceren van de meeting was de unpublish meeting niet duidelijk dat dit de meeting
weer privé zou maken. Hier moet dus een stukje extra functionaliteit en affordance komen.
Arjan vond het fijn dat hij direct naar een agenda item kon springen, dus deze functionaliteit
wordt ook als welkom gezien. Ook vond hij het handig dat hij kon zien wie een agendapunt
ingebracht had. Bij de taken en besluiten gaf hij aan dat hij veel meer tekst zou willen
neerzetten dan dat momenteel mogelijk was. Volgens Arjan moet de notulist degene zijn die
besluiten en taken toevoegt als die persoon deze functie heeft gekregen. Als de meeting is
afgerond vond Arjan de samenvatting nog niet goed genoeg. In zijn ideale samenvatting staan:
Titel meeting, tijd, aanwezigen (Wel en niet gekomen), Agenda en inhoud. Ook gaf hij aan dat
de Follow-up knop en create minutes knoppen niet als keuze moeten worden gepresenteerd.
Hierdoor lijkt het dat je maar één van de twee functies kan uitvoeren.
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Martijn
Ik heb met Martijn, een actieve gebruiker van het huidige minute, het Minute 2.3 prototype
getest. Ik heb hem gevraagd of hij de applicatie nog herkent. Hierop reageerde hij door te
zeggen dat hij de rechterkant erg herkenbaar vond. De linker menubalk herkende hij niet
maar hij vond dat dit redelijk voor zich sprak. Wel gaf hij aan dat hij de applicatie te druk vond
ogen. Hij zei dat hij de kleur spuuglelijk vond en liever een wat rustiger blauw had gezien.
Hierbij verwees hij naar een onderzoek van Google dat ontdekte dat een lichtblauwe kleur
gebruikers langer in de applicatie vast hield. Dit onderzoek heb ik echter niet kunnen
traceren. (Misschien interessant om te kijken of er andere onderzoeken zijn die dit aantonen)
Ik heb met Martijn het prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergadering voorzien van details
- Agenda items toevoegen
- Meer items toevoegen
- Documenten toevoegen
- Document verwijderen en dit ongedaan maken
- Meeting publiceren
- Meeting prive zetten
- Meeting starten
- Taken / besluiten / notities maken
- Afsluiten meeting
- Vervolg meeting inplannen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
Toen ik aan Martijn vroeg waarom hij de applicatie druk vond ogen zei hij dat het kwam door
de vakjes en de deelnemer iconen. Naar zijn idee waren het er teveel. Toen ik Martijn vroeg
of hij een meeting kon verwijderen greep hij snel het kebab menu aan. Dit werkte precies
zoals hij verwachtte. Hij zag ook het nut in van de archive, delete en leave knoppen. Hij vond
echter wel dat een archive knop geen bevestiging nodig had. (Confirmation in deze context,
wel feedback) Toen ik hem vroeg om een meeting aan te maken gebruikte hij de grote plus.
Nadat Martijn details had ingevoerd en de agenda items had toegevoegd vroeg ik hem wat de
knop REARRANGE ITEMS betekende volgens hem. Hij vertelde mij dat hij dacht dat het de
items op de volgorde van tijd zou neerzetten. Ik snapte niet helemaal wat hij bedoelde, maar
dit deed mij wel realiseren dat het belangrijk is dat de gebruiker niet tijdvakken aangeeft maar
tijdsduur. Zo kan de gebruiker de items ook nog op een andere manier sorteren zonder dat
de tijdvakken verkeerd zijn. Martijn vond dat het bolletje van de huidige stap onopvallend
was. Hij had hier graag een gekleurt bolletje gezien. Op die manier trekt het meer de
aandacht. Bij het toevoegen van documenten kwam ik er achter dat het in het prototype
belangrijk is dat de gebruiker de “Verkenner” ook kan gebruiken. Zo raken ze niet verward
door de plotselinge verschijning van documenten. Bij het verwijderen van documenten wilde
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Martijn graag meerdere documenten kunnen selecteren. Toen ik Martijn vroeg wat volgens
hem ‘Set publishing time’ betekende beantwoorde hij deze vraag correct. Toen ik hem echter
vroeg om de meeting op privé te zetten wilde hij naar edit meeting gaan. Unpublish was
volgens hem een manier om een fout aangemaakte meeting ongedaan te maken. Ook zou hij
de status van de meeting liever in de meeting-settings kunnen wijzigen. Bij het starten van de
meeting wilde hij graag kunnen weergeven wat het doel van de meeting is. Ook wilde hij als
het mogelijk is alvast commentaar kunnen toevoegen op bepaalde plekken. Martijn zei dat hij
JUMP TO AGENDA ITEM een te lange tekst vond. Bij de taken gaf hij aan dat hij een taak als
iets ziet waar je een eigenaar over bent, dit is volgens hem een betere benaming. Due by /
due date, hierover was verwarring. Hiervoor moet ik kijken wat het meest gebruikelijk is.
Bij het afronden van de meeting zag Martijn graag een manier om alleen de persoonlijke
punten te exporteren in een samenvatting door middel van een filter. Zo kan hij alleen zien
wat hem aangaat. Ook leek het hem een handig idee om op taken te kunnen abonneren.
Wanneer deze wordt afgerond krijgt hij een notificatie waarna hij verder kan als hij afhankelijk
is van deze taak. Martijn gaf ook aan dat hij via Minute locaties (ruimtes) wilt kunnen boeken.
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3.2. Versie 3
Anton
Ik heb met Anton, een actieve gebruiker van het huidige minute, het Minute 3.1 prototype
getest. Ik heb hem gevraagd of hij de applicatie nog herkent. Hij vond het nog redelijk
herkenbaar. Alleen het onderdeel over teams herkende hij niet. Verder was hij te spreken
over de manier waarop meetings weergeven worden en de mogelijkheid om naar een
bepaalde periode van tijd voort te bewegen.
Ik heb met Martijn het prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering (Alleen nog publish)
- Vergadering voorzien van details
- Collega’s uitnodigen
- Agenda items toevoegen
- Agenda item voorzien van details
- Meer items toevoegen
- Agendapunten rearrangen
- Agendapunten verwijderen
- Verwijderen ongedaan maken
- Documenten toevoegen
- Document verwijderen en dit ongedaan maken
- Meeting publiceren met een publishing tijd
- Meeting starten
- Taken / besluiten / notities maken
- Afsluiten meeting
- Vervolg meeting inplannen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
Anton vond het erg fijn om te kunnen zien wie de eigenaar van een meeting is en wie daarbij
betrokken zijn. Ook zei hij dat hij wel meerwaarde zag in een teams functionaliteit. Echter had
hij wel vragen over hoe je deze beheert. Dit is weer een extra handeling namelijk. Van de
kebab menu’s was hij erg te spreken over de wijze waarop deze context specifiek was. Alles
onder het kebabje had betrekking tot de meeting. Wel miste hij de mogelijkheid om een
follow up te maken vanuit het kebab. Bij het verwijderen van een meeting vond hij de
mogelijkheid om dit ongedaan te maken erg fijn. Wel had hij graag een soort prullenbak
gezien waar hij meetings uit terug kon halen. Het categoriseren van een meeting was volgens
Anton onduidelijk. Hij vond dat settings per meeting ingesteld moeten worden omdat dit
anders weer een extra laag aan beheer toevoegt. Dit betekend niet dat Anton geen nut zag in
het clusteren van meetings. Hij doet dit zelf door gebruik te maken van de titel. Hij zag graag
een manier om meetings te clusteren zonder dat dit extra ruis of beheer kost.
Toen Anton details had toegevoegd aan zijn meeting zei hij dat hij de next step knop
onlogisch gepositioneerd vond. Hij was namelijk bezig met het invoeren van informatie en
zou verwachten dat de knop dan onderin zou komen te staan omdat hij die actie dan afrond.
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Het geven van rollen aan deelnemers was volgens Anton een goed idee. Echter gaf hij aan dat
de rollen momenteel niet veel vertellen over wat de gebruiker met welke rol kan. Beter zou
zijn om specifiek aan te geven wat iemand wel en niet mag. Hij voegde daaraan toe dat het
wellicht interessant zou zijn om mensen standaard notuleer rechten toe te kennen over
agendapunten die zij zelf hebben ingediend. Anton zei dat hij agendapunten wilt kunnen
slepen zonder dat hij een extra knop moet indrukken. Hij wilt het liefst dat het werkt zoals
het in Trello werkt. Ook zei hij dat het selecteren van meerdere agendapunten onduidelijk is
omdat hier gebruik wordt gemaakt van radio buttons. Toen hij zijn meeting ging publiceren zei
hij dat hij het fijn vond dat hij een meeting in de toekomst beschikbaar kon stellen. Wel lichtte
hij toe dat hierbij een notificatie moet worden gestuurd naar de mensen met
wijzigingsrechten. Mensen zonder deze rechten zouden het vervolgens pas mogen zien zodra
de meeting live is. Volgens hem moest deze meeting dan ook als draft verschijnen in het
overzicht voor de mensen met wijzigingsrechten. Anton miste de sub agendapunten, deze
moeten dan ook helder in beeld verschijnen en open zijn als ze beschikbaar zijn. Volgens
Anton is de samenvatting niet goed. Te weinig details en documenten worden weergeven
zonder de beschrijving van het agendapunt.
Anton zei dat het niet handig is om een taak aan meerdere mensen toe te kennen. Dit omdat
er dan eigenlijk niemand verantwoordelijk is. De mogelijkheid hiertoe was echter wel handig.
De volgorde bij de taken was volgens Anton onlogisch. Het liefst zag hij eerst de taak, dan de
eigenaar van de taak en als laatste de datum. Decisions werd dubbel gebruikt in het kader van
de besluiten. Notities moeten volgens Anton meer ruimte krijgen en hij wilt meer opmaak
functionaliteit krijgen. Met name bold en cursief zijn voor hem belangrijke tools.
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3.3. Versie 4
John
Samen met John Donker, medewerker bij gemeente Zoeterwoude heb ik het 4e prototype
van Minute getest. Vroeger was hij een gebruiker van Minute, echter was hij destijds niet
tevreden over de applicatie. Ik heb met John het prototype doorgelopen volgens de volgende
instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergadering voorzien van details
- Deelnemers uitnodigen
- Agenda item toevoegen
- Agenda item van details voorzienen owner toevoegen
- See more / See less
- Sub Agendapunten toevoegen
- Sub Agendapunten verbergen
- Meer items toevoegen
- Agendapunten volgorde verplaatsen
- Wat gebeurd er als je Select Points klikt?
- Agendapunt verwijderen en ongedaan maken
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan agendapunt 2.1
- Document verwijderen en dit ongedaan maken
- Meeting publiceren in toekomst (Wat betekent dit volgens de gebruiker?)
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Meeting starten
- Notities toevoegen
- Taak toevoegen
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
Ik vroeg John of hij Minute nog herkende. Hierop reageerde hij dat hij het kleurenschema nog
herkende en de agenda ook nog. Maar afgezien daarvan leek het op een compleet nieuwe
applicatie. Hij zei ook dat hij het drukker vond ogen. Hierop vroeg ik waardoor dit kwam. Hij
antwoordde dat het door de horizontale lijnen kwam en doordat de foto’s weergeven
worden. Hierop stelde ik de vraag of het misschien drukker lijkt dan het is omdat Minute
voorheen zo rustig was. Hierop reageerde hij dat dit inderdaad het geval was. We gingen
verder discussiëren over de foto’s. Hij kwam met het goede punt dat de meeste meetings
meer dan 3 mensen hebben, dus om te zien wie er aanwezig zijn moet je al klikken, dus
waarom limiteer je de deelnemers naar 3 personen. Ook gaf hij aan dat zeker de helft van zijn
gemeente geen eigen afbeelding upload in zo’n programma. Daardoor heb je nog niets aan de
foto’s. Daarnaast zijn de foto’s zo klein dat je mensen niet eens zult herkennen.
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Ook realiseerde ik mij tijdens de test dat de locatie van de meeting ontbreekt.
Het aanmaken van een meeting verliep soepel. De plus knop was wederom logisch.
Het invoeren van details verliep ook goed, en de next step knop zat ook op een logische
plek. Ik vroeg John wat hij vond van het uitnodigen van deelnemers. Hierop antwoordde hij
dat hij dit erg logisch vindt omdat dit overeenkomt met Outlook, en dit is wat de meeste
mensen gewend zijn. Hij vroeg zich wel af hoe hij zijn deelnemers rechten heeft gegeven.
Toen we gingen kijken naar de rechten vond hij dat het er veel te veel waren. Specifiek admin
rechten konden er wat hem betrefd wel uit. Verder vond hij dat bepaalde functies
samengevoegd konden worden (Terugkoppelen met Rianda).
Toen ik John agendapunten liet toevoegen en hier info aan liet toevoegen vroeg ik hem hoe
hij dit vond. Hij zei dat hij dit erg fijn vond werken. Hij vond het fijn om erg gelimiteerd te zijn
in de keuzes. Zo zullen met name mensen die minder sterk zijn op technisch gebied in staat
zijn het programma te gebruiken zonder dat dit veel uitleg vergt. Later vroeg ik hoe hij het
vond om een stappenplan te hebben en hoe hij het vond om een duidelijk voor, tijdens en na
systeem te hanteren. Hierop antwoordde hij ook positief. Hij vond dat dit veel verwarring
weghaalde. Hij vroeg zich wel af of hij zijn agendapunten nog kon aanpassen als hij in
documenten zat. Hierop besefte ik mij dat het aanpassen van de agendapunten (Niet het
toevoegen) overal in het proces mogelijk moet zijn.
Toen ik John vroeg wat hij van de weergave van het agendapunt vond was hij positief. Hij
vond het overzichtelijk en helder. Wel gaf hij aan dat hij vond dat meerdere agendapunten in
1 vak zouden moeten vallen. Hij gaf aan dat hij vond dat dingen die in aparte balken
weergeven worden eigenlijk niet bij elkaar horen. Hij gaf wel aan dat hij de beschrijving fijn
vond werken (see less, see more).
Ik vroeg John of hij sub agendapunten kon toevoegen. Hier had hij moeite mee. Toen ik hem
aangaf dat het onder het pijltje te vinden was was hij eigenlijk een beetje teleurgesteld. Hij
vond de Chevron “Het meest gehate onderdeel aan Decos”. Hierbij vertelde hij dat niemand
dit icoon gebruikt omdat niemand zich realiseert dat hier content achter zit. Hij vertelde dat
dit ook een issue in JOIN is. Hij is van mening dat iconen altijd van tekst moeten worden
voorzien omdat er anders mensen zullen zijn die het niet begrijpen. Met name functies
moeten niet achter iconen worden verstopt.
Wel gaf hij aan dat als je eenmaal weet dat dit een functie heeft dat het logisch overkomt. Zo
ook het 2-tje als je een agendapunt met subpunten dichtklapt.
Ik vroeg John wat hij zou verwachten bij het aanklikken van “Select Points”. Hij verwachtte dat
hij hier agendapunten kon afvinken. Ik legde hem uit waarom ik voor “Select Points” had
gekozen ipv ”Delete points”. Hij begreep dit echter wel. Hij gaf als advies om in dat geval
expliciete taal te gebruiken. Het slepen van een agendapunt was ook logisch voor John.
Bij het toevoegen van documenten gaf John aan dat hij dit fijn vond werken. Met name de
sleep bak met Dropbox en drive integratie vond hij fijn. Hij gaf op een gegeven moment aan
dat hij liever gewoon op tekst klikt om het aan te passen in andere schermen als dit zou
kunnen. Ik was het hier met hem eens, maar ik zei dat dit vanwege WCAG voorwaarden niet
mogelijk was. Hij zei dat dit alleen voor burgers van belang is en niet voor overheden.
Ik vroeg John of hij de undo functie fijn vond. Dit vond hij inderdaad fijn, alleen wel vervelend
als de feedback balk snel verdwijnt. Kun je dan nog je spullen terughalen?
Toen ik John vroeg wat de functie “Set publishing time” inhield gaf hij hier correct antwoord
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op. Dit vond hij dan ook een handige functie. Wel gaf hij aan dat hij de publishing date mist in
het overzicht dat de gebruiker krijgt. Verder vond hij het overzichtsscherm erg helder en
voorzien van exact de juiste informatie.
Bij het starten van de meeting vond hij “Jump to Item” ook erg fijn. Het instellen van een taak
owner moet meer overeenkomen met het uitnodigings pattern. Toen ik hem vroeg of de
volgorde logisch was zei hij dat de persoon achteraan moest staan, dat dit het meest
gebruikelijke was. Besluiten waren volgens John ook goed te begrijpen en zien er aantrekkelijk
uit. De archieffunctie op het home scherm werd door John ook erg gewaardeerd. Hij vond
het fijn om soms wat rust te kunnen creëren.
In de algemene zin vond John dit een enorme verbetering ten opzichte van het bestaande
Minute. Hij vind de flow duidelijk en rustiger. In staat zijn om maar 1 item tegelijk aan te
passen is volgens hem ook een fijne feature. Wel vond hij dat sommige functies te verstopt
zaten. Bijvoorbeeld documenten en sub agendapunten. Hij vond deze versie van Minute ook
gestructureerder dan iBabs. In iBabs krijgt hij bijvoorbeeld de gehele meeting te zien terwijl hij
alleen documenten wilt inlezen. In Minute is dit nu mogelijk.
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Charlotte
Samen met Charlotte Serrarens, medewerker bij GGD West Brabant heb ik het 4e
prototype van Minute getest. Ik heb met Charlotte het prototype doorgelopen volgens de
volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergadering voorzien van details
- Deelnemers uitnodigen
- Agenda item toevoegen
- Agenda item van details voorzienen owner toevoegen
- See more / See less
- Sub Agendapunten toevoegen
- Sub Agendapunten verbergen
- Meer items toevoegen
- Agendapunten volgorde verplaatsen
- Wat gebeurd er als je Select Points klikt?
- Agendapunt verwijderen en ongedaan maken
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan agendapunt 2.1
- Document verwijderen en dit ongedaan maken
- Meeting publiceren in toekomst (Wat betekent dit volgens de gebruiker?)
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Meeting starten
- Notities toevoegen
- Taak toevoegen
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
Charlotte werkt in hetzelfde team samen als Suzanne. Hierdoor komen veel van haar flows
overeen met die van Suzanne. Dit betekend dat Charlotte zelf nooit meetings inplant. Soms is
ze wel verantwoordelijk voor het notuleren. Hiervoor gebruikt ze Word. Als ze de notulen
geschreven heeft upload ze die naar sharepoint / JOIN (Volgens mij hebben ze JOIN?). Ze
geeft wel aan dat de notulen nooit leidend zijn omdat ze daar anders teveel van afhankelijk
wordt. Daarom maakt iedereen ook eigen aantekeningen. Ze geeft aan dat iedereen een
eigen manier van verwerking heeft. Zo plaatst zij haar takenlijstje op Outlook.
In de eerste indruk van Charlotte benadrukt ze dat ze veel ziet. Ze vindt het home scherm
wel overzichtelijk. Het is duidelijk wat alle functies inhouden en welke dag de huidige dag is.
Wel geeft ze aan dat de foto’s van de personen niet handig zijn. Dit omdat deze klein zijn.
Bij het aanmaken van een vergadering kon ze de plus vinden. Maar ze vond deze niet logisch
geplaatst. Ze verwachtte dat deze in het rechter scherm zou staan omdat dit de plek is die
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over meetings gaat. Toen ik haar uitlegde over de link tussen Outlook en Minute begon ze
over het feit dat het handig zou zijn als je de Notulen ook zou kunnen vinden in de agenda
afspraak in outlook. Volgens Charlotte is de categorie overbodig. Dit kan ze namelijk ook
gewoon in de naam van de meeting verwerken. De settings van de meeting die aanvankelijk
aan de categorie gekoppeld zouden worden zou je ook op een andere manier kunnen
importeren. Charlotte vroeg zich af of het systeem zou kunnen begrijpen welke settings er
geïmporteerd moesten worden op basis van de naam. Dus stel je schrijft “Board meeting”,
dat het systeem dan begrijpt dat deze meeting eerder geweest is en dan voorsteld de
samenstelling van deze meeting automatisch over te nemen. Op een andere manier zou
kunnen dat je een follow-up meeting maakt en importeert wat je wilt importeren.
Bij het uitnodigen van gebruikers vindt Charlotte het fijn dat het systeem werkt met het
systeem dat Outlook gebruikt. Wel vindt ze het dubbelop dat ze op invite moet drukken om
dit te bevestigen. Volgens haar zou ze ook gewoon mensen moeten kunnen toevoegen door
op next step te drukken hier. Ik zelf zit hierbij in mijn maag met het toekennen van rechten.
Volgens Charlotte is het huidige rechtenscherm onhandig en onoverzichtelijk. Dit moet
gereduceerd worden tot simpele aan / uit knoppen. Ze wilt weinig opties en weinig keuzes
hebben.
Hier ontstond ook het grootste kritiekpunt van Charlotte. Ze vond dat het systeem te veel
afhankelijk was van doorklikken. Ze scrolde liever in plaats van doorklikken. Ze wilt overzicht
hebben over alles wat ze doet. Ze gaf kritiek op het moeten doorklikken voor de
beschrijving, de select points, waarom niet meteen documenten bij agendapunten. Volgens
haar moest er ook gebruik gemaakt worden van een diskette voor het aangeven van
documenten uploaden. Dit moest in het agendapunt staan en niet er onder. Ook wilde ze
vuilnisbakjes en kruisjes zien om items te verwijderen.
Bij het doen van een actie verwachtte ze dat de undo knop links stond omdat dit in outlook
ook zo is.
Uiteindelijk kwam veel van haar kritiek neer op het volgende:
Waarom is het niet gewoon 1 groot leeg typ formulier waarin ik lekker mijn eigen gang kan
gaan.
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3.4. Versie 5
Arthur
Samen met Arthur Rijkers, medewerker bij GGD West Brabant heb ik het 5e prototype van
Minute getest. Ik heb met Arthur het prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergadering voorzien van details
- Deelnemers uitnodigen
- De rechten van rik aanpassen naar editor
- De mogelijkheid tot het sluiten van een vergadering uitzetten voor editors
- Agenda item toevoegen
- Agenda item van details voorzienen en owner toevoegen
- See more / See less
- 2 Sub Agendapunten toevoegen
- Sub Agendapunten verbergen
- Meer items toevoegen
- Agendapunten volgorde verplaatsen
- Wat gebeurd er als je Select Points for deletion klikt?
- Agendapunt verwijderen en ongedaan maken
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Document verwijderen en dit ongedaan maken
- Documenten toevoegen aan agendapunt 2.1
- Meeting publiceren in toekomst (En wat betekent dit?)
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Comment plaatsen in document Financial rapport q1
- Aantekening maken met de rode stift
- Sluit de comments
- Meeting starten
- Notities toevoegen
- Taak toevoegen
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
- Kijken wie er in een meeting zitten
Toen ik Arthur vroeg wat hij zag op het hoofdmenu beschreef hij accuraat welke
functionaliteiten er te vinden waren. Bij het aanmaken van een meeting greep hij de grote plus
aan. Dit was voor hem dan ook een logische stap. Wat Arthur ook logisch vond was het
stappenplan. Ik vroeg hem wat hij ervan vond en hij was hier erg positief over. Voor hem was
dit een helder handvat om het proces mee door te lopen. Wel vroeg hij zich af of er een
Minute Lite zou zijn waarbij je veel van deze stappen snel kon afronden. Dit vond ik een
interessante en ik denk dat ik dit in het advies ga opnemen. Het toevoegen van collega’s
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werkte volgens Arthur logisch. Hij zag de overeenkomst met Outlook en dit was voor hem
fijn. Wel is voor hem wenselijk dat al zijn Outlook contacten gesynchroniseerd worden met
de contactenlijst in Minute. Wat ik interessant vond was dat hij zich afvroeg waarom rechten
een aparte stap was. Juist omdat ik rechten los had gekoppeld. Uiteindelijk vindt hij het niet
storend. Bij het toekennen van rechten vond hij dat de standaard opties voor de twee rollen
duidelijk en logisch waren afgesteld. Editors mogen alles, viewers mogen niets. Wel vroeg hij
zich af of het mogelijk was deze stap te skippen. Wellicht is het interessant om een
onboarding optie toe te voegen die de gebruiker zijn aandacht trekt naar de optie skip step
bij dit scherm. Omdat ik verwacht dat het merendeel van de gebruikers hier geen gebruik van
zullen gaan maken. Een ander voorstel dat Arthur had was dat er een optie edit rights komt
te staan bij het toevoegen van gebruikers. Hoe dan ook, Arthur wilt niet de rechten opties
open zien staan, dit is voor hem overweldigend.
Bij het aanpassen van de rollen klikt Arthur eerst op de naam van de gebruiker, dit moet dus
ook een mogelijkheid zijn. Ik vroeg arthur hoe hij om zou gaan met terugkerende rechten
patronen. Hierbij stelde hij een import rechten functie aan. Over de rechten functie is Arthur
echter wel positief. Hij vindt het fijn dat dit een optie is voor power users die hier gebruik van
willen maken.
Het toevoegen van een agendapunt werkt volgens Arthur prima. Hij stoort zich ook niet aan
het feit dat hij een pop-up krijgt. Sterker nog, dit ervaart hij als prettig. Hij zei wel dat er
binnen zijn organisatie 3 soorten agendapunten zijn, waarbij de host van dat punt de groep
wilt informeren, een verzoek wilt doen of een besluit wilt maken. Hij vroeg zich af of het
mogelijk was dit per agendapunt kenbaar te maken zodat mensen weten wat er van ze
verwacht wordt.
De see less / see more functie in de beschrijving omschrijft Arthur als “Netjes” hij vindt het
niet storend en lekker werken.
Het toevoegen van sub agendapunten ging eigenlijk per ongeluk. Hij wist van tevoren niet wat
dit voor optie was en klikte er per ongeluk op. Wel gaf hij aan dat zodra hij het gedaan had
dat hij snapte wat dit deed. Hij zei ook: “Mensen mogen het programma ook best een beetje
leren.”
De functie select points for deletion werkte exact zoals Arthur verwachtte. Wel vindt hij het
vervelend dat hij hiervoor een extra actie moet invoeren. Het liefst wilt hij gewoon op
prullenbakjes klikken om het in 1 keer te verwijderen. (Misschien slimme functie om te
detecteren dat als een gebruiker een verwijder actie heeft gedaan en niet op undo klikt en dit
vervolgens nogmaals doet om geen delete pop-up meer te weergeven).
Het slepen van een agendapunt werkt precies zoals Arthur het verwacht had. Het toevoegen
van documenten werkte goed volgens Arthur. De puntjes en namen bij de subdocumenten
missen.
Het publiceren van de meeting werkt prima. Ook wist Arthur correct te vermelden wat de
“SET PUBLISHING TIME” betekende en welke functie dit heeft.
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Bij het meeting overview merkte hij op dat hij nooit een meeting goal had opgegeven. Dit heb
ik zelf ook over het hoofd gezien.
Verder vindt hij dat er voldoende informatie te vinden is op de samenvatting.
Bij het document preview werkte alles volgens hem prima. Het waren fijne features voor de
mensen die dit gebruiken. Hij gaf wel aan dat hij persoonlijk de brondocumenten ter plekke
aanpast. Hij vindt het fijn dat er een private en public copy is van ieder document.
Wat ik interessant vond was dat Arthur uit zichzelf de aanpassingen opsloeg zonder dat ik dit
aangaf. Wel moet hier een popup komen als iemand weg wilt gaan voordat de wijzigingen zijn
opgeslagen.
Arthur zei dat hij momenteel nog een optie mist voor gebruikers om zelf agendapunten in te
schieten. Dit is een feature waar ik nog mee aan de slag moet.
Type your text moet klikbaar zijn in het prototype.
Arthur merkte op dat hij eigenlijk verwachtte dat er een status aan taken kan worden
toegekend. Het takenoverzicht en het besluiten overzicht werden als positief ervaren. Arthur
zei dat dit vooral komt omdat er een context vermeld wordt.
Ik vroeg Arthur welke versie van participants zijn voorkeur had. Ik liet eerst de klikbare tekst
versie zien. Deze was volgens hem duidelijker dat hij hierop kon klikken.
Volgens Arthur doet Minute een hoop. Maar hij vindt het wel overzichtelijk. De agenda in
stappen aanmaken werkt goed en deze stappen zijn helder gecommuniceerd. De enige
opmerking die Arthur nog had was dat hij de documenten graag weer zou willen uploaden
naar een centrale werkplek nadat hij klaar is met het leveren van commentaar op deze
documenten.
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Linda
Samen met Linda Bitter, medewerker bij de Gemeente Leiden heb ik het 5e prototype van
Minute getest. Ik heb met Linda het prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Item voorzien van titel
- Meer punten toevoegen
- Agendapunt 1 voorzien van beschrijving en tijd
- Beschrijving weergeven
- Subagendapunten toevoegen
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan 1.2
- Publish meeting
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Comment plaatsen in document Financial rapport q1
- Aantekening maken met de rode stift
- Sluit de comments
- Meeting starten
- Notities toevoegen
- Taak toevoegen
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
- Kijken wie er in een meeting zitten
Linda haar eerste indruk was minder positief. Ze vond dat er weinig overzicht op het meeting
scherm te vinden was. Ze zou de meetings liever in een tabelweergave gezien hebben.
Ook gaf ze aan dat ze de hoogte van het blokje van de dag onlogisch vond. Ze vond dat dit
net zo lang moest zijn als de hoeveelheid meetings op die dag.
Ik vroeg Linda of ze wist hoe ze zou kunnen zien welke deelnemers aanwezig waren in de
meeting. Hier dacht ze dat ze het kebab menu moest gebruiken. Dit klopt echter niet. Toen
ze doorkreeg dat ze op de tekst moest staan met haar cursor vertelde ze dat ze een hover
effect verwacht had.
Toen ik haar de andere versie liet zien met het cirkeltje vertelde ze dat ze de klikbare tekst
toch duidelijker vond. Het doorlopen van het stappenplan werkt volgens Linda erg logisch.
Linda vroeg zich af of de deelnemerslijst gekoppeld is met Outlook. Ze vroeg ook of de
meetings heen en weer synchroniseren. Dit is dus echt een grote behoefte.
Linda gaf aan dat ze verwachtte dat invite het afronden van de stap is bij het uitnodigen van
deelnemers. Ze zou verwachten dat ze mensen kan uitnodigen door op enter te drukken.
Ook zei Linda dat ze überhaupt niet verwacht dat ze nu al mensen kan uitnodigen. Dit zou
voor haar de laatste stap zijn.
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Ook zou Linda de knop “NEXT STEP” onderin verwachten en niet in de progress balk.
Als het ging om rollen rechten vroeg ik wat een viewer kon en wat een editor kon. Volgens
Linda zou een editor alles moeten kunnen en een viewer niets. Wel gaf Linda aan dat de
persoon die de agenda aanmaakt niet perse degene is die aanwezig is. Dus rechten
toekennen moet niet alleen kunnen voor mensen die de meeting aanmaken. Met name het
recht van notuleren is volgens Linda belangrijk.
Linda vindt het belangrijk dat ze persoonlijke aantekeningen kan plaatsen bij een agendapunt
en deze aantekeningen met specifieke personen kan delen. Dit kan momenteel nog niet.
Het typen van het agendapunt in de agenda werkt lekker. Wel zou Linda met sjabloon
agenda’s willen werken omdat ze vaak dezelfde agenda structuur heeft. Het plusje van de sub
agendapunten werkt niet lekker volgens Linda. Hierachter had ze opties verwacht. Het
uitvouwen van de beschrijving van het agendapunt werkt echter wel goed.
Linda zei dat Notubizz met de rechtermuisknop werkt voor het toevoegen van sub
agendapunten.
Linda vond dat documenten toevoegen gewoon bij het toevoegen van agendapunten hoorde.
Ik vroeg haar of ze in dat geval niet verdwaald in de interface. Dit was volgens haar geen
issue. Wel wilde ze graag in staat zijn om de bestandsnaam aan te passen van het document
in Minute. Het tweetje dat aangeeft dat er twee sub agendapunten zijn is ook helder voor
Linda. Linda zei dat ze vanuit haar mail documenten wilt kunnen slepen naar de applicatie. Dit
kan als het goed is zodra er een drag en drop functie is.
Linda vroeg zich ook af of ze tussentijds de meeting kon opslaan als draft. Deze functie is
momenteel nog niet beschikbaar maar wel gewenst. Ook wilde Linda de meeting op ieder
moment kunnen publiceren.
Bij het achterlaten van commentaar op een document vertelde Linda dat ze commentaar
alleen met bepaalde deelnemers zou willen kunnen delen. Volgens Linda was het overigens
overbodig om op elkaars reactie te reageren omdat de discussie in de meeting moet
plaatsvinden. Mede om deze reden vindt de gemeente een publieke kopie van een document
niet heel erg interessant.
Linda vertelde ook dat ze een meeting altijd live verwacht, niet dat deze eerst geopend moet
worden. Wel was ze enthousiast over de structuur van de meeting zelf. Deze was logisch en
sprak voor zich. Over de applicatie als geheel was ze ook positief. Ze vond het lekker werken
met name om in stappen een agenda aan te maken.
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Paul
Samen met Paul Veger, de eigenaar van Decos heb ik het 5e prototype van Minute getest. Ik
heb met Paul het prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergader details invoeren
- Deelnemers uitnodigen
- Rechten van Rik Bakker van viewer naar editor
- Editors het recht van het sluiten van de meeting ontnemen
- Agendapunt toevoegen
- Item voorzien van titel
- Meer punten toevoegen
- Agendapunt 1 voorzien van beschrijving en tijd
- Beschrijving van agendapunt 1 weergeven
- Sub agendapunt toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan 1.2
- Publish meeting
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Comment plaatsen in document Financial rapport q1
- Aantekening maken met de rode stift
- Aantekeningen opslaan
- Sluit het document
- Meeting starten
- Notities toevoegen aan agendapunt 1
- Taak toevoegen
- Taak titel
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
- Kijken wie er in een meeting zitten
De eerste indruk van Paul was positief. Hij vond het fijn dat het takenoverzicht en het
besluiten overzicht centraal in beeld staan. Zo is de waarde van Minute meteen beter te
overzien. Paul vond deze schermen dan ook erg overzichtelijk.
Tijdens het aanmaken van een vergadering vertelde Paul dat hij weinig energie krijgt van de
hoeveelheid stappen die hij moest doorlopen. Hij gaf hierbij aan dat het als onveilige flow
aanvoelde. Hij was bang dat hij zijn progress zou kwijtraken.
Bij het toekennen van rechten gaf hij aan dat hij het verschil tussen een editor en een host
niet begreep. Ook vond hij dat dit erg veel van de gebruiker vroeg. Hij voelde zich hier net
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een systeembeheerder. Paul vond wel dat deze diepgang er moest zijn, maar niet “In your
face”.
Paul stelde voor dat er twee soorten meeting aanmaak processen zouden moeten zijn. Een
formeel proces waarin je de wizard doorloopt en een informeel proces waarin je alles vrij
kunt opstellen. Paul vond de pop-ups ook niet fijn. Hij raakte hierdoor zijn overzicht kwijt. Hij
wist daardoor niet waar hij nog was. Hij had liever in de agenda zelf tekst aangepast. Voor
Paul is het vooral belangrijk dat hij context kan zien. Paul gaf aan dat hij tekst linkjes ook wat
suf vond en hier liever een icoontje zou zien. Bij de samenvatting van de meeting gaf Paul aan
dat hij de agenda tijden mistte.
Bij de documentweergave vond hij het minder belangrijk om de achtergrond te kunnen zien.
Graag zou hij een fullscreen button te zien krijgen zodat hij het document beter kan lezen.
Over het algemeen krijg ik het gevoel dat Paul niet erg positief is over het product. Hij vindt
de wizard te lang en krijgt niet het gevoel dat er echt een meeting ontstaat. Ook wilt hij meer
in de context werken en zou hij toch graag met teams werken zodat hij een team in één keer
kan uitnodigen. Ook geeft Paul aan dat hij een agenda sjabloon zou willen opslaan.
Veel features van Minute staan volgens Paul teveel op de voorgrond en zou hij liever op de
achtergrond zien. Hij vond het vooral belangrijk dat niet iedereen de wizard voorgeschoteld
zou krijgen.

42

3.5. Versie 6
Eric
Samen met Eric Legtenberg, medewerker bij de Gemeente Almelo heb ik het 6e prototype
van Minute getest. Ik heb met Eric het prototype doorgelopen volgens de volgende
instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergader details invoeren
- Deelnemers uitnodigen
- Rechten van Rik Bakker van viewer naar editor
- Editors het recht van het sluiten van de meeting ontnemen
- Agendapunt toevoegen
- Item voorzien van titel
- Meer punten toevoegen
- Agendapunt 1 voorzien van beschrijving en tijd
- Beschrijving van agendapunt 1 weergeven
- Subagendapunt toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan 1.2
- Publish meeting
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Comment plaatsen in document Financial rapport q1
- Aantekening maken met de rode stift
- Aantekeningen opslaan
- Sluit het document
- Meeting starten
- Notities toevoegen aan agendapunt 1
- Taak toevoegen
- Taak titel
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- Prototype reset
- Meetings verwijderen uit menu
- Kijken wie er in een meeting zitten
- Draft meetings filteren
- Gearchiveerde meetings bekijken
Erik vertelde mij dat hij Minute nog nauwelijks herkende. Dit was voor hem een goed teken
omdat hij niet te spreken was van het bestaande Minute. Wat hem vooral opviel was hoe
overzichtelijk en rustig het prototype oogde. Ik vroeg hem waarom hij dit vond en hierop
antwoordde hij dat hij de agenda rustig vond ogen mede dankzij de ruimte tussen de dagen
en de ruimte tussen de tekst. Daarnaast vond hij het menu ook erg duidelijk. Het aanmaken
van een vergadering ging opzich wel goed. Hij moest even zoeken naar de grote plus maar
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toen hij zich realiseerde dat deze er stond voelde hij zichzelf heel eventjes dom. Hij lachte dit
weg en ging op eigen houtje door de helft van het prototype. Hierbij hoefde ik hem
nauwelijks instructies te geven. Hij vond het uitnodigen van deelnemers erg voor zich
spreken. Wel gaf hij aan dat hij bij lange lijsten de deelnemerslijst zou willen zien scrollen en
niet het invoerveld. Wel gaf Erik aan dat hij niet goed begreep waarom de grote plus er
eigenlijk nog staat. Ik vroeg hem waarom hij dit niet logisch vond. Hierop antwoordde hij dat
hij geen enkele situatie kan bedenken waarin hij tijdens een meeting spontaan een nieuwe wilt
aanmaken. Ik moet hem hierin gelijk geven.
Bij de rechten gaf Erik aan dat hij niet zo goed begrijpt waarom de host zichzelf kan
verwijderen. Wie wordt er dan de volgende beheerder, vroeg hij zich af.
Hij gaf aan dat het secretariaat de meetings vaak inroostert en dat zij hier vaak ook gewoon
in blijven staan als organisator. Dit is volgens hem ook fijn voor deelnemers. Dan kunnen die
zien door wie de meeting aangemaakt is. De rollen waren volgens hem ook vanzelfsprekend.
Het aanpassen van deze rollen overigens ook. De standaard rechten voor de rollen is ook
logisch en deze lijst is volgens Erik compleet. Wel geeft Erik aan dat hij zich kan indenken dat
systeembeheer rechten sjablonen zou willen kunnen aanbieden.
Toen Erik agendapunten ging toevoegen bleek hij de pop-ups erg fijn te vinden. Volgens hem
is dit omdat de pop-up het item van de hele agenda losmaakt. Daardoor kom je eventjes in
een rustige setting waarin je aan 1 agendapunt kunt werken. De beschrijving kan Erik ook snel
vinden. Dat deze verstopt zit hindert hem niet omdat hij eigenlijk alleen de agendapunten wilt
zien. Ook vond hij het plusje voor de sub agendapunten wel logisch. Wel vertelde hij dat het
te klein was om op te maken wat het nu eigenlijk is. Wat voor Erik wel hinderlijk vond was
dat het toevoegen van documenten onder een aparte stap valt. Hij zei dat hij zou verwachten
dat je dit in de agenda doet tijdens het opstellen ervan. Ook gaf hij aan dat de functies van
Dropbox en Google misschien niet door iedereen op prijs worden gesteld in verband met
security. Hij vroeg zich af of systeembeheer deze opties aan of uit zou kunnen zetten.
Ondertussen viel hem de save as draft functie op. Hij gaf aan dat dit logisch was en hij dit als
een gevoel van zekerheid zag. Ik vroeg hem of hij een opslaan knop verwachtte, hierop zei hij
dat hij dit juist niet zou verwachten. Volgens Erik zijn die knoppen ouderwets en moet alles
met de cloud gesynchroniseerd worden. Vanaf dit testmoment ga ik niet meer vragen naar de
“Set publishing time” functie. Toen ik Erik vroeg wat deze inhield gaf ook hij aan dat dit
duidelijk was. Ik denk dat dit wel goed zit ondertussen. Het annoteren van een document
werkt ook lekker volgens Erik. Dit wordt volgens hem ook vaak gebruikt. Hij zou hier graag
een pen-dikte willen kunnen instellen.
Wel gaf hij aan dat comments misschien niet wenselijk zijn omdat de discussie anders niet
meer plaatsvindt op het moment van de meeting. De public en private functie is volgens Erik
fijn. Wel zou hij graag een mogelijkheid zien om commentaar maar met bepaalde groepen of
mensen te delen. De meeting houden ging volgens Erik ook erg soepel. De filter functie
werkte ook soepel en naar behoren. Deze sprak voor zich. Ook het scherm met
gearchiveerde meetings was overzichtelijk en was goed te begrijpen. Wat een draft en
gearchiveerde meeting inhield snapte Erik dan ook meteen.
Toen ik Erik vroeg naar zijn eerste indruk vertelde hij dat het prototype erg overzichtelijk is.
Erik gaf ook aan dat hij het fijn vond welke kleuren er gebruikt werden. Alles is volgens hem
goed leesbaar. Dit schijnt soms nog wel eens een probleem te zijn. Daarnaast sprak de layout
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hem aan en denkt hij dat het User Interface erg voor zich spreekt. Hij denkt dat er weinig
training nodig is voor eindgebruikers. Dit ziet hij dan ook als een positief punt.
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3.6. Versie 7
Miranda
Ik heb een gebruikerstest uitgevoerd met Miranda de Vlieger. Zij is werkzaam bij Snoeks
Automotive en is een zeer actieve gebruiker van het huidige Minute. In deze organisatie zijn
zo’n 70 werknemers actief in 2 landen. Miranda is zo’n actieve gebruiker dat ze zelfs een lijst
met verbeterpunten had voorbereid om met mij door te nemen. Ik heb met Miranda het
prototype doorgelopen volgens de volgende instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergader details invoeren
- Deelnemers uitnodigen
- Rechten van Rik Bakker van viewer naar editor
- Editors het recht van het sluiten van de meeting ontnemen
- Agendapunt toevoegen
- Item voorzien van titel
- Meer punten toevoegen
- Agendapunt 1 voorzien van beschrijving en tijd
- Beschrijving van agendapunt 1 weergeven
- Subagendapunt toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Alternatieve versie van agendapunt / document laten zien
- Publish meeting
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Comment plaatsen in document Financial rapport q1
- Aantekening maken met de rode stift
- Aantekeningen opslaan
- Sluit het document
- Meeting starten
- Notities toevoegen aan agendapunt 1
- Taak toevoegen
- Taak titel
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- End meeting
- Lock Meeting (Wat houdt dit in?!)
- View Minutes (Wat zie je?)
- Share Minutes
- Follow Up Meeting
- Taak beheer openen
- Besluiten overzicht bekijken
- Meetings verwijderen uit menu
- Kijken wie er in een meeting zitten
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Volgens Miranda is de nieuwe interface bij de eerste indruk al meteen een stuk
overzichtelijker. Ze vindt het fijn dat ze meteen kan zien wie de host is en hoeveel
deelnemers er in een vergadering zitten. Ze vertelt hier dat de foto’s in de huidige versie van
Minute niet erg handig zijn. De teams functie is door haar erg geprezen. Ze ziet hier vooral de
mogelijkheid voor leidinggevenden om samen met de agenda functie bij een willekeurige
meeting aan te schuiven. Het feit dat Miranda nu ook maanden open en dicht kan klappen om
meer rust te creëren is volgens haar ook een positieve bijdrage. Het aanmaken van een
vergadering is volgens Miranda erg logisch. Volgens Miranda is het aanmaken van een meeting
in stappen erg fijn. Zeker voor mensen die hier minder ervaring mee hebben zullen hierbij
geholpen worden. Zeker omdat gebruikers dan kunnen zien welke stappen er later nog gaan
komen. Wel had Miranda het over de Outlook koppeling. Volgens haar is het een must dat de
locatielijst vanuit het bedrijf kan synchroniseren met Minute. Miranda vindt het overigens een
positief punt dat deelnemers pas een notificatie krijgen zodra de meeting gepubliceerd is. Wel
vroeg ze zich af of deelnemers een bericht krijgen als er iets is aangepast. Het toevoegen van
deelnemers liep erg soepel. Ook hier is de Outlook koppeling gewenst. De rechten zijn
volgens Miranda ook voor zichzelf sprekend. Wel vroeg ze zich af wat de standaard rol is bij
het toevoegen. Het feit dat rechten kunnen worden gefinetuned is ook een erg gewilde
feature. Wel vroeg ze zich af of de rollen voorzitter en notulist nog kunnen worden
toegevoegd. Op deze manier is dit ook duidelijk voor de meeting begint wie hiervoor
verantwoording gaat dragen. Ik heb een A/B test uitgevoerd met de Agenda / Documenten
flow. Ik liet eerst een gesplitste versie zien en toen een samengevoegde. De samengevoegde
flow was volgens Miranda beter omdat deze stappen toch vaak samen gaan. De timebox
wordt als fijn ervaren omdat dit haar helpt bij het inschatten hoeveel tijd de agenda gaat
kosten. Een timer is volgens Miranda gewenst. De manier waarop de titel moet worden
geschreven binnen 100 tekens is een goede toevoeging. Ook de beschrijving is een fijne
toevoeging en het feit dat deze verstopt zit is niet hinderlijk. Sub agendapunten waren voor
Miranda ook logisch. Omdat het plusje overeenkomt met de add agenda point knop.
Ook positief was Miranda over het koppelen van documenten aan agendapunten. Het feit dat
ze niet individueel meer gekoppeld hoeven worden maar direct aan een agendapunt hangen
is erg fijn. De publishing feature is ook erg fijn.
Bestand bewerken is volgens Miranda fijn. Omdat je dan nog in dezelfde omgeving blijft. Het
highlighten van tekst om een comment te plaatsen werkt intuïtief. Wel verwacht ze beter te
kunnen zien waar een comment aan vast hangt. Wel verwacht ze dat dit aspect training zal
vereisen. De functie om te kunnen zien wie er aanwezig zijn is fijn. Maar dit moet kunnen
worden toegepast zonder dat een gebruiker online is. 10 mensen met ipads op tafel is
ongewenst.
Bij het aanmaken van taken vraagt Miranda zich af waarom je een taak zonder due date kan
aanmaken. Wellicht is het interessant dit te verplichten. Bij het takenoverzicht zou er ook
context moeten komen bij de taak. De taak zou dus moeten linken naar de meeting. Ook is
het interessant om progressie te kunnen weergeven. Hoever is iemand met een taak? En ook
een geschiedenis weergave van een taak zou een goede functie kunnen zijn. Zo kunnen
mensen zien hoe de taak is veranderd na verloop van tijd. Ook is het volgens Miranda
gewenst dat men een kort tekstje kan schrijven bij het afronden van een taak. Hoe hebben ze
de taak volbracht?
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Bij een besluit zou je ook de deelnemers uit de meeting verwachten. Zo weten mensen wie
er achter het besluit hebben gestaan.
Bij het maken van notities is de vraag, wie heeft wat opgeschreven? Dit moet duidelijk
worden op de een of andere manier.
Het sluiten van de meeting loopt soepel. De dynamische minutes zijn een gewenste feature
omdat dan vrij snel duidelijk is hoeveel pagina’s de samenvatting zal zijn. Save Minutes moet
worden download minutes. Wanneer een follow-up meeting is aangemaakt moet deze
meteen geopend worden. Bij het zoeken naar meetings is het gewenst te kunnen zoeken naar
inhoud en deelnemers. Het is gewenst dat deelnemers op alphabetische volgorde staan.
Over het algemeen is Miranda heel erg enthousiast. Van de lijst die ze met zich meebracht zijn
bijna alle items afgestreept omdat ze opgelost waren. Volgens haar zou Minute echt heel erg
verbeterd worden door deze aanpassingen. Sterker nog ze wilt een roadmap zien van
wanneer ze livegang kan verwachten. Wel verwacht ze dat de uiteindelijke versie van Minute
goed getest is op bugs.
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3.7. Versie 8
Ivanka
Ik heb een gebruikerstest uitgevoerd met Ivanka van der Veeken. Zij is werkzaam bij de
GGD-West brabant. Ivanka woont regelmatig meetings bij en zit samen met Suzanne in
hetzelfde team. Ik heb met Ivanka het prototype doorgelopen volgens de volgende
instructies:
- Aanmaken vergadering
- Vergader details invoeren
- Deelnemers uitnodigen
- Rechten van Rik Bakker van viewer naar editor
- Editors het recht van het sluiten van de meeting ontnemen
- Agendapunt toevoegen
- Item voorzien van titel
- Meer punten toevoegen
- Agendapunt 1 voorzien van beschrijving en tijd
- Beschrijving van agendapunt 1 weergeven
- Subagendapunt toevoegen aan agendapunt 1
- Documenten toevoegen aan agendapunt 1
- Alternatieve versie van agendapunt / document laten zien
- Publish meeting
- Documenten agendapunt 2 weergeven
- Comment plaatsen in document Financial rapport q1
- Aantekening maken met de rode stift
- Aantekeningen opslaan
- Sluit het document
- Meeting starten
- Notities toevoegen aan agendapunt 1
- Taak toevoegen
- Taak titel
- Taak datum en eigenaar toevoegen
- Besluit toevoegen
- End meeting
- Lock Meeting (Wat houdt dit in?!)
- View Minutes (Wat zie je?)
- Share Minutes
- Follow Up Meeting
- Taak beheer openen
- Besluiten overzicht bekijken
- Meetings verwijderen uit menu
- Kijken wie er in een meeting zitten
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Volgens Ivanka is de eerste indruk positief. Ze vond dat de huidige dag duidelijk
gecommuniceerd werd. Ivanka vertelde mij dat ze erg Outlook-georiënteerd is. Hierbij gaf ze
aan dat ze wel iets voelt voor een agendaweergave waarin haar afspraken in worden
opgenomen. Eigenlijk kwam het er op neer dat ze een Outlook synchronisatie zou willen.
Bij het aanmaken van de meeting verliep dit goed. Ze greep de plus aan en vulde details in.
Deze details waren voor haar duidelijk. Het uitnodigen van de deelnemers deed Ivanka
denken aan de manier waarop Outlook werkt. Dit was een positief punt. Ze is enthousiast
over de wijze waarop contacten met Outlook gesynchroniseerd zullen worden.
De stap met rechten sprak ook voor zich volgens Ivanka. Hierbij gaf ze aan dat de rollen
duidelijk waren. Ook rechten aanpassen was volgens haar prima. Wel had ze een opmerking
over de manier waarop de aan / uit knoppen worden weergeven. Eigenlijk zou ze hierbij
kleuren zoals rood en groen willen zien.
Volgens Ivanka is het opslaan als draft erg fijn maar is ze hier niet mee bezig.
Ivanka was erg te spreken over de wijze waarop de pop-ups werken. Hierdoor kan ze een
stuk meer gestructureerd werken. Het feit dat de beschrijving verstopt zit was dan ook geen
probleem voor haar. Het in stappen werken was volgens Ivanka ook erg fijn voor de mensen
die minder gestructureerd zijn.Wel gaf ook Ivanka aan dat de documenten beter in dezelfde
stap kunnen vallen als het agendapunten toevoegen.
Commentaar toevoegen aan een document werkt goed. Ik vroeg Ivanka of het logischer was
als het bestand automatisch sluit wanneer ze op opslaan zou drukken. Dit was volgens haar
niet het geval omdat je dan tussentijds kunt opslaan.
Ook het voor, tijdens en na proces werd goed ontvangen volgens Ivanka. Hierdoor kreeg ze
echt het gevoel dat ze iets aan het bouwen is. Het uitvoeren van de meeting ging ook prima.
Ze vroeg zich af wat het nut was van het op slot zetten van een meeting. Toen ik hier
toelichting op gaf was dit voor haar ook duidelijk en zag ze de meerwaarde wel in.
Ik vroeg Ivanka wat de dynamische notulen inhielden. Ze kon dit correct omschrijven. Dit was
voor haar erg fijn. Sowieso zag ze de meerwaarde van een automatisch verslag. Dit is voor de
GGD-West Brabant een knelpunt in de workflow. Ze gaf aan dat ze zou willen dat als de
gebruiker op een document klikt in de notulen dat deze linkt naar het bronbestand.
Bij het plannen van een follow-up meeting verwachtte Ivanka dat ze op z’n minst een meeting
datum kon inrichten. Dit zit momenteel nog niet in de flow.
Het taakbeheer en het besluiten overzicht zijn volgens Ivanka duidelijk. Ook het archiveren en
het filteren van meetings werkt naar verwachting. Volgens Ivanka zou de taken functie erg fijn
zijn. Op deze manier zouden haar teams kunnen zien wie welke taken had zonder de notulen
in te hoeven duiken.
Ivanka was erg positief. Ze was erg blij dat deze applicatie een sterke link met Outlook gaat
krijgen. De layout was erg fijn en de applicatie was overzichtelijk.
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Expert review met UX Designer Sarah
Ik heb een expert review uitgevoerd met Sarah. Aan het begin van mijn proces heb ik ook
een expert review met haar uitgevoerd op het bestaande Minute. Haar indruk op het nieuwe
Minute is zeer positief. Ik heb de expert review uitgevoerd door haar een Demo te geven en
toelichting te geven op de wensen van de doelgroep en de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb
Sarah uitgedaagd om zo kritisch mogelijk te kijken en feedback te geven waar nodig. Sarah
vertelde me dat ze het lastig vond om goede kritiek te geven omdat ze het prototype erg
goed vond. Dit was voor mij een fijn inzicht.
Inzichten & Feedback
- Veel duidelijker dan bestaand Minute
- Bestaand Minute was erg minimalistisch maar niet overzichtelijk
- Nieuwe Minute is overzichtelijk in het menu en in de meeting overview
- Foto’s zijn leuke toevoeging voor wanneer je een naam niet kent
- Stappenplan erg goed, werkt goed in doelgroep met minder digitaal inzicht
- Meteen file aan agendapunt toevoegen erg fijn
- Erg fijn dat een document in de applicatie bekeken kan worden, downloaden zou
extra stap zijn
- Erg veel van Outlook terug te vinden, is herkenbaar en daarom ook goed.
- Teams is handig in de werkomgeving
- Vooruitgang op het bestaande Minute. Bestaande was te simpel
- Veel ingegaan op de kleine details. Goed te merken dat er diepgang is gezocht in de
doelgroep.
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Expert review met UX Designer Rosalie
Ik heb een expert review uitgevoerd met Rosalie Ywema. Rosalie was mijn begeleider tijdens
mijn vrije project als UX / UI designer. Ze heeft haar eigen studio en is afgestudeerd in UX. Ik
heb haar nog niet eerder betrokken in dit proces. Ik heb de expert review uitgevoerd door
haar een Demo te geven en toelichting te geven op de wensen van de doelgroep en de
keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb haar het bestaande Minute pas laten zien nadat we door
mijn demo zijn heengelopen. Rosalie probeerde erg kritisch te kijken naar het prototype. Ze
noemde een aantal zeer scherpe punten. Ze gaf wel toe dat ze weinig meer had aan te
kaarten. Volgens Rosalie was dit: “Beter dan haar eigen afstudeerproject.” Dit geeft aan dat
Rosalie te spreken was over dit prototype. Daar ben ik erg blij om.
Inzichten & Feedback
- Misschien is het interessant voor de creatieve industrie of bedrijven om een Apple
- Calendar synchronisatie toe te passen.
- De locaties in het detailscherm moet een drop-down zijn voor bedrijven met
ingestelde locaties
- Interessant om te kunnen zien welke ruimtes op die tijden beschikbaar zijn met een
outlook synchronisatie
- Eerste step niet skippen en ook niet de mogelijkheid geven om terug te gaan.
- Deelnemers toevoegen zou wellicht stapsgewijs per team kunnen
- Sommige tekst is vrij klein, in uitgewerkte versie zou dit een tikkeltje groter kunnen
- In plaats van start en einddatums in het stappenplan zou een samenvatting
interessanter kunnen zijn. (16 Participants added bijvoorbeeld)
- Het blokje dat aangeeft hoeveel sub agendapunten er zijn is misschien wat klein.
- Wellicht is het interessant om gebruikers een meeting bovenaan te kunnen laten
pinnen zodat ze hier later nog iets mee kunnen zonder dit te vergeten
- Zoeken in notities moet mogelijk worden
- Terugkerende meetings moet op de een of andere manier terugkomen
- Volgens Rosalie is het nieuwe Minute veel beter dan het bestaande Minute
- Misschien is het interessant voor Minute Lite om meteen te mogen notuleren
- Het subtasks icoon moet beter, Rosalie gaf me een voorbeeld
- Shared copy werkt in de context van een gemeenteraad maar werkt niet als je meer
dan 1 shared groep hebt
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Expert review met Visual Designer Lynn
Ik heb een expert review uitgevoerd met Lynn Eeftink. Lynn is een oud CMD-Student die
afgestudeerd is als visual designer. Vanuit deze rol, visual design expert, heb ik haar dan ook
naar mijn prototype laten kijken. Ik heb de expert review uitgevoerd door haar een Demo te
geven en toelichting te geven op de wensen van de doelgroep en de keuzes die ik heb
gemaakt. Lynn probeerde kritisch te zijn maar ze merkte dat ze het lastig vond om heel
kritisch te zijn. Naar haar inzicht zat ze te “mierenneuken op details”. Ze vond het prototype
goed in elkaar zitten.
Inzichten & Feedback
- Misschien “TODAY” toevoegen aan de huidige dag zodat je 100% zeker bent dat de
gebruiker dit begrijpt.
- De kleur blauw is fijn, zakelijk maar vriendelijk
- Lettertype is goed leesbaar
- Misschien interessant om de gebruiker zelf te laten kiezen welke lettergrootte ze
willen gebruiken.
- Menubalk op een logische plek
- Alle functies zitten waar je deze zou verwachten
- Progress balk erg fijn, gebruiker haakt niet af omdat ze weten wat er gaat komen
- Het oog weet waar deze naartoe moet gaan
- Misschien een required field voorzien van foutmeldingen als deze niet ingevoerd zijn
- Foto’s zijn fijne toevoeging, als je de naam niet weet is het een extra bevestiging
- Rollen werken goed
- Plusje voor sub agendapunt is te klein
- Het 2tje is misschien wat klein bij sub agendapunten
- Consistentie in iconen is fijn
- Tekst zou wat meer kunnen ademen tussen kop en broodtekst
- De datum staat op een fijne plek in de meeting preview
- Het prototype is duidelijk en goed doordacht
- Lijkt alsof het product al werkend en af is
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