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Inleiding

Debriefing

In dit document worden alle belangrijkste ontwerpkeuzes
toegelicht die tijdens project Interaction zijn gemaakt
rondom de opdracht. Er zal antwoord worden gegeven op
de aan het begin opgestelde deelvragen en er zal worden
bekeken of de oplossing past bij de vooraf geformuleerde
Design Challenge.

Fysiek materiaal in de OBA
eenvoudiger vindbaar maken
De uitdaging van het project is de luie bezoekers
eenvoudiger te laten vinden wat ze zoeken. Dit door hen
te helpen navigeren naar het aanwezige materiaal, zodat
het personeel minder belast wordt.
Er zal een Design Challenge worden opgesteld die aan het
einde van het project beantwoord word met een oplossing.
Er wordt onderzocht wat de grootste pijnpunten zijn van
de luie bezoeker en hoe zij zelf tegenover het probleem
staan. Op basis van alle uitgevoerde onderzoeken zal er
een oplossing bedacht en getest worden.

Product biografie
De design rationale wordt ondersteund met een product
biografie. In dat document staan alle onderzoeken en
inzichten uitgebreid beschreven. Per onderdeel in de
rationale wordt doorverwezen naar de betreffende
onderzoeken in de product biografie.
Link: Product biografie
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Het probleem
Het probleem dat wordt opgelost tijdens dit project,
speelt zich af rondom de situatie waarin een bezoeker
van de OBA geen zin heeft om zelf op zoek te gaan
naar een item. Uit gemakzucht vraagt hij/zij om hulp
bij een medewerker van de OBA. Na aanleiding van
verschillende onderzoeken, interviews en observaties
in de beginfase van dit project, is er geconstateerd dat
deze groep mensen een probleemdoelgroep is. Deze
groep laat de medewerkers van de OBA een extra taak
uitvoeren. In deze tijd zouden zij het liefst de bezoekers
helpen die een items écht niet kunnen vinden.

Locatie

Oba Oosterdok (Centrale)

Het project kwam met een toegewezen locatie. Dit is de
vestiging van de de OBA waar wij de oplossing voor zullen
maken en ook de context waarin wij zullen werken.

3

Voor wie is de oplossing
bedoeld?
Alle stakeholders waar rekening
meer word gehouden
OBA Oosterdok (centrale)
De opdrachtgever heeft behoefte
aan een betere gebruikerservaring
voor haar bezoekers.
Medewerkers van de OBA
De medewerkers op de vloer willen
minder onnodige vragen krijgen
omdat zij ook andere taken hebben
om uit te voeren.

Gekozen focus doelgroep

De luie bezoekers
Dit is de bezoeker die geen zin heeft
om zelf binnen de bibliotheek op zoek
te gaan naar een item omdat hij/zij
denkt het toch niet te kunnen vinden.

De bezoekers van de OBA
De bezoekers moeten niet gestoord
worden door de oplossing tijdens
hun bezigheden in de OBA. Het is en
blijft een plek waar je ook voor je rust
komt en hier moet geen verandering
in komen door deze oplossing.
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De design challenge

De oplossingseisen
De oplossing weerhoud de luie bezoeker
om de medewerker om hulp te vragen.

Hoe kan de OBA Oosterdok
ervoor zorgen dat luie bezoekers
tussen de 20 en 30 jaar oud in
de bibliotheek zelf opzoek gaan
naar het item dat zij zoeken,
zodat de medewerkers worden
ontlast van de extra taken?

De oplossing begeleidt de bezoeker naar
de kast waar het item ligt
De oplossing verbetert de ervaring in de OBA
De oplossing is niet storend voor andere
bezoekers van de OBA
De oplossing kan makkelijk toegepast
worden in de OBA
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Bron : Pexels

De gekozen focus
doelgroep

Sanne komt ongeveer 2 á 3 keer per maand in de OBA
om een boek te lenen voor school of eigen vermaak. Ze
weet al wat ze wilt maar heeft geen zin om de hele

De medewerkers van de OBA zijn vaak druk bezig en
hebben genoeg andere taken om uit te voeren. Zij
helpen het liefst enkel bezoekers die iets écht niet
kunnen vinden. Zij sturen de luie bezoeker naar de
catalogus om alsnog zelf op zoek te gaan. Dit heeft
een averechtse werking aangezien zij niet weten welke
gegevens belangrijk zijn om een item te vinden. Dit
brengt de luie bezoeker weer terug naar waar het
probleem begon.
Onderzoekmethodes die zijn toegepast
om tot deze conclusie te komen:
1.2 Fly on the wall
1.4 Schaduwen

1.4 Interviews
2.2 Persona

Georganiseerd
Is altijd wel wat aan het doen
Sociaal ingesteld

liever de medewerker zodat ze begeleid wordt.

Wilt geen tijd verspillen aan
onnodige dingen

24
Amsterdam
Communicatie
Mediamarkt

WAT IS BELANGRĲK VOOR SANNE
Weten hoe de items georganiseert zijn

De luie bezoeker komt gemiddeld 1 á 2 keer per
maand in de OBA en is er nog redelijk onbekend. Het
bezoek aan de bieb is erg kort omdat ze druk zijn en
andere dingen te doen hebben.

EIGENSCHAPPEN VAN SANNE

etage langs te lopen om het boek te vinden en vraagt

Leeftijd
Woonplaats
Studie
Bijbaantje

Dit project is gericht op de doelgroep “de luie
bezoeker van de OBA”. Dit is een veel voorkomende
bezoeker die geen zin heeft om zelf in de bibliotheek
op zoek te gaan naar een item.

De luie bezoeker heeft thuis vaak van tevoren al
opgezocht welke items hij/zij wilt gaan lenen. Hiervan
schrijft hij/zij de titel en auteur op in de notities van
de telefoon. Echter is dit niet genoeg om een item te
vinden, omdat de OBA georganiseerd staat op SISO.
Dit is niet logisch voor de bezoeker en daarom denken
zei het direct al niet te weten.

OVER DE SANNE

Gaat er graag op uit samen
met vriendinnen

WAT VOOR ITEMS HAALT SANNE
Boeken voor school
Boeken voor eigen vermaak

Op thema kunnen zoeken in de OBA

IDEALE BEELD OBA
Het liefst zou sanne zo min mogelijk zelf hoeven doen.

WAT WIL SANNE
Zelf naar het boek zoeken

Begeleid worden naar het boek

Het zoeken door alle kasten vind ze ouderwets en de

Sanne Bergen

rare organisatie maakt het niet beter. Hoe begeleiden-

Komt ongeveer 2 keer in de maand naar de
OBA om een boek te lenen.

“Ik word liever begeleid
naar wat ik zoek, omdat ik
het zelf toch niet weet”

der hoe beter

FRUSTRATIES

Rondsnuffelen

Lezen in de OBA

Gericht kunnen zoeken

Een boek vinden en naar huis

Het is niet duidelijk hoe de boeken in de OBA zijn
gesorteerd, dit moet je zien te ontdekken.
Er zijn niet altijd medewerkers aanwezig op een
afdeling die je kunnen helpen.

Afbeelding 1. Persona (Pixabay, z.d.)

Wat maakt deze doelgroep interessant
Het probleem van de doelgroep is dat het zelf opzoek gaan naar een
item, in hun ogen te lastig is om snel uit te voeren en daarom denken
begeleiding nodig te hebben. Door ze de begeleiding te geven die
zij nodig hebben, wordt de ervaring verbeterd. Echter moet dit zo
laagdrempelig zijn dat het makkelijker is dan het “even aanspreken” van
een medewerker op de vloer. In de persona (Zie Afbeelding 1) heb ik de
luie doelgroep in kaart gebracht. Deze persona vertegenwoordigt de
doelgroep waar dit project op gebaseerd is.
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Costumer Journey van de (gekozen doelgroep) - Huidige situatie

De reden dat de luie bezoeker niet zelf opzoek gaat, is
doordat ze overweldigd zijn door het aantal items. Zij
weten niet hoe ze moeten zoeken en verzamelen vooraf
ook de foute gegevens. Het is een grote frustratie
dat ze niet weten op welke verdieping het item ligt
en bij welke kast ze dan moeten zijn. De manier van
organisatie op SISO-code is onduidelijk en daarom kan
het zoeken lang duren.
Tegenwoordig zit het ingeweven in de maatschappij
dat mensen alles voor hun laten doen. Denk aan
boodschappen, pakketjes bezorgen etc. Dit versterkt de
behoefte begeleidt te worden naar een item en niet zelf
op zoek te gaan.
Onderzoekmethodes die zijn toegepast
om tot deze conclusie te komen:
2.2 Empathy map
2.3 Affinity map

2.2 Customer journey

Doel

Sanne is thuis en wilt voor haar
opleiding een boek lenen in de
OBA. Op de website zoekt ze het
boek op. Ze noteert de titel van
het boek en etage waar het boek
ligt op haar telefoon.

Sanne pakt de fiets en gaat
naar de oba. Terwijl ze de oba
binnen loopt kijkt ze op haar
telefoon naar de notitie over
het boek die ze wilt.

Ze heeft genoteerd dat het
boek op de vierde etage ligt
en gaat met de roltrap naar
deze etage toe.

Eenmaal op de etage loopt ze
direct naar een medewerker
van de oba toe. Ze vraagt
waar het boek dat ze nodig
heeft ligt.

De medewerker begeleid haar
naar de catalogussen die op de
afdeling staan en vraagt of ze al
weet hoe deze werken. De
medewerker wijst haar erop dat
ze de siso code moet opzoeken
om het boek te vinden.

Ze heeft de siso code
gevonden en gaat zelf opzoek
naar het boek. Na een aantal
kasten af te gaan heeft ze de
juiste gevonden en ziet het
boek staan.

Het boek vinden die ze wilt
lenen in de OBA

Naar de OBA gaan

De juiste etage vinden

Begeleid worden naar het
boek dat ze zoekt

Zelf uitzoeken waar het
boek staat

Het boek zelf vinden

Ze is blij dat het boek dat
ze nodig heeft aanwezig is.

Ze vind het fijn dat ze op de
website had gezien op welke
etage het boek ligt zodat ze
neit zelf hoeft te zoeken

Ze hoopt dat ze snel weer
weg kan

Ze hoopt dat de medewerker
van de OBA haar naar het
boek begeleid zodat ze zelf
niet hoeft te zoeken.

Ze weet al hoe catalogussen
werken en had liever dat ze
begeleid werd naar het boek
zodat ze snel weg kon.

Ze is geirriteerd dat ze de
halve afdeling moet langs
lopen om het boek zelf te
vinden.

Ze is blij dat ze het boek
heeft en weer naar huis kan.

Thuis,
Achter de laptop

OBA centraal,
Begane grond

OBA centraal,
Op de roltrap

OBA centraal,
Etage 4,
Bij een medewerker

OBA centraal,
Etage 4,
Achter de desktop

OBA centraal,
Etage 4

OBA centraal,
Etage

Geen device in gebruik

Geen device in gebruik

Ze loopt weer naar
beneden, leent het boek,
en gaat naar huis.

Het boek lenen en naar
huis

Denkt en voelt
Omgeving

De medewerkers zijn bereid de bezoekers te helpen die
een item écht niet kunnen vinden. De vragen van “de
luie bezoeker” zijn onnodig en houden de medewerkers
af van de andere taken die zij hebben.

Devices

Het vastgestelde probleem is het om hulp vragen van
de medewerker zonder zelf eerst gezocht te naar het
item. Dit doen de bezoekers omdat zij niet weten hoe zij
moeten zoeken. Vervolgens worden zij alsnog door de
medewerker naar de catalogus gestuurd om het zelf uit
te zoeken. Het probleem blijft dan alsnog dat zij geen
idee hebben waar op ze het item moeten zoeken.

Na

Tĳdens

Zoekt het boek via
de laptop en
noteert titel en
etage op telefoon

Telefoon in de hand
bij binnenkomst om
notitie te bekijken

Vermaakt zichzelf
onderweg naar de
juiste etage

Laat via de telefoon
zien welk boek ze
zoekt.

Verbeterpunten

De huidige ervaring en
het probleem.

Actie

Voor

Zoekt het boek
via de catalogus
op de desktop
van de OBA

Het stuk van de journey dat ik wil verbeteren is het zoeken van het boek.
Uit gemaktzucht/luiheid vraagt de bezoeker aan de medewerker waar het
boek ligt zonder zelf in de OBA te hebben gezocht. De meeste medewerkers hebben door als iemand niet zelf heeft gezocht en verwijzen deze
bezoeker alsnog naar de catalogus waardoor ze zelf moeten zoeken.

Afbeelding 2. Customer Journey

Amy van Lith, Interaction 2, februari 2019

De huidige gebruikerservaring
Om een inzicht te krijgen in de gebruikerservaring van “de luie bezoeker”,
zijn alle onderzoeksresultaten die tot nu toe zijn verzameld, verwerkt in
een customer journey (zie afbeelding 2). Hier is de volledige ervaring van
de luie bezoeker in kaart gebracht met daarbij wat hij/zij denkt en voelt.
Het grootste pijnpunt voor de doelgroep in deze ervaring is het niet
geholpen worden en alsnog zelf opzoek moeten gaan naar het gewenste
item. Dit is iets wat ze niet willen maar toch moeten doen. Dit zorgt voor
een negatieve ervaring.
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Het concept
In de huidige situatie weet de bezoeker niet op welke
gegeven hij/zij moet letten bij het opzoeken van een item.
De organisatie manier van SISO-codes is onduidelijk voor de
bezoeker en zij weten niet wat het inhoud.

Jouw digitale
OBA begeleider

Annuleren

Mijn lijst

De digitale bibliotheek hulp die jou naar de juiste
kast leid zodat je in no-time je items hebt gevonden.

De oplossing die is bedacht, is een web-app die de luie
bezoeker helpt om zonder hulp de juiste boekenkast te vinden.
In de web-app hoeven zij enkel de gegevens in te voeren die
voor hen bekend zijn.

Waarom gaat dit werken
Het SISO systeem is lastig te begrijpen voor bezoekers. Zij
weten niet wat het is en dat ze hier op moeten zoeken. Dit
zorgt ervoor dat zij vaker onnodig om hulp zullen vragen aan
de medewerkers omdat ze items niet kunnen vinden. Met
behulp van de web-app kan de bezoeker een lijst maken en
hier items aan toevoegen. Ze hoeven zelf geen informatie meer
over de items te onthouden. Tijdens het toevoegen van items
hoeven zij enkel te zoeken op de informatie die zij kennen.
Vervolgens worden zij hiermee naar de juiste kast begeleid.
Onderzoekmethodes die zijn toegepast
om tot deze conclusie te komen:
2.4 Harris profiel
2.4 DWI lenzen

2.1 Benchmark onderzoek

OBA Oosterdok (Centraal)

Plattegrond
Loop naar de kast met de het getal 208, daar bevind
zich het boek “The fault in our stars” onder de
letter G van John Green.

Voeg items toe

De route naar jouw lijst
Boeken voor vakantie

Challenge

Voorafgaand aan het bezoek zal de luie bezoeker op de
web-app een persoonlijke lijst maken en de items die hij/zij
wil lenen aan de lijst toevoegen. Eenmaal in de OBA zal de
web-app de bezoeker in een aantal korte stappen begeleiden
naar de kast waar de items liggen. Vervolgens zal er enkel
nog gezocht moeten worden naar het item in de kast zelf. De
bezoekers gaven in interviews aan dit niet erg te vinden omdat
ze dan al weten dat het de juiste kast is.

Voor het volgende bezoek aan de

Opslaan

3 items

Maak een lijst

Verzamel de items die jij bij het
volgende bezoek wilt komen lenen.

Zoek direct een item
Voor als je al in de OBA bent en
opzoek naar een specifiek item.

Ik heb het boek gevonden

Afbeelding 3. Schermen uit de web-app

Focuspunt van het project
Het onderdeel waar dit project voornamelijk op is gefocust, is het vooraf
toevoegen van items aan een persoonlijke lijst. De rede hiervoor is omdat
het toevoegen van items het meeste werk zou kunnen kosten en de
doelgroep ervan kan weerhouden de web-app te gaan gebruiken.
Als de lijst eemaal gemaakt is, zal de bezoeker de route volgen omdat
deze dan toch al klaar staat. Het doel is om het invoeren van de items zo
simpel en stapsgewijs mogelijk te maken zodat het niet lang duurt en er
geen fouten gemaakt kunnen worden. Hierdoor blijft de ervaring positief.
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De werking van het product

1. De bezoeker heeft boeken nodig uit de bieb en
pakt daar de “zoek een boek” app voor bij.

4. Ze opent de vooraf gemaakte lijst en de web-app
begint met het begeleiden naar de locatie. Dit gaat
in een paar korte stappen.

2. Ze selecteert de boeken die ze wilt gaan lenen en
slaat deze op in de lijst.

5. Eenmaal op de etage aangekomen krijgt de bezoeker
een visual te zien van de plattegrond van de afdeling.
De kast die zij nodig heeft is gehighlight en via een lijn
wordt de route van bovenaf getoond.

3. Eenmaal in de OBA pakt ze haar telefoon erbij en
opent ze de web-app.

6. Ze heeft de kast snel gevonden en hoeft nu enkel
nog het boek in de kast zelf te zoeken. In de web-app
staat aangegeven hoe de kast is gesorteerd (siso-code,
achternaam etc.) waardoor ze het snel zal vinden.
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LOGO

PATROON

KLEURGEBRUIK

Het Ontwerp
VALENCIA

Het uiteindelijke ontwerp is vooral gefocust op het vooraf
invoeren van de items aan een lijst. Ondanks het concept
draait om het begeleiden van de bezoeker naar de juiste
kast, is het belangrijkste deel het invullen van de items. Dit
deel is dan ook meerdere malen getest en verbeterd om de
ervaring en vormgeving zo optimaal mogelijk te maken.
Belangrijke ontwerp keuzes
Voor de flow is er gekozen voor kleine stappen die snel
zijn uit te voeren. Uit interviews is gebleken dat de luie
bezoeker het liefst meer korte concrete stappen heeft om
zo de kans op fouten maken te verkleinen.
De bezoeker moet eerst het soort item en een eigenschap
van het item kiezen om de zoekresultaten specifieker te
maken. In interviews heeft de luie bezoekers aangegeven
liever enkel te zien waar ze naar zoeken en niet de rest van
de items met dezelfde eigenschap.
Er is gekozen om het begeleiden naar de items op
de afdeling via een plattegrond te doen. Dit had ook
met technieken als VR of een specifieke indoor route
begeleiding gekunt, die de exacte locatie van de bezoeker
en het item weet. De reden de web-app dit niet heeft, is
dat dit niet in de context van een bibliotheek past. Het zal
andere bezoekers kunnen storen en de gebruiker zal enkel
daar op gefocust zijn. Met de web-app word de bezoeker in
korte stappen naar het item begeleid, maar blijft er ruimte
om rond te snuffelen en nieuwe dingen te ontdekken.
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Afbeelding 4. Styleboard

Vormgeving
Voor de vormgeving van de oplossing is er in grote lijnen rekening
gehouden met de huisstijl van de OBA. De kleuren en lettertypes worden
consistent gebruikt. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen
de website en deze web-app is er vooral op gebied van lettergroottes,
buttons en iconen een verschil gemaakt (zie afb. 4).

Methodes die zijn toegepast
om tot deze conclusie te komen:
6.1 Interview met de doelgroep
7.1 Testen gehele flow
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Belangrijkste schermen

Naar welk item
ben je opzoek?

Naar welke titel
ben je op zoek?

Selecteer het soort item dat je wilt

Voer de titel van het boek dat je zoekt in

Gereed

Boeken overzicht
Aanwezig

Etage 6

Huis van alle talen

toevoegen aan de lijst.

Overizcht

Wijzigen

Boeken voor
Vakantie

Plattegrond
Loop naar de kast met de het getal 208, daar bevind
zich het boek “The fault in our stars” onder de
letter G van John Green.

Ben je al bij OBA Oosterdok (centraal)? Druk dan op
verder en begin de route om je lijst te verzamelen.

Ik wil een boek lenen

Zoek de titel…

Voeg toe

The fault in our stars

Ik wil een film lenen

John Green
Engelse romans

John Green
The fault in our stars

Ik wil bladmuziek lenen

Hazel (16) heeft kanker. Ze kan haar leven nog even
rekken. Maar hoe lang weet ze niet. Daarom wil ze
eerst niets weten van Augustus (17), die zijn
botkanker overwonnen lijkt te hebben.

Ik wil een CD lenen

Het item dat ik wil lenen, staat hier niet tussen.

Harry potter
J.K. Rowling

Everything everything
Nicola your

Ik heb het boek gevonden
MEER

Afb. 5. item selecteren

Afb. 6. Zoeken in zoekbalk

Afb. 7. Detail pagina item

Afb. 8. Persoonlijke lijst

Afb. 9. Plattegrond

Zoeken in stappen

Begeleid worden naar persoonlijke lijst

Het zoeken in de web-app gaat anders dan de bezoeker
gewend is op de OBA website. Het probleem daar was dat
zij niet goed op andere eigenschappen dan de titel konden
zoeken. Het zoekprocess zal nu in drie stappen gaan. De
eerste stap is het selecteren van het soort item (zie afb. 5),
de tweede stap is het selecteren van een eigenschap en de
derde stap is het zoeken in de zoekbalk naar de eigenschap
van het gekozen item (zie afb. 6). Op deze manier krijgt de
bezoeker een veel specifiekere lijst te zien en niet een lijst
met items waar hij/zij geen interesse in heeft.

De bezoeker stelt zelf een persoonlijke lijst samen (Zie afb. 8). Dit door de
items die hij/zij wilt lenen, hier aan toe te voegen(Zie afb. 7). De gemaakte
lijst kan het maximaal aantal items bevatten dat je mag lenen bij de
OBA. Wanneer de bezoeker in de OBA is, kan hij/zij de web-app met de
lijst openen en beginnen met het volgen van de route. Hij/zij zal op de
meest effectieve manier begeleid worden tot de bezoeker alle items heeft
verzameld. Het begeleiden zal in 2 stappen gaan. Stap 1 is het lopen naar
de juiste etage en stap 2 is het volgen van de stippellijn op de plattegrond
(Zie afb. 9). Hier word nog een korte instructie geplaats over hoe de kast
georganiseerd is om het zoeken makkelijker te maken.
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Conclusie
Design Challenge
“Hoe kan de OBA Oosterdok ervoor zorgen dat luie
bezoekers tussen de 20 en 30 jaar oud in de bibliotheek
zelf opzoek gaan naar het item dat zij zoeken, zodat de
medewerkers worden ontlast van de extra taken?”
Bij het terugkijken op de vooraf opgestelde design challenge
kan ik concluderen dat deze zo goed als geslaagd is. De
oplossing die is ontworpen is volledig gebasseerd op “de
luie bezoeker”. Na het doen van onderzoeken en observaties
is geconcludeerd dat de bezoeker vooraf de tijd en moeite
neemt om te checken of de gewenste items aanwezig zijn. Om
deze reden begint de flow van de oplossing thuis, om zo nog
meer tijd in de bibliotheek te kunnen besparen.
Normaliter heeft de luie bezoeker geen zin om zelf opzoek
te gaan naar het item. Dit is omdat hij/zij niet weet op welke
afdeling hij/zij moet zijn en alles op elkaar lijkt.

Het eindproduct is een aantal keren getest en de uitkomst was
enorm positief. Al de testers benoemden dat ze het product graag
werkend terug zouden zien komen in de OBA om te gebruiken en hun
zoekervaring te verbeteren.

Mening van de luie bezoeker

“De kleine moeite die het kost om dit in te vullen vind ik het
wel waard om zo mijn items makkelijk te vinden. “
- Pip, Testen gehele flow 7.1

De web-app begeleidt de luie bezoeker in korte stappen via
een plattegrond naar de juiste kast waar het item zal liggen
dat hij/zij zoekt. Dit zal ervoor zorgen dat zij geen medewerker
meer om hulp zullen vragen.

“Tof idee! Ik hoop het ooit echt in de OBA te kunnen”
gebruiken.

De manier van begeleiden is niet storend voor andere
bezoekers en volledige aandach zal niet naar de telefoon gaan.
Hierdoor blijft er ruimte om rond te snuffelen en andere dingen
te ontdekken.

“Ik zou het dan bijna gênant vinden om een medewerker nog
voor niets om hulp te vragen omdat ik dan een product heb
die mij al begeleid.”

- Jamie, Testen gehele flow 7.1

- Jenny, Testen gehele flow 7.1

Eenmaal bij de juiste kast vinden ze het geen probleem om
nog even te zoeken, omdat ze al zeker weten dat zij goed
zitten.
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