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WAAROM USABILITY?



Web = communicatie

WAAROM USABILITY?



Betere websites = 
betere communicatie =
betere business *

WAAROM USABILITY?

* = In de breedste zin van het woord



COMMUNICATIE ‐ VERSCHUIVING
“VROEGER” “NU”



FOR STARTERS: EEN KLEINE QUIZ…

Hoe oud is de eerste mobiele telefoon?

Welk mobile platform heeft het grootste marktaandeel?

Hoe vaak worden mobieltjes gebruikt bij aankopen?

Wat is het verschil tussen een website en een app?



EERSTEMOBIELE (AUTO) TELEFOON



MOBIEL ‐MAINSTREAM



Live verslag vanuit de tocht via mobieltjes







FOR STARTERS: EEN KLEINE QUIZ…
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Maak een keuze…
- iOS / iPhone
- Android / Samsung, HTC, LG, enz.
- Windows Phone / Nokia e.a.
- Overig



iOS
20%

Android
65%

Windows Phone
10%

Overig
5%

Percentage marktaandeel (bij benadering)

iOS
Android
Windows Phone
Overig



FOR STARTERS: EEN KLEINE QUIZ…

Hoe oud is de eerste mobiele telefoon?

Welk mobile platform heeft het grootste marktaandeel?

Hoe vaak worden mobieltjes gebruikt bij aankopen?

Wat is het verschil tussen een website en een app?



MOBIELE E‐COMMERCE

De verschuiving is enorm. 

Mobiel wordt leidend.

Een mobiele website of 

app wordt leidend!

Een desktop-site doe je ‘erbij’



http://econsultancy.com/nl/blog/10765-32-of-uk-consumers-have-made-a-purchase-using-their-mobile



FOR STARTERS: EEN KLEINE QUIZ…

Hoe oud is de eerste mobiele telefoon?

Welk mobile platform heeft het grootste marktaandeel??

Hoeveel Nederlanders hebben een iPad?

Wat is het verschil tussen een website en een app?



WEBSITE VS. APP
VAN: NAAR:



WEBSITES VS. APPS
WEBSITE:

• Generiek
• Platform-

onafhankelijk
• 1x code-base
• “goedkoop”

APP:

• Specifiek
• Platform-

afhankelijk
• Meerdere code-

bases
• “duur”



EN….
WAT BETEKENT DIT 
VOOR USABILITY?



INLEIDING: TECHNIEK VS USABILITY
Techniek – programmeren, code, servers, etc.



USABILITY

Usability: ‘de mate van gebruiksvriendelijkheid van een site’

• Eenvoud?

• Efficiënt?

• Informatief? 

• Fun?



USABILITY‐ONDERZOEK
Usability meet de kwaliteit van gebruikersinterfaces (User 
Interface, UI):

• Hoe makkelijk is een (web-) applicatie te gebruiken door een 
eindgebruiker?

• Verschillende aspecten: effectiviteit, efficiency, tevredenheid



Welk verhaal wil je vertellen?



Nokia 2012

Nokia 2013

Follow the leader…





10 CONCRETE USABILITY‐RICHTLIJNEN

1. Herkenbaarheid: Laat
bezoekers niet nadenken

2. Snelheid: Bezoekers
hebben haast

3. Laat gebruikers zoeken
4. Effectief tekstgebruik
5. Navigatie – consistent 

en eenvoudig

6. Lay-out: eenvoudig en 
duidelijk

7. Hyperlinks: 
onderscheidend

8. Interactie: web als
social tool

9. Accessibility
10.Afbeeldingen en 

multimedia



NU: 
3 MOBILE USABILITY
RICHTLIJNEN



1. MOBILE USABILITY ‐
SCHERMAFMETING





DUS….

Hoeveelheid inhoud reduceren
• Advertenties, kolommen, social media koppelingen, etc.

Andere layout, liefst single-column
• Voorkom continu pinch – zoom – pan

Advies: aparte, geoptimaliseerde mobiele versie
• Bijvoorbeeld www.hva.nl en m.hva.nl







2. BEDIENING



MOUSE VS. TOUCH
Nauwkeurig
Mouseover
Multifunction

(linker- & 
rechtermuisknop)

Onnauwkeurig
Touch-only!
Single-function



DUS…
Grote knoppen

• Touch-friendly

Meer tussenruimte tussen
knoppen

• witruimte

(Veel) minder interactie-items op 
het scherm

• Maak keuzes!



3. BELANGRIJKSTE DOEL VAN SITE?

Maak keuzes! 

Beperk mobiele site tot belangrijkste functies
• Onderzoek het primaire doel van je site 

en verwerk dat in mobiele versie

• Wees niet bang onderdelen te laten sneuvelen!



DUS…



EN…



MEER MOBIELE RICHTLIJNEN

Minimaliseer tekstinvoer
• Maak gebruik van HTML-controls voor email, website, datum

Gebruik ingebouwde functionaliteit
• Telefoonnummers
• adressen/kaarten op map projecteren

Bouw responsive websites
• Website past zich aan aan het scherm.



http://rio2016.com/en



http://mobile.rio2016.com/en



http://www.nocnsf.nl/



http://www.nocnsf.nl/



http://www.hockey.nl/



http://m.hockey.nl/



RESPONSIVE DESIGN

http://mdcraftbeerfestival.com/

Dezelfde site, aangepast aan schermbreedte



SAMENVATTING

Ontwerpen voor mobiel ≠ Ontwerpen voor desktop

Gebruikersvriendelijkheid is anders, door:
andere eisen 
andere bediening
andere schermafmetingen

Oplossingen: aparte mobiele site, of responsive design



VRAGEN & DISCUSSIE

Vragen?

info@kassenaar.com
www.kassenaar.com/blog

@PeterKassenaar


