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UX experts als belangenbehartiger van de gebruiker
hebben goede instrumenten om (latente) behoeften van
gebruikers in kaart te brengen. Dit artikel gaat over het
gebruik van die instrumenten, wat dat in de prakti jk
oplevert en hoe UX experts en requirementanalisten
kunnen samenwerken. Het gaat er bij die samenwerking
om te kijken vanuit de verschil lende perspectieven, want
dat levert de beste oplossingen op. Maar ik begin met
een beschri jving van de UX-instrumenten.

De UXinstrumenten
UX principes, persona’s, scenario’s, klantreizen, kl ikbare
prototypes, interactiepatronen en usabil itytests zi jn
instrumenten die we gebruiken om voor een goede
gebruikerservaring te zorgen. Gebruikerservaring
betekent hier de complete beleving van de gebruiker bij
het gebruik van een dienst of product. Dit gaat verder
dan alleen zorg voor taakuitvoering (kan iemand dat

Samenwerken aan goede
requirements met UX
instrumenten
Samenwerking is vaak de sleutel om te komen tot IT-oplossingen waar
mensen bli j van worden. Als UX Lead bij spir-it (het ICT-bedri jf voor de
rechtspraak) zorg ik ervoor dat het UX-team op een efficiënte manier
met andere expertisegebieden kan samenwerken. Het is belangri jk
vanuit verschil lende perspectieven te kijken naar de eisen die aan ’een
IT-oplossing worden gesteld. Het perspectief vanuit het bedri jfsproces
waarin we analisten (requirementsanalisten, businessanalisten,
informatieanalisten) aan het werk zien, is vaak goed vertegenwoordigd.
Architecten en functioneel ontwerpers werken vanuit het perspectief van
het systeem en de techniek. Analisten en architecten hebben prima
instrumenten om requirements te achterhalen, analyseren, specificeren
en valideren. Daarbij worden helaas de behoeften van de gebruiker niet
alti jd goed vertegenwoordigd.
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een goede gebruikerservaring zorgt uiteindel i jk voor lagere kosten,

efficiënter gebruik en bli jere mensen.
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doen). Het gaat zelfs verder dan alleen de IT-oplossing,
aangezien ook bijvoorbeeld wat iemand te horen kri jgt
aan de telefoon van invloed is op de gebruikerservaring.

UX principes
UX principes zijn praktische handvatten om te komen tot
een goede gebruikerservaring. Ze inspireren
interactieontwerpers tot het maken van goede
ontwerpen, maar ook anderen als requirementsanalisten
kunnen hiermee geholpen worden. Er zi jn vele l i jstjes
van principes in omloop. Voor de rechtspraak hebben wij
hieruit 1 0 belangri jke principes geselecteerd. Alles wat
we doen als UX-team toetsen we tegen deze
principes.  

Persona’s
Persona’s zi jn gedetai l leerde archetypische
persoonsbeschri jvingen van typische leden van een
doelgroep. Onze persona’s stel len we samen op basis
van informatie verkregen uit observaties en interviews

met de klant, reviewgroepen, klankbordgroepen, usabil ity
tests en website rapportages. Persona's zi jn bedoeld om
iedereen te inspireren om vanuit de klant te denken. We
gebruiken ze bij briefings, brainstorms en bij reviews. Ze
geven hierbij richting aan
ons ontwerp. We gaan in
onze multidiscipl inaire
teams niet uit van een
individuele interpretatie
van wie de gebruiker is,
maar werken met een door
al le parti jen gedeelde
gebruiker. Ze zorgen
hierdoor voor
gebruikersinzicht, één van
onze UX principes.

Een voorbeeld van een
veelgebruikte persona bij
de Rechtspraak is Geert
Leenhouts, de zelfstandige
advocaat (zie afbeelding).

Klantreizen
Klantreizen zijn een visual isatie van alle ervaringen die
een klant meemaakt in zi jn interactie met een
organisatie(onderdeel). Hierbi j speelt niet al leen het
eindresultaat, maar de hele beleving een rol. Klantreizen
komen tot stand in workshops met eindgebruikers (zie
foto). Door actief te luisteren en door te vragen zonder te
sturen, wordt de klantreis uiteindel i jk het verhaal van de
gebruiker. We zorgen er hierbi j ook voor dat eventuele
knelpunten in een proces goed zichtbaar worden.

De klantreis is voor de gebruiker wat het procesmodel is
voor het proces. Het is een reis door het systeem, niet
het systeem zelf. Daarmee facil iteren we denken vanuit
de gebruiker in plaats van denken vanuit IT-oplossingen.

De klantreis leidt niet langs alle detai ls, maar voert langs
de belangri jkste plekken. Als het systeem Parijs is, is de
klantreis een dagje Pari js. We komen niet overal, maar
het Louvre slaan we niet over. De klantreis is dus vooral
belangri jk bi j visievorming over het te realiseren product.
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We gaan in onze multidiscipl inaire
teams niet uit van een individuele
interpretatie van wie de gebruiker is,
maar werken met een door al le
parti jen gedeelde gebruiker.
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Het is een visie in een visuele, voor iedereen
begri jpel i jke vorm die je goed aan de muur kunt hangen.

Een voorbeeld van een veelgebruikte klantreis bi j de
Rechtspraak is de klantreis die we maakten om de
ervaringen te beschri jven van een curator van het
moment van aanvragen van een fail l issement tot het
moment dat het fai l l issement helemaal afgehandeld is. In
de afbeelding zie je het eerste stukje van deze klantreis.

Blauwdrukken
Waar je in een klantreis de interactie en beleving van de
klant beschri jft, is een blauwdruk (service blue print) een
visual isatie van de dienstverlening, inclusief wat
medewerkers doen in de interactie met klanten, en wat,
onzichtbaar voor de klant, verder gebeurt ter
ondersteuning van de dienstverlening.

Aangezien we op dit
moment te maken
hebben met
toekomstige wijzigingen
in processen,
wetgeving en
dienstverlening door de
introductie van digitaal
procederen, gebruiken
we ook blauwdrukken.
In het voorbeeld (zie
afbeelding) zie je een
detai l waarbij verderop
in het bi j de klantreis
gebruikte voorbeeld
een verzoek door de
curator aan de
rechtbank wordt
behandeld.

Scenario’s
Scenario’s beschri jven onderdelen van een klantreis en
varianten daarop in detai l . Gaan we met de metro of taxi,
regent het of hebben we onze jas laten hangen in de
garderobe van het Louvre? Het maken van scenario’s is
in ons agile ontwikkelproces een onderdeel van de
refinement. Als we op het voorbeeld uit de klantreis
verder gaan, kun je denken aan de varianten als het
verzoek wordt goedgekeurd, goedgekeurd onder
voorwaarden, afgekeurd etc.

Met persona’s, klantreizen en scenario’s worden
requirements vanuit gebruikersperspectief steeds
gedetai l leerder. Ditvertalen we in ons mantra: ‘geen story

zonder scenario, geen scenario zonder klantreis, geen

klantreis zonder persona’.

Klikbare prototypes
Prototypes zijn simulaties van het product dat je
uiteindel i jk wilt gaan maken. Voordelen van het maken
van prototypes zijn onder meer dat gebruikers en andere
belanghebbenden een beter beeld kri jgen van het
product dan met al leen een beschri jving in woorden.
Daarnaast kun je hier al vroegti jdig potentiële
usabil ityproblemen opsporen en verbeteren. Hoe eerder
in je proces je fouten opspoort en verbetert, hoe
goedkoper het is.

We koppelen de prototypes aan de klantreis, door te
visual iseren welke schermen de persona ziet bi j het
doorlopen van de klantreis. We maken ze ook klikbaar,
zodat je de reis echt kunt maken in het prototype.
Wanneer we bezig zi jn met verbeteringen aan een
product laten we hiermee zien hoe de voorgestelde
oplossing het probleem wegneemt.

Verdere detai l lering van prototypes doen we bij het
uitwerken van scenario’s. Hiermee zijn prototypes een
instrument dat we zowel bi j visievorming als bij

refinement gebruiken.

Interactiepatronen
Een interactiepatroon is een abstrahering van een
bepaalde vorm van gebruikersinteractie die op meerdere
plekken terugkomt. Voorbeelden hiervan zijn: een
actieknop, een header of een paginasjabloon. Om niet
elke keer het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, hebben
we een bibl iotheek met interactiepatronen aangelegd. Dit
draagt bi j aan een consistente gebruikerservaring, maakt
het maken van prototypes gemakkeli jker, en zorgt ervoor
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Gaan we met de metro of taxi,
regent het of hebben we onze jas
laten hangen in de garderobe van
het Louvre? Het maken van
scenario’s is in ons agile

ontwikkelproces een onderdeel van
de refinement.

We koppelen de prototypes aan de
klantreis, door te visual iseren welke
schermen de persona ziet bi j het
doorlopen van de klantreis.
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dat front-enddevelopment efficiënter uitgevoerd kan
worden.

Usabilitytests
Een usabil itytest is een test om te zien hoe
gebruiksvriendeli jk het product is. Met andere woorden:
kunnen mensen er mee doen waar het product voor
bedoeld is. We bestuderen hierbi j gebruikers terwij l ze
proberen taken uit te voeren. Dit gebeurt door getrainde
psychologen. Deze test gaat dus niet over of het product
gebouwd is volgens specificaties of wat de mening is van
gebruikers.

Inzichten die we opdoen in een usabil itytest werken we
uit in klantreizen, scenario’s en prototypes, waarmee dat
weer verder het refinementproces in kan. Inzichten
kunnen ook leiden tot aanpassingen in de persona’s.

UXinstrumenten in de praktijk
Ons UX-team bij de rechtspraak bestond nog niet zo
vreseli jk lang toen ons vanuit een project werd gevraagd
een prototype te maken. Het ging om een vooronderzoek
naar de mogeli jkheden van toegang tot al le relevante
juridische kennis vanuit het gebruikersportaal voor het
digitale werken. We waren natuurl i jk vereerd, zoals
iedereen dat is wanneer hem gevraagd wordt vanuit zi jn
expertise iets bij te dragen. Wel vroegen we waarom
men een prototype nodig had. Het antwoord was: “Dan
kunnen we laten zien wat op basis van de verzamelde
requirements gemaakt kan worden”. We legden uit dat
dat niet was hoe we werkten, en zo begonnen we met
onze pogingen om de stakeholders binnen het project
ervan te overtuigen dat een prototype geen visualisering
van requirements is, maar juist een instrument om

requirements te achterhalen. Maar voorlopig waren we
nog niet zo ver. De enige mogeli jkheid was te laten zien
dat het werkt.

Lijstjes met requirements
Hoe je requirements ook achterhaalt: verdere analyse,
specificatie en validatie is lastig vanuit droge li jstjes.
Li jstjes zien er alti jd heel gestructureerd uit, maar zijn
juist daardoor lastig te valideren op juistheid en
compleetheid. Ook prioritering vinden de meeste mensen
lastig. Dat bleek ook in dit project. Er waren vanuit een
aantal sessies met stakeholders requirements opgesteld

in de vorm van user stories. Deze user stories zouden in
een vervolgtraject in een scrumteam gerealiseerd
kunnen worden.

User stories (het verhaal van de gebruiker?)
User stories zijn bedoeld om requirements op te stel len
vanuit het perspectief van de gebruiker. Ze bestaan
meestal uit een zin in een formaat als ‘Als
<gebruiker(wie)>, wil ik <iets kunnen met het
systeem(wat)>, zodat <ik een doel bereik(waarom)>’.
Daarnaast horen bij een user story acceptatiecriteria,
omdat één zin natuurl i jk niet voldoende is om te bepalen
wat een goede realisatie is van een user story.

Klantreizen (het echte verhaal)
Hoewel ons gevraagd was puur op basis van opgestelde
requirements een prototype te realiseren, hielden we
vast aan het eerst maken van een klantreis om van
daaruit een prototype te maken. Gelukkig lukte het ons
iedereen daar van te overtuigen, al was het maar omdat
we beloofden dat we ondanks dat binnen budget zouden
bli jven.

Toen we de klantreis vergeleken met de opgestelde user
stories, bleek dat de user stories voornameli jk
beschreven wat gebruikers moesten kunnen doen om
het proces te kunnen uitvoeren. Wat zij hierbi j nodig
hadden was geregeld over het hoofd gezien.

Een voorbeeld is dat er wel gedacht was aan het kunnen
aanmaken en raadplegen van kennisdossiers, maar dat
het gebruik van kennis in de context van een zaak
enigszins onderbelicht was.

Scenario’s en prototypes (het verhaal komt
nog meer tot leven)
Toen we het prototype maakten begon het al lemaal nog
meer te leven. Bij een eerste presentatie kwamen nog
meer requirements aan het l icht. Gebruikers werden
enthousiast, omdat ze iets visueels hadden waar ze op
konden reageren en waarvan het gemakkeli jker was voor
te stel len of je daarmee gemakkeli jk je werk kon doen.
Ook gaf het prototype meer context aan het l i jstje met
user stories. Iedereen was nu overtuigd van het nut van
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En zo begonnen we met onze
pogingen om de stakeholders binnen
het project ervan te overtuigen dat
een prototype geen visualisering van
requirements is, maar juist een
instrument om requirements te

achterhalen.
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het prototype, niet als del iverable en middel om
requirements te visual iseren, maar als een middel om
requirements te achterhalen, prioriteren en verfi jnen.

Werken met user story mapping kan dit waarschijnl i jk
nog versterken, omdat ook dit meer context geeft aan je
backlog van user stories. Met een story map geef je een
overzicht van de mogeli jkheden van het te realiseren
systeem, vanwaaruit je begint met prioriteren van
onderdelen van die mogeli jkheden. We hebben in
projecten al met story mapping gewerkt (zie foto), maar
nog niet gecombineerd met een UX-instrument als
prototyping.

De samenwerking tussen
requirementsanalisten en UX experts
Zoals gezegd is goede samenwerking vaak de sleutel tot
goede IT-oplossingen. Goede samenwerking ontstaat

helaas nooit vanzelf. Belangri jk hierbi j is je
te verplaatsen in de ander, te laten zien
wat je doet en te komen tot gezamenli jke
activiteiten die meer opleveren dan de
activiteiten apart.

Door expliciet vanuit de verschil lende
perspectieven te werken komen we tot
betere requirements. Door elkaar ook op
elkaars perspectief te bl i jven uitdagen
wordt het nog beter. Juist daar, waar de
perspectieven verschil lende
oplossingsrichtingen li jken te vragen,
l iggen de kansen. Door samen op zoek te
gaan naar een synthese en niet te settelen
voor compromissen waar niemand bli j van
wordt.

We doen dat door de UX-instrumenten te
plaatsen naast de instrumenten uit de
analyse. Aan de kant van UX staat de
persona aan de basis van alles en werken
we via een klantreis (of blauwdruk) en
scenario’s. Tegenover een klantreis staat
een procesbeschri jving en tegenover
scenario’s staan epics. Samen leidt dat tot
stories die vanuit beide perspectieven

goede acceptatiecriteria hebben. Bij prioritering is
visual isatie essentieel. Hierin komen de prototypes en
het middel van story mapping mooi bi j elkaar.

Succes komt in stapjes, dus we zijn er nog niet. Na dit
project volgden er meer, en wisten we steeds meer
mensen te overtuigen. Soms lukt het gemakkeli jk, soms

niet. Wel zien we dat steeds meer mensen ons mantra
‘geen story zonder scenario, geen scenario zonder
klantreis, geen klantreis zonder persona’ omarmen.

Een gestructureerd proces ondersteunt de
samenwerking. Door te beschri jven wat UX-ers doen in
projecten, en hoe dat samenhangt met het proces van
het UX-team en de (door)ontwikkeling van UX-
instrumenten kunnen we ons nog meer focussen op de
inhoud van de samenwerking.

UX




