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RELEVANTIE 
Veel mensen in mijn omgeving zitten er doorheen.  Nu er door 

de pandemie steeds meer is weggevallen, wordt het steeds 

lastiger om positief te blijven. 

Om de doelgroep te helpen positief te blijven, ondanks deze 

zware tijd, wil ik mijn passie voor UIX inzetten voor het 

ontwerpen van een tool. 

Waarom is het nu relevant?

Het coronavirus heeft gezorgd voor een toename van 

psychische klachten, zoals depressie, burn-out en angst, onder 

jongeren. Straks als de pandemie voorbij is zullen deze 

toenemende klachten niet vanzelf verholpen zijn. Daarom is 

het, juist nu, belangrijk dat er iets ontwikkeld wordt speciaal 

voor deze doelgroep. 

Het is lastig om de stap te maken naar professionele hulp 

zoals de psycholoog. Een tool voor het praktiseren van 

positieve psychologie kan voor jongeren de drempel om te 

werken aan mentale gezondheid verlagen. 

De relevantie binnen het CMD vakgebied en mijn project is dat 

ik als ontwerper via een creatieve weg een tool kan bieden, 

binnen de mentale gezondheid. Hierdoor kan ik doormiddel van 

onderzoek een tool ontwikkelen, die mensen die er behoefte 

aan hebben kunnen gebruiken.

Adrian Swancar



TRENDS

ONTWERPBENADERING

Binnen dit project ben ik als User Experience Designer aan de 

slag gegaa n. Hierbij wilde ik mij vanaf de deelvragen 

(onderzoek) tot aan het ontwerp mijzelf focussen op alle 

fases, die aanbod komen binnen het Experience Design. Ook 

wordt er ingegaan op social design, dit omdat dit een 

maatschappelijk en bij de tijds probleem is. Ook kwam er 

binnen dit project een stuk social design van pas, ik 

probeerde een vraagstuk op te lossen hoe ik een toepassing 

kon inrichten via de 6 Minute Diary methodiek om mensen 

die in een negatieve spiraal zitten juist deze spiraal te laten 

om keren naar positieve elementen.

Er zijn een tal van apps binnen de health omgeving, dus ook 

binnen de mindset spectrum. Een grote daarvan is 

Headspace. Je ziet dus dat er steeds meer mindset apps 

opkomen binnen de huidige Corona pandemie omdat er 

vraag naar is vanuit de markt. Zelf wilde ik aan de hand 

onderzoeken een methode die focust op positieve 

psychologie, kijken wat ik hierin als User Experience Designer 

kon betekenen. Hierbij heb ik de voor de 6 Minute Diary 

Methode gekozen. Binnen deze methode is er een User 

Experience, toepassing ontworpen.

In het kort:

- Social Design

- User Experience Design

- Gebruiker, persona

- Ontwerp

- Ervaring

- User testen

- Feedback

- Iconen Ontwerpen

- Digitale flow



CONCEPT IN WOORD

Ontwikkelen (prototype) van een applicatie voor jongeren die 

er doorheen zitten. Het moet makkelijker worden om positief 

te blijven, doordat jongeren focussen op de positieve aspect-

en in plaats van op de negatieve aspecten. 

Deze applicatie is volledig user-based, in de zin dat de 

applicatie kan zich volledig aanpassen op de gebruiks input. 

Hierdoor zal er een sterke interactie ontstaan tussen de 

gebruiker en applicatie  en zal gebruik maken van de 6 

minute diary methode. De tool is ingericht voor mensen die 

soms het positieve element van hun dag niet inzien, maar 

juist wel de positieve dingen naar boven willen halen in de 

ochtend en in de avond er op terug kunnen reflecteren.

Credits illustratie: freepik.com



6 MINUTE DIARY METHOD

Waarom is dit een geschikte methode?

Six minute diary speelt volledig in op het aspect van positieve 

Psychologie, het is geen methode die mensen helpt die zware 

klachten hebben op psychologisch gebied maar meer voor mensen 

die positief willen blijven denken. In deze tijd ziet men vaak alleen 

het negatieve aspect in. Vaak komen mentale klachten door dat 

mensen blijven doordenken op een negatieve manier, hierdoor 

komen ze uiteindelijk in een neerwaardse spiraal terecht. Door juist 

de positieve aspecten te benoemen (positieve psychologie) kunnen 

mensen deze beginnende neerwaardse spiraal omzetten naar een 

opwaardse spiraal (1, Achor, S). Via deze weg kunnen ze een positief 

oogpunt houden.

Dankbaarheid leidt tot succes, niet omgekeerd.
Achor, S. (2011), Happiness Advantage: The Seven Principles That Fuel Success and Performance at 
Work

Het verschil tussen positief denken en slecht denken.
Carnegie, Dale (1990), How To Stop Worrying and Start Living

Dankbaarheid kan je langer laten leven.
Kalokernis, E.K., Von Hippel, W., Henry, J.D., Trivers, R. (2014), ‘The aging positivity effect and immune 
funtion: Positivity in recall predicts higher CD4 counts and lower CD4 activation’ in Psychology and 
aging, 29(3) 646-641



Het grote maatschappelijke doel is bijdragen aan het 

normaliseren van werken aan mentale gezondheid, praktiser-

en van positieve psychologie is een goede manier van 

aanpak. Mijn doel als ontwerper is bereikt wanneer je iets 

hebt kunnen neerzetten waar iemand mee geholpen is 

(iemand gaat beter in zijn vel zitten, positievere kijk op de 

wereld).

Het doel van het ontwerp van een gebruikersinter-

face is om de interactie van de gebruiker zo 

eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken, in termen 

van het bereiken van gebruikersdoelen (gebruikers-

gericht ontwerp). Een goed gebruikersinterfaceont-

werp vergemakkelijkt het voltooien van de taak 

zonder onnodige aandacht op zichzelf te vestigen.

Het doel van het ontwerp is het efficiënt faciliteren van 

praktiseren van positieve psychologie. De app is mini-

malistisch om zo niet af te leiden van het bereiken van 

de gebruikersdoelen. Omdat de app persoonlijke data 

gebruikt, moet de app ook betrouwbaar en veilig aan-

voelen. De app moet voor iedereen geschikt zijn, dus 

ook laagdrempelig in gebruik, dat iedereen er mee aan 

de slag kan.

Efficient:  gebruikers moeten zo snel 

mogelijk door de verschillende hoofd-

stukken gaan, maak het niet te lang. 

Gebruikers ervaren het als prettig als 

het kort en krachtig wordt gehouden.

Betrouwbaar:  omdat er met vertrou-

welijke data wordt omgegaan, moet de 

app betrouwbaarheid uitstralen. In het 

begin wordt er dan een boarding flow 

gemaakt waar alle informatie in 

verschaft wordt

User-friendly:  de app moet gemakkeli-

jk in gebruik zijn. Toon alle de beno-

digde dingen en maak alles  zo duideli-

jk mogelijk.

CRITERIA APP

EFFICIENT 

LAAGDREMPELIG

BETROUWBAAR

INSPIREREND

USER-FRIENDLY

Bron icons: https://www.flaticon.com/packs/emoji-17?k=1621602591793



Wat is de toegevoegde waarde van deze app (t.o.v. ander aanbod) 

voor de doelgroep jongeren? The 6-Minute Diary methode is een 

succesvolle en wetenschappelijk bewezen methode in analoge 

vorm die nog geen digitale toepassing had. Het ontwerp van de 

door mij ontworpen app is gebaseerd op ontwerpcriteria die in 

functie staan van jongeren laten reflecteren over wat ze doen en 

hoe ze zich voelen. De app geeft de doelgroep een houvast om 

positieve elementen in te zien in plaats van de negatieve element-

en. Door hoe de app is ingericht en het gebruik van bewezen The 

6-Minute Diary Methode is er een reële kans dat jongeren positiever 

in het leven kunnen staan en actief aan de slag gaan met hun 

mentale gezondheid.

TOEGEVOEGDE WAARDE ONTWERP (DOEL)

De app zal een stuk toegankelijkheid uitstralen doordat het veilig 

voelt om dingen te delen in een eigen "beschermde: omgeving i.p.v. 

met een bekende of professional te moeten praten.

1) The 6-Minute Diary methode is een succesvolle 

en wetenschappelijk bewezen methode

2) Ontwerpcriteria die in functie staan van jongeren \

laten reflecteren over wat ze doen en hoe ze zich voelen.

3) Houvast om positieve elementen in te zien 

in plaats van de negatieve elementen

4) Hoe de app is ingericht en het gebruik van bewezen 

The 6-Minute Diary Methode is er een reële kans dat 

jongeren positiever in het leven kunnen staan

5) De app zal een stuk toegankelijkheid 

uitstralen doordat het veilig voelt 



EFFECT THE 6-MINUTE DIARY

Fase 1: Gebruiker voelt zich 
minder in zijn vel zitten, heeft 
het gevoel niks uit zijn dag te 
kunnen halen, voelt zich 
negatief/neerslachtig.

Fase 2: Gebruiker bedenkt dat hij 
er iets aan wil doen, niet langer 
bij de pakken neer zitten, en komt 
de app tegen.

Fase 3: Gebruiker maakt 
structureel gebruik van de app 
door de vraagmomenten in te 
vullen (ochtend en avond)

Fase 4: Gebruiker vult na de 
eerste week (en de weken erna) 
steeds een wekelijks overzicht in 
om te reflecteren over zijn week.

Eindfase: Gebruiker ervaart de 
eerste positieve effecten van het 
gebruik van de app. Gebruiker 
voelt zich iets gelukkiger en 
begint de kleine dingen meer te 
waarderen. Zo krijgt gebruiker een 
vrolijker vooruitzicht. Het is 
waarschijnlijk dat gebruikers na 
een positieve ervaring van de 
eerste maand gebruik de app 
willen blijven gebruiken (naar 
wens natuurlijk, de gebruiker 
bepaalt zelf of ze het voortzetten 
of niet). Mogelijk zijn er ook 
gebruikers die het gebruik van de 
app stoppen maar er op een later 
moment (wanneer het wat minder 
gaat) weer op terugvallen.

Tijdlijn eerste maand gebruik app

Fase 5: Na de eerste maand 
reflecteert gebruiker over zijn 
maand, wat ging er goed, wat ging 
er minder goed, hoe voelde hij 
zich, etc.

Bron icons: https://www.flaticon.com/packs/emoji-17?k=1621602591793



DE TOEPASSING

Dit is het begin scherm, de gebruiker krijgt hierop zijn of 

haar acties te zien. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld hier de 

dag opstarten met de ochtend routine vragen vanuit de 6 

Minute Diary Methode.



DE TOEPASSING

De mood checker is er voor om de stemming van de 

gebruiker vast te leggen, deze wordt zowel in de ochtend en in 

de avond getoond. Via Memoji’s zal de gebruiker binnen de 

app toonbaar worden gemaakt, zo ontstaat er een 

persoonlijkere band met de applicatie.



DE TOEPASSING

De ochtend routine is er voor om de gebruiker de dag te laten 

op te starten. De gebruiker bekijkt zijn of haar positieve 

elementen van de ochtend. Binnen dit gedeelte vult de 

gebruiker in waarvoor hij of zij dankbaar is deze ochtend. 



DE TOEPASSING

De ochtend routine is er voor om de gebruiker de dag te laten 

op te starten. De gebruiker bekijkt zijn of haar positieve 

elementen van de ochtend. Hierbinnen kan de gebruiker 

doelen ingeven, die hij of zij in de loop van de dag wilt 

bereiken. 

Dankbaarheid leidt tot succes, niet omgekeerd.
Achor, S. (2011), Happiness Advantage: The Seven Principles That Fuel Success and Performance at 
Work

Het verschil tussen positief denken en slecht denken.
Carnegie, Dale (1990), How To Stop Worrying and Start Living

Dankbaarheid kan je langer laten leven.
Kalokernis, E.K., Von Hippel, W., Henry, J.D., Trivers, R. (2014), ‘The aging positivity effect and immune 
funtion: Positivity in recall predicts higher CD4 counts and lower CD4 activation’ in Psychology and 
aging, 29(3) 646-641



DE TOEPASSING

De ochtend routine is er voor om de gebruiker de dag te laten 

op te starten. De gebruiker bekijkt zijn of haar positieve 

elementen van de ochtend. Hierbinnen kan worden 

aangegeven, waar de gebruiker zich druk om maakt. Deze 

data wordt allemaal meegenomen bij de eind reflectie van de 

week en maand.



DE TOEPASSING

De overview is er voor de gebruikers een snelle samenvatting 

te geven, wat ze hebben ingevoerd.



DE TOEPASSING

De good deed is voor de gebruikers om binnen de avond 

routine terug te reflecteren, wat ze voor goede punten hebben 

gedaan deze dag.



DE TOEPASSING

De goals is voor de gebruikers om binnen de avond routine 

terug te reflecteren, welke doelen behaald zijn. Echter geeft 

het helemaal niks als de gebruiker een doel niet behaald 

heeft deze dag.



DE TOEPASSING

De week routine & month routine is er voor dat de gebruiker 

kan terug reflecteren, dit wordt aan de hand van een aantal 

vragen gedaan. 



DE TOEPASSING

De overview is er voor de gebruiker een duidelijk overzicht te 

geven, per dag, per week of per maand. Zo kan de gebruiker 

gemakkelijk de data van deze week of van de maand ervoor 

inzien en analyseren wat er toen anders was en waarom.



DE TOEPASSING

De overview is er voor de gebruiker een duidelijk overzicht te 

geven, per dag, per week of per maand. Zo kan de gebruiker 

gemakkelijk de data van deze week of van de maand ervoor 

inzien en analyseren wat er toen anders was en waarom.



DE TOEPASSING

De lounge is is een gebied waar mensen een extra stukje 

kennis, rust of informatie kunnen vinden binnen de methode.



REFLECTIE

De afgelopen periode heeft mij naar een hoger niveau getild als UIX 

designer, dit om het hele project zelfstandig aan te pakken vanaf 

het onderzoek tot de uiteindelijk toepassing. Dit was dus een 

ontzettend leerzaam traject. Zelf zou ik mij nog meer uit mijn 

comfort zone willen trekken bij volgende projecten, zoals ik al 

eerder beschreef, merkte ik goed dat dit soms echt nodig is om tot 

gewenste / verfrissende resultaten te komen. 

Ook zou ik soms een stukje meer rust willen creëren, hierdoor kan 

ik een beter overzicht houden waardoor ik sneller kan ontwikkelen 

binnen de resultaten.

Al met al, werd de afgelopen periode als positief, leerzaam, 

verijkend ervaren.

Wie ben ik nou als ontwerper?

Binnen dit project heb ik mijzelf nog verder ontwikkeld als UIX 

designer, zelf merk ik ook dat UIX en social design (iets 

maatschappelijk mij goed ligt. Hieruit haal ik dan ook het  meeste 

energie, als ik iets kan toevoegen aan de wereld. Zelf wil ik dan ook 

verder ontwikkelen binnen dit gebied en wil ik kijken of ik binnen 

dit gebied een afstudeerproject kan houden. 

Hoe heb ik de afgelopen periode ervaren?

Tijdens deze periode had ik soms mijn moeilijke tijden, ik wist 

niet altijd precies waar ik moest beginnen en vooral het stuk uit 

mijn comfort zone stappen was soms lastig. In het begin van het 

project bleef ik bij technieken die ik al kende, namate van het 

project heb ik mijzelf uit mijn stulpje getrokken. Door bij de 

visuele reflecties voor mij uitdagende "challenges"aan te gaan. 

Hierdoor heb ik het licht gezien, dat de bekende dingen niet altijd 

tot nieuwe dingen leiden. Juist doordat ik uit mijn comfort zone 

stapte, heb ik bepaalde inzichten gekregen, zoals dat naar buiten 

gaan om inspiratie op te doen ontzettend helpt, ik krijg dan meer 

rust in mijn hoofd waardoor ik sneller dingen op papier kan zetten. 

CONCLUSIE

Ook heb ik iconen maken onder de knie gekregen, eerder vond ik 

het lastig om te beginnen, maar nu dat ik die stappen een keer 

heb doorlopen aan de hand van een visuele reflectie heb ik hier 

binnen ook meer zelfvertrouwen in gekregen.





1 op de 6 okt. 2020 
1. Geestelijke gezondheidsproblemen zijn verantwoordelijk voor 16% 

van de wereldwijde ziektelast en letsel bij mensen in de leeftijd van 

10-19 jaar.

2. De helft van alle psychische aandoeningen begint op 14-jarige 

leeftijd, maar de meeste gevallen zijn niet ontdekt en onbehandeld.

3. Wereldwijd is depressie een van de belangrijkste oorzaken van 

ziekte en handicaps bij adolescenten.

4. Zelfmoord is de derde belangrijkste doodsoorzaak bij 15-19-jari-

gen.

1 op de 4 jan. 2021

Mentale gezondheid
jongeren

Klinische depressie X2.2

Wachttijden zijn
extreem lang

Te weinig mankracht

Deelvraag 1: Waarom is het, juist nu, zo belangrijk dat 
jongeren werken aan hun mentale gezondheid?

Deelvraag 2: Wat maakt positieve psychologie een geschikte manier van 
aanpak voor jongeren om hun mentale gezondheid te verbeteren?

1. Wanneer tieners leren de wetenschap van 

sterke punten, dankbaarheid, optimisme en 

onbaatzuchtigheid toe te passen, leidt dit 

tot positieve resultaten in hun leven.

2. Geluk, optimisme, opmerkzaamheid, flow, 

karaktersterktes, hoop, positief denken en 

mentale veerkracht vallen allemaal onder de 

vlag van positieve psychologie, gebaseerd op 

het inzicht dat mensen in de kern over het 

algemeen gelukkig zijn.

3. Onderzoek heeft aangetoond dat 

wanneer adolescenten deze strategieën 

toepassen, ze echte voordelen ervaren, 

waaronder verminderde symptomen van 

angst, angst en depressie, minimale 

gedragsproblemen en grotere tevreden-

heid met hun leven.

4. Jong volwassenen zijn in het begin-

stadium van volwassen worden en het 

werken richting een stabiel en gezond 

leven. 

Brainstorm ideeen  voor uitwerking concept

Toegankelijk maken
van positieve psychologie.

Applicatie

Boekje

Diary

Podcast

Stream

Analoog

Grabbelton

Youtube / playlist

Website

Kalender

Animatie

Mindmap

Film

Scrapbook

Social media kanalen

6 minute diary / combo app

Het bedenken en ontwikkelen van een tool voor jongeren 

die er doorheen zitten. Het moet makkelijker worden om 

positief te blijven, positieive elementen van hun dag laten 

inzien. Bovendien moet zelf werken aan mentale 

gezondheid de norm worde, in plaats van een taboe. Door 

het taboe weg te nemen, wordt uiteindelijk het zoeken van 

professionele hulp (wanneer de problemen ernstig genoeg 

zijn en de tool alleen niet meer voldoet) laagdrempeliger. 

Dit in combinatie met een digital toepassing die jongeren 

gemakkelijk en snel kunnen gebruiken en niet te veel tijd 

van hun dag in beslag neemt.

Concepten ideeen
1.) Ontwikkelen (prototype) van een applicatie voor jongeren 

die er doorheen zitten. Het moet makkelijker worden om 

positief te blijven, doordat jongeren focussen op de 

positieve aspecten in plaats van op de negatieve aspecten. 

De tool is ingericht voor mensen die soms het positieve 

element van hun dag niet inzien, maar juist wel de 

positieve dingen naar boven willen halen in de ochtend en 

in de avond er op terug kunnen reflecteren.

Bovendien moet zelf werken aan mentale gezondheid de 

norm worde, in plaats van een taboe.

2.) Ontwikkelen (prototype) van een applicatie voor 

jongeren die er doorheen zitten. Het moet makkelijker 

worden om positief te blijven, doordat jongeren focussen 

op de positieve aspecten in plaats van op de negatieve 

aspecten. 

Deze applicatie is volledig user-based, in de zin dat de 

applicatie kan zich volledig aanpassen op de gebruiks 

input. Hierdoor zal er een sterke interactie ontstaan tussen 

de gebruiker en applicatie  en zal gebruik maken van de 6 

minute diary methode. De tool is ingericht voor mensen die 

soms het positieve element van hun dag niet inzien, maar 

juist wel de positieve dingen naar boven willen halen in de 

ochtend en in de avond er op terug kunnen reflecteren.

Bovendien moet zelf werken aan mentale gezondheid de 

norm worde, in plaats van een taboe.

3.) Podcast die inspeelt via de 6 minute diary, personen 

krijgn vragen via de podcast. Aan de hand van deze 

podcast, kan de persoon dan de vragen zelf bijhouden in 

een dagboek. Je wordt dan als het waren genavigeerd door 

de 6 minute diary methode door de podcast.

4.) Door middel van een animatie verloopt de persoon 

iedere morgen de 6 minute diay methode, je wordt als het 

waren meegenomen in de vragen als een soort walk 

around. De persoon kan dan in zijn of haar notities of 

boekje, de antwoorden opschrijven. En hier later op terug 

reflecteren

Hoe wordt een UX ontwikkeld?

6 minut diary onderzoek van de methode

Hoe steekt 6 mintue diary 
in elkaar? Hierbinnen heb 
ik in het kort de flow 
uitgeplozen, dit zijn de 
grove stappen er zitten ook 
nog zijstappen in zoals een 
mood checker & een habit 
checker. 

1. OCHTEND CHECK-UP

- Opstaan moment
- Vragen beantwoorden (voorbeelden)
 1. ik ben dankbaar voor..
 2. Zo ga ik van deze dag een geslaagde
     dag maken.

2. AVOND CHECK-UP

- Naar bed gaan moment
- Vragen beantwoorden (voorbeelden)
 1. Mijn goede daad van vandaag
 2. Wat wil ik aan mijzelf verbeteren?
 3. Leuke dingen die ik heb meegemaakt

3. EINDE VAN DE WEEK VRAGEN

HABBIT CHECKER

MOOD CHECKER

- Naar bed gaan moment
- Vragen beantwoorden (voorbeelden)
 1. Waar maak je momenteel jezelf het meeste druk om?
     stel voor dat jij je niet hier zorgen over maakte, maar  
           een vriend of vriendin. Wat zou jij als advies geven?

4. MAANDELIJKE CHECKUP

- Naar bed gaan moment
- Vragen beantwoorden (voorbeelden)
 1. Waar maak je momenteel jezelf het meeste druk om?
     stel voor dat jij je niet hier zorgen over maakte, maar  
           een vriend of vriendin. Wat zou jij als advies geven?

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN

Simplistische app, een timeline. Er wordt niet ingespeeld op 

positeive psychologie. De gebruikers kunnen invoeren wanneer ze 

willen, er zit dus niet echt een vastigheid aan wat je bij de manier 

van six minute diary wel hebt.

UIX wise, heel simpel. Het voelt een beetje als onafgemaakt aan. Het 

ontwerp is niet bij de tijd en de knoppen zijn vaak te klein om te 

klikken. Ook voelt de tekst voor mij klein aan, het is vaak niet goed 

leesbaar.

GRATEFUL

Deze app is een soort dagboek, hierin kan je momenten opnemen. 

Echter speelt de app niet in op het stuke positieve psychologie 

waar 6 minute diary wel op in speelt. Het is een open app, waar ik 

als iemand die de rol van positieve psychologie wil benutten niets 

aan heeft, dit omdat je geen vragen gesteld krijgt die je het 

positieve aspect kan in laten zien

Verder heeft de UIX een slechte ervaring, het is lastig om te filteren, 

een goed ding is dat je een soort van "mappen" kan maken waarin 

je momenten kan opslaan. Ook focussen zich heel erg op het 

privacy aspect, wat ik zelf een goed streven vindt omdat je met 

persoonlijke informatie bezig bent.

GRATITUDE: DIARY, VISION BOARD 

Er zijn veel apps op de markt die gedeelte inspringen maar het dan 

allemaal net niet zijn, door het onderzoek heb ik wel een beter 

optiek gekregen wat er allemaal is en wat de kansen zijn voor mijn 

prototype die ik wil ontwikkelen.  Zoals ik hierbovel al zei, veel apps 

missen toch net elementen die toch net meer diepgang voor de 

persoon geven. Zelf wil ik dan ook gaan kijken hoe ik de technieken 

van de 6 minute diary kan omzetten naar het digitale vlak en de 

bevindingen van de onderzochte apps mee kan nemen binen dit 

UIX traject.

Al met al, veel apps die proberen in te springen binnen dit gebied. 

Echter missen apps  bepaalde elementen zoals: the monthly 

check-up, mood checker & habbit tracker die binnen de positieve 

psychologie een bewezen punt hebben om mensen te laten 

reflecteren op zich zelf en de positieve punten van hun, dag, week 

of maand te laten inzien. Dit is belangrijk omdat je via deze weg 

mensen uit een neerwaartse spiraal gehaald kunnen worden door 

de goede dingen van hun dag te kunnen laten zien in plaats van 

minder goede punten. 

CONCLUSIE

WERK

NICK 
BABICH

Bij Nick Babich ben ik in het stof gedoken en artikelen gelezen over 

zijn aanpak van UIX testen, hierbij heb ik verschillende artikelen 

gevonden & projecten van Babich waarin die verschillende stappen 

uitlegt hoe je eventueel een goede UIX test kan uitzetten. Aangezien 

ik mijn wireframes wilde testen of alles wat ik in gedachte had, 

daadwerkelijke ook werkte leek mij dit een geschikt punt om te 

beginnen. Zo hoop ik een beter inzicht, ervaring te krijgen van het 

invullen van de UIX test
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UIX testing

Informatie

Nick Babich is een UX designer die het een key punt vindt om 

zoveel mogelijk te testen tot dat je richting het design gaat werken. 

"Wireframes zijn snel gemaakt, als je al volledig het design maakt 

heb dit veel tijd verloren als alles opnieuw moet" zegt hij. 

Het doel van hem is dan ook altijd om een eerst zo goed mogelijke 

flow neer te zetten bij een digitaal product zoals een applicatie. En 

via deze weg kan hij dan snel testen, bijvoorbeeld met een AB test 

of een ander soort test. Als iets niet goed werkt, kan er snel een 

aanpassingen worden gemaakt. 

Het is een freelance UIX designer, die voor verschillende UX blogs 

zoals voor Adobe XD en UX planet artikelen schrijft vanuit zijn 

expertise op dit vlak.

Applicaties Systemen

Websites

Lezingen

Installaties

https://xd.adobe.com/ideas/process/user-testing/top-7-usability-testing-methods/

WELKE SCHERMEN KOMEN ER IN DE TOEPASSING?
Er is een brainstorm opgezet over welke schermen er in de app 

moeten komen, dit was een snelle manier om tot  ideeen te komen 

en vordering te maken om riching flow chart / wireframe was te 

gaan.

Verschillende schermen

1. Home (algemene overiew)

2. Wake-up scherm / sleep scherm  (vragen voor de ochtend en   

    avond routine)

3. Account pagina (overzicht van het account)

4. Maandelijkse check-up scherm (vragen, hoe het met bepaalde       

    elementen in je leven gaat en hoe je hier aan gaat werken)

5. Week scherm (wekelijkse vragen)

6. Lounge scherm

 Lounge is een kamer waar extra’s zoals artikelen, meditatie  

DIGITALE FLOW 
Aan de hand van de vorige onderzoek, fysiek zoals digitaal wil ik de 

eerste flow gaan neerleggen voor de digitaletoepassing. Door de 

onderzoeken te doen heb ik een beeld gekregen hoe ik mijn 

toepassing wil gaan inrichten. Deze flow wil ik vervolgens gaan 

testen, echter doe ik dit  in verschillende gedeeltes. 

Verschillende flow’s

1. Ochtend routine flow

2. Avond routine flow

3. Account aanmaken flow

4. Maandelijkse check-up flow

5. Wekelijkse check-up flow

6. info page flow

7. Lounge flow

Maand

OF visuele re�ectie 1

Meer informatie zie bijlage B

Meer informatie zie bijlage B

Meer informatie zie bijlage B

Meer informatie zie bijlage A

Meer informatie zie bijlage A

WIREFRAMES | FLOW 2 - OCHTEND ROUTINE

WIREFRAMES | FLOW 1 - OCHTEND ROUTINE

WIREFRAME FLOW MORNING
/EVENING ROUTINE

OCHTEND CHECK-UP V1 SCREENS
MORNING / EVENING ROUTINE

Prototype link: https://xd.adobe.com/view/0105276d-026e-4dcf-b8f5-9fa8758b1c71-5456/

WIREFRAME FLOW MORNING
/EVENING ROUTINE

OCHTEND CHECK-UP V2 SCREENS
MORNING / EVENING ROUTINE

Prototype link: https://xd.adobe.com/view/0105276d-026e-4dcf-b8f5-9fa8758b1c71-5456/

TESTEN VERBETERPUNTEN
Verbeterpunten/toevoegingen:

- Tijdens het testen wil ik niet te veel na te hoeven denken. Ik denk 

dat het helpt als je dingen als “dummy sentence” vervangt met 

realistische antwoorden. 

- Het typen is nog niet helemaal duidelijk voor me. Ik denk dat hier 

ook nog een stuk vormgeving ontbreekt maar het is lastig feedback 

te geven op deze functie. 

- Ik weet niet of pagina 10 echt een functie heeft. Ik denk dat er nog 

een andere optie mist? Het voelde tijdens het gebruik niet storend 

ofzo, maar het is een tussenpagina die geen verdere functie dient. 

Ik denk dat er eventueel nog een knop mist om je antwoorden te 

bewerken of terug te gaan? Hoe zie je zelf deze pagina? Is het 

gewoon einde oefening, je kan de app sluiten OF even een overzicht 

bekijken? 

- Over terug en bewerken gesproken, dat mis ik nog wel. Ik kan mijn 

antwoord nu niet meer aanpassen. 

- De bolletjes onderin zijn het navigatiemenu denk ik? Misschien 

nog ff weglaten als je dit niet test.

- Pagina 11 is te druk, vind ik. Ook zie ik een probleem als je 

bijvoorbeeld 5 habits hebt. Geen ruimte meer over! Dit moet je nog 

ff oplossen denk ik. 

Meer informatie zie bijlage B

UITIEINDELIJKE FLOW KEUZE:
Uit de test kom naar voren dat flow 1 het 
beste wordt ervaren, echter vonden 
mensen bij flow 2 elementen prettiger 
aanvoelen. Dus deze ga ik verwerken in de 
nieuwe versie. Wat erg goed werd 

REFLECTIE TESTEN

Reflectie
Mensen gaven zelf al aan dat ze dit een kans 
zouden geven, ze zagen het nut er wel in om via 
deze weg op positieve dingen van je dag te 
komen aan de hand van deze simpele, maar 
korte vragen.  Echter moet het hele ochtend 
ritueel niet te lang duren. Dus het is handig als 
mensen zelf meer info willen invullen dat daar 
een optie voor is en mensen die daar geen trek 
in hebben dat die juist het korter kunnen 
houden.  Voor de rest zijn er interessante 
punten uitgekomen die ik mee neem naar de 
volgende versie van het prototype. Als deze 
punten zijn verwerkt, kan er weer getest 
worden.

Door veel mensen werd de app als nuttig en  
zinvol ervaren. Dit is een goed teken, als er uit 
de tests kwam dat het weinig met de mensen 
doet, moest ik het idee gaan omgooien.

 "Ik vind het idee van de app erg goed. Het voelt 
als iets dat ik zelf zou gebruiken, en ik gebruik 
niet veel apps. Ik denk dat je slim bent geweest 
in het efficient en simpel houden van het 



Persona

Om een visueel beeld te krijgen voor welke doelgroep je de toepassing 

ontwerpt.

Feedback UIX

Aan de hand van de feedback ben ik gaan kijken hoe ik het bepaal-

de schermen het beste opnieuw kon inrichten zodat de deze flow 

compleet gemaakt kan worden. Als ik de de feedback heb verwerkt

zal ik een kleinere test uitvoeren en deze wireframes zo kan ik de 

eerste flow compleet maken.

Prototype link: https://xd.ado-
be.com/view/0105276d-026e-4dcf-b8f5-9fa8758b1c71-5456/

Punten om mee te nemen:

- Notificaties / meldingen, voor herinneringen of quotes.

- Prettig dat je wordt aan gesproken bij naam

- Quotes werden als positief ervaren een goede manier om 

dit gedeelte af te sluiten.

- Vragen laten afstemmen op de input van de gebruiker.

- Zo compact mogelijk houden, niet te lang.

- Overview wordt als goed en bruikbaar ervaren

- Habit list, goede toevoeging maakt de app meer bruikbaar. Een 

een idee is om hier een datum en tijd aan toe te voegen zodat de 

persoon een melding krijgt dit is je goal voor vandaag!

- Binnen de app een overzicht met de doelen voor vandaag, waar de 

persoon ze eventueel ook kan afvinken.

VINCENT VAN BEKX

Vincent heeft een druk bewogen leven. Hij 

studeert en daarnaast heeft hij ook nog een 

bijbaan. Thuis heeft hij een volle situatie, hij 

heeft 2 siblings. Hierdoor voelt het huis vaak 

druk en overvol aan. Normaliter is dit geen 

probleem maar nu dat iedereen thuiswerkt 

voelt dit vaak als een overvolle plaats aan. Hij 

gaat normaal actieve dingen doen zoals 

sporten, echter gaat dat ook niet zo goed af in 

deze tijd. Vincent heeft het door de tijd steeds 

zwaarder gekregen om nog de positieve 

dingen van zijn dag in te zien, hij denkt het 

vaakst negatief omdat dit toch allemaal wel 

ontzettend lang duurt.

Hij is zelf op zoek naar iets wat hem kan 

helpen om toch de kleine positieve dingen van 

zijn dag in te laten zien. Zodat hij met een 

betere blik van de dag kan starten en of 

eindigen.

Leeftijd: 22
Werk: Bijbaan horeca
Familie: komt uit een gezin van drie
Locatie: Den Bosch
Archetype: 

Toekomst focust Fanatiek

Persoonlijkheid

Doelen

Introvert Extravert

Analystisch Creatief

Loyaal Wispelteurig

Passief Actief

UITIEINDELIJKE FLOW KEUZE:

ANNE VAN DER HURK

Anne is echt een bezige bij, ze werkt zoveel 

mogelijk om niet te hoeven bij te lenen bij 

DUO. Ze zit momenteel in der afstudeerjaar, 

wat enorm tegenvalt door de huidige 

omstandigheden. Ze is al een tijd op zoek naar 

lichtpuntjes, maar die komen er steeds niet 

omdat er tijdens de persconferenties vaak 

aankondigingen gedaan worden die niet 

gelden voor Anne. Dit valt haar enorm zwaar, 

en begint met tegenzin vaak der dag. Doordat 

ze steeds "teleurgesteld" wordt heeft ziet ze 

momenteel niet de positieve / waardevolle 

punten van haar dag in. Dit komt omdat ze in 

een neerwaardse spiraat zit.

Anne zoekt een methode om deze spiraal om 

te zetten van negatief naar iets positiefs, zodat 

ze ondanks deze moeilijke tijd, toch het beste 

er van kan maken met haar mindset.

Leeftijd: 22
Werk: Hotel receptie
Familie: enigskind
Locatie: Tilburg
Archetype: 

Perfectionist Zelfstandig

Persoonlijkheid

Doelen

Introvert Extravert

Analystisch Creatief

Loyaal Wispelteurig

Passief Actief

1. Positieve punten van de dag zien

2. Zelfstandig oplossen

3. Beter in zijn vel zitten

Uit de test kom naar voren dat flow 1 het beste wordt ervaren, 

echter vonden mensen bij flow 2 elementen prettiger aanvoelen. 

Dus deze ga ik verwerken in de nieuwe versie. Wat erg goed werd 

ontvangen was de persoonlijke aanpak van flow 1

1. Negatieve spiraal omzetten naar een

positieve spiraal 

2. Mindset veranderen

3. Kleine dingen waarderen

INTERVIEW  (DEELVRAAG)
Om de deelvraag: Waarom werkt positieve psychologie? te beantwoorden,  heb ik een interview 

gehouden met Milou Breewel. 

Binnen dit interview heb ik gevraagd wat  wel en niet werkt binnen positieve psychologie. Daarnaast heb 

ik gevraagd welke kanttekeningen zij zou plaatsen bij positieve psychologie. Dit geeft me een completer 

beeld van positieve psychologie als stroming binnen de psychologie. Nu ik meer weet over de werking 

ervan kan ik deze inzichten inzetten voor het uiteindelijke project.

Interview (samenvatting)

Toen ik vroeg of positieve psychologie inderdaad werkt, gaf zij aan dat studies hebben aangetoond dat positieve 

psychologie effectief kan zijn in het verhogen van subjectief welbevinden en psychologisch welbevinden. In de 

positieve psychologie wordt onwikkeling gezien als een continu proces, iets waar iemand actief mee aan de slag kan 

om het gevoel van welbevinden te verhogen. 

In de praktijk komt het erop neer dat het helpt om bewust stil te staan bij de positieve dingen die er nog zijn, in plaats 

van lang stil te blijven staan bij de negatieve dingen.  Het is bijvoorbeeld bewezen dat psychologisch welbevinden 

verbetert wanneer je structureel stilstaat bij de dingen waar je dankbaar voor bent.

Kritiekpunt op positieve psychologie is dat het mogelijk leidt tot valse hoop en positieve illusies die serieuze 

psychologische problemen niet verhelpen. De tegenstroming van Paul Wang (tragisch positivisme) zegt dat hoewel je 

positief moet zijn, je ook realistisch moet blijven. Zolang dit erkend wordt, kan positieve psychologie een goede 

methode zijn voor het verhogen van het gevoel van welbevinden. 

Daarnaast zijn er signalen dat positieve psychologie mogelijk ook werkt bij de doelgroep, jongeren. Er zijn studies 

naar het inzetten van positieve psychologie op scholen, om om te kunnen gaan met prestatiedruk. Het resultaat was 

dat een aanpak op basis van positieve psychologie een goed effect had op prestaties van de leerlingen.

Waarom zou mijn idee werken volgens dit interview?

Het interview onderstreept de voordelen van het inzetten van positieve psychologie, daarom is het een 

goede methode die past bij mijn idee. Binnen de toepassing richt ik mijzelf niet op de zware gevallen, 

maar op personen die net een extra zetje nodig hebben om de positieve aspecten in te zien van hun dag. 

Daarom is het gebruik van positieve psychologie voor dit doeleinde passend. 

ENQUETE RESULTAAT
TIjdens het usertesten kwam al naar voren dat een applicatie om 

deze manier met jongeren te verbinden uitstekend werkte, en kreeg 

er veel positieve feedback op dat mensen als ze in een mindere 

periode bevinden, dan zou deze toepssing hun kunnen helpen om 

het positieve in te zien van hun dag. 

Toch wilde ik kijken of mensen een andere voorkeur hebben, dan de 

huidige vorm die ik tijdens het testn heb neergezet. Daarbij heb ik 

een korte enquete opgezet met een aantal korte vragen. Hierbij heb 

ik 76 responses ontvangen.

Om de deelvraag: Hoe kan het praktiseren van positieve 

psychologie benaderbaar worden gemaakt voor jongeren? te 

beantwoorden,  heb ik een enquete opgesteld. Door deze enquete 

kreeg ik inzicht wat jongeren hun verlangens zijn binnen een 

toepassing met positieve psychologie.

ENQUETE (DEELVRAAG)

89.5% kiest een digitale kant, dit omdat het niet vast staat en user 

adaptive is. Zo kan de toepassing met de "needs" van de gebruiker 

mee bewegen.

Uit de enquete is dus vastgesteld dat de voorkeur naar een digitale 

toepassing gaat, met de ogen gericht op een App. Hierbij heb ik met 

succes een inzicht gekregen wat mijn doelgroep in gedachte heeft 

bij een app die inspeelt op het positieve gedeelte in te laten zien.

Hierdoor heb besloten om mijn huidige idee verder uit te gegaan 

werken om de volgende prototypes in elkaar te zetten.

**75 Responses**                                                  

"Volgens psychiater Yvette Roke, betrokken bij de ontwikkeling van 

de appwijzer, is het belang van apps groter geworden tijdens de 

coronacrisis. "Door corona hebben we een enorme duw richting 

online behandelen gekregen", zegt zij. "Je kunt nu een veilige en 

goede keuze maken en cliënten verantwoord kennis laten maken 

met digitale hulpmiddelen.""

Psychische klachten? Appwijzer helpt bij vinden digitale steun. (2021, 15 januari). Geraadpleegd op 12 mei 
2021, van https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5208781/psychische-gezondheid-klachten- 
apps-betrouwbaarheid-appwijzer

ENQUETE CONCLUSIE
BRON APPS

ONDERVINDINGEN

89.5%
Analoog VS digitaal 

78% die voor de digitale toepassing hebben gekozen ging hun 

gedachte uit naar een applicatie. Dit omdat het een handige / 

praktische manier is om positiev psychologie te stimuleren. 

Iedereen heeft een telefoon op zak, vooral de jongere generatie, 

waarvoor de toepassing voornamelijk voor bedoelt is.

78%
Toepassing

CONCEPT V2 AANSCHERPING
Ontwikkelen (prototype) van een applicatie voor jongeren die er 

doorheen zitten. Het moet makkelijker worden om positief te 

blijven, doordat jongeren focussen op de positieve aspecten in 

plaats van op de negatieve aspecten. 

Deze applicatie is volledig user-based, in de zin dat de applicatie 

kan zich volledig aanpassen op de gebruiks input. Hierdoor zal er 

een sterke interactie ontstaan tussen de gebruiker en applicatie  

en zal gebruik maken van de 6 minute diary methode. De tool is 

ingericht voor mensen die soms het positieve element van hun dag 

niet inzien, maar juist wel de positieve dingen naar boven willen 

halen in de ochtend en in de avond er op terug kunnen reflecteren.

Bovendien moet zelf werken aan mentale gezondheid de norm 

worde, in plaats van een taboe.

PROTOTYPE APP (WIREFRAMES)
Aan de hand van de vorige prototypes ben ik de feedback gaan 

verwerken bij de complete flow. Bij deze flow heb ik dan ook 

rekening gehouden met de punten die tijdens de usertesting naar 

boven kwamen in de morning / evening flow. 

PROTOTYPE APP (WIREFRAMES)

Meer informatie zie bijlage C

Meer informatie zie bijlage C

Of visuele re�ectie 2

TREND ONDERZOEK

Om de app een visuele schil te geven ben ik trends 
gaan bekijken binnen het UI gebied. Dit kan vanuit 
ontwerp of element trends zijn. Vanuit de 
onderzochte trends wil ik vanuit iedere trend een 
aantal schermen maken van de app in die trend of 
stijl die ik interessant vind.

Deze wil ik later testen welke UI het beste werkt bij 

Trend #1
Glassmorphism, is een interessante moderne look 
and feel. Apple gebruikt het al jaren, maar binnen de 
UI komt het steeds vaker voor.

Trend #2
Darkmode, sinds de introductie binnen de iPhone 
met darkmode, zijn er steeds meer apps ontwikkeld 
met een darkmode functie.
Dit omdat het vooral in de avonden prettig is voor de 
ogen. 

dribbble.co behance.co

FINAL WIREFRAMES 
Vanuit de laatste usertesting heb ik feedback mogen ontvangen,

deze feedback is doorgevoerd in de volgende wireframs. De 

volgende stap is om te experimenteren met het ontwerp.

FLOW MORNING ROUTINE
Link: https://xd.adobe.com/view/bb10ffeb-97b6-4aa5-aeca-f6fa2a8ecd33-ee43/ 

Link Prototype: https://xd.adobe.com/view/bb10ffeb-97b6-4aa5-aeca-f6fa2a8ecd33-ee43/ 

FLOW EVENING ROUTINE
Link: https://xd.adobe.com/view/bb10ffeb-97b6-4aa5-aeca-f6fa2a8ecd33-ee43/ 

FLOW WEEK ROUTINE
Link: https://xd.adobe.com/view/bb10ffeb-97b6-4aa5-aeca-f6fa2a8ecd33-ee43/ 

FRANCIS
ESTRADA

Ontwerpbenadering

Francis Estrada’s werk bevat vloeiende vormen van het menselijk 

lichaam die een totaal beeld vormen. Met een tint van geschiedenis 

en politieke propaganda. 

In zijn werk onderzoekt hij hoe visuele aanwijzingen in historische 

foto's, massamedia, politieke propaganda en persoonlijke 

archieven sociale of culturele verhalen beïnvloeden of verbuigen. 

ondoorzichtig is.
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DRAWING WITH WORDS

Informatie

Francis Estrada, geboren in de Filippijnen en momenteel 

woonachtig in Brooklyn, is beeldend kunstenaar, museumdocent 

bij het Museum of Modern Art en freelance docent Filipijnse kunst 

en cultuur. Francis heeft een diploma beeldende kunst in 

schilderen en tekenen aan de San Jose State University, en hij heeft 

lesgegeven in verschillende studio-, klas- en museumomgevingen 

voor een divers publiek, waaronder programma's voor volwassenen 

met een handicap, culturele instellingen en naschoolse 

programma's. . Hij was ook bestuurder en pedagoog bij het 

Museum voor Afrikaanse Kunst, waar hij graag les gaf over de 

versmelting van kunst en cultuur door middel van objecten. 

Francis stelt zijn werk landelijk tentoon, inclusief online 

publicaties. Zijn werk richt zich op cultuur, geschiedenis en 

perceptie.

Uitvoering

Francis haalt inspiratie uit het dagelijkse leven, als hij naar buiten gaat 

is de omgeving zijn inspiratie tot zijn werken. De kleuren, de lucht, de 

gebouwen. Zijn creativiteit uit hij door verschillende elementen van zijn 

observaties uit te werken in zijn werken. Alles wat Francis inspirerend 

vindt, zet hij in een schetsboek. Hij zei ooit in een interview "je weet 

nooit wanneer je dit nodig hebt of kan gebruiken" 

Concept

Draw with words is een concept om beeld en woorden bij elkaar te 

voegen vanuit wat je ziet en een short story uitbeeld. Francis begint met 

het uitzicht waar die nu naar kijkt en vanuit daar gaat hij een aantal 

elemementen op papier zetten en daarmee spelen. De typografische 

illustraties (draw with words) laten op een interessante manier zien hoe 

hij met typografie omgaat.

 
Werkwijze

Francis begint de dag met een wandeling daarbij schiet hij enkele 

plaatjes van zijn omgeving die hem interessant doen lijken. Hij maakt 

gebruik van een pen, schetsboek en potloden. 

 

https://www.francisestrada.com/PRINT DE FOTO’S UIT

Op de geprinte foto’s ben ik UI elementen gaan schrijven die binnen 

de prototypes van de app aanwezig zijn. Hierbij liet ik mij door de 

vormen binnen de foto’s inspiren om de woorden binnen de foto 

laten te vloeien.

ELEMENTEN VANUIT DE FOTO’S

Vanuit de vorige foto reeks, heb ik de wireframes latn inspireren. Ik 

hb de dynmaiek van de vormen proberen terug te laten komen hoe 

Francis dit ook probeert in zijn werken.

WERK

Schilderijen Tentoonstellingen

Animaties

Les geven Sculpturen

Zeefdrukken

https://www.francisestrada.com/

CONCLUSIE
Door dit project van Francis ga je als designer echt weer naar de 

basis. Ik zelf vond het fijn om even niet met de computer zelf 

bezig te zijn, maar even met een camera en analoge dingen uit te 

proberen beviel mij enorm goed. Zo kan je toch net op  een 

andere manier je uiten.

Het werk proces van foto’s maken, er op tekenen met woorden, 

deze vervolgens in een wireframe zetten en als latst in een digital 

protype zetten is wel tijd roven. Je kan het eventueel al digitaal 

doen om door op de foto’s te typen, echter verlies je dan wel de 

essentie van tekenen met woorden. Door het proces met de hand 

te doen merk ik dat ik meer stil sta bij de gedachtes en 

compesitie.

Wat ik het mooiste aan deze opdracht vond is om de natuurlijke 

elementen vanuit de foto’s erin te verwerken. Dit geeft en extra 

laag aan de schetsen. Na mijn mening is het vloeiende door de 

verschillende vormen aardig terug gekomen.

Zelf vond ik het daarom ook een interessant experiment, ik heb 

beter leren kijken hoe ik met typografie kan tekenen. Echter 

werkt het niet voor deze toepassing, maar dit kan altijd nog 

overgedragen worden naar een eventueel een ander project waar 

deze stijl / vormgeving wel bij past. Dan ga ik deze techniek zeker 

nog een keer  inzetten om met typografie te tekenen.



DESIGN CHALLENGE

Omdat de wireframes al groot en deels staan wil ik gaan focussen 

op het ontwerp, zelf heb ik een paar interessante stijlen in 

gedachte. Bij deze challenge geef ik mijzelf telkens 1 uur de tijd per 

ontwerp om iets in elkaar te zetten.

3D en flatdesign, minimalism, neu morphism, glass morphism, flat 

design.

Het grote maatschappelijke doel is bijdragen aan het 

normaliseren van werken aan mentale gezondheid, praktiser-

en van positieve psychologie is een goede manier van 

aanpak. Mijn doel als ontwerper is bereikt wanneer je iets 

hebt kunnen neerzetten waar iemand mee geholpen is 

(iemand gaat beter in zijn vel zitten, positievere kijk op de 

wereld).

Het doel van het ontwerp van een gebruikersinter-

face is om de interactie van de gebruiker zo 

eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken, in termen 

van het bereiken van gebruikersdoelen (gebruikers-

gericht ontwerp). Een goed gebruikersinterfaceont-

werp vergemakkelijkt het voltooien van de taak 

zonder onnodige aandacht op zichzelf te vestigen.

Het doel van het ontwerp is het efficiënt faciliteren van 

praktiseren van positieve psychologie. De app is 

minimalistisch om zo niet af te leiden van het bereiken 

van de gebruikersdoelen. Omdat de app persoonlijke 

data gebruikt, moet de app ook betrouwbaar en veilig 

aanvoelen. De app moet voor iedereen geschikt zijn, 

dus ook laagdrempelig in gebruik, dat iedereen er mee 

aan de slag kan.

Efficient:  gebruikers moeten zo snel 

mogelijk door de verschillende 

hoofdstukken gaan, maak het niet te 

lang. Gebruikers ervaren het als prettig 

als het kort en krachtig wordt 

gehouden.

Betrouwbaar:  omdat er met vertrou-

welijke data wordt omgegaan, moet de 

app betrouwbaarheid uitstralen. In het 

begin wordt er dan een boarding flow 

gemaakt waar alle informatie in 

verschaft wordt

User-friendly:  de app moet gemakkeli-

jk in gebruik zijn. Toon alle de 

benodigde dingen en maak alles  zo 

duidelijk mogelijk.

CRITERIA APP

EFFICIENT 

LAAGDREMPELIG

BETROUWBAAR

INSPIREREND

USER-FRIENDLY

Bron icons: https://www.flaticon.com/packs/emoji-17?k=1621602591793

TOEGEVOEGDE WAARDE ONTWERP (DOEL)

1) The 6-Minute Diary methode is een succesvolle 

en wetenschappelijk bewezen methode

2) Ontwerpcriteria die in functie staan van jongeren \

laten reflecteren over wat ze doen en hoe ze zich voelen.

3) Houvast om positieve elementen in te zien 

in plaats van de negatieve elementen

4) Hoe de app is ingericht en het gebruik van bewezen 

The 6-Minute Diary Methode is er een reële kans dat 

jongeren positiever in het leven kunnen staan

5) De app zal een stuk toegankelijkheid 

uitstralen doordat het veilig voelt 

Meer informatie zie bijlage D

Meer informatie zie bijlage D

Meer informatie zie bijlage D

EFFECT THE 6-MINUTE DIARY

Fase 1: Gebruiker voelt zich 
minder in zijn vel zitten, heeft 
het gevoel niks uit zijn dag te 
kunnen halen, voelt zich 
negatief/neerslachtig.

Fase 2: Gebruiker bedenkt dat hij 
er iets aan wil doen, niet langer 
bij de pakken neer zitten, en komt 
de app tegen.

Fase 3: Gebruiker maakt 
structureel gebruik van de app 
door de vraagmomenten in te 
vullen (ochtend en avond)

Fase 4: Gebruiker vult na de 
eerste week (en de weken erna) 
steeds een wekelijks overzicht in 
om te reflecteren over zijn week.

Eindfase: Gebruiker ervaart de 
eerste positieve effecten van het 
gebruik van de app. Gebruiker 
voelt zich iets gelukkiger en 
begint de kleine dingen meer te 
waarderen. Zo krijgt gebruiker een 
vrolijker vooruitzicht. Het is 
waarschijnlijk dat gebruikers na 
een positieve ervaring van de 
eerste maand gebruik de app 
willen blijven gebruiken (naar 
wens natuurlijk, de gebruiker 
bepaalt zelf of ze het voortzetten 
of niet). Mogelijk zijn er ook 
gebruikers die het gebruik van de 
app stoppen maar er op een later 
moment (wanneer het wat minder 
gaat) weer op terugvallen.

Tijdlijn eerste maand gebruik app

Fase 5: Na de eerste maand 
reflecteert gebruiker over zijn 
maand, wat ging er goed, wat ging 
er minder goed, hoe voelde hij 
zich, etc.

Testen met participanten, hierbinnen wilde ik kijken of mensen 

echt de tijd nemen om per dag 6 minuten bezig te zijn. Ook wilde ik 

nog een keer checken bij andere particapanten hoe nuttig ze dit 

ervaren. Dit gaat over een tijdbestek van een week.

EFFECT 6 MINUTE TEST

Eind conclusie test

Naast dat ik een self experiment heb gedaan, heb ik het ook getest op twee personen 

in mijn omgeving. 

De test personen in mijn omgeving reageerde positief op de digitale variant van de 6 

minute diary via Google Forms.  Zoe ervaarde het als een opsteker vooral toen ze thuis 

zat in Corona tijd en niet echt de dagen volledig inzag en Milou keek vanuit een expert 

oogpunt. Zij vond het een prettige manier van werken en zag zeker potentie in de 

digitale variant. En zag het als een goede bijdrage binnen positieve psychologie.

Vanuit mijzelf, merkte ik dat ik soms de dagen wat minder inzag, ik kon niet sporten 

en had nog steeds een minder sociaal leven en waardeerde niet alle elementen meer 

volledig. Door dit iedere dag via mijn telefoon in te vullen merkte ik dat ik steeds meer 

de kleine dingen ging eren, die ik normaliter niet zag. Maar door 6 min in de ochtend 

en avond even stil te staan, heeft dit mij wel een andere visie gegeven die ik door ga 

trekken binnen dit gebied.

ONTWERP STIJL KEUZE

Zelf ben ik geen experimenteren hoe ik de twee meest 

gekozen stijlen als een hybride kon maken, want zelf vond 

ik stijl 2 het prettigst maar omdat veel gebruikers voor 

ontwerp 1 gingen, ben ik aan de slag te gaan om deze 

stijlen te combineren. Tijdens deze sessie wilde ik mijzelf 

op te proef stellen dat ik de pluspunten van ontwerp 1 & 2, 

kon combineren tot een.

ONTWERP STIJL KEUZE - RESULTAAT

WERK

PAUL MIJKSENAAR

Ontwerpbenadering

Paul Mijksenaar is vooral op het social design gebied actief, als je 

terug kijkt op de site van Mijksenaar zie je dat hij vooral bezig is 

met route iconen, deze kunnen erg complex zijn omdat iedereen 

deze iconen moet begrijpen. Hij probeert dus kort gezegd, tekstuele 

informatie tot een begrijpbaar visueel icon te maken die voor jong 

en oud te begrijpen is.
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Informatie

Omdat ik momenteel bezig wil zijn om iconen te ontwerpen voor de 

toepassing, is mijn oog gevallen op Paul Mijksenaar. Mijksenaar kijkt hoe hij 

informatie kan overdragen aan de hand van iconen. Zijn bureau Mijksenaar 

is gespecialiseerd in het visueel maken van informatie aan de hand van 

simplistische iconn, die voor iedereen begrijpbaar zijn.

Mijksenaar is een geboren en getogen Hollander, hij heeft een eigen bureau 

die volledig gespecialiseerd is in het overbrengen van informatie aan de 

hand van visuele elementen. Het bureau is vooral bekent van de 

verschillende iconen binnen vliegvelden wereldwijd.  En was van 1992 tot 

2007 professor Vormgeving Visuele Informatie aan de TU Delft faculteit 

Industrieel Ontwerpen 

Verkeersborden Wegbewijzering

Digitale borden

OV Luchthavens

Musea

www.mijksenaar.com/

Uitvoering

Mijksenaar haalt vooral zijn inspiratie uit de gesprekken van de 

klant, luister goed naar de wensen en vanuit dat punt gaat 

Mijksenaar aan de slag.

Concept

Het idee achter Mijksenaars gedachtes is lastige processen zo 

eenvoudig mogelijk te ontwerpen voor jong en oud. Binnen de 

ontwerpen vn Mijksenaar gaat het er om dat de iconen 

betrouwbaarheid uitstralen en dat ze goed & tijdloos zijn 

vormgegeven dat deze nog jaren mee kunnen. Binnen elk traject 

heeft hij een vast proces omschrijft hij: luisteren, onderzoeken en 

realiseren.

 

Werkwijze

Zoals bij het concept al beschreven staat begint het traject met 

luisteren, wat wilt de klant? Door dit eerst goed op een rijtje te 

hebben, heb je een goed begin punt om verder te ontwikkelen  / 

ontwerpen. Onderzoek, bekijk wat de doelgroep nodig heeft en 

verwacht en met wie je te maken hebt. Volgende stap is eerste 

schetsen opzetten en de latste stap is het digitaliseren en fine 

tunen tot dat de grafische elementen helemaal duidelijk zijn.

 

http://www.designhistory.nl/2020/designdoc-paul-mijksenaar-deel-1/

Meer informatie zie bijlage D
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Of visuele re�ectie 3

Ik probeer zo simplistisch mogelijk de 

onderdelen te schetsen, sommige zijn 

lijn iconen en de andere gevulde iconen.

Ik probeer zo simplistisch mogelijk de 

onderdelen te schetsen, sommige zijn 

lijn iconen en de andere gevulde iconen.

Als vierde ben ik gaan kijken naar home, hierbij heb ik 

eerst een aantal analoge schetsen gemaakt, deze worden 

vervolgens verwerkt in Illustrator.

ICONEN SCHETSEN

OVERVIEWL

Als vijfde ben ik gaan kijken naar home, hierbij heb ik 

eerst een aantal analoge schetsen gemaakt, deze worden 

vervolgens verwerkt in Illustrator.

ENTRIESL

Binnen de voorgaande schetsen heb ik mijzelf aan de 

Mijksenaar volgorde gehouden, heb de iconen zo simpel 

mogelijk proberen te maken, maar toch dat ze illustratief

informatie weergeven.

De volgende stap is om de iconen die ontwikkeld zijn 

gedurende de iteraties te verwerken in een prototype van 

de ontworpen toepassing.

Zoals je kan zien, ben ik voor een soft stijl gekozen. De 

ronde hoeken voeler zachter en uitnodigender aan dan de 

iconen met puntige hoeken. Hierdoor zal het uiteindelijke 

ontwerp zachter aan gaan voelen.

ICONEN KEUZE
L

Door het reproduceren van Mijksenaars werkwijze, heb ik een betere blik gekregen om 

naar mijzelf te luisteren (de klant). Door dat ik eerst had bekeken waar de iconen een 

moeten voldoen, voordat ik aan de slag ging met ontwerpen van de iconen. Heb ik een 

beter beeld gekregen vooraf, wat ik de iconen voor vorm wilde geven. Door deze aanpak 

ben ik dan ook sneller tot het gewenste resultaat gekomen

wat ik zelf in gedachte had.

Normaliter besteed ik niet zoveel tijd aan de iconen, maar nu ik er dieper in ben gedoken 

en heel het proces heb gedaan vanaf de schets tot aan het digitaliseren, heb ik met plezier 

aan dit kunnen werken.

Wat ik het interessants vond van de opdracht was de schets periode met in gedachte de 

wensen van de klant, of te wel mijn wensen. Deze techniek kan ik in een later stadium 

verder gebruiken in het werkveld binnnen CMD omdat dit mij erg goed af ging.

Zelf vond ik het daarom ook een geslaagd expiriment, de iconen zijn in een stijl, ze zijn in 

de stijl gekomen die ik in gedachte had na een paar versies. Al met al, vond ik dit een 

leerzaam traject met een frisse kijk hoe ik iconen kan ontwerpen. Dit heeft mij als UX 

designer dus geholpen om voortaan zelf iconen te ontwikkelen vanaf idee, schetsen en 

eind. 

LCONCLUSIE / REFLECTIE

CONCEPT AANGESCHERPT | FINALL
Ontwikkelen (prototype) van een applicatie voor jongeren die er 

doorheen zitten. Het moet makkelijker worden om positief te 

blijven, doordat jongeren focussen op de positieve aspecten in 

plaats van op de negatieve aspecten. 

Deze applicatie is volledig user-based, in de zin dat de applicatie 

kan zich volledig aanpassen op de gebruiks input. Hierdoor zal er 

een sterke interactie ontstaan tussen de gebruiker en applicatie  

en zal gebruik maken van de 6 minute diary methode. De tool is 

ingericht voor mensen die soms het positieve element van hun dag 

niet inzien, maar juist wel de positieve dingen naar boven willen 

halen in de ochtend en in de avond er op terug kunnen reflecteren.



INTERACTIE MOGELIJK STEMMING

Hier binnen ben ik gaan kijken of er nog andere, meer natuurlijke 

interactie mogelijkheden zijn om de stemming te bepalen. Hoe kan 

ik op een andere manier gebruikers hun stemming laten 

aangeven?

HUIDIGE SITUATIE

Momenteel kunnen gebruikers via een slider, hun mood een score 

geven waarbij de Memoji met de stemming mee gaat. Het  is een 

bekende manier, waarbij veel mensen weten hoe het moet. 

Vaak moet je gebruikers niet te  veel nieuwe dingen leren, hierdoor 

kunnen gebruikers afhaken, maar als de interactie vlekkeloos gaat, 

kan er een kans zijn dat gebruikers dit accepteren.

INTERACTIE MOGELIJK STEMMING ITERATIE

Steeds meer telefoon krijgen sensors die het gezicht gedetaileert 

kunne uitlezen. Zo kan de iPhone, via een lightdot projector, zien of 

jij fronst of je je mond open doet etc. Echter ben ik benieuwd of dit 

systeem ook kan werken om emoties uit te drukken. Dit kan een 

interessante optie zijn voor een vervanging van de slider.

INTERACTIE MOGELIJK STEMMING ITERATIE RESULTS

De dot projector kan veel bewegingen en spieren binnen 

het gezicht zien omdat hij 50 verschillende spieren kan 

herkennen binnen het gezicht. Hierbij heb ik een test 

gedaan om te kijken of deze technologie al zover is, dat ik 

dit kan gebruiken voor de stemming te laten weergeven 

door gezichtsuitdrukkingen.

Ik heb verschillende testen gedaan om te kijken wat de 

software kan herkennen, echter herkent de software bij 

lange na niet alle emoties. Hij herkent lachen, boos en 

verbaasd. Voor de rest herkent dit systeem geen andere 

emoties, dit kan een probleem zijn als dit geintergreerd 

wordt binnen de app. Dan kunnen sommige mensen hun 

emotie niet tonen binnen de app, waar dat juist wel 

belangrijk is.

ERVARING ONDERZOEK STEMMING ITERATIE

SYSTEEM HERKENT ALLEEN:
BOOS, BLIJ, LACHEN, 
KNIPOOG EN VERBAASD.

Zelf heb ik geprobeert om verschillende emoties te laten 

herkennen, echter was ik ook benieuwd of dit misschien 

beter werkte bij personen om mij heen.

Hierbij heb ik een aantal mensen gevraagd om de 

volgende uitdrukkingen te doen: Boos, knipoog, blij, 

fronzen,  verdrietig, confused en verbaasd.

Wat blijkt, verbaasd, knipoog, boos en blij worden goed 

herkent net zoals bij de testen op mijzelf.

Echter herkent hij dus niet de andere emoties, die zijn 

belangrijk om de functie te laten werken.

Conclusie

Momenteel is deze techniek nog niet zo gevordert, dat die 

volledig emoties uit een gezicht kan halen. Daarom is het 

voor nu het beste aan te raden om via de slider te werken. 

Hierbij kunnen mensen preciezer hun mood aangeven.

Waarom niet de Face ID; omdat een persoon niet altijd 

goed huh emoties kunnen uiten met gezichts 

uitdrukkingen, dit kan voor frustratie veroorzaken bij de 

gebruiker. En dit wil je als UIX designer voorkomen.

KLEUR ONDERZOEK

KLEURENPALET 

Ivoor en crème zijn verfijnde kleuren, met een deel van de 

warmte van bruin en veel van de koelte van wit. Ivoor is 

een rustige kleur.

Zachtere kleur varianten van zijn de main kleur 

vanuit het onderzoek, ik heb deze aangepast 

zodat deze meer warmte uitstralen, dus meer 

richting de pastel tinten maar toch met een 

beetje meer kracht en aanwezigheid.

Daarnaast heb ik nog een aantal andere kleur 

paletten gemaakt, dit om te kijken of de sterkere 

tinten eventueel voor specifieke punten gebruikt 

kunnen worden en de ander voor de sfeer binnen 

de app.

Rood: passie, liefde, woede

Oranje: energie, geluk, vitaliteit

Geel: geluk, hoop, bedrog

Groen: een nieuw begin, overvloed, natuur

Blauw: kalm, verantwoordelijk, verdrietig

Paars: Creativiteit, Royalty, Rijkdom

Zwart: mysterie, elegantie, kwaad

Grijs: humeurig, conservatief, formaliteit

Wit: Zuiverheid, Netheid, Deugd

Bruin: natuur, gezondheid, betrouwbaarheid

Geelbruin of beige: conservatief, vroomheid, saai

Crème of ivoor: kalm, elegant, puur

KLEUR EXPERIMENTEN DIGITAAL

Binnen dit ben ik digitaal gaan kijken hoe ik deze kleuren 

met elkaar kan mengen en wat een warm resultaat zou 

kunnen geven.

De kleuren zijn erg aanwezig maar kunnen 

met elkaar werken als ze los van elkaar 

gekoppelt worden en binnen bepaalde 

gedeeltes binnen de app terug komen in een 

blur variant, de tinten kunnen ook gemixed 

worden voor meer variatie binnen het palet.

Ook is het interessant om deze een blur effect

mee te geven. Hierdoor worden de kleuren als 

het waren verspreid en voelen zachter aan. 

KLEUR BINNEN DE APP

WARME KLEUREN VOOR HET 
GEVOEL, OPENHEID EN TOEGAN
-KELIJKHEID BINNEN DE APP.

ZWART / GRIJS VOOR KRACHT

Door deze kleurstelling te gebruiken binnen de app, voelt 

de app vertrouwd aan omdat warmte wordt geassocieerd 

voor een stuk comfort, waar mensen erg op gesteld zijn. 

Fellere tinten Warmere tinten

WAAROM EEN MEMEMOJI IPV EMOJI?

RESULTATEN
In totaal heb ik 10 mensen de vraag gesteld wat en waarom ze voor 

een bepaalde keuze zouden gaan, de resultaten waren als volgt:

Door een Memoji te gebruiken, wordt de app persoonlijker. Hierdoor 

heeft de gebruiker meer een gevoel dat hij of zij dat echt is. Door er 

een random Emoji neer te zetten, lijkt het net of ze op de Emoji 

reflecteren in plaats van op zich zelf. Dit is dan ook een belangrijke 

uitkomst. De app draait om reflecteren binnen het positieve 

psychologie aspect. Door Memoji te gebruiken, krijgt de gebruiker 

als het waren een digitale "band" met zichzelf. 

De uiteindelijke conclusie is dus ook naar Memoji gegaan, puur 

omdat mensen zichzelf terug zagen komen in de app en een band 

opbouwen met de app omdat het persoonlijker overkomt.

Meer informatie zie bijlage F

USER TESTEN APP FLOW
In de laatste visuele versie van de app heb ik zo goed mogelijk iedere stap binnen de UI 

zo gestroomlijnd mogelijk te maken. 

Als eerst heb ik de flow door 5 gebruikers laten testen, hierbij gaf ik ze een opdracht.  

Namelijk: 1. Begin bij de ochtend routine en ga door naar de volgende routines.

Tijdens deze online testen keek ik mee naar hun scherm tijdens dat de participanten de 

app aan het testen waren. Hierdoor kon ik kijken of mensen verkeerd klikken of er nog 

andere dingen niet duielijk waren in de flow. Vanuit dit punt neem ik de observaties mee 

en pas deze eventueel aan binnen de flow. Ook zal ik achteraf, samen de app nogmaals 

doorlopen. Hier binnen wil ik dan focussen op het ontwerp en de indeling van de 

verschillende schermen binnen de app.

USER TESTEN APP FLOW

Resultaat 1

Tijdens deze observatie en vragen

kwam soms de opmerking naar boven dat sommige elementen te 

dicht op elkaar voelen. Hierdoor voelde het verkrampt aan en 

bedrukkend volgens de parcipant. De flow was voor de rest 

duidelijk, de gebruiker kon hier gemakkelijk doorheen navigeren. 

Ook werd de stijl als prettig ervaren doordat het minimalistisch is 

en rust uitstraalde.

Old version New version

Old version

New version
USER TESTEN APP FLOW

Resultaat 3

De flow voelde natuurlijk aan, de stappen waren gemakkelijk te 

volgen. Door dat er weinig knoppen waren, wist de gebruiker wat er 

gedaan of op geklikt moest worden. Ze vond het prettig dat het 

ontwerp recht toe recht aan was, geen dingen die je moest 

uitklappen om tot bepaade punten te komen. 

Bij het onderdeel "overview" voelde de informatie van de week & 

maand overview een beetje "weinig". Ze zou daar zelf het 

gemiddelde score van mood, gebruik van de app & waarom je het 

meeste stress had deze week of maand.

Hier binnen kon ik mij vinden, zo kon de gebruiker binnen overview 

toch net meer details verkrijgen in plaats van alleen een grafiek die 

visueel weergeeft wat het verschil met de maand of week ervoor is 

met de huidige maand of week. 

Meer informatie zie bijlage F

APP DESIGN + KORTE REFLECTIE APP
Aan de hand van de laatste testen met verschillende users, is er 

een final ontwerp uitgekomen. Deze  is volledig aan de hand van de 

verschillende testen ontworpen. Het was een doorlopend proces, 

iedere versie is ge-user test zodat ik, een zo’n goed mogelijke flow 

en ontwerp kon neerzetten die bij de 6-Minute Diary Methode 

aansloot. 

Het was een interessant traject, vanaf een maatschappelijk 

probleem tot een toepassing te kunnen werken aan de hand van 

verschillende onderzoeksvragen en algemeen onderzoek. Er zijn 

veel stappen gezet,  binnen mijn eigen ontwikkeling als UIX 

designer. Zo heb ik voor het eerst elk detail binnn een app 

ontworpen, zo waar ik vroeger soms iconen downloade. Naast dit 

proces heb ik veel opgestoken van het UX proces. Nog nooit heb ik 

zo’n volledige toepassing ontworpen met ontzettend veel research 

en deze dan ook volledig getest en ook weer verbetert. Ook heb ik 

geexperimenteerd binnen de app met verschillende gedachtes, zo 

heb ik het geprobeert om uit de natuur inspiratie uit te halen en 

deze vormen in de typografie te stoppen binnen de app. Ook heb ik 

veel bijgeleerd op het vlak digitale typografie middels de  verslagen. 

Na dit project kan ik met 100% zekerheid en trots dit project in mijn 

portfolio stoppen omdat het zo grondig onderzocht en ontworpen 

is.

De volgende schermen zijn dus na veel testen en ontwerpen tot een 

finall ontwerp gekomen.

Prototype:
https://xd.adobe.com/view/4fdb35bf-61f8-4cdf-85a3-0ad1fa44aef1-1a88/



ZWARTE UI VS WITTE UI

De app wordt groot en deels in de avond en ochtend gebruikt, 

hierbij is het belangrijk dat gebruikers de app kunnen gebruiken, 

zonder dat de app als "naar" wordt ervaren in de ochtend. 

Sinds een aantal jaar is darkmode een trend. darkmode is een UI 

die speciaal is ontworpen voor donkere ruimtes, zodat de gebruiker 

niet verblind wordt door het witte licht van een telefoon.

Daardoor is mijn keuze uitgegaan voor de darkmode variant, de 

gebruiker start de app in de ochtend op en wordt gepresenteerd met 

een donkere UI, hierdoor krijgen de ogen van de gebruiker geen licht 

overprikkeling en kan de gebruiker rustig de app in de ochtend 

gebruiken. 

Gedurende de dag, gaat de app mee met de tijd. In ochtend is de 

app in Darkmode UI en als de  gebruiker de app in de middag 

opstart zal de gebruiker een Wit UI gepresenteerd worden

Dit allemaal in dienst voor de gebruiksvriendelijkheid, zo wordt 

de gebruiker in de ochtend niet verblind en in de middag kan de 

gebruiker gewoon de app bekijken zonder dat hij of zij het 

scherm feller mot zetten.

WERK

EDEN
SPIEKERMANN

Ontwerpbenadering

Eden Spiekerman is vooral op het social design gebied actief, als je 

de site bekijkt van Eden, zie je veel producten terug komen waar 

een persoon waarde uit kan halen. Zo hebben ze een aantal 

projecten gefocust op de welzijn van de mens, wat dan goed 

aansluit bij mijn applicatie. De meeste producten staan dus in 

dienst voor de mensen zoals jij en ik op te lossen door middel van 

ontwerpmethodologieën om complexe menselijke vraagstukken 

aan te pakkende.
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Informatie

Momenteel ben ik bezig met de typografie binnen de 

applicatie, typografie is een belangrijke rol zowel voor 

digitaal als analoge producten. Het is daarom ontzettend 

belangrijk dat typografie goed gebruikt wordt. Mijn oog is 

gevallen op Eden Spiekermann. Deze studio heeft 

interessante UIX designs, hier binnen heeft typografie 

natuurlijk allemaal een rol gespeeld. Ik wil daarom ook kijken 

hoe hun dit doen om dit mee te nemen in de rest van mijn 

loopbaan en ook nog als student zijnde. Eden Spiekermann 

is gespecialiseert in het ontwerpen van digitale diensten, dus 

dit sluit  perfect aan bij mijn digitaal ontwerp voor 6 Minute 

Service Implementatie Webervaringen

Native apps

Service design Ervaringsstrategie

Productontwerp

Uitvoering

De studio haalt vooral informatie uit onderzoeken, waar is de 

toepassing voor? Je moet dan goed naar het onderzoek luisteren, 

hierdoor maakt de studio beslissingen binnen het ontwerp. 

Mijksenaar haalt vooral zijn inspiratie uit de gesprekken van de 

klant, luister goed naar de wensen en vanuit dat punt gaat 

Mijksenaar aan de slag.

Concept

Het idee achter Eden Spiekermann’s gedachtes is het proces voor 

de gebruiker zo simpel mogelijk vast te leggen. Hierbinnen wordt 

gefocust op persuasive design. De willen de toepassingen 

simplistisch ontwerpen dat de gebruiker zonder na te denken de 

toepassing kan gebruiken. De ontwerpen zijn ook altijd in de 

huidige design trends die natuurlijk per jaar verschillen.

Werkwijze

Het begint allemaal bij onderzoek, vanuit hier wordt een analyse 

gedaan van verschillende markten, doelgroepen en trends. Deze 

bieden dan een dieper inzicht dat essentieel is voor het 

eindproduct. 

Start met een goede doelstelling, dit om een goede basis te hebben 

voor het uittekenen van de ideeen. En deze verolgens om te zetten 

naar verschillende ontwerpen. De bovenstaande stappen zet je 

vervolgens om naar protoypes, deze zijn dan de tastbare 

bouwstenen van het ontwerp.

www.edenspiekermann.com/about/

ONDERZOEK MARKT

Simplistische app, een timeline. Er wordt niet ingespeeld op 

positeive psychologie. De gebruikers kunnen invoeren wanneer ze 

willen, er zit dus niet echt een vastigheid aan wat je bij de manier 

van six minute diary wel hebt.

UIX wise, heel simpel. Het voelt een beetje als onafgemaakt aan. Het 

ontwerp is niet bij de tijd en de knoppen zijn vaak te klein om te 

klikken. Ook voelt de tekst voor mij klein aan, het is vaak niet goed 

leesbaar.

GRATEFUL

Deze app is een soort dagboek, hierin kan je momenten opnemen. 

Echter speelt de app niet in op het stuke positieve psychologie 

waar 6 minute diary wel op in speelt. Het is een open app, waar ik 

als iemand die de rol van positieve psychologie wil benutten niets 

aan heeft, dit omdat je geen vragen gesteld krijgt die je het 

positieve aspect kan in laten zien

Verder heeft de UIX een slechte ervaring, het is lastig om te filteren, 

een goed ding is dat je een soort van "mappen" kan maken waarin 

je momenten kan opslaan. Ook focussen zich heel erg op het 

privacy aspect, wat ik zelf een goed streven vindt omdat je met 

persoonlijke informatie bezig bent.

GRATITUDE: DIARY, VISION BOARD 

Door het reproduceren van Eden Spiekermann’s aanpak, heb ik een kijk 

ontwikkeld hoe je met verschillende typografie vormen kan 

combineren en spelen. Ook is ook erg belangrijk om goed vast te stellen 

wat je de app precies wilt laten uitstralen, dus in het kort de 

doelstelling van het design. Door de stappen te volgen binnen de work 

flow van Eden, heb ik een snellere blik ontwikkeld, bij het ontwerpen. Zo 

zat ik eerst zonder onderzoek langer te ontwerpen, als er al wat voor 

onderzoek gedaan is, zet je als ontwerper sneller dingen op papier. Dat 

resulteert dan ook weer in een sneller proces, wat dan allemaal in het 

voordeel werkt voor jou als ontwerper. 

Wat ik dan ook het interessants vond binnen deze reflectie was het 

stukje typografie. Zelf zou ik nooit echt voor een combinatie gaan van 

twee verschillende font types, maar door de verschillende ontwerpen te 

reproduceren naar mijn eigen toepassing is dit mij stiekem toch wel 

goed bevallen. Daarom neem ik dit ook mee naar mijn eigen 

uiteindelijke ontwerp.

Omdat ik tot nieuwe inzichten ben gekomen, vond ik dit een geslaagde 

reflectie. Ook vooral omdat ik nu sneller ontwerpen kan neerzetten als 

precies de verijste weet wat ik precies wil uitstralen. Dit traject zal ik 

dan ook zeker blijven gebruiken binnen de rest van de studie en in mijn 

latere loopbaan als UIX designer.

L

CONCLUSIE / REFLECTIE

LAATSTE VERSIE APP

Aan de hand van de laatste visuele reflectie heb ik een aantal kleine 

typografische veranderingen gedaan om het net wat vriendelijker 

aan te laten voelen. Dit is voornamelijk met spatering gedaan.

Ook heb ik een ander font erbij ingevoegd voor de hoofd titels, deze 

voelde opener aan door de ronde vormen van dit lettertype. Door dit 

te doen heeft de app toch meer een open gevoel.

Ook is er aan de hand van de Userfeedback meer kleur toegevoegd 

met name binnen de "mood" section. 

Meer informatie zie bijlage G

EindPrototype 

https://xd.adobe.com/view/4fdb35bf-61f8-

4cdf-85a3-0ad1fa44aef1-1a88/

Zoals bij de Google Forms testen al naar boven kwam, merkte ik erg 

dat ik beter ging kijken naar mijn dag en waarderen. Binnen deze 

test ging het voornamelijk er om, hoe ik de app ervaarde in de 

ochtend. 

Zelf vond ik de ervaring prettig, er zijn geen witte elementen die mij 

verblinden in de ochtend. De app oogt rustig en niet te druk, 

hierdoor blijft de kwaliteit bewaart. 

Echter weet je natuurlijk pas of het prettig werkt als er een grotere 

groep getest wordt met daadwerkelijk een werkende app. Dit is dan 

ook een interessant vervolg punt om in mijn vrije tijd mee aan de 

slag te gaan, om te kijken of ik iets kan ontwikkelen.

Om de uiteindelijke applicatie te testen heb ik gewerkt via een 

logboek. Dit omdat de app als prototype is, dus niet werkend met 

data. Iedere ochtend ging ik voor 1 week lang met de app opstaan, 

hierdoor kon ik de app ervaren. De uitkomsten schreef ik dan per 

vraag op in een schrift, dit deed ik dan iedere ochtend en avond.

TEST APPLICATIE

CONCLUSIE

REFLECTIE CONCLUSIE

REFLECTIE

De afgelopen periode heeft mij naar een hoger niveau getild als UIX 

designer, dit om het hele project zelfstandig aan te pakken vanaf 

het onderzoek tot de uiteindelijk toepassing. Dit was dus een 

ontzettend leerzaam traject. Zelf zou ik mij nog meer uit mijn 

comfort zone willen trekken bij volgende projecten, zoals ik al 

eerder beschreef, merkte ik goed dat dit soms echt nodig is om tot 

gewenste / verfrissende resultaten te komen. 

Ook zou ik soms een stukje meer rust willen creëren, hierdoor kan 

ik een beter overzicht houden waardoor ik sneller kan ontwikkelen 

binnen de resultaten.

Al met al, werd de afgelopen periode als positief, leerzaam, 

verijkend ervaren.

Wie ben ik nou als ontwerper?

Binnen dit project heb ik mijzelf nog verder ontwikkeld als UIX 

designer, zelf merk ik ook dat UIX en social design (iets 

maatschappelijk mij goed ligt. Hieruit haal ik dan ook het  meeste 

energie, als ik iets kan toevoegen aan de wereld. Zelf wil ik dan ook 

verder ontwikkelen binnen dit gebied en wil ik kijken of ik binnen 

dit gebied een afstudeerproject kan houden. 

Hoe heb ik de afgelopen periode ervaren?

Tijdens deze periode had ik soms mijn moeilijke tijden, ik wist 

niet altijd precies waar ik moest beginnen en vooral het stuk uit 

mijn comfort zone stappen was soms lastig. In het begin van het 

project bleef ik bij technieken die ik al kende, namate van het 

project heb ik mijzelf uit mijn stulpje getrokken. Door bij de 

visuele reflecties voor mij uitdagende "challenges"aan te gaan. 

Hierdoor heb ik het licht gezien, dat de bekende dingen niet altijd 

tot nieuwe dingen leiden. Juist doordat ik uit mijn comfort zone 

stapte, heb ik bepaalde inzichten gekregen, zoals dat naar buiten 

gaan om inspiratie op te doen ontzettend helpt, ik krijg dan meer 

rust in mijn hoofd waardoor ik sneller dingen op papier kan zetten. 

CONCLUSIE RELEVANTIE 
Veel mensen in mijn omgeving zitten er doorheen.  Nu er door 

de pandemie steeds meer is weggevallen, wordt het steeds 

lastiger om positief te blijven. 

Om de doelgroep te helpen positief te blijven, ondanks deze 

zware tijd, wil ik mijn passie voor UIX inzetten voor het 

ontwerpen van een tool. 

Waarom is het nu relevant?

Het coronavirus heeft gezorgd voor een toename van 

psychische klachten, zoals depressie, burn-out en angst, onder 

jongeren. Straks als de pandemie voorbij is zullen deze 

toenemende klachten niet vanzelf verholpen zijn. Daarom is 

het, juist nu, belangrijk dat er iets ontwikkeld wordt speciaal 

voor deze doelgroep. 

Het is lastig om de stap te maken naar professionele hulp 

zoals de psycholoog. Een tool voor het praktiseren van 

positieve psychologie kan voor jongeren de drempel om te 

werken aan mentale gezondheid verlagen. 

De relevantie binnen het CMD vakgebied en mijn project is dat 

ik als ontwerper via een creatieve weg een tool kan bieden, 

binnen de mentale gezondheid. Hierdoor kan ik doormiddel van 

onderzoek een tool ontwikkelen, die mensen die er behoefte 

aan hebben kunnen gebruiken.

TRENDS

ONTWERPBENADERING

Binnen dit project ben ik als User Experience Designer aan de 

slag gegaa n. Hierbij wilde ik mij vanaf de deelvragen 

(onderzoek) tot aan het ontwerp mijzelf focussen op alle 

fases, die aanbod komen binnen het Experience Design. Ook 

wordt er ingegaan op social design, dit omdat dit een 

maatschappelijk en bij de tijds probleem is. Ook kwam er 

binnen dit project een stuk social design van pas, ik 

probeerde een vraagstuk op te lossen hoe ik een toepassing 

kon inrichten via de 6 Minute Diary methodiek om mensen 

die in een negatieve spiraal zitten juist deze spiraal te laten 

om keren naar positieve elementen.

Er zijn een tal van apps binnen de health omgeving, dus ook 

binnen de mindset spectrum. Een grote daarvan is 

Headspace. Je ziet dus dat er steeds meer mindset apps 

opkomen binnen de huidige Corona pandemie omdat er 

vraag naar is vanuit de markt. Zelf wilde ik aan de hand 

onderzoeken een methode die focust op positieve 

psychologie, kijken wat ik hierin als User Experience Designer 

kon betekenen. Hierbij heb ik de voor de 6 Minute Diary 

Methode gekozen. Binnen deze methode is er een User 

Experience, toepassing ontworpen.


