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samenvatting 
In dit afstudeerverslag zijn resultaten te vinden van een zoektocht naar het antwoord op 
de vraag: Aan de hand van welke workflow en desginpatterns kan de afdeling Internet de 
eindgebruiker beter bedienen? 
 
Er is eerst een stakeholder interview uitgevoerd om de huidige workflow te inventariseren. 
Vanuit daar is deskresearch gedaan naar verschillende workflows, desginpatterns, design 
principles en naar de eindgebruikers. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is een 
nieuwe workflow ontwikkeld die de afdeling internet kan toepassen bij het ontwikkelen van 
een gebruiksvriendelijke website. De workflow resulteert dan in een website die erop 
gericht is, onafhankelijk van welk device gebruikt wordt, gebruiksvriendelijk te zijn. 
 
De ontwikkelde workflow is getest doormiddel van een proof of concept. Aan de hand van 
de nieuwe workflow is een responsive website(prototype) van de ‘Gelovenportal’ 
ontwikkeld.  
 
De conclusie is dat er nieuwe workflow gehanteerd moet worden voor het ontwikkelen van 
responsive websites. Daarbij moet de afdeling Webdesign en Webdevelopment meer gaan 
samenwerken met de afdeling ‘redactie’ gedurende de ontwikkeling van een responsive 
website.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1. Inleiding 
Opdrachtgever 
De EO is een onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. Het publieke bestel is  
verantwoordelijk  voor een brede programmering in de samenleving. Deze 
verantwoordelijkheid ligt dus ook in de handen van de EO. 
 
De EO start in 1965 als iets kleins maar heeft ondertussen een grote achterban verspreidt 
over heel Nederland en daarbuiten. Deze achterban heeft een enorme diversiteit omdat de 
EO zich richt op een groot aantal doelgroepen binnen Nederland.1 
 
De medewerkers hebben het verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus 
Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven. Vanuit dit 
verlangen wil de EO zoveel mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de samenleving.2 
 
De EO is een omroep die zeer diverse media inzet om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 1 
van deze media is internet. Dit medium wordt volop ingezet, vaak ter ondersteuning van de 
programma's die worden uitgezonden. De afdeling Internet is een kleiner onderdeel van het 
bedrijf. De afdeling Internet is een afdeling die de ontwikkelingen uit de online wereld goed 
volgt. Zij staan open voor innovatieve ontwikkelen en proberen regelmatig ontwikkelingen 
uit. Daarnaast produceren ze natuurlijk frisse websites en applicaties die dagelijks 
geoptimaliseerd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 http://bron.eo.nl 

2
 http://www.eo.nl/algemeen/overdeeo/artikel-detail/artikel/missie-evangelische-omroep/ 
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Aanleiding  
In deze tijd waarin bijna iedereen een smartphone en/of tablet heeft wordt het erg 
interessant om te kijken naar de mogelijkheden die er ontstaan op het gebied van mobile 
design. Er gebeurt al veel op dit gebied, steeds meer bedrijven zoeken naar een manier om 
hun producten en diensten aan te bieden op mobile devices. Het gebruik van mobiel 
internet is afgelopen jaren sterk toegenomen.3 
 
De verwachting is dat deze lijn wordt doorgezet en dat binnen enkele jaren het aantal 
mensen dat middels een mobile device online gaat groter is dan het aantal mensen dat 
middels een desktop online gaat.4 
 
 “Een mobiele website of app is vaak het eerste, en belangrijkste, contactmoment 
 tussen klant en bedrijf.”5  
 
Wanneer een website een ervaring biedt die niet gebruiksvriendelijk is heeft dat serieuze 
consequenties voor het bedrijf. Het sitebezoek daalt: circa een kwart zegt de website niet 
meer te bezoeken. Het slecht functioneren van een website veroorzaakt soms zelfs een 
negatieve beeldvorming over het betreffende bedrijf.6 Het is daarom van groot belang dat 
de EO inspeelt op deze ontwikkeling. 
 
De EO ziet dat er een behoefte is gecreëerd door de technologische ontwikkelingen. De 
eindgebruiker wil informatie op een gebruiksvriendelijke manier ontvangen onafhankelijk 
van welk device de eindgebruiker gebruikt. Ook de context waar de eindgebruiker zich in 
bevindt mag geen belemmering zijn voor een gebruiksvriendelijke ervaring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3
 http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/onderzoek-86-jongeren-gaat-mobiel-online/ 

4
 http://www.webgenerator.nl/digest/in-2014-meer-mobiel-internet-dan-via-desktop.html 

5
 http://www.imarcon.nl/mobiele-website-is-eerste-contactmoment-met-klant/ 

6
 http://www.marketingfacts.nl/berichten/slechte-mobiele-performance-schaadt-bedrijven 
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Probleemstelling en Relevantie 
24,6% van alle bezoekers bekijkt een website van de EO middels een mobile device. De 
huidige websites van de EO zijn niet geoptimaliseerd voor deze kleine schermgroottes. 
Daarmee moet dus bijna 1/4 van alle bezoekers omgaan met een omgeving die niet 
geoptimaliseerd is voor het device waarmee ze de website bezoeken.7 
 
De eindgebruiker wil een gebruiksvriendelijke ervaring, onafhankelijk van welk device hij 
gebruikt. De EO voorziet nog niet in deze behoefte. De EO ziet echter zeker het belang en 
het toekomstperspectief in van deze ontwikkeling. De EO heeft een grote hoeveelheid aan 
websites waarop zij verschillende content aanbieden. Door de content te optimaliseren voor 
alle devices kan op grote schaal voorzien worden in de behoeftes van de eindgebruikers. 
Hierdoor wordt het bereik groter en zijn websites overal op een geoptimaliseerde wijze 
toegankelijk.  
 
Om in te spelen op deze behoefte is in een eerder stadium daarom besloten om responsive 
design toe te passen. Responsive design is voor de EO een erg waardevolle methode om de 
websites over verschillende devices te optimaliseren. De website kan vanuit 1 
systeem(CMS/TYPO-3) beheerd blijven worden. Dat komt de gebruiksvriendelijkheid, 
actualiteit en beheersbaarheid van de aanwezige content ten goede. 
 
De redacteuren houden de websites elke dag up-to-date. Door responsive design toe te 
passen wordt er voorkomen dat redacteuren dubbel werk moeten doen. Daarnaast is 
responsive design een investering in de toekomst want steeds meer verschillende apparaten 
verschijnen op de markt. Bij responsive design past een website zijn lay-out automatisch aan 
op de beeldschermgrootte. 
 
De vraag die binnen de afdeling Internet ligt is: Op welke wijze kunnen we dit realiseren en 
wat betekend dit voor de workflow? 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
7
 EO Google Analytics – bijlage 1 – cijfers: 05-2013 



9 
 

Beknopte Literatuurstudie 
Langzaam ontstaann er verschillende workflows voor het ontwikkelen van responsive 
websites. Veel user experience experts praten over 2 begrippen: ‘Mobile-first’ en ‘content 
first’. Deze 2 begrippen fungeren als leidraad voor de ontwikkeling van responsive websites.  
 
Mobile First 
Mobile-first is een term die in 2009 werdt geïntroduceerd door Luke Wroblewski. Hij schrijft 
het volgende hierover: 
 
  “More often than not, the mobile experience for a Web application or site is 
 designed and built after the PC version is complete. Here's three reasons why Web 
 applications should be designed for mobile first instead. 
  1. Mobile is exploding 
  2. Mobile forces you to focus 
  3. Mobile extends your capabilities”8 
 
Door content te gaan invullen voor het kleinste scherm, creëert het team een optimale 
website voor de mobiele gebruiker. Het concept gaat over het feit dat het altijd 
gemakkelijker is om een smalle lay-out uit te breiden naar een bredere variant in plaats van 
andersom. 
 
Content-first 
 "It puts content ahead of all other considerations. It doesn’t mean your site can’t be 
 beautiful, but it does mean that more importantly it needs to be functional."9 
 
Shelly Wilson tijdens Content Strategy Forum 2011 over responsive design: 
 “1. Het is vooral een gesprek tussen webdesigners en webdevelopers. Redacteuren 
 vallen er nu buiten. 
 2. Content wordt door webdesigners als een element behandeld dat er zo goed 
 mogelijk uit moet zien en niet als een element dat een boodschap/relatie moet 
 overdragen. 
 3. De redacteur denkt nu na over de meest ideale setting, hoe kunnen we onze 
 content inzetten. Terwijl de webdesigner en de webdevelopers daarna bepalen wat 
 er met die content gebeurd: het wordt verkleind, gereorganiseerd en de lay-out 
 veranderd. Daardoor verliest de redactie de controle die ze hebben over de content 
 en hoe de content er bijvoorbeeld uit ziet op een smartphone.”10 
 
Dit is exact de situatie waar de afdeling Internet zich in verkeerd. Om de boodschap zo goed 
mogelijk op de eindgebruikers over te brengen moeten de redacteuren betrokken worden in 
het designproces. Technisch kan het allemaal perfect werken en er goed uit zien, maar de 
kans is groot dat de wensen van de eindgebruiker uit het oog worden verloren. Er moet een 
workflow gecreëerd worden specifiek voor responsive design. Binnen deze workflow moet 
de redacteuren direct betrokken worden en betrokken blijven gedurende het proces. Zodat 
de content wordt vormgegeven aan de hand van de boodschap die de contentelementen 
moeten overbrengen.  

                                                 
8
 http://www.lukew.com/ff/entry.asp?933 

9
 http://badfunproductions.com/mobile-first-means-content-first-thank-god/ 

10 vimeo.com/28642885 
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Om deze 2 principes zijn al verschillende workflows ontwikkeld die door bedrijven worden 
gebruikt wanneer zij een responsive website ontwikkelen. De verouderde en door de EO 
gebruikte waterval-methode van Winston W. Royce is enorm tijdrovend wanneer er een 
responsive webdesign wordt ontwikkeld. 11 Ook daarom moet er gekeken worden naar een 
workflow die het werkproces versnelt.  
 
Een andere manier om het werkproces te versnellen is om designpatterns toe te passen. 
Bij het ontwikkelen van responsive websites maken veel bedrijven gebruik van 
designpatterns. Een designpattern is een gestandaardiseerde oplossing voor veel 
voorkomende ontwerpproblemen. Deze patterns kunnen voor de EO het ontwerpproces 
versnellen en zorgen bij de eindgebruiker voor een natuurlijke herkenning. Namelijk de 
herkenning van hoe een stuk techniek werkt, zonder daar bij na te moeten denken. 
Gedachten als: hoe werkt dit? Wat moet ik doen? Hoe kom ik op die pagina? moeten ten 
allen tijden bij de eindgebruiker worden voorkomen. 
 
 “Don’t make me think” - Steve Krug 
 
Wat waren hun conclusies? 
Wanneer een bedrijf zijn website gebruiksvriendelijk wil maken, onafhankelijk van de 
context en het device van de eindgebruiker, dan moet het team de volgende dingen voor 
ogen houden: 
 
 - Werk vanuit het kleinste scherm naar een steeds groter scherm. 
 - Zorg dat de content de belangrijkste rol speelt in de beslissingen voor het 
 optimaliseren voor de eindgebruiker. 
 - Betrek redacteuren gedurende het hele proces. 
 - Gebruik een andere workflow om het ontwerpproces te optimaliseren. 
 
In hoeverre is hun vraag onbeantwoord nog? 
Op welke wijze kunnen deze principes het beste in de praktijk toegepast worden, specifiek 
voor de afdeling Internet van de Evangelische Omroep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
11

 http://www.selectbs.com/analysis-and-design/what-is-the-waterfall-model 
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doel van het Project  
Het doel van dit onderzoek is dat de afdeling Internet een workflow heeft waarmee ze 
websites gebruiksvriendelijker kunnen maken. Aan de hand van designpatterns werkt men 
op een efficiënte wijze aan een gebruiksvriendelijk resultaat. De eindgebruiker kan dan 
bereikt worden met de content van de EO en daarmee met de missie van de EO. 
 
Onderzoeksvraag en deelvragen 
Onderzoeksvraag: 
Aan de hand van welke workflow en desginpatterns kan de afdeling Internet de 
eindgebruiker beter bedienen? 
 
Deelvragen: 
1. Welke factoren hebben invloed op de gebruikerservaring van de eindgebruikers? 
2. Welke workflow is efficiënt en resulteert in een gebruiksvriendelijke omgeving? 
3. Welke designpatterns kan de afdeling Internet toepassen om de inhoud en vormgeving te 
optimaliseren voor mobiel gebruik? 
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2. Begrippenkader 
Responsive design 
In de laatste paar jaren worden de resoluties van desktopschermen groter, de EO heeft daar 
altijd goed op ingespeeld. Ondertussen is er echter een ontwikkeling gaande waar zij minder 
gemakkelijk op in kunnen spelen. Er is geen standaard beeldformaat meer. 
 

Responsive design maakt het mogelijk om één website te optimaliseren voor verschillende 
schermresoluties. Middels voornamelijk CSS en Javascript respondeert de lay-out en 
functionaliteit op het device waarmee de website wordt bekeken. Bij responsive websites is 
dus geen vaste breedte ingesteld. De site past zich automatisch aan en schaalt 
contentelementen of verplaatst ze afhankelijk van de schermresolutie. 12 
 
Responsive design is een technische oplossing voor websiteoptimalisatie. We zullen echter 
zien dat het verder gaat dan alleen de website technisch optimaliseren. 
 
Met responsive design wordt in dit document het volgende bedoeld: 
  “Responsive design is not about ‘designing for mobile.’ But it’s not about ‘designing 
 for the desktop,’ either. Rather, it’s about adopting a more flexible, device-agnostic 
 approach to designing for the web.” – Ethan Marcotte13 
 
Workflow 
De workflow is een stap voor stap omschreven document die de afdeling Internet hanteert 
om op een effectieve manier een gebruiksvriendelijk resultaat neer te zetten. Duidelijk is dat 
de huidige workflow niet meer werkt en dat deze moet worden aangepast voor het bouwen 
van responsive websites. 
 
Designpatterns 
Een designpattern is een gestandaardiseerde oplossing voor veel voorkomende 
ontwerpproblemen. Deze patterns versnellen het ontwerpproces en zorgen bij de 
eindgebruiker voor een natuurlijke herkenning. De designpatterns die dit onderzoek 
omschrijft resulteren in een omgeving die gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te bedienen is. 
Er is een verschil tussen een succesvolle ervaring op de desktop en een succesvolle ervaring 
op een mobiele device. Beide zijn gebouwd op andere psychologische functies van de 
gebruiker. Mobiele designpatterns zijn gebaseerd op NUI’s(Natural user interface) in plaats 
van op GUI’s. (Graphical user interface)14 
 
Natural User Interfaces worden vaak ingezet op moderne mobiele devices en zijn gebouwd 
op de psychologische functie van intuïtie in plaats van herkenning. Gebruikers moeten in 
staat zijn om aan de hand van de presentatie van een interface de mogelijkheden te 
herkennen. Bij het ontwikkelen van een responsive website moet de afdeling Internet een 
andere wijze van ontwerpen hanteren. De designpatterns realiseren dit doordat deze 
specifiek ontwikkeld zijn voor NUI ervaringen.15 
 
 
 
 

                                                 
12

 http://www.emerce.nl/achtergrond/responsive-webdesign-optimale-gebruikservaring-webcontent 
13

  Ethan Marcotte, de godfather van responsive design, mei 2010 
14

 Pag. 123 The Mobile Frontier: A guide for designing mobile principles – Rachel Hinman  
15

 Pag. 124 The Mobile Frontier: A guide for designing mobile principles – Rachel Hinman 

http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/


13 
 

 
De gebruiker 
De eindgebruiker kan zeer divers zijn en is pas te definiëren wanneer bepaald wordt welke 
website wordt omgezet naar een responsive website. De eisen en wensen van de 
eindgebruikers zijn per website verschillend. De missie van de EO is om zo veel mogelijk 
mensen te bereiken met het evangelie. Daarom zijn de eindgebruikers ook zeer divers.   
 
Afdeling Internet 
Het team bestaat uit 4 webdevelopers, 2 webdesigners en tientallen medewerkers van de 
internetredactie. Het team van webdesigners en webdevelopers werkt in iteraties aan de 
hand van SCRUM. De websites die deze afdeling onderhoud worden regelmatig vernieuwd 
door de webdesigners en webdevelopers. De websites worden dagelijks up-to-date 
gehouden door de internetredactie.  
 
Acceptatie omgeving 
Een online omgeving waar alle berichten, video’s, functionaliteiten, designs etc. van de EO 
worden getest en gecontroleerd voordat ze definitief online gaan. 
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3. ontwerpproces 
Stakeholder interview 
Methode beschrijving 
Stakeholder interviews zijn 1-op-1 sessies met werknemers van het bedrijf. Deze 
onderzoeksmethode wordt vaak in de beginfase van een onderzoek ingezet om een goed 
beeld te krijgen van de huidige situatie. In dit geval zal het stakeholder interview dezelfde 
functie hebben. Aan de hand van verschillende vragen aan de hoofdredacteur wordt de 
huidige workflow onderzocht. 
 
Resultaten 
Bij het opzetten van een nieuwe website bij de Evangelisch Omroep zijn er een aantal fases 
die doorlopen worden. De afdeling Webdesign en Webdevelopment werkt in samenwerking 
met de product owner aan de hand van SCRUM. Een project wordt opgedeeld in periodes 
van 3 weken, ook wel sprints genoemd. Het voordeel van de scrummethode is dat er als één 
team intensief samengewerkt wordt. Alle problemen, maar ook alle successen, zijn 
bekend.16  
 

In een overleg met alle programmamakers wordt de beoogde doelgroep vastgesteld en 
uitgebreid omschreven. Dit gebeurd aan de hand van persona profielen die de NPO heeft 
opgezet als representatie van de Nederlandse bevolking. Dit document legt de eisen, 
wensen en het verwachte gedrag van de gebruiker vast. Daarnaast staan in dit document de 
doelen van website vast en wordt in grote lijnen de inhoud van de website bepaalt.  
 
Dit overleg resulteert in een overleg met alle betrokken partijen. Samen gaan zij dit 
document doorspreken en een concept ontwikkelen voor de vormgeving van de website. 
Deze bijeenkomst kan gezien worden als een brainstormsessie waarin alle betrokken 
partijen ideeën kunnen opwerpen over de vormgeving en inhoud van de website. 
 
De webdesigner gaat met de resultaten uit de brainstormsessie aan de slag met een 
ontwerp voor de website. Dit gebeurt in onderling overleg met de product owner of 
redacteur van de website. Dit overleg vindt vaak plaats aan het einde van het 
ontwerpproces.  
 
Het ontwerp wordt na goedkeuring van alle partijen omgezet in CSS/HTML. Er worden extra 
functionaliteiten ontwikkeld door de webdevelopers als dat nodig is. Vanaf deze fase wordt 
er gewerkt aan de hand van SCRUM omdat er vaak meerdere webdesigners werken aan het 
omzetten van het design en omdat de webdevelopers vaak betrokken zijn bij deze fase 
doordat zij functionaliteiten maken. 
 
De functionaliteiten die ontwikkelt zijn worden getest door een andere webdeveloper dan 
de ontwikkelaar. Het design wordt aan de hand van SCRUM-taken gecontroleerd door de 
product owner.  
 
Dan wordt de website opgeleverd en vullen de redacteuren de website met content, waarna 
de website online wordt gezet. 
 
 
 

                                                 
16

 http://www.frankwatching.com/archive/2012/04/04/responsive-design-tips-voor-het-ontwerpproces/ 
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De huidige workflow voor het ontwikkelen van een website is als volgt: 

 
 
Puntsgewijs: 
 1. Overleg programmamakers 
 2. Overleg programmamakers, webdesigners, hoofd redactie en 
 redactiemedewerker over de inhoud en vormgeving 
 3. Design (In onderling overleg met redactie of product owner) 
 4 Website wordt gebouwd in CSS/HTML (Eventueel worden er extra 
 functionaliteiten ontwikkelt door webdevelopers)  
 5. Functionaliteiten worden getest 
 6. Content wordt toegevoegd 
 7. Website wordt online gezet 
 
Conclusie en discussie 
Wanneer de EO responsive websites zal gaan maken zullen er zwakke punten in de huidige 
workflow naar voren komen. De huidige workflow wordt middels deskresearch vergeleken 
met andere responsive workflows. In verder onderzoek wordt er gekeken naar hoe deze 
zwakke punten opgelost kunnen worden. 
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deskresearch 
Methode beschrijving 
Deskresearch is van groot belang voor het verkrijgen van achtergrondinformatie. Het geeft 
ook informatie over wat er speelt binnen het betreffende onderwerp en waar de focus op 
moet liggen.  
 
Daarnaast wordt middels deskresearch gekeken naar bestaande workflows voor responsive 
webdesign. De verzamelde informatie schetst een beeld van hoe responsive websites 
worden ontwikkeld. Daarbij wordt gekeken welke principes toepasbaar zijn voor de EO. Er 
wordt onderzoek gedaan naar bestaande mobile designpatterns om te zien welke 
mogelijkheden er zijn op dit gebied. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar welke 
functionaliteiten oplossingen kunnen bieden voor de problemen die responsive design met 
zich mee brengt. 
 
De responsive website wordt een website die binnen verschillende contexten wordt 
bekeken. Niet meer alleen vanuit huis achter het bureau. De context van de eindgebruiker 
speelt zeker rol als het gaat om het verkrijgen van informatie. Naast de website zelf is het 
natuurlijk belangrijk om te weten wie de eindgebruiker is en wat zijn handelingen zijn. Aan 
de hand van interne onderzoeken wordt achterhaald wie de eindgebruiker is. Bestaande 
doelgroeponderzoeken wijzen uit wat de algemene behoeftes van de eindgebruikers zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Het deskresearchonderzoek is onderverdeeld in 5 onderdelen 
 

Workflows 
  Inleiding 
  Responsive Workflows 
     Responsive watervalmethode  
     Mobile First 
     Content First 
  Ondersteunende werkmethodes 
     Design in de browser 
      Schetsen  
      Moodboards en Style Tiles 
      Adobe Reflow 
 

Eindgebruikersinformatie 
  Inleiding 
  Interne analytische gegevens mediagebruik 
  Gebruikersgegevens 
      Context gebruiker 
      Tijdstip van het gebruik 
      Laadtijd van de website 
      Problemen en gevolgen 
  Gebruikersprofielen 
  Device gebruik 
      Smartphone    
      Tablet 
      Browsersupport 
 

Designpatterns en design principles 
  Inleiding 
  Designpatterns 
  Design principles 
 

Resultaten 
  Resultaten Workflows 
  Resultaten eindgebruikersinformatie 
  Resultaten designpatterns en design principles 

 
Conclusie onderzoek 
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Workflows 
Inleiding 
In dit deelonderzoek wordt onderzoek gedaan naar een antwoord op de volgende 
deelvraag: Welke workflow is efficiënt en resulteert in een gebruiksvriendelijke omgeving.  
 
Responsive workflows  
De huidige werkwijze is niet toepasbaar wanneer de afdeling Internet een website gaat 
omzetten tot een responsive website. De huidige werkwijze is namelijk ontwikkeld voor het 
bouwen van fixed-websites. Websites die gebaseerd zijn op 1 specifieke breedte. 
Onderstaande workflows pretenderen een oplossing te bieden. Uit het volgende onderzoek 
zal blijken dat een andere werkwijze vereist is wanneer de afdeling op een meer efficiënte 
en doelgerichtere manier te werk wil gaan.17 
 
Responsive watervalmethode 
Een veel gebruikte methode voor het ontwikkelen van fixed-websites is de 
watervalmethode. In de workflow van de EO zien we ook verschillende elementen van deze 
methode terugkomen in het proces. Specialisten hebben een methode ontwikkeld om deze 
watervalmethode toepasbaar te maken voor het ontwikkelen van responsive websites. De 
planes worden benaderd als fasen, als stappen in een plan van aanpak.  
 
De hoofdlijnen worden als volgt benaderd: 
Strategie 
Scope 
Structuur 
Skelet 
Daarna testen, problemen ontdekken en dit proces herhalen.18 19  
 
Bij het ontwikkelen van responsive websites heeft deze aanpak voor de EO verschillende 
voordelen ten opzichte van de traditionele watervalmethode. De belangrijkste daarvan is 
natuurlijk dat er een responsive resultaat gemaakt is dat onafhankelijk is van device en 
onafhankelijk van schermgrootte. Een ander voordeel is dat het compositieontwerp en de 
art direction in een kortere periode gerealiseerd kan worden. Het proces verloopt ook 
sneller doordat het interactieproces tegelijk met het proces van contentcreatie verloopt. 
Deze versie kan direct online om daarna meer content toe te voegen. Het ontwerp en de 
interactie elementen kunnen daarna dan weer geoptimaliseerd worden.  
 
Mobile First 
Afgelopen jaren hebben de webdesigners van de EO de desktop als uitgangspunt gebruikt 
voor het maken van een design, daarbij kwamen de mobiele devices op de 2e plek.(als ze al 
een plek kregen) Luke Wroblewski omschrijft in zijn boek ´Mobile First´ een nieuwe manier 
van ontwikkelen met primair de mobiele gebruiker in gedachten. Wanneer er namelijk 
wordt uitgegaan van de mobiele eindgebruiker die (meestal) een klein scherm heeft, (soms) 
een minder optimale internet verbinding heeft en (vaker) haast heeft, dan dwingt dit de 
webdesigner op een andere manier naar zijn website te kijken. Plots is de ruimte boven 
de fold nog maar een paar duizend vierkante pixels. Hierdoor wordt het extra belangrijk om 

te bedenken wat er nu in deze ruimte  weergeven wordt.   
 

                                                 
17

 http://www.frankwatching.com/archive/2012/10/22/responsive-design-development-en-content-in-een-flexibele-aanpak/ 
18

 http://readwrite.com/2012/05/10/bye-bye-waterfall-5-steps-to-implement-responsive-web-design 
19

 http://viljamis.com/blog/2012/responsive-workflow/ 
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http://readwrite.com/2012/05/10/bye-bye-waterfall-5-steps-to-implement-responsive-web-design
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Wanneer de EO middels dit principe zal werken begint het team dus met ontwikkelen voor 
het kleinste scherm. De webdesigner gaat in overleg met de content ontwikkelaar. Samen 
bepalen zij welke onderdelen prioriteit hebben. Aan de hand daarvan delen zij de lay-out in. 
Doordat de ruimte op een smartphone beperkt is moet het team gaan bepalen welke 
content werkelijk belangrijk is voor de eindgebruiker. Daarrnaast analyseren zij welke 
onderdelen er überhaupt op een pagina moeten staan. Het team ontwikkeld namelijk voor 
een eindgebruiker die een kleiner scherm heeft met mogelijk een minder optimale 
internetverbinding en een context waarin de eindgebruiker veel meer wordt afgeleid.  
 
Wanneer de afdeling vanuit deze positie een website ontwikkelt voor andere devices 
kunnen er elementen toegevoegd worden die de ervaring en informatiebronnen verruimen 
voor de eindgebruiker. Zo begint het team altijd met een sterke basis die men op kan 
bouwen naar een grotere variant in plaats van dat men een sterke desktopvariant heeft die 
afgebouwd moet worden om een mobiele variant te ontwikkelen.20 21 22

 

 
Content First 
Bij content-first kijken de redactiemedewerkers en de webdesigners naar welke content 
men heeft en op welke manier deze content het beste aan de eindgebruikers gepresenteerd 
kan worden.  
 

Het is van belang dat de redacteuren vanaf het begin bij het proces betrokken worden. 
Want op deze wijze kan het team namelijk werkelijk bepalen welke informatie het 
belangrijkst voor de eindgebruiker is en daarmee kan het team de lay-out van de website 
aanpassen aan de wensen van de gebruikers. Zo voorziet de website in de informatie die de 
eindgebruiker wil hebben. 
 
Bij content first heeft de eindgebruiker altijd een seamless experience. Dat betekent dat de 
ervaring over alle kanalen zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn en in elkaars verlengde moet 
liggen. De toon en het gevoel moet hetzelfde zijn. Daarom spreekt men niet meer over een 
mobiele visie, maar over een online visie. Het is namelijk één website, gezien op 
verschillende devices. Daarom is het beter om niet voor devices te ontwerpen maar de 
afdeling Internet moet zich op de content focussen: content first. 
 
Karen McGrane zegt het volgende nog over content: “Don’t cut features or content”. 
Wanneer sommige content mogelijk van mindere waarde is voor mobiele gebruikers, dan is 
deze content waarschijnlijk überhaupt de moeite niet waard. Daarnaast, laat de ‘longtail of 
content’ in zijn waarde. Het staartje dat enerzijds verwijdert wordt zou wel eens van 
onschatbare waarde kunnen zijn.23 24 
 
Dus het is voor de EO belangrijk om content als volgt in te zetten: 
  “Not just content as a set of universal, reusable chunks, shifting, hiding or changing 
  priority according to screen size; content is about meaning, relationships and   
  people.”25 
 

                                                 
20

 http://www.tweepixels.nl/blog/20-webdesignen/84-responsive-webdesign-en-mobile-first-een-gouden-

combinatie#.UT7lwNFvwhs 
21

 http://designshack.net/articles/css/mobilefirst/ 
22

 http://www.abookapart.com/products/mobile-first 
23

 http://alistapart.com/article/future-ready-content 
24

 http://www.frankwatching.com/archive/2012/06/02/small-screens-big-changes/ 
25

 http://www.frankwatching.com/archive/2012/03/05/responsive-websites-doelgroep-context-content-en-design/ 
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Ondersteunende werkmethodes 
Design in de browser 
Momenteel worden designs bij de EO in Adobe Photoshop ontworpen. Dit is echter een 
tijdrovend middel wanneer er gekeken wordt naar responsive design. Bij responsive design 
komen er namelijk verschillende versies van lay-outs. 
 
Websites worden vormgegeven voor 1 vaste breedte, terwijl er bij responsive design voor 
verschillende apparaten en voor verschillende beeldschermresoluties wordt vormgeven. Een 
mogelijkheid is om aan de hand van standaardformaten verschillende designs te 
ontwikkelen dit kost echter veel meer tijd voor de webdesigners. Daarnaast kan men met 
deze wijze van ontwikkelen geen interactie tonen. De designer kan bijvoorbeeld niet laten 
zien hoe een slider werkt, of hoe verschillende staten van een knop werken. Daarnaast doet 
hij eigenlijk dubbel werk, wanneer hij eerst in Adobe Photoshop aan het vormgeven is en 
daarna die vormgeving ook nog omzet naar code. Een kleine wijziging maken in Photoshop 
kost ook meer tijd, doordat er meer acties moeten worden gedaan om 1 wijziging door te 
voeren op verschillende plekken. Het ontwerp is ook niet representatief voor hoe de 
website er exact uit gaat zien. Fonts worden bijvoorbeeld in Adobe Photoshop anders 
weergegeven  dan in de browser.  
 
Wanneer de webdesigner vanuit de browser werkt betekend dat er geen 
bewerkingsprogramma meer geopend wordt, maar gelijk code in de CSS, SASS, HTML etc. 
wordt geschreven. Dat heeft dus een voordelen ten opzichte van het vormgeven in 
Photoshop. 
 
Bij deze methode lijkt Adobe Photoshop overbodig geworden, maar er zijn tijden dat CSS 
niet alles doet. Adobe Photoshop kan dan ook voor meer decoratieve elementen gebruikt 
worden. Elementen die met CSS niet realiseerbaar zijn.26 
 
Schetsen 
Door een korte tijd te besteden aan verschillende schetsen van de website lay-outs kan op 
de computer uren tijd bespaard worden. Doordat veel responsive webdesigners direct 
beginnen te werken in de browser is het van belang om eerst een idee op papier te testen. 
Daarmee voorkomt de webdesigner dat er uren aan werk in HTML/CSS zit wanneer het 
uiteindelijk niet blijkt te werken. Hierdoor is de webdesigner dus niet uren bezig in 
Photoshop met designs maar kan hij wel de functionaliteiten visueel uitdenken. Die 
gewonnen uren kan hij daarna steken in het uitwerken van het design  in CSS. 
 
  “I’m sure sketches are already a big part of most designers’ workflow, it is now more 
  important than ever in the age of responsive web design.” - Tara Roskell 
 
Moodboards en styletiles 
Moodboards bestaan al heel lang in de wereld van het grafisch vormgeven. Het idee bij een 
moodboard is om verschillende beelden bij elkaar te voegen die één stijl weergeven. Op een 
moodboard worden  bijvoorbeeld kleuren, contrasten en beeldmateriaal bepaald. Voor 
responsive design is dit zeer geschikt omdat de webdesigner veel tijd bespaart in het 
ontwerpproces. Hij hoeft niet 4 verschillende lay-outs vorm te geven. Met een moodboard 
kan de webdesigner ook een stijl communiceren naar de opdrachtgevers. 
 
 
 

                                                 
26

 http://webdesign.tutsplus.com/articles/workflow/tips-for-designing-in-the-browser/ 
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Met style tiles geeft de webdesigner een indruk van welke fonts, kleuren en interface 
elementen hij wilt gaan gebruiken voor de responsive website, zonder een volledig ontwerp 
neer te zetten. Dit voorkomt dus dat er 6 verschillende mock-ups gebouwd moeten worden 
om de ideeën over de vormgeving te communiceren. Een style tile geeft op een meer 
concrete manier een idee van de vormgeving dan een moodboard.27 28 
 
Adobe Reflow 
Adobe is een nieuw programma aan het ontwikkelen waarmee het ontwerpen voor 
responsive design een stuk gemakkelijker wordt. Het product is nog in ontwikkeling, maar 
lijkt zeker een interessante ontwikkeling te zijn die het werkproces ten goede kan komen. 
Omdat Adobe een tool belooft te maken die specifiek gericht is op responsive webdesign.29 
 
Voorgaande principes zijn relevant voor het ontwikkelen van een efficiënte workflow. Het 
volgende deelonderzoek kijkt naar welke workflows en ondersteunende werkmethodes nog 
relevant zijn wanneer we kijken naar het gedrag en andere specifieke informatie over de 
eindgebruikers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 http://webdesignledger.com/tips/responsive-web-design-workflow-considerations 
28

 http://www.slideshare.net/stephenhay/style-guides-are-the-new-photoshop-smashing-conference-2012 
29

 http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/applications/your-workflow-with-adobe-edge-reflow/ 
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Eindgebruikersinformatie 
Inleiding 
In dit deelonderzoek wordt onderzoek gedaan naar een antwoord op de volgende 
deelvraag: Welke factoren hebben invloed op gebruikservaring van de eindgebruikers? 
 
Een aantal interne en externe onderzoeken geven inzicht in het gedrag en de wensen van de 
eindgebruiker. 
 
Interne analytische gegevens mediagebruik 
Middels Google Analytics houdt de EO gegevens bij over het gedrag van de eindgebruiker 
om de websites te optimaliseren.  
 
Het aantal bezoeken op de websites van de EO worden geregistreerd en zijn interessant 
wanneer het team gaat testen op verschillende devices. Wanneer websites worden omgezet 
naar responsive design kunnen deze gegevens als leidraad worden gebruikt bij het bepalen 
van breakpoints en de keuze voor een lay-out. 30 Gegevens over de meest gebruikte 
resoluties kunnen ook gebruikt worden als een leidraad voor het bepalen van breakpoints 
en lay-out.31 
 
Gebruikersgegevens  
Context van de eindgebruiker 
De context waarin een website bezocht wordt is de afgelopen jaren flink veranderd. 
Voorheen zat de gebruiker alleen voor zijn computer achter een bureau, tegenwoordig loopt 
de gebruiker door de drukke stad het laatste nieuws te bekijken, terwijl hij een gesprek 
voert met een vriend die naast hem loopt. De context waarin de gebruiker zich bevind 
beïnvloed de manier waarop de apparaten gebruikt worden. Veel mensen hebben nu het 
gevoel dat ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week online bereikbaar en toegankelijk zijn en 
gaan dan ook vaker maar, korter online.32

  

 

Zowel de smartphone als de tablet worden veel gebruikt voor het opzoeken van informatie 
en voor het lezen van nieuws. Voor het bekijken van foto’s of video’s en het oriënteren op 
de aankoop van producten is de tablet meer in trek. 
 
Gebruikers van de EO bezoeken de website vanuit veel verschillende contexten.  
 
Tijdstip van het gebruik 
Het tijdstip van het gebruik van de mobiele devices is anders dan bij desktoppen. De 
grootste piek is duidelijk s ‘avonds dit geldt voor alle devices. Een duidelijk dal is opvallend 
genoeg tijdens het reizen. Tevens zegt 44% van alle ondervraagden zich altijd verbonden te 
voelen met het internet.33 34 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Bijlage 2 
31

 EO Google analytics – bijlage 3 - maart 2013  
32

 http://www.marketingfacts.nl/berichten/slechte-mobiele-performance-schaadt-bedrijven 
33

 SLIDE 7 - http://www.slideshare.net/TNSNIPO/dml12-mobile-360-t-eerste-nl-bereiksonderzoek 
34
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Laadtijd van de website  
De eindgebruikers verwachten dat de website snel wordt geladen op de smartphone. 
Uiteraard is dit afhankelijk van de verbindingssnelheid die de smartphone op dat moment 
heeft. Maar onderstaande statistieken geven aan dat de verwachtingen hoog liggen wat 
betreft de laadtijd van de website. 
- 60% van alle eindgebruikers verwacht dat de website binnen 3 seconden of minder 
geladen is. 
- 74% zal maar 5 seconden of minder wachten voordat ze de website verlaten.  
 

Problemen en gevolgen 

Gebruikers van mobiel internet ervaren vooral problemen tijdens het surfen op hun 
smartphone . Maar ook op de tablet functioneert het mobiele internet nog verre van 
optimaal, de helft ervaart problemen. Bij het gebruik van de telefoon is het grootste 
probleem het langzaam laden van websites. Andere veelvoorkomende problemen zijn 
websites die niet aangepast zijn aan het gebruik met een smartphone en het niet werken 
van bepaalde onderdelen van websites. Bij het gebruik van websites op de tablet is er niet 
één irritatie aan te wijzen die er met kop en schouders bovenuit steekt. Niet werkende 
onderdelen, het niet aangepast zijn van websites aan de tablet en het langzaam laden van 
websites zijn de meest voorkomende ergernissen. 
 
Problemen met de website op telefoon en tablet hebben serieuze consequenties voor 
bedrijven; Het sitebezoek daalt, circa een kwart zegt de website niet meer te bezoeken. Er is 
zelfs een groep die aangeeft dan direct de website van de concurrent te bezoeken. Verder 
zorgt het slecht functioneren soms zelfs voor negatieve beeldvorming over het betreffende 
bedrijf of negatieve Word Of Mouth. Een goede performance van de EO websites is daarom 
van essentieel belang. Bij het design is het een must om rekening te houden met 
verschillende browsers, apparaten en schermgroottes. 35 
 
Gebruikersprofielen 
Ondanks dat de EO inzet op een zo groot mogelijke doelgroep blijkt uit onderzoek dat vooral 
een specifiekere groep bovengemiddeld bereikt wordt. 36 Veel mensen op Nederland 2. Deze 
zender is gericht op opiniërende en levensbeschouwelijke programma's. Dit zijn thema's die 
EO kijkers aanspreken. 
 
De NPO heeft in 2011 een model ontwikkeld dat alle Nederlanders indeelt in 8 leefstijlen. 
Kritische verdiepingszoekers, Onbezorgde trendbewusten, Praktische familiemensen, 
Zorgzame duizendpoten, Jonge connectors, Traditionele streekbewoners, Betrokken 
gelovigen, Drukke forenzen. Elke zender bedient een aantal van deze leefstijlen. 
Doelgroepen van de EO zijn voornamelijk kritische verdiepingszoekers en betrokken 
gelovigen. 37  
 
Device gebruik 
Deviceafhankelijk moet er rekening gehouden worden met hoe een gebruiker zijn device 
gebruikt, bepaalde gebieden zijn moeilijker te bereiken dan andere, toch zijn hier 
standaarden voor ontwikkeld. In de bijlagen staan plaatjes die een indruk geven van hoe de 
webdesigner hier enigszins rekening mee kan houden.38 
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 Afdeling Onderzoek EO - Wim Steeneveld 
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Smartphone    
Ontwerpen voor touchscreen vereist uitvoerig veel aandacht voor waar vingers op het 
device komen te rusten. In bijna alle gevallen bedient de eindgebruiker de smartphone met 
zijn duimen.  
 
  “For phones, designing for touch means designing for the thumb” - Josh Clark.39 
 
Op vrijwel alle smartphones hebben duimen het bereik en de flexibiliteit om het hele 
scherm te kunnen benutten. In ‘chill-modus’ hebben duimen echter een zekere comfort-
zone. Bij het vasthouden van een telefoon in de rechterhand, bijvoorbeeld, valt de duim in 
een boog op natuurlijke wijze in de rechter onderhoek van het scherm. 
 
Belangrijk is dat ‘primary controls’, zoals toolbars en navigatie, een prominente positie 
binnen deze zone krijgen. Vaak dus onderaan het venster.  
 
Tablets 
Anders dan bij smartphones kan de eindgebruiker zijn tablet op vele manieren vasthouden. 
In verschillende houdingen neigt de eindgebruiker zijn tablet anders vast te houden. 
Liggend, staand of zittend, in de meeste gevallen houdt de eindgebruiker zijn tablet op de 
helft in de lengteas vast. De duimen geplaatst op een derde van de top van het scherm. De 
inhoud van het scherm wordt, net als in print, van boven naar beneden gescand. Het is 
belangrijk dat de informatiehiërarchie dit reflecteert. Primaire navigatie krijgt daarom – in 
tegenstelling tot smartphones – een primaire plek bovenaan het scherm. Eén uitzondering: 
plaats navigatie nooit gecentreerd bovenaan. De hand belemmerd namelijk het zicht op het 
scherm.40 
 
Browsersupport 
Een aantal oude browserversies ondersteund responsive design niet, voornamelijk Internet 
Explorer heeft voor een lange tijd CSS3, waarmee we responsive design realiseren, niet 
ondersteund. Ongeveer 10% van alle bezoekers van de EO gebruikt een browser(IE) die geen 
responsive design ondersteund. 41 
 
Daarnaast wordt CSS3 ondersteund door de meest gebruikte mobiele browers zoals 
Android, iPhone, Opera, Blackberry etc. 42 En daardoor kan 98,6% van al de EO gebruikers 
voorzien worden in een responsive website. 
 
Voorgaande onderzoeksresulaten tonen het gedrag van de eindgebruiker. Het volgende 
deelonderzoek kijkt naar verschillende designpatterns en design principles die de afdeling 
Internet kan inzetten om in te spelen op het gedrag van de eindgebruikers. 
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Designpatterns en design principles 
Inleiding 
In dit deelonderzoek wordt onderzoek gedaan naar een antwoord op de volgende 
deelvraag: Welke designpatterns kan de afdeling Internet toepassen om de inhoud en 
vormgeving te optimaliseren voor mobiel gebruik? 
 
De kracht van design patterns zit in de oplossingsgerichte benadering van een 
ontwerpprobleem, waarbij een oplossing voor vergelijkbare problemen door verschillende 
webdesigners wordt aangeboden. Deze ontwerp patronen geven daarnaast de mogelijkheid 
om een mobiele website of een mobiel-vriendelijke versie van een website te ontwerpen, 
die geheel voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker. Bezoekers zijn namelijk 
reeds bekend met deze ontwerpbenadering, aangezien andere gerenommeerde websites 
overeenkomstige design patterns hanteren.   
 
Designpatterns  
Vanuit voorgaande onderzoeksresultaten is een onderzoek gedaan naar patterns die een 
oplossing bieden voor problemen die het team tegenkomt wanneer er voor kleinere 
schermen wordt ontwikkeld. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar NUI patterns die 
inspelen op de touch interfaces van de mobiele gebruikers. 
 
Per pluginelement is er gekeken naar een oplossing die algemeen toegepast kan worden in 
combinatie met de design principles.  
 
Navigatie 
Doordat er zeer ingewikkelde navigatiestructuur is binnen de websites van de EO, moeten er 
designpatterns zijn die een overzichtelijke omgeving realiseren. Er moet een 
navigatiestructuur komen die veel koppen kwijt kan voor grote overkoepelende websites 
met erg veel content zoals de Gelovenportal. Maar de navigatiestructuur moet ook 
toepasbaar zijn op websites met minder content. 2 navigatiepatterns spelen in op deze 
eisen: Off-canvas en Multi-toggle 
 
Deze patterns geven grote en ingewikkelde menustructuren op een overzichtelijke wijze 
weer. Portals die verschillende programma’s onder zich hebben en daarmee verschillende 
navigatiestructuren vereisen een overzichtelijke navigatiestructuur die de eindgebruiker niet 
laten verdwalen in de verschillende lagen die de portal in zich heeft. Voordeel is dat er 
ruimte bespaard wordt voor de content die meer prioriteit heeft.  
 
  “Focusing on content first, navigation second gets people to the information and 
  tasks they want quickly. Relevant and well-placed navigation options allow people 
  to dive deeper or pivot to explore other parts of your site.”43

 

 
De Off-canvas wordt echter meer gebruikt als een overkoepelend menu waarin de 
eindgebruiker profielinformatie, instellingen of helpinformatie kan vinden.(bv Facebook, 
NU.nl) Deze overkoepelende elementen hebben alle EO websites ook in zich in de vorm van 
een topbar. Echter heeft deze veel minder prioriteit dan de websitenavigatie. De multi-
toggle wordt velen malen vaker gebruikt om te navigeren tussen verschillende pagina’s en is 
daardoor veel relevanter voor de EO. (bv door Starbucks)44 
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Topbar  
De overkoepelende topbarnavigatie in de desktopvariant wordt gebruikt om een link te 
leggen tussen alle verschillende EO websites. Dit is een herkenbaar element waaraan de 
eindgebruiker weet dat hij zich op een EO website bevind. Het is van belang dit gevoel vast 
te houden, de links naar andere pagina’s hebben echter minder waarde. Daardoor kan deze 
op kleinere schermen samengevoegd worden met de footer. Op de desktopvariant zitten 
dezelfde elementen in de topbar en footer.45 
 
Nieuws/tekst elementen 
De meeste contentelementen van de EO geven content van elementen veel ruimte. De 
keuze hiervoor ligt vooral omdat dat mooi oogt. De beschikbare ruimte voor elementen is 
op kleinere schermen meer beperkt. Een veelgebruikte wijze om tekst en beeld elementen 
op een meer minimale wijze te presenteren is de listview pattern. Dit pattern geeft alle 
micro elementen van een contentelement op een compacte wijze in een lijst weer. Dit is 
voor de eindgebruiker gemakkelijk en snel door te scrollen. 46 
 
Adaptive images 
De gebruiker verwacht een snelle laadtijd bij een website. De afdeling Webdevelopment 
optimaliseert de website voortdurend door images te optimaliseren, scripts en stylesheets 
samen te voegen, externe onderdelen te minimaliseren en de cache te gebruiken.  
 
Bij responsive design wordt de verhouding van images kleiner gemaakt. Echter de pagina 
laadt nog steeds een imagebestand in van dezelfde kb-grootte. Dit lijkt het grootste 
probleem van responsive design te zijn. Daarvoor worden langzaam steeds betere 
oplossingen bedacht. Adaptive images lijkt tot op heden de beste oplossing. 47 Afhankelijk 
van de schermresolutie wordt een kleiner(in kb’s) imagebestand ingeladen. Op deze wijze 
worden de images geoptimaliseerd afhankelijk van de schermresolutie. 48 49 
 
Infinite-scrolling 
Infinite-scrolling is een designpattern die de content pas inlaadt wanneer de eindgebruiker 
scrollt naar de content die ze willen. Op deze wijze kan de content met de hoogste prioriteit 
direct inladen en kan content met minder prioriteit ingeladen worden wanneer de gebruiker 
daarom vraagt. Infinite-scrolling komt de laadsnelheid van de website altijd ten goede. 
 
Design principles 
Naast de patterns richt dit onderzoek zich op veelvoorkomende problemen die al 
geconstateerd zijn door experts en concurrenten. Dit onderzoek leidt tot een aantal design 
principles die de afdeling Internet kan gaan toepassen. De verwachting is dat vanuit het 
proof of concept daar nog een aantal design principles bij zullen komen. Bij het realiseren 
van het prototype zullen er waarschijnlijk problemen zijn die niet voorzien zijn. 
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 http://www.pepermunt.net/website-maken/website-sneller-maken.html 
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Multi Device Lay-out Patterns 
Luke Wroblewski beschrijft op zijn forum verschillende wijze waarop je content kunt 
aanpassen aan de lay-out die wordt gebruikt. Daarin onderscheidt hij 5 verschillende wijzes. 
Mostly Fluid, Column Drop, Lay-out Shifter, Tiny Tweaks en Off Canvas. 50 
 
Vrijwel alle lay-outs van de EO zijn ingesteld op een 1/3 tot 2/3 verhouding. Bij Mostly Fluid 
kan de lay-out van de website tot aan het laatste breakpoint hetzelfde blijven. Daarmee 
behoud de content zijn structuur wat voor herkenning zorgt bij de eindgebruiker. Het design 
vertrouwd vooral op een flexibel grid dat zich aanpast aan de verschillende schermgroottes. 
Daarnaast kun je met deze techniek op kleinere schermen desginpatterns toepassen die 
voor de eindgebruiker gebaseerd zijn op natuurlijke bewegingen. 
 
Fonts  
Het is belangrijk dat de content voor de gebruiker altijd goed leesbaar is. Door EM’s te 
gebruiken in plaats van pixels wordt de fontgrootte in proportie gehouden met de rest van 
de elementen bij het schalen van de website. 51 52 
 
  “To think about the web responsively is to think in proportions, not pixels” - Trent 
  Walton53 
 
Minimum touchsize en buttonmargins 
In de iPhone Human Interface Guidelines heeft Apple een aanbeveling geschreven voor een 
minimale button grootte van 44 pixels by 44 pixels (88px op een retina display) of zo rond de 
8mm. 54 
 
In de “Windows Phone UI Design and Interaction Guide,” beveelt Microsoft een 
buttongrootte aan van 9mm/34px aan. Een minimum buttongrootte van 10 mm is een 
veilige regel voor alle diverse schermen. 
 
Buttons die regelmatig gebruikt worden hebben vaak een groter toucharea. De webdesigner 
moet ervoor zorgen dat de buttons een ruim toucharea hebben en genoeg ruimte tussen de 
touchareas. Voor de gebruiker is het erg frustrerend om op de verkeerde button te klikken. 
55 
 
Carrousels en sliders 
Wanneer de EO carrousels en sliders swip-able maakt op touch enabled devices is het voor 
de eindgebruiker gemakkelijker om deze elementen te bedienen omdat men doormiddel 
van swipe gebruik maken van een natuurlijke bediening van een element.56 
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 http://viljamis.com/blog/2012/typography/ 
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Resultaten workflows 
Het ontwerpproces kan bij responsive design een stuk worden ingekort. Wanneer de 
webdesigners direct beginnen met vormgeven in de browser komt dit de efficiëntie van het 
werkproces ten goede. Doormiddel van schetsen kan er gecommuniceerd worden met 
webdevelopers. Aan de hand van moodboards en styletiles kan er gecommuniceerd worden 
naar de webredacteuren. 
 
Door te beginnen met ontwerpen en indelen voor het kleinste scherm(Smartphone) wordt 
de afdeling internet gedwongen om te kijken naar wat werkelijk belangrijk is voor de 
eindgebruiker.  
 
Alle content die de EO aanbiedt, moet via alle kanalen toegankelijk zijn. Natuurlijk wel op 
verschillende wijzen, andere volgorde, andere prioriteit, gelaagd. Er moet geoptimaliseerd 
worden voor de verschillende gebruikersmomenten per device. De volgende stappen zullen 
door de EO gevolgd worden bij het toepassen van Content-first in combinatie met 
responsive design: 
 
1. Content is het uitgangspunt, alle content is via elk device toegankelijk. Een gebruiker 
grijpt naar het device dat voorhanden ligt. 
2. Prioriteren van content/ functie naar devices op basis van gebruikerstaken. Onderzoek 
welk device op welk moment de gebruiker zo goed mogelijk van dienst kan zijn. 
3. Optimaliseer voor de verschillende gebruikersmomenten per device. Ieder device heeft 
unieke presentatie- en interactievormen waar men gebruik van kan en moet maken. 
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Resultaten gebruikersonderzoek 
Het is heel erg lastig om de doelgroep van de EO af te bakenen omdat de EO inzet op een zo 
groot mogelijke doelgroep. Daarom kan de afdeling Internet, aan de hand van de website 
die wordt omgezet, de doelgroep bepalen. De redacteuren en programmamakers zijn in het 
bezit van doelgroep informatie en doelgroep gegevens. Door deze 2 groepen direct te 
betrekken in het ontwikkelproces kan deze informatie ingezet worden bij de fase 
contentdesign(componenten ontwerpen). Daarmee past de webdesigner de vormgeving en 
presentatie van de content aan de eisen en wensen van de eindgebruikers aan. 
 
Een belangrijk onderdeel van deze doelgroep informatie is ook de context waarin de 
gebruiker zich bevind. Want de context waarin de gebruiker zich bevind beïnvloed de 
manier waarop de apparaten gebruikt worden. Verschillende devices worden voor 
verschillende doeleinden gebruikt. Bezoekers hebben daarnaast het gevoel dat ze 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week online bereikbaar en toegankelijk zijn en gaan dan ook vaker maar, 
korter online. Eindgebruikers verwachten dan ook dat de informatie die ze zoeken snel te 
vinden en ingeladen is. 
 
In de testfase moet er uitgebreid getest worden op verschillende devices. Omdat slecht 
werkende websites één van de grootste ergernissen is van de eindgebruikers. Analytische 
gegevens kunnen gebruikt worden als leidraad voor het ontwerpen voor verschillende 
resoluties en devices. Daarnaast moet de webdesigner er rekening mee houden dat touch 
enabled devices anders bedient worden dan desktops. 
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Resultaten designpatterns en design principles 
De onderzoekgegevens van het workflow onderzoek en het gebruikersonderzoek leiden tot 
een onderzoek naar oplossingsgerichte designpatterns en desing principles.  
- De navigatie moet gemakkelijk en overzichtelijk te bedienen zijn op kleinere schermen. Het 
toggle navigatiemenu is daar een uitstekende oplossing voor.  
- De topbar heeft een minder belangrijke functie dan de websitenavigatie en kan, om 
verwarring met andere navigatie te voorkomen, samengevoegd worden met de 
bottomnavigatie. 
- Nieuws en tekstelementen kunnen compacter vormgegeven worden doormiddel van een 
list-view pattern. 
- De laadsnelheid van de website kan flink geoptimaliseerd worden door het toepassen van 
adaptive images en infinite scrolling. 
- Alle overige elementen kunnen geoptimaliseerd worden aan de hand van het multi-device- 
lay-out pattern 
- Tekst blijft goed leesbaar voor de eindgebruikers door het inzetten van EM’s in plaats van 
pixels. 
- Door de aanbevolen pixelrules toe te passen worden frustrerende situaties voorkomen. 
- Carrousels en sliders moeten swipe-able gemaakt worden op touch enabled devices. 
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Conclusie en Discussie 
De oude workflow van de EO is niet meer effectief bij het ontwikkelen van responsive 
websites. Er moet een nieuwe wijze ontwikkeld worden om de afdeling te voorzien van een 
workflow die op een effectieve wijze een gebruiksvriendelijke website neer zet. Door de 
content de belangrijkste plek te geven voor alle websitevarianten bedient de afdeling de 
eindgebruiker het best. Dit kan de afdeling realiseren door de redacteuren te betrekken bij 
het prioriteren en onderzoeken van de content. Alle keuzes die gemaakt worden met 
betrekking tot de content moeten in overleg gebeuren met de redacteur omdat hij op de 
hoogte is van de eisen en wensen van de eindgebruiker. Doordat de kennis van de 
eindgebruikers overgebracht wordt op de webdesigner en webdeveloper kunnen deze 
partijen het design beter afstemmen op de eindgebruiker.  
 
De designpatterns en design principles geven de webdesigners en webdevelopers een 
leidraad die ze kunnen toepassen op alle websites van de EO die responsive worden 
gemaakt. Al deze patterns en design principles komen de gebruiksvriendelijkheid ten goede 
en kunnen daarom op elke website van de EO worden ingezet.  
 
Vanuit de onderzoeksresultaten is een workflow (met designpatterns en design principles) 
ontwikkeld. Deze workflow wordt getest doormiddel van een proof of concept. Het proof of 
concept wordt door mijzelf gedaan in de functie van webdesigner. In samenwerking met de 
betrokken partijen onderzoeken wij of de verschillende keuzes daadwerkelijk de juiste zijn 
geweest. Specifiek wordt gekeken naar de werking van de workflow en de toepassing van de 
designpatterns en design principles. De resultaten die terugkomen uit het proof of concept 
resulteren in aanbevelingen. 
 
Discussiepunt 
Vanuit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat de context van de gebruiker een 
belangrijke rol speelt bij een bezoek aan de website. Er zijn echter zeer weinig praktische 
en/of technische oplossingen te vinden voor de feiten die geconstateerd worden. 
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Concept  
Vanuit voorgaande onderzoeksresultaten heb ik de volgende workflow ontwikkeld. De 
workflow en designpatterns die hieronder zijn opgesteld geven antwoord op de 
onderzoeksvraag die aan het begin van het verslag is opgesteld. 
 
Aan de hand van welke workflow en desginpatterns kan de afdeling Internet de 
eindgebruiker beter bedienen? 
 
Aan de hand van de volgende workflow en designpatterns: 
 

Workflow 
Bij het omzetten van een website werkt het team met het principe Content-first 
 1. Content analyseren en prioriteren 
 2. Breakpoints en lay-out bepalen 
 3. Componenten (her)ontwerpen 
 4. Technische optimalisaties toevoegen 
 5. Testen en bugfixen 
 6. Website her-lanceren 
 
1. Content analyseren en prioriteren 
Wie 
Minimaal 2 betrokken redacteuren  
Minimaal 1 webdesigner  
Eventueel 1 webdeveloper 
Eventueel 1 programmamaker 
 
Wat 
Analyseer de content om prioriteiten te stellen aan de verschillende elementen. In deze fase 
gaan de betrokken partijen in overleg over welke elementen de hoogste prioriteit hebben.  
 
Waarom 
Op een groot scherm is veel ruimte voor veel content, op een klein scherm is niet alles direct 
zichtbaar er moet dus meer nagedacht worden over wat bovenaan de pagina komt te staan. 
Daarbij houd de webdesigner in samenwerking met de redacteuren de wensen van de 
eindgebruiker in gedachten. 
 
Hoe 
De webdesigner regelt een overleg en print de 5 belangrijkste pagina's op een A3 uit. Hij 
zorgt ervoor dat alle elementen die zijn gebruikt binnen de website op een pagina staan die 
is uitgeprint. 
 
De redacteur heeft zich opnieuw verdiept in de eindgebruiker en bedenkt welke rol de 
context van de eindgebruiker kan hebben op het gebruik van de website. Aan de hand van 
de onderzoeksresultaten kan de redacteur zien welk mediagebruik de gebruiker heeft. 
Omdat dit voor elke website anders is, moet de redacteur voor elke website specifiek 
nadenken over het mediagebruik van de eindgebruiker. Dit kan onder andere aan de hand 
van de gebruikersprofielen en de Google Analytics gegevens die kunnen worden 
bestudeerd.   
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Het team bekijkt per element welke prioriteit deze heeft. Het team geeft dit aan door de 
elementen te nummeren. Als hulpmiddel kan men hierbij de volgende vragen stellen om het 
belang van een element te bepalen: 
 1. Hoe werkt dit element ten goede aan de doelen van de site? 
 2. Waarom zou de eindgebruiker dit willen? 
 3. Wat bereik je met dit element? 
 4. Wat wil je dat de eindgebruiker doet met dit element? 
 5. In hoeverre speelt de context van de eindgebruiker een rol bij het gebruik? 
 
2. Breakpoints en lay-out bepalen 
Wie 
Minimaal 1 webdesigner  
 
Wat 
De webdesigner bepaalt in deze fase de verschillende breakpoints die worden toegepast. 
Daarnaast bepaald de webdesigner een lay-out voor elk breakpoint. 
 
Waarom 
Door breakpoints in te stellen bepaald de webdesigner voor welke beeldschermgroottes hij 
gaat vormgeven. Hij houd daarbij in het oog dat, onafhankelijk van welk device de website 
bezocht wordt de eindgebruiker altijd een prettige ervaring moet krijgen. 
 
Hoe 
De webdesigner past onderstaande methode toe om de breakpoints te bepalen. 
 
1. Begin met de reeds ontworpen componenten  voor het smalste scherm. Ga daarbij uit van 
een minimale breedte van 320 px. Maak een simpel prototype van   of 2 pagina’s waarop er 
een aantal belangrijke pagina’s uitgewerkt worden. Echte teksten, geen exports van het 
design. De webdesigner zorgt ervoor dat de lay-out kan schalen vanaf 320 px tot heel breed. 
2.Maak de browser groter en kleiner. Zoek dat punt waarbij de content niet meer goed 
werkt weergegeven wordt. Worden zinnen te lang, foto’s te groot en is er storend veel 
witruimte. Tijd voor een breakpoint. Met dit handige tooltje ziet de webdesigner hoe breed 
de browser op dat moment is. 
3. Noteer het breakpoint. Voor dit voorbeeld nemen we aan dat het eerste breakpoint op 
460 pixels is bepaald. 
4. Kopieer het prototype, maar pas het ontwerp zo aan, dat het perfect werkt voor de 460 
pixels. Ga ook deze lay-out weer schalen van 320 px tot oneindig. Klopt het ook dat het 
prototype minder goed werkt als het kleiner wordt dan 460 pixels? Bepaal weer waar het 
volgende breakpoint ligt. 
5. Bepaal op deze manier al de breakpoints.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/window-size/gocemkoelbpknmanpfcabkbeppbbigio
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De webdesigner kan ook alle componenten al op extra small, medium en large ontwerpen 
en hetzelfde trucje uithalen. Dan kun je (ook) zien waar de lay-outs elkaar overlappen of 
waar er een ‘gat’ zit. Een voorbeeld: 

 
 1. De extra small lay-out werkt vanaf 320 px tot 480 px. 
 2. De medium lay-out werkt vanaf 600 px tot 950 px. 
 3. De large lay-out werkt vanaf 900 px en up. 
 
Geen enkele lay-out werkt blijkbaar goed tussen 480 px en 600 px. Dit zou dus kunnen 
betekenen dat er nog een lay-out tussen moet, of de andere lay-out(s) moet(en) worden 
aangepast. Er is een overlap in de medium en large lay-out tussen 900 en 950 px. Kies de 
breakpoint ergens daartussen. 

Als de grove breakpoints zijn bepaald, integreer dan alle lay-outs in één prototype met deze 
breakpoints middels media queries. Uiteraard kan er daarna nog flink getest worden op 
zoveel mogelijk devices, om zeker te weten dat de juiste (of het juiste aantal) breakpoints 
zijn gekozen. 
 
Dit is een handige tool om prototype mee te bouwen is  
 
3.Componenten herontwerpen 
Wie 
1 hoofdredacteur  
Minimaal 1 webdesigner  
Eventueel in overleg met 1 webdeveloper 
 
Wat  
De webdesigner gaat de verschillende componenten optimaliseren voor de verschillende 
schermen en resoluties. In overleg met de hoofdredacteur worden componenten 
onderverdeeld in micro-elementen en worden er prioriteiten gegeven aan deze 
verschillende micro-elementen 
 
Waarom 
Een touch-based device zorgt ervoor dat elementen op een andere wijze bedient worden. 
Daarnaast zorgen kleinere beeldschermen ervoor dat bepaalde micro-elementen zoals 
bijvoorbeeld een subtitel uit het geheel kunnen verdwijnen. Deze beslissingen gaan in 
overleg met de hoofdredacteur. 
 
 
 

http://ipro.to/demo_responsive/
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Hoe 
Aan de hand van designpatterns kunnen elementen opnieuw worden ontworpen. Daarnaast 
beslist de webdesigner in overleg met de hoofdredacteur of micro-elementen een andere 
rol krijgen binnen verschillende beeldschermresoluties. Daarbij houden beide partijen de 
verschillende groottes, omgevingen en doelen voor ogen. 
 
De webdesigner werkt binnen de browser en niet vanuit Adobe Photoshop zodat er geen 
'dubbel' werk word verricht maar de code die tijdens het vormgeven geschreven wordt 
direct gebruikt wordt. 
 
4. Technische optimalisaties toevoegen 
Wie 
1 Webdesigner  
1 Webdeveloper 
1 Redacteur  
 
Wat  
In deze laatste ontwikkelfase ontwikkelen de webdesigner en webdeveloper eventuele 
nieuwe plugins en of pluginfunctionaliteiten. Daarnaast voeren zij verschillende technische 
optimalisaties door om de laadsnelheid van de website optimaliseren.  
 
Waarom 
Een website die snel laadt en soepel werkt verhoogd de gebruiksvriendelijkheid. Wanneer 
de eindgebruiker via een 3G netwerk de website bezoekt verwacht de eindgebruiker ook 
een optimale laadsnelheid. 
 
Hoe 
De webdesigner en webdeveloper realiseren dit door de omschreven technische 
designpatterns toe te passen. Dit is een wisselwerking tussen de 2 verschillende partijen. De 
webdesigner legt het probleem voor aan de webdeveloper, samen zoeken zij naar een 
oplossing die de webdeveloper realiseert. De oplossing/functionaliteit wordt dan weer 
vormgegeven door de webdesigner, waarna hij deze weer voorlegt aan de webdeveloper. 
Dit proces kan enige tijd in beslag nemen tot het moment dat beide partijen tevreden zijn 
met het resultaat. De redacteur is in dit proces betrokken door de wensen van de 
eindgebruiker te communiceren naar de webdesigner en webdeveloper. 
 
5. Testen en bugfixen 
Wie 
Product-owner 
Hoofredacteur  
1 Webdesigner  
1 Webdeveloper 
 
Wat 
Test de responsive website in verschillende browsers en op verschillende devices op bugs en 
functionaliteit. 
 
Waarom 
Door te testen en bugfixen voorkomt het team dat de eindgebruikers tegen technische of 
vormgeef technische fouten oplopen. Er zijn vaak nog een aantal bugs die niet direct naar 
voren komen, door de website te testen kan het team eventuele problemen voorkomen. 
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Hoe 
Alle bovenstaande partijen testen de responsive website in verschillende browsers en op 
verschillende devices. Het is van groot belang dat de website optimaal werkt. Iedere partij 
bekijkt de website vanuit zijn eigen expertise waardoor een compleet overzicht verkregen 
wordt van eventuele obstakels.  
 
Alle betrokken partijen doorlopen alle pagina's en kijken of er technisch iets fout gaat en 
daarbij checken ze direct de beslissingen die in een eerder stadium zijn gemaakt.  
 
Een aantal devices worden binnen de EO meer gebruikt dan andere, deze devices worden 
gebruikt als richtlijn bij het bugfixen.57 
 
6. Website her-lanceren 
In de laatste fase is de website klaar voor gebruik en kan de nieuwe responsive website 
online. De webdesigners en webdevelopers voeren de wijzigingen vanuit de acceptatie 
omgeving door naar de live-omgeving. 
 
De nieuwe workflow gevisualiseerd: 

 
 

 
 

 

 
 
 
                                                 
57
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designpatterns 
De screen real estate is, afhankelijk van welk device gebruikt, wordt groter of kleiner. Op 
tablets en met name smartphones is deze aanzienlijk kleiner. Designpatterns bieden 
oplossingen om deze ruimte optimaal te benutten.  
 
Navigatie 
EO Navigatie 
Look en feel 

 
Wat 
Een designpattern die kan worden toegepast om de informatie uit de huidige topnavigatie 
te verplaatsen naar de footer. De topnavigatie van alle EO websites wordt samengevoegd 
met de footernavigatie wanneer de website respondeerd naar een kleiner scherm.  
 
Waarom 
Door de top- en footernavigatie samen te voegen ontstaat er ruimte voor de pagina 
navigatie die veel meer prioriteit heeft dan de algemene navigatie. Daarnaast voorkomt men 
dat er verwarring ontstaat over de 2 verschillende navigatiestrucuren.  
 
De bottomnavigatie van de desktop is vrijwel hetzelfde als de topnavigatie, alleen iets 
minder uitgebreid. Door deze 2 navigaties samen te voegen ontstaat er meer ruimte voor 
content met een hogere prioriteit en onderaan de pagina is voldoende ruimte voor deze 
zeer uitgebreide navigatie. De gebruiker heeft hierdoor de mogelijkheid om te navigeren 
naar andere websites van de EO maar de prioriteit van dit element ligt minder hoog.  
 
Hoe  
Wordt toegepast bij het eerste breakpoint(320-459px) 
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Pagina navigatie  
Look en feel 

 
Wat 
The multi-Toggle is een menu dat in eerste instantie achter een button verstopt zit en kan 
worden opgeroepen wanneer de gebruiker deze knop indrukt. Deze navigatie kan 
verschillende koppen en submenu’s weergeven.  
 
Waarom 
Dit pattern geeft grote en ingewikkelde menustructuren op een overzichtelijke wijze weer. 
Portals die verschillende programma’s onder zich hebben en daarmee verschillende 
navigatiestrucuren vereisen een overzichtelijke navigatiestructuur die de gebruiker niet laat 
verdwalen in de verschillende lagen die de portal in zich heeft. Voordeel is dat er ruimte 
bespaard wordt voor de content die meer prioriteit heeft.  
 
Hoe  
Wordt toegepast bij het eerste breakpoint(320-459px) 
Eventueel ook 2e breakpoint? (460-659px) 
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Topbar navigatie  
Look en feel 

 
Wat 
Een topbar navigation geeft ruimte voor de navigatiebutton en geeft ruimte voor belangrijke 
buttons en het logo van de website.  
 
Waarom 
Met dit pattern wordt er ruimte gecreëerd voor de navigatiebutton. Met de topbar 
navigation wordt er ook ruimte gemaakt voor het portallogo en het EO logo en eventueel 
voor buttons die navigeren naar pagina’s met hoge prioriteit. De topbar is in combinatie met 
het logo op de desktopvariant het herkenningspunt voor mensen om te realiseren dat dit 
een website van de EO is. Erg belangrijk om dit element te behouden voor de herkenning 
van de EO. 
 
De topbar is fixed en daarmee altijd bereikbaar ook wanneer de eindgebruiker door de 
content heen scrollt.  
 
Hoe  
Wordt toegepast bij het eerste breakpoint(320-459px) 
Eventueel ook 2e breakpoint? (460-659px) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



40 
 

List view 
Look en feel 

 
Wat 
List view is een lijst van artikelen geoptimaliseerd voor kleinere schermen. Dit 
designpatterns is toe te passen bij news lists, OneInArow, TwoInArow, ThreeInArow en 
teaser links. 
 
Waarom 
List views zijn gemakkelijk door te scrollen, scrollen is op kleinere schermen een natuurlijke 
manier van navigeren. Daarnaast kan er op deze wijze meer content op een meer 
overzichtelijke wijze gepresenteerd worden. 
 
Hoe  
Wordt toegepast bij het eerste breakpoint(320-459px) 
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Infinite list scrolling 
Look en feel 

 
Wat 
Infinite list scrolling is een pattern dat er voor zorgt dat de content pas wordt ingeladen 
wanneer de eindgebruiker naar beneden scrolt. 
 
Waarom 
Infinite scrolling zorgt ervoor dat de website niet alle content in een 1 keer inlaadt. dit zorgt 
ervoor dat de website sneller laadt en content pas wordt ingeladen wanneer dat nodig is. 
Dit heeft dus voornamelijk effect op de laadsnelheid van de website. Dit designpattern is toe 
te passen op list views en comments en alle pagina’s met een grote hoeveelheid content. 
 
Hoe  
Kan toegepast worden op alle schermgroottes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



42 
 

Adaptive images 
Look en feel 

  
Wat 
Adaptive images detecteren de schermgrootte van de bezoeker en creëren en cachen 
automatisch een geschaalde versies van de embedded HTML images. 
 
Waarom 
De bestandsgrootte van de images is afhankelijk van de schermgrootte van de gebruiker. Op 
deze wijze kan de webdeveloper inspelen op de beperkingen van de netwerksnelheid. Dit is 
vooral voor gebruikers relevant die gebruik maken van een langzaam netwerk zoals 3G. De 
eindgebruikers willen dat de pagina zo snel mogelijk geladen wordt en door de images een 
kleine bestandsgrootte te geven laadt de pagina sneller. 
 
Hoe  
Deze techniek staat nog in de kinderschoenen en er zal snel een oplossing komen die beter 
is. Op het moment dat dit onderzoek vrij komt is dit de beste optie voor het grootste 
probleem van responsive webdesign. Deze techniek kan toegepast worden op alle 
schermgroottes 
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Search Forms Patterns 
Look en feel 

 
Wat 
3 Patterns die de zoekmachine verbeteren voor de gebruiker. Clear form search, Recent 
searches en Popular searches. 
 
Waarom 
Clear form search zorgt ervoor dat de eindgebruiker direct kan beginnen met zoeken zonder 
dat hij eerst het woord ‘zoeken…’ moet verwijderen. wanneer de gebruiker begint te typen 
geeft het pattern “recent searches” zoekresultaten weer waar de gebruiker onlangs naar 
heeft gezocht. Popular searches is een overzicht van zoektermen waar veel op gezocht 
wordt, de gebruiker kan hier direct op klikken. 
 
Het toetsenbord is voor een NUI device gebruiker geen plezierig invoerapparaat.58 Daarom 
komt het de gebruiksvriendelijkheid ten goede als het toetsenbord zo min mogelijk gebruik 
hoeft te worden. deze 3 patterns verzorgen dat. 
 
Hoe  
Clear form search en Recent searches kunnen worden toegepast op alle schermgroottes. 
Populair searches kan in het toggle menu worden geïmplementeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58

 Pag. 47 The Mobile Frontier: A guide for designing mobile principles – Rachel Hinman 



44 
 

Designprinciples 
Voor alle overige elementen/plugins past men volgende regel toe: 
Mostly Fluid  
Look en feel 

 
Wat 
De lay-out word mostly fluid genoemd omdat de belangrijkste elementen van de lay-out niet 
opzienbarend veel veranderen. Tot de kleinste schermgrootte, daar veranderd de lay-out 
wel sterk zichtbaar, veel van de eerder omschreven designpatterns zijn dan van toepassing. 
Het design vertrouwd vooral op een flexibel grid dat zich aanpast aan de verschillende 
schermgroottes. 
 
Voor alle elementen past de webdesigner de regel toe van een multi-column lay-out. Deze 
lay-out heeft grote marges op grote schermen en kleine marges op kleine schermen. 
Vertrouwend op flexibele grids en images die schalen naar de schermgrootte. Kolommen 
worden verticaal zo smal mogelijk onder elkaar gezet.  
 
Wanneer er een maximale grootte wordt ingesteld kan de webdesigner er voor kiezen om 
de content niet groter te laten worden dan een bepaalde grootte hierna neemt de 
achtergrond/witruimte het over. Door een limiet te stellen op de breedte van de content 
wordt er voorkomen dat de content teveel wordt uitgerekt. Vanaf het uiterste punt vult 
witruimte de rest van de browser.  
 
Waarom 
Door deze methode toe te passen wordt de lay-out aangepast aan alle mogelijke 
schermgroottes. Hiermee blijft de content zich dus altijd aanpassen aan de resolutie van het 
scherm. 
 
Hoe 
Pixels omzetten naar procenten 
 
 
 
 
 
 



45 
 

Overige algemene design principles voor designpatterns zijn: 
 
* Tekst moet altijd en overal goed leesbaar zijn  
* Pas minimum touchsize en buttonmargins toe 
* Plaats buttons en inputfiles binnen de touch area’s 
* Video’s fullscreen 
* Gebruik JS om de browserproblemen met IE op te lossen 
* Carrousels en sliders zijn swibe-able  
 
Onderbouwing en tools zijn te vinden in het onderzoek 
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proof of concept 
Methode beschrijving 
Een proof of concept is een realisatie/demonstratie van het concept. Het concept is een 
antwoord op de onderzoeksvraag. Om het antwoord te valideren wordt er dus een proof of 
concept uitgevoerd.  
 
Daarbij wordt gekeken of de eindgebruiker een gebruiksvriendelijkere website bezoekt 
nadat de workflow is uitgevoerd. De hoofdredacteur is in staat om te valideren of het 
resultaat(prototype) de eindgebruiker beter bedient.  De eindredacteur is namelijk op de 
hoogte van de eisen en wensen van de eindgebruiker. De hoofdredacteur die de workflow 
doorlopen zal hebben is de criticus en wordt ondervraagd over de bediening van de 
eindgebruiker middels een stakeholder interview. 
 
Daarnaast wordt er gekeken of de theorie die omschreven is in het concept ook werkt in de 
praktijk. Door de workflow met de betrokken partijen te bespreken en te doorlopen zullen 
knelpunten uit het concept boven water komen. De designpatterns en design principles 
zullen doorgesproken, geschetst en toegepast worden om de theorie te onderbouwen en 
knelpunten in de toepassing te ontdekken. De webdesigner en webdevelopers worden 
ondervraagd over de technische toepassing van de designpatterns en design principles 
middels een stakeholder interview. 
 
Ik heb mijn concept getest door de workflow die ik heb ontwikkeld te doorlopen in de 
functie van webdesigner. De webdesigner neemt voornamelijk het initiatief in de 
verschillende fasen die ondernomen moeten worden en is in alle fasen van de workflow 
betrokken. Wat de exacte rol van de webdesigner is kan per stap gevonden worden in de 
workflow zoals beschreven op pagina 32. 
 
Als testcase wordt de gelovenportal gebruikt. De geloven portal is een overkoepelende 
website van de EO die verschillende programma informatie pagina’s heeft. Daarnaast wordt 
de gelovenportal  ingezet als christelijke nieuws website en worden er regelmatig 
blogberichten geplaatst. De website richt zich specifiek op de volgende doelgroep: 
   - Mensen die in hun 'midlife' zitten: 30-55 jaar 
   - Volop bezig met gezin, kerk en werk 
   - Midden in de wereld 
 
Dit proof of concept heeft geresulteerd in het volgende prototype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marchalarts.nl/eo/HTML/Geloven.html
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Resultaten 
De beschreven fases zijn doorlopen en getest om te ontdekken of deze methode werkt. Per 
fase omschrijf ik de resultaten. 
 1. Content analyseren en prioriteren 
 2. Breakpoints en lay-out bepalen 
 3. Componenten (her)ontwerpen 
 4. Technische optimalisaties toevoegen 
 5. Testen en bugfixen 
 6. Website her-lanceren 
 
1. Content analyseren en prioriteren  
Deze fase is doorlopen met de hoofdredacteur. De webdesigner en de hoofdredacteur zijn 
rond de tafel gaan zitten om de content te analyseren en te prioriteren.  
 
De hoofdredacteur gaf aan erg veel waarde te hechten aan deze bespreking. Door te 
spreken over de prioriteit van content werd de hoofdredacteur zich weer bewust van het 
belang van de plaatsing van content. Ondanks dat de hoofdredacteur op de hoogte is van 
het belang, verwaterd dit proces gemakkelijk door andere belangrijke bezigheden zoals het 
up-to-date houden van de website.  
 
Doordat we samen hebben gekeken naar hoe we de gebruiker beter kunnen bedienen gaf 
de content analyse het gewenste resultaat, namelijk een prioriteitenlijst van content 
elementen. De hoofdredacteur had erg goede suggesties, zoals het toevoegen van 
elementen op smarthpone en het weglaten van bepaalde interne banners. De video minder 
prioriteit geven op smartphone en meer prioriteit op een tablet. Dit gesprek realiseerde 
voor de hoofdredacteur een moment waarop hij de website vanuit een groter geheel kon 
overzien. 
 
De pagina’s uitprinten was een sterke toevoeging aan het gesprek. Omdat we hiermee 
direct de prioriteiten konden visualiseren. Het is een aanrader om een webdesigner als 
notulist te benoemen zodat het gesprek in hoofdlijnen uitgeschreven kan worden. 
Daarnaast is het verstandig om schetsen te maken van wat de hoofdredacteur in gedachten 
heeft. Deze 2 elementen kunnen aan het einde van het gesprek als verificatie gebruikt 
worden. Zo weet de webdesigner zeker dat hij op één lijn zit met de hoofdredacteur. 
 
2. Breakpoints en lay-out bepalen  
Deze fase wordt uitgevoerd door een webdesigner. In principe is deze fase een technische 
handeling. In het concept is een methode omschreven die de webdesigner doorlopen heeft 
om de methode te testen. De methode en het resultaat zijn besproken met 2 andere 
webdesigners en een webdeveloper binnen de EO. Zij waren allen zeer tevreden over de 
gekozen breakpoints en samen hebben we methode doorlopen om fouten uit de 
werkmethode proberen te halen. We kwamen echter tot de conclusie dat de methode goed 
werkt.  
 
Bij het bepalen van de breakpoints is direct een standaard neergezet voor vrijwel alle EO 
websites. Vele websites hebben namelijk een 2/3 - 1/3 kolommenstructuur evenals de 
gelovenportal. Dus kunnen de breakpoints die bepaald zijn doorgevoerd worden op alle  
websites met deze kolommenstructuur. 
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Uit het proof of concept komt het volgende resultaat naar voren: 
 Breakpoint 1: 320-459 px 
 Breakpoint 2: 460-659 px 
 Breakpoint 3: 660-989 px 
 Breakpoint 4: 990+ px 
 
3. Componenten (her)ontwerpen 
In de eerste fase zijn de prioriteiten van de content elementen bepaald. Nu wordt er 
gekeken naar hoe de content elementen er uit moeten gaan zien, afhankelijk van op welk 
device ze bekeken worden.  
 
Dit is ook de fase waarin de designpatterns en design principles worden toegepast. De 
technische toepassing van deze designpatterns zijn doorgesproken met een webdeveloper 
en twee webdesigners. Al snel werden de ideeën over de weergave en werking van 
designpatterns geschetst. Een schetsfase was niet omschreven in het concept, maar blijkt 
erg handig te zijn. Deze schetsen kan de webdesigner gebruiken bij het ontwerpen en als 
communicatiemiddel naar de hoofdredacteur. 
 
Door te schetsen kan er worden voorkomen dat de webdesigner veel tijd verspeelt aan een 
techniek die niet goed werkt of niet overeenkomt met de wensen van de eindgebruiker.   
Op carrousels en sliders is swipe toegepast voor smarthpones en tablets. De navigatie is 
aangepast aan touch-enabled devices. Elementen veranderen, verdwijnen, verplaatsen en 
worden gereorganiseerd. Sommige aspecten zijn in de eerste fase al besproken en zijn direct 
doorgevoerd en daarna voorgelegd aan de hoofdredacteur. Voor sommige onderdelen moet 
tijdens het herontwerpen besloten worden hoe elementen zich gaan aanpassen aan kleinere 
schermen. Dit is in onderling overleg gebeurd met de hoofdredacteur. Daarbij zaten zij niet 
rond de tafel, maar zij bespreken dit voor de computer. Het content element wordt bekeken 
en in onderling overleg met de hoofdredacteur  wordt bepaald welk micro-element 
belangrijk is en welke micro-element minder waarde heeft. 
 
De webdesigner overlegt eerst met de hoofdredacteur voordat hij gaat vormgeven zo 
voorkomt de webdesigner dat er dubbel werk wordt gedaan als het design van een element 
toch niet goed blijkt te zijn. Dit blijkt goed te werken.  
 
Als toevoeging hieraan mag er dus veel meer geschetst worden om te communiceren en de 
technische werking van ontwerpideeën te testen. 
 
4. Technische optimalisaties toevoegen 
Vanuit het eerste gesprek met de hoofdredacteur kwamen geen technische optimalisaties 
naar voren. Om toch deze fase te bespreken heeft er een stakeholderinterview 
plaatsgevonden met de webdeveloper. Daar kwam het volgenden naar voren: Deze fase 
moet niet na fase 3 komen, maar tegelijk met fase 2 lopen. Zodra de wensen van de 
hoofdredacteur bekend zijn gemaakt kunnen de webdevelopers beginnen met het bouwen 
van extra functionaliteiten. In de eerste fase kunnen deze wensen al geïnventariseerd 
worden, dus na het eerste gesprek kunnen de gewenste functionaliteiten gecommuniceerd 
worden en in de planning verwerkt worden. Het ontwikkelen van bepaalde functionaliteiten 
kan best wat tijd innemen en moeten uiteindelijk ook nog vormgegeven worden. Het is dus 
verstandig zo snel mogelijk met het ontwikkelen te beginnen. 
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5. Testen en bugfixen 
De wijzingen zijn in deze fase vanuit de lokale ontwikkelomgeving doorgevoerd naar de 
acceptatie omgeving. Daar controleren de product owner, de webdesigner en de 
hoofdredacteur de website nog eenmaal.  
 
De webdevelopers testen elkaars werk op technische werking. In dit proof of concept was 
dit niet van toepassing omdat er geen technische ontwikkelingen zijn doorgevoerd. 
 
Deze fase heb ik niet kunnen uitvoeren omdat het een prototype betreft. Testen en bugfixen 
is echter een vast onderdeel in de huidige workflow en zal dan ook niet het grootste 
probleem opleveren.  
 
6. Website her-lanceren 
Deze handeling is niet getest omdat het een prototype betreft. Deze handeling is daarnaast 
een routineklus binnen de afdeling. Het testen van deze stap is dan ook niet nuttig. 
 
Conclusie en Discussie 
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het proof of concept: 
Fase 1 
De webdesigner moet schetsen en notulen maken tijdens de content analyse om de keuzes 
en wensen van de hoofdredacteur te verifiëren.  Daarnaast kunnen de schetsen en notulen 
als leidraad gebruikt worden tijdens het ontwerpproces. 
 
Fase 2 
De beschreven methode werkt uitstekend. De resultaten die uit het proof of concept zijn 
voortgekomen kunnen zelfs gebruikt worden voor alle websites met 2/3 – 1/3 
kolommenstructuur. 
 
Fase 3 
Schetsen kunnen als communicatiemiddel tussen redacteur en webdesigner fungeren. 
Onderling overleg tussen deze 2 partijen werkt snel en effectief.  
 
De webdesigners en webdevelopers kunnen doormiddel van schetsen technische 
optimalisaties uitdenken. Dit kan veel tijd besparen in het ontwerpproces. 
 
Fase 4 
Technische optimalisaties moeten eerder uitgevoerd gaan worden in het proces.  
 
De uitkomsten van dit proof of concept kunnen samengevoegd worden met het concept. 
Dan is het concept geverifieerd en is er een antwoord op de onderzoeksvraag gecreëerd.  
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4. eindconclusie en discussie 
Deelvragen 
1. Welke factoren hebben invloed op de gebruikerservaring van de eindgebruikers? 
Een aantal factoren hebben invloed op de gebruikservaring. De belangrijkste om te noemen 
zijn: Het device van de gebruiker, de plaatsing en presentatie van content en de context van 
de eindgebruiker. Deze factoren beïnvloeden het gebruik van de website zeer. Vanuit de 
workflow is geprobeerd in te spelen op deze factoren. Het was erg lastig om in te spelen op 
de factor context, omdat de doelgroep niet specifiek is. Deze workflow dient namelijk 
ingezet te kunnen worden voor zo groot mogelijke doelgroep. Elke doelgroep gebruikt zijn 
device anders en binnen een andere context. Daarom zijn de oplossingen voor deze factor 
erg algemeen gebleven. De oplossingen zijn voor alle doelgroepen in alle contexten relevant.  
 
2. Welke workflow is efficiënt en resulteert in een gebruiksvriendelijke omgeving? 
Uit onderzoek blijkt dat andere bedrijven veelal het principe content first toepassen. Uit het 
onderzoek kwamen nog meer designprincipes naar voren die vaker worden toegepast maar, 
content first lijkt het meest geschikt omdat de eindgebruiker daar centraal staat. Er ligt dus 
meer de focus op een gebruiksvriendelijke omgeving. Om dit te realiseren kunnen 
designpatterns toegepast worden in combinatie met dit principe. Deze 2 elementen 
versterken elkaar. Content first is het principe, bij de designpatterns en desing principles 
kijken we naar hoe we dit principe kunnen doorvoeren. 
 
3. Welke designpatterns kan de afdeling Internet toepassen om de inhoud en vormgeving te 
optimaliseren voor mobiel gebruik? 
Een heel aantal designpatterns kan de afdeling Internet gaan toepassen voor de 
optimalisatie van mobiel gebruik. Uit het onderzoek zijn een aantal verschillende situaties 
geconstateerd die niet gebruiksvriendelijk zijn. Voor deze situaties is er onderzoek gedaan 
naar designpatterns die toegepast kunnen worden om de gebruiksvriendelijkheid te 
verbeteren. De toepassing van deze patterns is getest in het proof of concept. Waarschijnlijk 
zullen er bij de toepassing van de nieuwe workflow nog meer situaties ontdekt worden die 
tijdens het onderzoek niet ontdekt zijn maar die wel een oplossing nodig hebben. Tijdens de 
toepassing van de workflow kan het dus zijn dat er nog meer designpatterns toegevoegd 
worden aan de huidige standaard. Het zou mooi zijn als daar nog een platform voor komt 
waar de webdesigners deze designpatterns kunnen opslaan. Zo zorgt het team er voor dat 
er consistentie ontstaat bij het inzetten van designpatterns en design principles.  
 
Hoofdvraag 
Aan de hand van welke workflow en desginpatterns kan de afdeling Internet de 
eindgebruiker beter bedienen? 
De beantwoording van de hoofdvraag is het concept in combinatie met de resultaten uit het 
proof of concept. Het beantwoorden van de deelvragen heeft steeds bij gedragen aan het 
antwoord op de hoofdvraag. Doordat de hoofdvraag eigenlijk door de deelvragen is 
opgedeeld. Elk antwoord op een deelvraag is een gedeelte van het antwoord op de 
hoofdvraag. Eerst zijn de problemen geconstateerd en vandaar uit is er gezocht naar een 
oplossing. Dit is verwerkt in een workflow met designpatterns. Deze workflow kan door de 
afdeling Internet toegepast worden bij het omzetten van websites naar 
gebruiksvriendelijkere websites voor verschillende devices. 
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De context van de gebruiker kan nog beter onderzocht worden. Zoals eerder aangegeven is 
dit echter moeilijk te realiseren omdat de doelgroep zo groot is. Wat echter zou kunnen is; 
verschillende mensen uit verschillende doelgroepen het prototype laten testen op 
gebruiksvriendelijkheid. Op deze manier kan er toch getest worden op 
gebruiksvriendelijkheid alleen niet heel erg specfiek. 
 
Aanbevelingen 
Als aanbeveling geef ik de workflow en designpatterns mee die omschreven staan bij 
concept. In combinatie met de resultaten die voort zijn gekomen uit het proof of concept. 
 
Suggesties 
Het nieuwe programma Adobe Reflow lijkt zeker een handige tool voor het ontwikkelen van 
responsive websites te gaan worden. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor  het 
ontwikkelen van responsive websites en lijkt ook voor de EO erg geschikte tool omdat het de 
ontwerpfase een stuk kan vergemakkelijken in verschillende fases binnen de workflow 
 
Bij het toepassen van  de workflow is het goed om de betreffende doelgroep te betrekken 
bij de testfase. Voor nu was dat erg lastig omdat de workflow is ontwikkeld voor alle 
doelgroepen. Maar bij het omzetten van een specifieke website kunnen er testen worden 
gedaan met mensen uit de doelgroep om de gebruikersvriendelijkheid te testen. 
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5. Bijlagen 
Bijlage 1 

 
 
Bijlage 2  

Bijlage 3 
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Bijlage 4 

 

 
 
Bijlage 5 
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Bijlage 6 

 
Bijlage 7 

 
 
Bijlage 8 
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Bijlage 9 

 
 
Bijlage 10 

 


